
1

Habilitering och  
rehabilitering för  
personer med  
dövblindhet 
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1. Introduktion
1.1 Nationellt kunskapscenter för  

dövblindfrågor
Personer med dövblindhet i Sverige är en till antalet re-
lativt liten grupp och olikheterna inom gruppen är stora. 
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 kun-
skapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb) med syftet att 
verksamheten ska vara en stödjande nationell resurs 
i dövblindfrågor. År 2012 gav Regeringen Socialsty-
relsen 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 dövblind-
het, och även till andra ansvariga huvudmän.

2. Samla, utveckla och sprida information om döv-
blindhet.

3. Verka för systematisk metodutveckling inom döv-
blindområdet.

4. Stödja relevanta aktörer i framtagandet av kurser 
och utbildningar på dövblindområdet.

5. Upprätta samarbetsformer för fördjupad brukar-
samverkan, 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 samlings-
begrepp för en kombinerad syn- och hörselnedsättning i 
enlighet med den nordiska definitionen. Begreppet med-
född dövblindhet används när funktionsnedsättningarna 
uppkommit innan begreppsbildning, språk och kommu-
nikation har utvecklats. Begreppet förvärvad dövblind-
het innebär att dövblindheten inträffat senare i livet.

Syn och hörsel använder vi framför allt för att till ägna 
oss information, leva självständigt och utveckla och 
upprätthålla relationer till andra. När det ena sinnet inte 
fungerar kompenserar vi med det andra. Att kompen-
sera är svårt eller, för en del, omöjligt om båda sinne-
na är nedsatta. Därför ses dövblindhet som ett specifikt 
funktionshinder. Dövblindhet betyder inte alltid att man 

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 före-
kommer även ytterligare funktionsnedsättningar. Döv-
blindhet 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 syn-
drom 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. Efter-
som definitionen av dövblindhet är funktionellt baserad 
med utgångspunkt i syn- och hörselnedsättningens kon-
sekvenser, 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 syn- 
respektive hörselvårdens besökare. Vi vet av erfaren-
heter 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 upp-
levs mycket individuellt. Graden av nedsättning på syn 
och hörsel, vilket sinne som påverkats först och när i 
livet dövblindheten inträffar får olika konsekvenser, vil-
ket 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).

http://www.nkcdb.se
http://www.nkcdb.se
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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, möjlighe-
ten att delta i aktiviteter och inskränker full delaktig-
het 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 syn- 
och hörselnedsättning blir beror på:

• när syn- och hörselnedsättningen inträffar, 
speciellt i förhållande till individens kommuni-
kativa och språkliga utveckling,

• syn- och hörselnedsättningens omfattning och 
karaktär,

• om syn- och hörselnedsättningen är medfödd 
eller förvärvad,

• om syn- och hörselnedsättningen är kombine-
rad med andra funktionsnedsättningar,

• om syn- och hörselnedsättningen är stabil  
eller progressiv.

Dövblindhet medför specifika funktionshinder
Att syn och hörsel har svårt att kompensera för var-
andra innebär:

• att det mesta tar längre tid, är energidräneran-
de och att information ofta blir osammanhäng-
ande,

• 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 be-
gränsad,

 – 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-
handa hålla specifikt stöd och service.

• Personer med dövblindhet och deras omgiv-
ning 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 kommunikations-
partner,

 – 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 kombina-
tionen av syn- och hörselnedsättning innebära 
större funktionshinder i vissa aktiviteter än i 
andra. Denna variation kan bero på såväl mil-
jömässiga som personliga faktorer.

• Specialiserad, tvärfacklig kompetens om döv-
blindhet 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 funktions-
nedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 
utvecklar och bibehåller bästa möjliga funktionsförmå-
ga 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 funktions-
nedsättning, utifrån dennes behov och förutsättningar, 
återvinner eller bibehåller bästa möjliga funktionsförmå-
ga samt skapar goda villkor för ett självständigt liv och 
ett aktivt deltagande i samhällslivet” (Socialstyrelsens 
termbank, 2007b). Eftersom dövblindhet kan vara med-
född 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 be-
tonas att ”habilitering och rehabilitering står för tidiga, 
samordnade och allsidiga insatser från olika kompe-
tensområden och verksamheter. Insatserna kan vara av 
arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, 
social och teknisk art och kombineras utifrån den enskil-
des behov, förutsättningar och intressen. Det är en fråga 
om målinriktade insatser som förutsätter att den enskil-
des möjligheter till inflytande vid planering, genomför-
ande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna 
fortsätter så länge individens behov kvarstår” (Socialsty-
relsen, 2007a,b). Insatser av denna karaktär kräver ofta 
att flera verksamhetsområden involveras och därför har 
Socialstyrelsen tagit fram skriften Föreskrifter och all-
männa råd för insatser för habilitering och rehabilitering 
(Socialstyrelsen, 2007, HSLF-FS 2017:19). Personer 
med dövblindhet behöver ofta ha kontakt med profes-
sionella aktörer från olika kompetensområden. För att 
insatserna ska bli effektiva och tillgängliga krävs sam-
verkan. 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 re-
habilitering för personer med funktionsnedsättning tyd-
liggjordes 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 vardagstolk-
ning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hör-
selskadade personer” (Hälso- och sjukvårdslag [HSL] 
SFS 2017:30, 8 kap. 7 §).

Om en person har insatser både från regionen och 
från kommunen, har personen också rätt att få en sam-
ordnad 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 §; So-
cialtjänstlag [SoL] SFS 2001:453, 2 kap. 7 §). Hälso- 
och sjukvården i Sverige ska enligt lag vara jämlik. Jäm-
lik 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 Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)  tog 
under 2018 ett gemensamt initiativ till projektet Habili-
tering 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 er-
bjuda 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 hel-
ler får tillräckligt med erfarenhet. Situationen blir därför 
sårbar, både för personen själv och för de närstående. 

Samtidigt med de signaler som regionerna förmedlar 
till Nkcdb så har 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 mö-
ter barn och vuxna med dövblindhet, i hög grad saknar 
specialistkunskap om målgruppen. Personer med döv-
blindhet uttrycker också vikten av att kunna kommuni-
cera direkt med den personal som de möter. Det ökar 
tilliten och möjligheten att bygga en god relation och ger 
därmed bättre förutsättningar för habilitering och reha-
bilitering (www.fsdb.org).

http://www.fsdb.org
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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 vil-
ken kompetens man möter personer med dövblindhet. 
Det saknades också en tydlig bild av vilket stöd enskilda 
behöver och erbjuds, i vilken omfattning och vad perso-
nerna själva upplever är till nytta. Sist men inte minst, så 
saknades kunskap om på vilka grunder habilitering och 
rehabilitering erbjuds 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 förut-
sättning för att kunna göra detta är kunskap om mål-
gruppens 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 fristå-
ende från varandra och som redovisas i fyra separata 
delrapporter. Delarna 1–3 genomfördes 2018–2020 och 
del 4 genomfördes 2020-2021.

• Syftet med del 1 var att kartlägga det dövblind-
specifika stödet som erbjuds personer med döv-
blindhet 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 interven-
tioner för vuxna personer med dövblindhet. Fokus på 
interventionerna skulle vara relaterat till konsekven-
ser av dövblindhet och de skulle kunna utgöra en del 
av en habiliterings- eller rehabiliteringsprocess.

• Syftet med del 4 var att sammanställa erfarenhets-
baserade 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 förutsätt-
ningar för en jämlik, kunskapsbaserad och god habilitering 
och rehabilitering för vuxna personer med dövblindhet.

1.7 Projektorganisation
Projektet med dess olika delar har involverat professio-
nella med lång erfarenhet av att arbeta med dövblind-
frågor, forskare med hälso- och beteendevetenskaplig 
inriktning och personer med egen erfarenhet av att leva 
med dövblindhet. Utformningen av projektet har disku-
terats med representanter för FSDB och styrelsen för 
Nkcdb. Nkcdb har ansvarat för genomförande av pro-
jektet i sin helhet. 

I samband med projektplaneringen tillsattes en styr-
grupp där olika perspektiv har funnits representerade. Det 
professionella perspektivet representerades av Gunilla 
Henningsen Rönnblom från Signo kompetanse senter 
i Norge, Helene Engh, Lena Göransson och Anita Dath 
från Nkcdb. FSDB representerades av ordförande Aman-
da Lindberg för att fånga erfarenheter från personer med 
dövblindhet. Forskningen representerades av Agneta 
Anderzén Carlsson som till vardags arbetar vid Univer-
sitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) på Universi-
tetssjukhuset i Örebro (USÖ) och Moa Wahlqvist från Nk-
cdb, Audiologiskt forskningscentrum (AudF) och UFC vid 
USÖ. Samtliga forskare är knutna till Örebro universitet.

Agneta Anderzén Carlsson har haft rollen som hand-
ledare för del 1-3 i projektet. I del 4 har Helene Engh, 
Lena Göransson och Moa Wahlqvist haft den handle-
dande funktionen. För del 1, som handlar om kartlägg-
ningen 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 har Ann-Sofie Sundqvist ansvarat. 

Vidare har följande personer varit behjälpliga i pro-
jektet 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 sökning-
ar 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 februari 2022
Lena Göransson, verksamhetschef för Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrågor
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2. Syfte
Syftet med del 4 i detta projekt var att kartlägga och 
sammanställa de erfarenhetsbaserade metoder och 
insatser som finns beskrivna för vuxna personer med 
dövblindhet. Metoderna och insatsernas fokus skulle 
vara relaterade till konsekvenser av dövblindhet och de 
skulle kunna utgöra en del av en habiliterings- och re-
habiliteringsprocess.

Frågeställningen som skulle besvaras var:
Vilka metoder och insatser för vuxna personer med 
dövblindhet finns beskrivna i den erfarenhetsbaserade 
litteraturen?

3. Metod
För att kunna identifiera relevanta erfarenhetsbaserade 
metoder och insatser har nationellt och internationellt 
kända dövblindmiljöers webbsidor sökts igenom. Detta 
hade till syfte att identifiera avhandlingar, projekt, rap-
porter, riktlinjer och annat publicerat material som inte 
fångats inom ramen för den systematiska sökningen av 
vetenskaplig litteratur i del 3 i samma rapportserie (War-
nicke & Sundqvist, 2020).

3.1 Datasökning
Kunskap om dövblindhet har traditionellt erhållits genom 
lång erfarenhet av att arbeta inom området. Detta gör 
att mycket kunskap är knuten till enskilda professionel-
la. Viss kunskap har dokumenterats och spridits genom 
exempelvis nationella och internationella konferenser, 
projektrapporter, riktlinjer, kurser och utbildningspro-
gram. Detta är litteratur som ofta innehåller konkreta 
tips och råd hur de personer som finns i den vuxna per-
sonen med dövblindhets närhet kan gå tillväga för att 
möta dennes behov.

För att kunna identifiera den erfarenhetsbaserade 
litteraturen upprättades en lista över kända webbsidor 
vilka har använts vid sökningarna. De sammanlagt 94 
unika webbsidor som genomsökts finns redovisade i bi-
laga 1. Sökningarna genomfördes under perioden sep-
tember 2020 – september 2021.

3.2 Urval
Ett antal inklusions- och exklusionskriterier upprättades 
innan sökningarna påbörjades, se tabell 1. I tillägg till 
att systematiskt leta igenom de olika webbsidorna har 
även dövblindspecifika sökord använts för att söka på 
de webbsidor som erbjöd en sådan funktion. 

Tabell 1 Inklusions- och exklusionskriterier

Inklusionskriterier

1
Dokumentet skulle vara publicerat på en nationell eller internationell webbsida där verksamheten/miljön arbetar 
med frågor kring dövblindhet

2 Dokumentet skulle vara publicerat från januari 2000 till september 2021 då de sista webbsidorna söktes igenom

3 Dokumentet skulle vara nedladdningsbart eller möjligt att beställa utan kostnad

4 Dokumentet skulle vara publicerat på danska, engelska, norska eller svenska

5 En organisation eller författare skulle vara knuten till dokumentet

6
Dokumentet skulle innehålla en beskrivning av metoder, insatser, råd eller tips relaterade till konsekvenser av 
dövblindhet och skulle kunna utgöra en del av en habiliterings- eller rehabiliteringsprocess

7
De dokumenterade metoderna, insatserna, råden eller tipsen skulle rikta sig till vuxna personer med dövblindhet, 
deras närstående eller personer som arbetar med målgruppen

Exklusionskriterier

1 Dokument som enbart handlat om barn/ungdomar med dövblindhet

2
Medicinskt inriktade dokument (till exempel information kring syn- och/eller hörselnedsättningar, kartläggning av 
dövblindhet)

3 Dokument som enbart informerar om olika kommande aktiviteter (till exempel olika läger, kurser)

4 Dokument som förekommit som dubbletter på flera olika webbsidor

5 Vetenskapligt publicerade dokument
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Formaten på det identifierade materialet har varit an-
tingen PDF, Word, tryckta häften, böcker eller andra pu-
blikationer som var möjliga att ladda ner eller beställa. 
Totalt identifierades ungefär 500 olika dokument av vil-
ka 81 mötte samtliga inklusionskriterier och dessa ligger 
till grund för resultatet i denna rapport. Samtliga iden-
tifierade dokument redovisas i referenslistan. Eftersom 
webbsidor är under ständig förändring kan det hända 
att vissa av de dokument som är inkluderade i denna 
rapport kan komma att tas bort från respektive webbsi-
da. Denna föränderlighet innebär också att information 
som skulle inkluderats i denna rapport har missats om 
den publicerades på webbsidan efter att den genom-
sökts. Innan rapporten färdigställdes och trycktes kon-
trollerades att samtliga dokument fanns tillgängliga på 
respektive webbsida ytterligare en gång (sista gången 
2022-01-31). Eftersom ett inklusionskriterium var att 
inkluderat material skulle vara nedladdningsbart eller 
möjligt att beställa utan kostnad har erfarenhetsbasera-
de metoder och insatser som enbart fanns publicerade i 
löpande text på webbsidorna samt material för vilket det 
togs ut en avgift exkluderats. Detta innebär att det finns 
ytterligare erfarenhetsbaserat material avseende meto-
der och insatser för vuxna personer med dövblindhet 
som ej inkluderats. Resultatet är därför en beskrivning 
av det nedladdningsbara material som funnits tillgäng-
ligt på genomsökta webbsidor vid ett specifikt tillfälle. 
Någon värdering avseende insatserna som sådana eller 
om de beskrivna hjälpmedlen till exempel är gamla eller 
irrelevanta i en svensk kontext har inte heller gjorts.

4. Resultat
I resultatet presenteras det erfarenhetsbaserade mate-
rial som inkluderats. Materialet beskriver metoder och 
insatser till vuxna personer med dövblindhet och de per-
soner som finns i deras närhet, såväl närstående som 
professionella.

Det är många faktorer som påverkar livet för vuxna 
personer med dövblindhet. Dessa faktorer är till exem-
pel orsaken till dövblindheten och när den har inträffat, 
hur omfattande syn- och hörselnedsättning personen 
har, personens livssituation, hur hens sociala nätverk 
ser ut och fungerar, personens fysiska och psykiska 
hälsa samt om personen har några ytterligare funktions-
nedsättningar (Edberg m.fl., 2009). En ytterligare bidra-
gande faktor som kan ha stor inverkan på livet för en 
vuxen person med dövblindhet är att dövblindheten ofta 

har ett progredierande förlopp (Gullacksen m.fl., 2011; 
Johansson & Lund, 2019). Det innebär, inte bara att 
personen måste förhålla sig till en successiv försämring 
av kroppsliga funktioner, det krävs också ständigt nya 
strategier för att få vardagen att fungera (ibid.). Det kan 
vara en stor variation av vilka konsekvenser dövblind-
het medför men kommunikation, tillgång till information, 
orientering och förflyttning samt allmänna dagliga akti-
viteter är områden som alltid påverkas i olika grad vid 
dövblindhet (Andersen m.fl., 2018; Deafblind Scotland, 
2021; Edberg m.fl., 2009; Lund & Johansson, 2018; Na-
tionellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2018, 2019; 
Socialstyrelsen, 2015).

4.1 Förutsättningar för habilitering  
och rehabilitering

De största hindren för att personer med dövblindhet skall 
kunna uppleva full delaktighet ligger i hur samhället är 
uppbyggt (Edberg m.fl., 2009). Hindren kan vara eko-
nomiska, fysiska, organisatoriska, sociala, tekniska eller 
ligga i personers attityder. Målet med habilitering och re-
habilitering behöver därför vara att avlägsna eller mins-
ka dessa hinder. Många upplever att progressionen av 
deras syn- och/eller hörselnedsättning kräver ständiga 
anpassningar av hjälpmedel och olika rehabiliteringsåt-
gärder. Detta innebär utmaningar i privatliv, i skolan eller 
på arbetsplatsen vilket kräver nya copingstrategier och 
insatser från habilitering och rehabilitering, där stor vikt 
behöver läggas på den psykologiska aspekten. Dessa 
komponenter är förutsättningar för att åtgärder ska kun-
na individanpassas. Re-/habiliteringen syftar både till att 
nyttja restfunktionerna i personens syn och hörsel men 
även till att få lära sig leva med och träna på olika kom-
pensatoriska tekniker och strategier (ibid.). 

En re-/habiliteringsplan behöver upprättas i samver-
kan med personen med dövblindhet och det är de pro-
fessionellas ansvar att detta sker (Edberg m.fl., 2009). 
Det är personens behov, önskningar och prioriteringar 
som ska ligga till grund för hur planen ska utformas. 
Detta förutsätter en bra dialog mellan personen med 
dövblindhet och de som är involverade i re-/habilite-
ringsprocessen. Personens familj och sociala nätverk 
är en viktig resurs och kan bidra till ett gott resultat. Ett 
helhetsperspektiv i re-/habiliteringen involverar därför 
personen med dövblindhet, familjemedlemmar och an-
dra nätverk och kräver ett samordnat samarbete mellan 
samtliga aktörer (ibid.).
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4.2 Hälsa och livsomställning
När syn och/eller hörsel gradvis försämras för en person 
med förvärvad dövblindhet riskerar även den psykiska 
hälsan att påverkas (Andersen & Mortensen, 2001; Ed-
berg m.fl., 2009; Evans, 2017; Hansen & Toldam, 2021; 
Markhus, 2020) och i samband med det kan en livskris 
uppstå (Andersen & Mortensen, 2001; Edberg m.fl., 
2009; Evans, 2017; Hansen & Toldam, 2021). Personer 
med dövblindhet upplever ofta social isolering och till-
gång till få sociala aktiviteter på grund av nedsatt kom-
munikationsförmåga och en känsla av otrygghet (Deaf-
blind Scotland, 2021; Markhus, 2020). Att inte ha full 
kontroll över vad som händer och sker kan skapa oro, 
osäkerhet och isolering (Johansson & Lund, 2019; Na-
tionellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2018). Per-
soner med förvärvad dövblindhet kan dessutom upple-
va, både att de blir missförstådda och att de missförstår 
människor i sin omgivning, vilket kan påverka både upp-
fattningen om sig själv men också andras uppfattning 
om vem man är (Nationellt kunskapscenter för dövblind-
frågor, 2018; Raanes, 2001b). De kan få en känsla av 
att belasta eller störa andra genom att inte ha uppfattat 
vad som sägs, eller en känsla av att vara obekväma i 
samtal med obekanta personer (ibid.).

Att leva med en progressiv funktionsnedsättning ska-
par ofta oro och otrygghet för hur framtiden ska bli och 
försämringar av syn och hörsel kan inte fullt ut kompen-
seras med hjälpmedel och tekniska lösningar (Edberg 
m.fl., 2009; Hansen & Toldam, 2021). Tankar kring hur 
och när funktionsförmågan kommer att förändras gör livet 
oförutsägbart (Edberg m.fl., 2009; Hamblin m.fl., 2016; 
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2018). Det 
skapar en oro för beroende och skuldkänslor över att 
ständigt behöva be andra om hjälp, vilket kan upplevas 
som förödmjukande (ibid.). Beroendet av andras hjälp 
kan också upplevas som en stor stressfaktor (Edberg 
m.fl., 2009; Evans, 2017). Den ständiga och detaljerade 
planeringen i vardagen, till exempel för att kunna resa 
med kollektivtrafik eller för att gå och handla, kan vara 
stressande då det kan kännas osäkert om alla detaljer 
i planeringen verkligen kommer att gå i lås. Att behöva 
oroa sig över sin ekonomi och om det kommer att vara 
möjligt att behålla sitt arbete och tjäna egna pengar leder 
till oro och stress (ibid.). Tillgången till ett arbete påverkar 
också personernas sociala liv då de där får möjlighet att 
umgås med arbetskamrater och delta i ett socialt sam-
manhang (Johansson & Lund, 2019). Stöd och rådgiv-
ning från professionella med specialistkunskap om döv-
blindhet har stor betydelse för personer med förvärvad 
dövblindhet, där framför allt psykologkontakt har varit till 
hjälp för att hantera tänkbara framtidsscenarier (Edberg 
m.fl., 2009; Evans, 2017; Hansen & Toldam, 2021). Med 

hjälp av support från dövblindkonsulenter blev personer-
na mer öppna för att berätta om sin dövblindhet (CFD 
Rådgivning, 2020; Hansen & Toldam, 2021).

Att vara en del av ett sammanhang och ett socialt 
nätverk är viktigt för alla människor och det påverkar 
människors psykiska hälsa (Brede & Steigen, 2018; 
CFD Rådgivning, 2020; Edberg m.fl., 2009; Johansson 
& Lund, 2019). Att träffas i grupp där gruppen fungerar 
som en social arena för möten mellan personer med för-
värvad dövblindhet och där få utbyta erfarenheter med 
varandra, kan bidra till att stärka den egna förmågan att 
hantera sin situation, att påverka och styra sin egen var-
dag och att stärka sina egna resurser. Något som i sin 
tur kan medföra att personen upplever en bättre kontroll 
över vardagslivet (Bernevik & Lindström, 2015; CFD 
Rådgivning, 2020; Evans, 2017; Göransson & Engh, 
2016; Hamblin m.fl., 2016). Att träffa andra personer 
som är i en liknande situation som en själv kan även ha 
betydelse för identifikation och självbild (Edberg m.fl., 
2009; Evans, 2017; Hansen & Toldam, 2021). Vissa kan 
uppleva det positivt att vara tillsammans med andra per-
soner med dövblindhet då de kan spegla sig i dem, vil-
ket kan minska känslan av att vara annorlunda (Evans, 
2017; Hansen & Toldam, 2021). Andra kan tvärtom upp-
leva att det kan vara obehagligt och skrämmande att 
möta de som är äldre med en mer framskriden dövblind-
het. Avgörande för upplevelsen tycks vara om man kan 
identifiera sig med andra eller inte (ibid.).

Även för personer med medfödd dövblindhet är det 
viktigt att möta andra (Brede & Steigen, 2018; Evans, 
2017; Hamblin m.fl., 2016). Att till exempel delta i kurser 
och gemensamma aktiviteter och därigenom få möjlighet 
att träffa samma människor vid flera tillfällen ger känslor 
av glädje och delaktighet. Det kan ge en känsla av att 
ingå i ett socialt sammanhang och ger en möjlighet att 
utöka sitt sociala nätverk samt träffa nya vänner (ibid.).

Projektet ”Friluftsliv for alle, hele året” har varit ett 
tvåårigt projekt för personer med förvärvad dövblindhet 
(Markhus, 2020). Utöver att delta i ett socialt samman-
hang tillsammans med andra var målet att ge deltagar-
na en större erfarenhet av att vara ute i naturen samt att 
ge dem en känsla av att självständigt kunna utföra olika 
aktiviteter utomhus i närområdet. För att uppnå detta 
var fokus på att genomföra enkla aktiviteter där delta-
garna kunde vara med så mycket som möjligt. Utvärde-
ringen visade att personerna kände sig glada och nöjda. 
De hade lärt sig åka skidor och att anpassa kläder efter 
väder men också blivit mer medvetna om sina egna be-
gränsningar. De beskrev sammanhållningen och sam-
arbetet dem emellan som positivt och de upplevde en 
stressreducering. Ytterligare ett delmål med projektet 
var att skapa en social grupp via sociala medier för in-
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spiration mellan personerna som deltog. Detta blev en 
succé och en sluten Facebook-grupp användes flitigt för 
inspiration och planering deltagarna emellan (ibid.).

Able Australia har utvecklat en verksamhet (iLearn Sha-
re) dit personer med dövblindhet kan komma för att träffa 
vänner, använda Wi-Fi samt få stöd och undervisning i 
frågor rörande informations- och kommunikationsteknik 
(Tellefson, 2015). Målet med verksamheten är att stödja 
och uppmuntra personer med dövblindhet att använda 
mobila enheter, så som smarta telefoner och surfplattor. 
Detta för att förbättra personernas digitala kompetens, 
psykiska hälsa och kommunikationsfärdighet. iLearn 
Share bidrar till en känsla av oberoende då personerna 
själva kan bestämma när, var och vilket stöd eller utbild-
ning de önskar få (ibid.)

4.2.1 Stödja livsomställning
Begreppet livsomställning vid förvärvad dövblindhet tar 
sin utgångspunkt i Gullacksens forskning om livsom-
ställningsprocesser vid kronisk sjukdom eller funktions-
nedsättning och var en av grundpelarna i det projekt 
som ledde till etableringen av Regions Skånes dövblind-
team (Göransson & Engh, 2016). Livsomställningsmo-
dellen är uppdelad i fyra olika faser (överleva/återställa, 
bearbeta/utforska, stabilisera, leva med/underhålla) och 
ska ses som ett verktyg för att förstå den omställnings-
process som blir nödvändig för den som drabbas av om-
fattande funktionsnedsättning (Gullacksen m.fl., 2011). 
Begreppet erkänna är centralt i modellen och innebär 
att personen inte längre strävar efter att återställa livet 
till det som varit, utan istället kan börja rikta sin energi 
mot en förändring, vilket är avgörande för att kunna ta 
emot olika rehabiliteringsinsatser. Erkännandet beskrivs 
som en vändpunkt, som ofta infinner sig någonstans 
mellan fas ett och två (ibid.). Genom intervjuer blev det 
tydligt att dövblindhet inte kan betraktas som ett statiskt 
tillstånd, utan måste ses som en process i ständig inter-
aktion med omgivningen, där såväl individen som om-
givningen hela tiden befinner sig i utveckling (Görans-
son & Engh, 2016). Livsomställning, omgivningsfaktorer 
och tid blev bärande begrepp och kom att utgöra tolk-
ningsramen för att beskriva dövblindhet och balansen 
mellan individ och omgivning över tid (ibid.).

År 2008 bildades en skandinavisk arbetsgrupp kring 
förvärvad dövblindhet. Efter ett seminarium om stress 
och coping vid förvärvad dövblindhet följde ett projekt 
för att arbeta vidare med livsomställningsmodellen, 
som skulle kunna användas som ett verktyg för profes-
sionella vilka möter vuxna med förvärvad dövblindhet 
(Gullacksen m.fl., 2011). Livsomställningsmodellen tes-
tades ytterligare i tre fokusgruppsintervjuer med vuxna 

personer med förvärvad dövblindhet vilka genomfördes 
i Danmark, Norge och Sverige. Förutom kunskaper och 
djupare förståelse för den genomgripande omställning 
det innebär att drabbas av dövblindhet kunde man i 
projektet också se andra användningsområden för livs-
omställningsmodellen. Kunskap om att kunna identifiera 
var en person befinner sig i omställningsprocessen gör 
att professionella får större möjligheter att kunna erbju-
da rätt stöd vid rätt tidpunkt. I fokusgrupperna framkom 
också ett antal centrala teman som diskuterades och 
som kom att utvecklas vidare till en samtalsguide (ibid.). 

Ett mer praktiskt stöd eller en konkret metod som 
komplement till livsomställningsmodellen efterfrågades 
av professionella inom dövblindområdet i Norden, vilket 
resulterade i en vägledning för att arbeta med livsom-
ställningsprocessen (Engh m.fl., 2016). Materialet om-
fattar två metoder: en vägledning för att kunna erbjuda 
rätt stöd vid rätt tidpunkt under livsomställningsförloppet 
och en samtalsguide tänkt att användas till såväl perso-
ner med dövblindhet som till anhöriga. Den senare om-
fattar de tio centrala teman som hade framkommit vid 
föregående projekt; progression och livslopp, osäkerhet 
och sårbarhet, identitet och självbild, dövblindbegrep-
pets laddade innebörd, ensamhetens olika skepnader, 
socialt liv och kommunikation, kraft och energi, dela er-
farenhet med andra, betydelsen av stöd och hjälpmedel 
samt mötet med professionella (ibid.). Att ta emot råd, 
information eller hjälpmedel vid en tidpunkt när man inte 
är redo att ta emot dessa insatser kan upplevas som 
gränsöverskridande och kan få motsatt effekt än den 
som var avsedd (Hansen & Toldam, 2021). Timingen 
när insatser ges är därför mycket viktig (ibid.). 

Målet med det danska rehabiliteringsprojektet ”Kom 
igen!” var att utveckla en samlad och helhetsoriente-
rad rehabiliteringsprocess för personer med förvärvad 
dövblindhet, med fokus på livsomställningsprocessen 
(CFD Rådgivning, 2018a, 2018b, 2018c, 2020). Projek-
tet genomfördes genom att deltagare i tre fokusgrupper 
genomförde tre moduler där varje modul omfattade tre 
dagar (CFD Rådgivning, 2018c). De tre modulerna lik-
nades vid olika hus:

• AV-huset: Om hörsel och syn och deltagarnas 
egna upplevelser av kombinerad syn- och hörsel-
nedsättning.

• Energihuset: Om personlig energi, strategier, be-
hov av hjälpmedel och hur man kan upprätthålla 
en balans i livet t ex via yoga och mindfulness. 

• Nätverkshuset: Om kommunikation och relation 
med familj, kollegor, vänner och andra i nätverket. 
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Med utgångspunkt från livsomställningsprocessen (Gul-
lacksen m.fl., 2011) lades fokus på psykologiska aspek-
ter i förhållande till bearbetning av självbild och identitet 
så att deltagarna i projektet skulle få redskap till att ta 
hand om sig själva i takt med att deras funktionsnedsätt-
ningar progredierar. Deltagarna bekräftade att de hade 
fått nya praktiska verktyg och strategier samt bättre kun-
skap om psykologiska konsekvenser avseende hur de 
ska hantera stress och energiförlust (CFD Rådgivning, 
2018b, 2020).

4.2.2 Närstående
När en familjemedlem drabbas av sjukdom eller funk-
tionshinder påverkar detta hela familjen där samtli-
ga hamnar i en livsomställning i vilken de tvingas att 
anpassa sig till nya livsvillkor (CFD Rådgivning, 2013; 
Socialstyrelsen, 2012). Rädslan för att vara en börda 
för sin familj kan vara ett hinder för att prata om saker 
och skapar en känsla av ensamhet för personen med 
dövblindhet. Även anhöriga kan känna sig ensamma 
när de, på grund av oro för att såra, inte pratar om sina 
bekymmer och funderingar kring den nya livssituatio-
nen. I Danmark har ett projekt för fyra par där den ena 
lever med dövblindhet genomförts. De fyra paren fick 
delta i kursen Prevention and Relationship Enhance-
ment Program (PREP) vilken syftade till att förse del-
tagarna med verktyg för att skapa bra kommunikation i 
parförhållandet (ibid.). Ytterligare mål var att lära paret 
att känna igen vilka typer av konflikter som kan skada 
deras relation (Socialstyrelsen, 2012). Viktiga ämnen på 
kursen var hur det är att leva i ett förhållande där en 
familjemedlem har dövblindhet, att bli uppmärksam på 
negativa förändringar i relationen, problemlösning samt 
tal- och lyssningsteknik (ibid). PREP förutsätter att pa-
ret utgörs av två jämställda parter som tillsammans ges 
verktyg för att stärka sin relation och kursen innehåller 
några kommunikationstekniker som är särskilt lämp-
liga för par med dövblindhet (CFD Rådgivning, 2013). 
Utbildning i tal- och lyssningsteknik innebar att paren 
skulle lära sig att föra en konversation utan att avbry-
ta varandra. Genom att lyssnaren återgav innehållet av 
vad talaren hade sagt så säkerställdes att båda parter 
hade förstått innehållet i samtalet. På så vis gavs paren 
möjlighet att undvika missförstånd, vilket ofta kan upp-
stå i relationen där den ena eller båda parter har döv-
blindhet. Flera av deltagarna upplevde att kursen hade 
givit dem redskap för en mer öppen dialog och att de nu 
kunde verbalisera saker som de tidigare tyckt varit svårt 
att sätta ord på (ibid.).

4.3 Optimering av syn- och hörselfunktion
En viktig del i re-/habiliteringen är att optimera de syn- 
och hörselfunktioner som personen eventuellt har. För 
att kunna optimera syn och hörsel hos en person med 
dövblindhet finns olika hjälpmedel beskrivna i den er-
farenhetsbaserade litteraturen. Vilken teknik och vilka 
hjälpmedel som passar personen bäst beror bland an-
nat på graden av syn- och hörselnedsättning (Edberg 
m.fl., 2009; Evans, 2017; Hamblin m.fl., 2016). För en 
person med dövblindhet kan det krävas ett hörhjälpme-
del för att kunna klara av att använda ett synhjälpmedel, 
och tvärtom (Widmark & Jönsson, 2020). Utvecklingen 
av ny teknik inom optik och hörapparater innebär sto-
ra möjligheter att lösa många utmaningar om tekniken 
görs tillgänglig (Lund & Johansson, 2017).

Hjärnan prioriterar synintryck före alla andra sinnen 
(Lund & Johansson, 2017; Tollefsrud, 2017; Widmark 
& Jönsson, 2020). När ögonen ser en munrörelse så 
reagerar hjärnan med att förbereda sig på att höra det 
förväntade ljudet (ibid.). Denna reaktion är så stark att 
om ljudet personen hör inte stämmer överens med det 
personen ser så prioriterar hjärnan synintrycket och om-
tolkar så att det personen hör stämmer överens med det 
hen ser. Det är sedan tidigare påvisat att människans 
taluppfattning reduceras under sämre synförhållanden 
(ibid.). 

Synfunktionen är summan av ett antal delfunktioner 
såsom synfält, detaljseende, färgseende, djupseende, 
kontrastseende, ljusanpassning, ljuskänslighet och 
bländning (Lund & Johansson, 2017, 2018). För vissa 
personer med förvärvad dövblindhet kan filterglasögon 
ge bättre förutsättningar att se. Huvudtanken bakom an-
vändningen av filterglasögon är att förändra och utifrån 
användarens syn förbättra kontrasten genom att ljusets 
olika våglängder påverkas olika mycket av glasen. Det 
finns många sorters filterglas i olika färger men även 
neutrala densitetsfilter. De neutrala filtren är grå och 
dämpar i huvudsak ljusstyrkan genom glasögonglaset, 
medan de färgade filterglasen absorberar ljus av olika 
våglängder. Filterglasen kan utformas så att de antingen 
släpper igenom enbart en viss våglängd (smalbandsfil-
ter) eller att de släpper igenom relativt många våglängder 
(bredbandsfilter). Det finns också kantfilter vilka stoppar 
de flesta strålar under en given våglängd. Filterglas med 
gula, orange och röda färger tar bort kortvågigt blått ljus 
och används ofta av personer med synnedsättning. För 
att kunna hitta effektiva filterglas krävs en individuell och 
systematisk testning av olika filterglas tillsammans med 
de glasögon som personen använder för att korrigera 
sitt synfel. Nio personer med förvärvad dövblindhet har 
fått utvärdera om användandet av filterglasögon kunde 
påverka deras synskärpa och kontrastkänslighet samt 
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om deras kommunikationsförmåga mätt i talförståelse 
kunde förbättras med hjälp av filterglasögonen. Hos två 
av dem uppmättes en förbättring av synskärpan när de 
använde filterglasögon. För fem av deltagarna kunde en 
förbättrad kontrastkänslighet uppmätas, medan det för 
två skedde en sänkning i kontrastkänslighet och för två 
förändrades inte synfunktionen alls. Samtliga deltagare 
upplevde en bättre komfort (ibid.). 

För att undersöka kommunikationsförmågan använ-
des en video där en person uttalade meningar samti-
digt som det hördes bakgrundsljud i form av brus (Lund 
& Johansson, 2017, 2018). Kommunikationsförmågan 
mättes genom att deltagarna först fick titta på videon 
med bakgrundsljud. Därefter togs bilden bort och de fick 
enbart lyssna till meningarna med bakgrundsljud, utan 
visuellt stöd. Resultatet visade på en signifikant mins-
kad taluppfattning när den visuella hjälpen togs bort. 
Förändringar i bildkvaliteten vid användning av filter-
glasögon spelade en mindre roll. Det viktigaste var det 
visuella stödet, inte själva bildkvaliteten (ibid.). Utöver 
detta mättes även om förmågan att orientera och röra 
sig i en främmande miljö påverkades när personerna 
använde filterglasögon (Lund & Johansson, 2017). Fil-
terglasögonen hade stor inverkan på personernas käns-
la av säkerhet då de lättare kunde urskilja nivåskillnader 
och hämmades mindre av bländande ljus (ibid.).

Att glasögon och hörapparater är noggrant utprovade 
har särskilt stor betydelse för personer med dövblindhet, 
eftersom syn och hörsel samverkar för att kunna uppfat-
ta vad som sägs (Tollefsrud, 2017; Widmark & Jönsson, 
2020). Att kunna använda sig av visuellt stöd i form av 
till exempel läppavläsning blir ännu viktigare vid höga 
ljudnivåer och i rum med lång efterklangstid. I sociala 
sammanhang och i bullriga miljöer spelar icke-verbal 
kommunikation en viktig roll för att tolka meningsinnehål-
let i förhållande till sammanhang. Visuellt stöd där per-
sonen med dövblindhet kan se ansiktet och munnen på 
samtalspartnern förstärker alltid talförståelsen, särskilt 
om personen har en hörselnedsättning och i ljudmässigt 
dåliga miljöer (ibid.). Det är ofta utmanande för personer 
med dövblindhet när de behöver byta till nya hörappara-
ter (Raanes, 2001b; Tollefsrud, 2017). Många har använt 
hörapparat under lång tid och har individuella preferen-
ser avseende hörapparatens inställningar (Tollefsrud, 
2017; Widmark & Jönsson, 2020). När ljudet i en ny hö-
rapparat inte överensstämmer med den gamla ljudbilden 
kan tillvänjningstiden bli lång och krävande. Skillnaden i 
ljudbilden blir speciellt stor när man byter från analog till 
digital teknik. Det är viktigt att stötta personen i att klara 
övergången från en analog hörapparat till en digital då 
detta är avgörande för att kunna dra nytta av de senaste 
decenniernas utveckling inom hörteknik (ibid.).

Hörslinga är ett hjälpmedel i form av ett ljudsystem 
som personer som använder vissa typer av hörappa-
rat eller cochleaimplantat kan använda sig av (Deaf-
blind Scotland, 2021; Hamblin m.fl., 2016; Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrågor, 2018). Hörslingan 
sänder ut en magnetisk, trådlös signal som kan tas upp 
av hörapparater och/eller cochleaimplantat. Den gör att 
ljudet går direkt från till exempel en lokals högtalaran-
läggning eller en biografs ljudsystem till hörapparaten, 
vilket innebär att omgivningsljud sorteras bort.(Deaf-
blind Scotland, 2021).

Hörapparater behöver anpassas efter individens be-
hov och önskemål av att kunna höra i olika situationer 
(Tollefsrud, 2017; Widmark & Jönsson, 2020) och in-
ställningar behöver kontrolleras och justeras efter att de 
använts under en period (Tollefsrud, 2017). Utprovning 
av nya hörapparater och nya hörseltekniska hjälpme-
del bör anpassas till den takt som användaren är be-
kväm med (Edberg m.fl., 2009; Tollefsrud, 2017). Ett 
bra nyttjande av olika hörhjälpmedel kan göra det möj-
ligt för personen med dövblindhet att behärska många 
vardagliga kommunikationsutmaningar utan att behö-
va använda onödigt mycket energi för att kunna höra 
vad som sägs till exempel i bullriga miljöer, i möten, i 
mobilen och på tv:n (Tollefsrud, 2017). Hörapparaterna 
kan även behöva anpassas med olika program för olika 
behov i olika situationer, så som orientering och förflytt-
ning, läsa tal- och ljudböcker och hantera sin dator och 
mobiltelefon (Widmark & Jönsson, 2020). Ofta behöver 
det finnas minst ett program som är inställt på att höra 
omgivningsljud så bra som möjligt (ibid.).

4.4 Kommunikation och socialt samspel
Ordet kommunikation är sprunget ur latinets communis 
(gemensam) via communicare, vilket betyder att göra 
någonting gemensamt. Kommunikation kan ses som en 
tvåstegsprocess där det sker ett utbyte av information, 
tankar eller åsikter mellan två personer i ett socialt sam-
spel (Andersen & Mortensen, 2001; Raanes, 2001b; 
Souriau m.fl., 2011). Detta samspel kan ske via verbal 
eller icke-verbal kommunikation, där kommunikationen 
är tänkt som ett medel för att nå ett mål och inte som 
målet i sig (Andersen & Mortensen, 2001). Kommunika-
tion handlar både om att förstå och om att bli förstådd 
genom att dela sina känslor, tankar och upplevelser 
men också att kunna kommunicera vad man vill och på 
så vis påverka sitt eget liv (Endresen m.fl., 2015; Hart, 
2010).

Våra två viktigaste distanssinnen är syn och hörsel 
och med hjälp av dem kan vi uppfatta vad som hän-
der på avstånd (Andersen m.fl., 2018; Nationellt kun-
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skapscenter för dövblindfrågor, 2018, 2019; Raanes, 
2001b; Widmark & Jönsson, 2020). Båda sinnena är 
viktiga för att kunna kommunicera där hörseln bland an-
nat används för att kunna höra, bedöma taltempo och 
röstläge och synen för att avläsa kroppsspråk och an-
siktsuttryck (Lund & Johansson, 2017; Tollefsrud, 2017; 
Widmark & Jönsson, 2020). Den sammanlagda infor-
mationen som fås via syn och hörsel ger en helhets-
bild, både av vad som kommuniceras och hur det sker 
(ibid.). För att kommunicera samt interagera med andra 
använder vuxna personer med dövblindhet olika strate-
gier, vilka kan vara mycket individuella (Andersen m.fl., 
2018; Edberg m.fl., 2009; Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor, 2019). Det är därför viktigt att både vad 
som sägs och det som syns och sker i omgivningen 
görs tillgängligt för personen med dövblindhet (ibid.).

Förutsättningarna för kommunikation och socialt 
samspel skiljer sig ofta mellan personer med förvärvad 
dövblindhet och personer med medfödd dövblindhet 
(Deafblind Scotland, 2021; Widmark & Jönsson, 2020). 
Personer med förvärvad dövblindhet har till skillnad mot 
personer med medfödd dövblindhet etablerat ett språk 
och en förståelse för omvärlden innan dövblindheten in-
träffar (Andersen m.fl., 2018; Deafblind Scotland, 2021; 
Gomez, 2013; Nationellt kunskapscenter för dövblind-
frågor, 2019). Då förvärvad dövblindhet ofta har ett pro-
gredierande förlopp kan det vara så att strategier man 
är van vid att använda för kommunikation inte längre 
fungerar (Andersen & Mortensen, 2001; Deafblind Scot-
land, 2021; Edberg m.fl., 2009; Hansen & Toldam, 2021; 
Johansson & Lund, 2019; Raanes, 2001b). Detta med-
för att dessa personer och deras närstående kan be-
höva byta och/eller använda flera olika modaliteter och 
metoder för att kunna kommunicera och interagera med 
andra. Personen med dövblindhet kan ofta behålla sin 
ursprungliga kommunikationsmetod för att förmedla vad 
hen själv vill säga men kan behöva en annan metod för 
att ta emot vad andra säger. Exempel på detta kan vara; 
1) när en teckenspråkig person med dövblindhet talar 
kommer hen fortfarande att använda sitt teckenspråk 
som avläses visuellt av hens partner, vilken svarar till-
baka genom taktilt teckenspråk, eller 2) en person med 
dövblindhet som har vuxit upp med talat språk kommer 
i de allra flesta fall också fortsätta använda denna kom-
munikationsform för att uttrycka sig även om hen inte 
längre hör talat språk och därför är beroende av teknis-
ka hjälpmedel i kombination med en annan kommunika-
tionsmetod för att ta emot det som sägs (ibid.).

Medfödd dövblindhet innebär att funktionsnedsätt-
ningarna finns redan vid födseln, eller att de har ut-
vecklats innan barnet har tillägnat sig en språklig kom-
munikation (Andersen m.fl., 2018; Deafblind Scotland, 

2021; Gomez, 2013; Nationellt kunskapscenter för döv-
blindfrågor, 2019). Detta innebär stora utmaningar när 
det handlar om att få en grundläggande förståelse för 
omvärlden samt utveckla ett socialt samspel och kom-
munikation med andra (ibid.). Personer med medfödd 
dövblindhet använder ofta det taktila sinnet och hela 
kroppen när de utforskar och undersöker sin omgivning 
(Næslund & Pedersen, 2018). Munnen och tungan an-
vänds för urskiljning på detaljnivå, fingertopparna för 
större detaljer och handen och resten av kroppen för 
att förstå ett objekts omfattning och dess helhet (ibid.). 
För att på bästa sätt kunna utveckla ett socialt samspel 
och kommunikation med andra har personer med med-
född dövblindhet ett behov av personer i sin omgivning 
med specifik kunskap om dövblindhet och kommunika-
tion, så kallade kompetenta partners (Brede & Steigen, 
2018; Gomez, 2013; Huiskens, 2015).

Dövblindtolkning innebär att både syn- och hörselin-
tryck förmedlas till personer med dövblindhet (Deafblind 
Scotland, 2021; Edberg m.fl., 2009; Eriksson, 2017). 
Detta sker genom tolkning av vad som hörs, syntolkning 
och ledsagning (Deafblind Scotland, 2021; Eriksson, 
2017). Tolkning av vad som hörs kan ske från talspråk 
till visuellt eller taktilt teckenspråk (och tvärt om), tyd-
ligt tal eller skrift, samt även från visuellt teckenspråk 
till visuellt eller taktilt teckenspråk. Genom att beskriva 
atmosfär, händelser, miljöer, personer, sociala samspel 
och relationer vid syntolkning och ledsagning får perso-
nen med dövblindhet både ett kvalificerat stöd vid orien-
tering och förflyttning och en omvärldsuppfattning. Vid 
dövblindtolkning används olika tolkmetoder beroende 
på vilket/vilka kommunikationssätt personen med döv-
blindhet använder (ibid.). Tolkmetoder som förekommer 
vid dövblindtolkning är bland annat avståndstolkning, 
centraltolkning, taktil tolkning, tydligt tal och skrivtolk-
ning (Eriksson, 2017). 

Kommunikation uppstår genom samspel med andra 
och valet av kommunikationsmetod/metoder ska ske ef-
ter de individuella behov, förutsättningar och önskemål 
som personen med dövblindhet har (Andersen & Mor-
tensen, 2001; Deafblind Scotland, 2021). Därför måste 
professionella presentera olika metoder och låta perso-
nen pröva sig fram till det som fungerar (ibid.)

4.4.1 Kommunikation i taktil form
När en persons distanssinnen är nedsatta kan istället 
känseln, det taktila sinnet, vara den viktigaste kommu-
nikationsvägen (Edberg m.fl., 2009; Souriau m.fl., 2010; 
Witcombe, 2019). Den taktila kanalen kan vara viktig 
även om personen med dövblindhet har kvar en funk-
tionell synrest (ibid.). Vid medfödd dövblindhet behöver 
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samspel och kommunikation redan från början erbjudas 
i taktil form (Huiskens, 2015). Kommunikation i taktil 
form är det kommunikationssätt som är mest kompli-
cerat för en partner att lära sig och det kan ta lång tid 
(Brede & Steigen, 2018; Lindström, 2015), där man först 
måste lära sig visuellt teckenspråk för att sedan överfö-
ra detta till en, ofta individuellt anpassad, taktil kommu-
nikation (Brede & Steigen, 2018).

Taktil kommunikation innebär kommunikation med 
hjälp av beröring och rörelser vilket görs med olika rytm, 
tryck, intensitet, tempo och positionering (Andersen 
m.fl., 2018; Endresen m.fl., 2015; Hart, 2010; Natio-
nellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2019; Næslund 
& Pedersen, 2018; Souriau m.fl., 2010). Hela kroppen 
används som kommunikationsmedel men även ljud och 
andning kan användas för att tolka om personen till ex-
empel är uppmärksam, fundersam, ifrågasättande eller 
bekräftande. För att den taktila kommunikationen ska 
vara lätt att läsa av är det viktigt att rörelserna är tydliga 
och avläsbara, att kroppspositioneringen är tydlig samt 
att emotionella uttryck görs med eftertryck (ibid.). I taktil 
kommunikation visar personen med händerna om hen 
antar rollen som lyssnare där händerna ligger på tala-
rens händer, eller som talare där hens händer är pla-
cerade under lyssnarens händer (Andersen m.fl., 2018; 
Lindström, 2015; Nafstad & Rødbroe, 2013; Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrågor, 2019; Raanes, 
2001b). För många personer med medfödd dövblind-
het är deras tillgång till omvärlden inom en armlängds 
avstånd (Næslund & Pedersen, 2018). Av den anled-
ningen behöver personen med dövblindhet och dennes 
partner positionera sig så att de blir taktilt tillgängliga 
för varandra. Det skapar goda förutsättningar för kom-
munikationsutveckling hos personen med medfödd döv-
blindhet då positioneringen möjliggör god kontakt och 
ömsesidighet, vilket även kan leda till att upplevelsen av 
isolation minskas (ibid.).

I kommunikation och socialt samspel finns många oli-
ka delmoment som måste behärskas av både personen 
med medfödd dövblindhet och dennes partner (Ander-
sen m.fl., 2018; Nationellt kunskapscenter för dövblind-
frågor, 2019). Dessa moment är att kunna ta kontakt, 
turtagning, uppfatta vad som kommuniceras och kunna 
besvara, samt att båda parter har sin uppmärksamhet 
riktad mot ett gemensamt ämne. För personer med 
medfödd dövblindhet kan samtliga eller delar av dessa 
delmoment behöva stöttas med det taktila sinnet (ibid.).

Gemensamma upplevelser mellan en person med 
medfödd dövblindhet och dennes partner är en viktig 
utgångspunkt för att främja taktil kommunikation (Go-
mez, 2013; Hart, 2010). Om ett taktilt tecken används i 
en specifik situation kan detta tecken kopplas samman 

med situationen och ges därmed en varaktig innebörd 
(ibid.). Genom att använda taktila tecken på detta sätt 
ges förutsättningar för personen att utveckla samspel, 
kommunikation och språk i taktil form (Hart, 2010). Det 
innebär att personen får förmåga att kunna uttrycka sig 
funktionellt och nyanserat, inte enbart kring konkreta 
saker utan också abstrakta tankar och känslor (ibid.). 
För att en person med medfödd dövblindhet ska kun-
na utveckla kommunikation till en språklig nivå, tal- el-
ler teckenspråk, krävs det tid och en omgivning med 
kompetens (Gomez, 2013; Næslund & Pedersen, 2018; 
Souriau m.fl., 2010, 2011). En förutsättning är att de 
som finns i personens närhet kan uppfatta, tolka och be-
kräfta uttrycken från personen med dövblindhet (ibid.).

Det finns många olika taktila kommunikationsmeto-
der, utöver socialhaptiska signaler vilka beskrivs läng-
re ned, för vuxna personer med dövblindhet beskrivna 
i den erfarenhetsbaserade litteraturen. Metoder som 
finns omskrivna är: 1) handalfabetering och bokstave-
ring samt andra typer av skrift i handen (Andersen & 
Mortensen, 2001; Deafblind Scotland, 2021; Edberg 
m.fl., 2009; Eriksson, 2017; Raanes, 2001b; Witcombe, 
2019) men även på handleden och armen (Andersen & 
Mortensen, 2001; Reyes, 2001); 2) genom att på olika 
sätt trycka på olika leder på personens fingrar (Alvarado, 
2009; Andersen & Mortensen, 2001); 3) morsesignaler 
kan användas taktilt genom att signaler överförs med 
hjälp av att knacka med ett finger på mottagarens hand, 
men även walkie-talkies och telefoner kan användas till 
att sända morsekodsignaler elektroniskt vilka kan kän-
nas av mottagaren genom att hålla fingret eller örat mot 
högtalaren (Andersen & Mortensen, 2001); och 4) oli-
ka former av taktila objekt till exempel bokstavsklossar 
och versaler i trä/plast kan användas för kommunikation 
(Andersen & Mortensen, 2001; Andersen m.fl., 2018; 
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2019).

Har personer med medfödd dövblindhet nytta av att 
använda professionella teckenspråkstolkar? Ja, det har 
Socialstyrelsen i Danmark (2015) kunnat påvisa i ett 
pilotprojekt där de undersökt om och hur teckenspråk-
stolkar kan stötta personer med medfödd dövblindhet i 
kommunikationen. I projektet har användandet av pro-
fessionella tolkar i kommunikation med personer med 
medfödd dövblindhet jämförts med kommunikation mel-
lan närstående och personer med medfödd dövblindhet. 
Teckenspråkstolkarna hade erfarenhet av att arbeta 
med taktilt teckenspråk och var vana att tolka kropps-
liga uttryck. Resultaten visade att tolkar hade lättare att 
tolka och förstå vad personer med medfödd dövblind-
het kommunicerade och att personerna med medfödd 
dövblindhet i sin tur kunde dra nytta av tolkarnas kom-
petens i kommunikationen dem emellan. Personerna 
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med medfödd dövblindhet kommunicerade dessutom 
under längre tid med de professionella tolkarna än med 
sina närstående. Ett samarbete avseende kommuni-
kation mellan personer med medfödd dövblindhet och 
professionella tolkar behöver utvecklas då detta tycks 
bidra till språkutveckling och ge vinster i form av ökat 
engagemang i situationen för personerna med medfödd 
dövblindhet (ibid.).

Socialhaptiska signaler är en kommunikationsmetod 
som används för att ge korta sociala meddelanden och 
information, via taktila signaler som förmedlas på krop-
pen (Edberg m.fl., 2009; Eriksson, 2017; Foreningen 
Danske DøvBlinde, 2018; Henriksson, 2015; Lahtinen, 
2007; Næslund & Pedersen, 2018; Pedersen, 2018; Ra-
anes, 2001b; Witcombe, 2020). Den är ett effektivt sätt 
att få en uppfattning om miljön, rummet och situationen 
man befinner sig i, eller för att förmedla form och storlek 
på något, men även användbar för att bekräfta i en kom-
munikationssituation eller för att förmedla olika känslor 
och sinnesstämningar. Metoden är ett komplement till 
ett talat eller tecknat språk och sker här och nu via be-
röring på en neutral kroppszon som till exempel rygg, 
arm eller utsidan på benet (ibid.) och ställer inte några 
krav på syn eller hörsel eftersom den uppfattas genom 
känseln (Lahtinen, 2007).

Socialhaptiska signaler handlar om att skapa mening 
och sammanhang, att snabbt ge personen med dövblind-
het en mer övergripande bild av situationen och rummet 
hen befinner sig i. Det handlar också om att i realtid göra 
det möjligt att få omgivningsinformation utan att behöva 
avbryta en aktivitet, vilket sparar energi. (Lahtinen, 2007; 
Lahtinen m.fl., 2010; Palmer & Lahtinen, 2005; Peder-
sen, 2018). Metoden har beskrivits ge en bättre kontroll 
över situationen men även större möjlighet till delaktig-
het i sociala relationer (Foreningen Danske DøvBlinde, 
2018; Lahtinen, 2007; Lahtinen m.fl., 2010; Palmer & 
Lahtinen, 2005; Pedersen, 2014). Speciellt utvecklade 
socialhaptiska signaler finns bland annat för att använ-
das i samband med friluftsliv (Markhus, 2020).

Primärt används socialhaptiska signaler till personer 
med förvärvad dövblindhet men metoden är också an-
vändbar för personer med medfödd dövblindhet (Peder-
sen, 2018), då socialhaptiska signaler blir en integrerad 
del i den taktila kommunikationen (Pedersen, 2014). 
Med hjälp av metoden får personen med medfödd döv-
blindhet information om vem och vad som finns i deras 
närhet (Lindström, 2015; Pedersen, 2018) och social-
haptiska signaler blir därför en bro till omvärlden (Pe-
dersen, 2014). Genom att få information om vilka andra 
människor som finns i närheten kan socialhaptiska sig-
naler bidra till att stärka känslan av sammanhang och 
minska upplevelsen av isolering även för personer med 

medfödd dövblindhet (Pedersen, 2014, 2018). Om kom-
munikationsmetoden används över tid kan den även 
öka uppmärksamheten och koncentrationsförmågan, 
bidra till språkutveckling samt ge en bättre förståelse 
för omvärlden för personer med medfödd dövblindhet 
(ibid.).

Taktipro är en form av taktil massage utvecklad för att 
aktivera människans oxytocinsystem och metoden har 
använts inom intensivvård, vård och rehabilitering (Hen-
riksson, 2015). Metoden stärker personens kroppsupp-
fattning samt ger en känsla av skydd, trygghet och vär-
me. Taktipro har använts i en insats för personer med 
förvärvad dövblindhet för att undersöka om den, tillsam-
mans med socialhaptiska signaler, kunde öka personer-
nas taktila medvetenhet (det vill säga om personerna 
ökade sin förmåga att förstå olika formella och informel-
la språkliga budskap som sker i ett kommunikativt syfte) 
samt om metoden kunde användas för att introducera 
olika former av taktil kommunikation. Resultaten visade 
att taktil massage i kombination med samtalsstöd bidrog 
till goda effekter. Av deltagarna upplevde hälften att de 
hade fått en ökad taktil medvetenhet och en förståelse 
för att kommunikation kunde ske på andra sätt än med 
syn och hörsel och att den taktila beröringen var ett sätt 
att ta emot kommunikation. Utöver detta upplevde per-
sonerna att deras kroppsuppfattning ökat, en förbättrad 
hälsa, en ökad känsla av välbefinnande samt bättre 
nattsömn och minskad smärta (ibid.).

4.4.2 Aktiviteter som främjar kommunikation och 
samspel

Att taktilt språk och språkutveckling hos personer med 
medfödd dövblindhet kan stödjas genom meningsfull 
fysisk aktivitet har påvisats genom olika insatser (Bre-
de, 2013, 2015; Gibson, 2018; Larsen m.fl., 2010). En 
meningsfull fysisk aktivitet innebär att själva aktiviteten 
är något som personen upplever vara värd att engagera 
sig i känslomässigt och något som personen vill dela 
med sig av till andra (Gibson, 2018; Larsen m.fl., 2010). 
Exempel på sådana aktiviteter kan vara att spela fotboll, 
fiska, fjällvandra, klättra, rida eller att delta i konstnärli-
ga aktiviteter (Gibson, 2018; Hejdeckerova & Sarisska, 
2009). Det kan även handla om att personen med döv-
blindhet aktivt deltar i byggnationen av en liten stuga 
som i det norska projektet Bua-Mi (Brede, 2013, 2015). 
Aktiviteterna ger personerna upplevelser som de sedan 
kan tänka tillbaka på och prata om (Brede, 2013; Gib-
son, 2018) samt att de bidrar till att personen med döv-
blindhet kan bygga nya sociala nätverk och skaffa nya 
vänner (ibid.) och få kunskap om sin omgivning (Brede, 
2015). Förutom den språkliga utvecklingen kan me-
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ningsfulla fysiska aktiviteter också ha en positiv inverkan 
på personernas hälsa (Gibson, 2018). Genom fysisk ak-
tivitet kan personerna få hälsovinster i form av förbätt-
rad motorik och styrka (Gibson, 2018; Hejdeckerova & 
Sarisska, 2009), men det kan även leda till bättre sömn 
(Gibson, 2018). Personerna får en ökad förståelse för 
världen vilket i sin tur kan leda till bättre språkutveckling 
(ibid). Genom aktiviteterna utvecklas relationer mellan 
personen med medfödd dövblindhet och omgivningen 
(Brede, 2015). Det kan handla såväl om relationen till 
en partner som finns nära som till andra professionella 
runtomkring, men också till omgivningen i stort (ibid.). 
Att delta i aktiviteter har också gett känslor av att uppnå 
mål där deltagandet i en fysisk och ibland även mental 
utmaning har bidragit till en stärkt självkänsla för perso-
nen (Hejdeckerova & Sarisska, 2009).

Konst kan vara en meningsfull aktivitet för personer 
med medfödd dövblindhet (Larsen m.fl., 2010). Genom 
att delta i kulturkurser med individuell handledning av 
yrkesverksamma konstnärer, fick personer med med-
född dövblindhet möjlighet att delta i olika kulturella 
aktiviteter som skulptur, stenhuggeri, dans, drama och 
musik. Aktiviteterna bidrog till att personerna utvecklade 
sin kommunikation, sitt språk och ett eget uttryckssätt. 
Konstnärerna som deltog var entusiastiska och energis-
ka när de skapade och detta var något som personerna 
med dövblindhet kände och blev intresserade och enga-
gerade av (ibid.), vilket också har beskrivits i samband 
med projektet Bua-Mi (Brede, 2015).

Fotografi är en konstform som de flesta är vana vid 
och har lätt att ta till sig, men detta gäller inte i samma 
utsträckning för personer med dövblindhet (Nord m.fl., 
2014). De kan vara beroende av dövblindtolkar för att 
få tillgång till och kunna uppleva denna konstform. I 
projektet ”Taktilt foto” har personer med förvärvad döv-
blindhet fått möjlighet att beskriva och berätta sina indi-
viduella erfarenheter via fotokonst, där deras bilder gav 
personer utan syn- och hörselnedsättning en bredare 
kunskap och djupare förståelse för hur tillvaron kan te 
sig för personer med andra förutsättningar. Genom att 
skapa taktila fotografier gavs personer med dövblindhet 
möjlighet att få en känslomässig bildupplevelse utan att 
de fotografiska berättelserna filtrerades via tolk (ibid.). 

Att delta i terapeutisk dans där utveckling av gemen-
samma upplevelser sker genom musik, dans och ge-
nom att röra kroppen till musik är en annan skapande 
aktivitet (Nordenfelt, 2007). Syftet var att undersöka 
om dans kan ge personer med medfödd dövblindhet 
ökade möjligheter till social interaktion och kommuni-
kation. Genom dansen arbetade terapeuten med rytm, 
koordination, kroppsuppfattning, kontakt, teamarbete, 
fantasi och olika uttryck. Deltagande i dansen medförde 

att personen med medfödd dövblindhet fick ett mer ut-
trycksfullt kroppsspråk, en ökad kroppsuppfattning och 
bättre självkänsla. Hen utvecklade även sin förmåga till 
samspel med andra (ibid.). Musikterapi har för perso-
ner med medfödd dövblindhet visat sig kunna bidra till 
ökad social interaktion och kommunikation med andra 
(Nasjonal kompetansetjenste for døvblinde, 2017b). Via 
imitation och rytmen i musiken skapades gemenskap 
och kommunikation. Musiken gav personerna möjlighet 
att dela sina upplevelser och kommunicera med andra 
(ibid.).

4.4.3 Partnerkompetens
En kompetent partner är en person som har den döv-
blindspecifika kompetens som behövs för att en person 
med medfödd dövblindhet ska kunna utveckla socialt 
samspel och kommunikation med andra (Andersen 
m.fl., 2018; Brede & Steigen, 2018; Gomez, 2013; Huis-
kens, 2015). Vem som helst kan vara en kompetent 
partner till exempel en förälder, ett syskon, en pedagog, 
en lärare, en assistent eller någon annan som besitter 
denna specifika kompetens (Nafstad & Rødbroe, 2013). 
Att vara en kompetent partner innebär att kunna vara i 
nuet och där uppleva och utforska tillsammans med per-
sonen med dövblindhet (Andersen m.fl., 2018; Nafstad 
& Rødbroe, 2013; Nationellt kunskapscenter för döv-
blindfrågor, 2019). En god partnerkompetens bygger 
på tillit mellan personen med medfödd dövblindhet och 
hens partner, där partnern ska utgöra ett tryggt stöd och 
någon att lita på och där närheten dem emellan gör att 
partnern lättare kan tolka signalerna från personen med 
medfödd dövblindhet (Gomez, 2013; Lindström, 2015).

Som kompetent partner behöver man vara tillgänglig 
och besitta förmågan att hitta det som motiverar perso-
nen med dövblindhet, att dela upplevelsen och att prata 
om vad som händer för att vid ett senare tillfälle knyta an 
och återigen prata om vad som hände (Andersen m.fl., 
2018; Endresen m.fl., 2015; Lindström, 2015; Nafstad & 
Rødbroe, 2013; Nationellt kunskapscenter för dövblind-
frågor, 2019; Souriau m.fl., 2010, 2011). Det innebär att 
vara mottaglig för hur personen med medfödd dövblind-
het uppfattar omvärlden och uppmärksam på vad hen 
tycker är viktigt i situationen för att kunna uppfatta och 
tolka de signaler som används av personen själv (An-
dersen m.fl., 2018; Gomez, 2013; Nafstad & Rødbroe, 
2013; Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 
2019; Souriau m.fl., 2010, 2011). För att kunna förstå 
de signaler som personen med dövblindhet använder 
krävs det att partnern riktar sitt fulla fokus mot personen 
och är både kroppsligt och känslomässigt närvarande 
(Endresen m.fl., 2015; Hart, 2010; Lindström, 2015; 
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Nafstad & Rødbroe, 2013; Næslund & Pedersen, 2018; 
Souriau m.fl., 2010, 2011). På så sätt får partnern ock-
så erfarenhet av själva situationen (ibid.). Vid kommu-
nikation med personer med medfödd dövblindhet kan 
partnern använda sig av så kallad scaffolding (Brede, 
2013, 2015; Gibson, 2018; Nafstad & Rødbroe, 2013; 
Næslund & Pedersen, 2018). Scaffolding innebär att 
partnern stödjer kommunikativa beteenden som är på 
väg att utvecklas genom att hjälpa personen med med-
född dövblindhet med det hen inte bemästrar på egen 
hand (Nafstad & Rødbroe, 2013). Genom att bryta ned 
ett ord i flera mindre beståndsdelar vilka sedan sam-
manförs till en helhet, istället för att börja med hela ordet 
på en gång, kan personen med medfödd dövblindhet få 
en förståelse för ordet (Gibson, 2018). Personen med 
dövblindhet upplever då att hen kan klara av vissa kom-
munikativa funktioner innan hen de facto gör det (Naf-
stad & Rødbroe, 2013). Tack vare partnerns stöd och 
genom att partnern gradvis trappar ned stödet tar per-
sonen med dövblindhet över den kommunikativa funk-
tionen för att till slut bemästra den på egen hand (ibid.).

För att partnern ska kunna förstå de uttryck som per-
sonen med medfödd dövblindhet förmedlar är det nöd-
vändigt att de tillsammans skapar en gemensam kultur 
bestående av olika tecken och gester för vardagliga sa-
ker, som till exempel att äta, bada, gå på gymnastiken 
(Lindström, 2015; Souriau m.fl., 2010, 2011). Det är där-
för viktigt att partnern är välinformerad om personens 
levnadshistoria (Souriau m.fl., 2010, 2011). Genom att 
personen med medfödd dövblindhet och dennes partner 
delar samma perspektiv på omvärlden och har tillgång 
till varandras inre blir det möjligt för dem att använda 
en gemensam språklig kod (Nafstad & Rødbroe, 2013; 
Souriau m.fl., 2011).

En kompetent partners tekniska färdigheter, förvänt-
ningar och intentioner, anpassningsförmåga och teore-
tiska kunskap är aspekter som är tätt sammanflätade 
i varandra och påverkar möjligheten till kommunikation 
för personen med medfödd dövblindhet (Endresen m.fl., 
2015). Partnern måste kunna anpassa sig efter det in-
dividuella behovet hos personen med dövblindhet (Go-
mez, 2013; Lindström, 2015; Souriau m.fl., 2011), där 
partnern till exempel behöver använda hörseln för att ta 
emot information men taktila tecken för att uttrycka sig 
(Souriau m.fl., 2011). Partnern behöver dessutom an-
passa sitt tempo (Lindström, 2015; Souriau m.fl., 2011) 
och sitt rörelsemönster så att det passar personen med 
dövblindhet (Souriau m.fl., 2011). Genom att ha tillgång 
till en kompetent partner har det kunnat påvisas en för-
bättring av den kommunikativa förmågan hos personer 
med medfödd dövblindhet där de får lättare att uttrycka 
sig, ett större ordförråd och på så vis kan uppnå en mer 

utvecklad kommunikationsnivå (Endresen m.fl., 2015). 
Partnerns kommunikativa förmåga påverkar den kom-
munikativa kompetensen hos personen med dövblind-
het, där en partner med högt utvecklad kommunikativ 
förmåga har större möjlighet att understödja kommu-
nikationen för personen med dövblindhet (Lindström, 
2015). Att flytta till ett boende där det fanns kompeten-
ta partners visade sig vara positivt för personer med 
medfödd dövblindhet då det resulterade i en fördjupad 
interaktion, ökad förmåga att utrycka sin vilja, ökat käns-
lomässigt engagemang och en mer utvecklad kommuni-
kativ förmåga (Bloeming-Wolbrink, 2020).

Närstående och professionella behöver stöd och 
utbildning för att kunna vidareutveckla sina kunskaper 
inom området kommunikation och social interaktion för 
att på ett bättre sätt kunna möta personer med med-
född dövblindhet och fungera som en kompetent part-
ner (Brede & Steigen, 2018; Huiskens, 2015; Lindström, 
2015; Nafstad & Rødbroe, 2013; Souriau m.fl., 2011). 
Detta kan utgöras av olika kurser/utbildningar i kommu-
nikation (Brede, 2013, 2015; Brede & Steigen, 2018; 
Huiskens, 2015) där ett av momenten kan vara att kurs-
deltagarna först får utbildning och sedan observeras/
filmas när de kommunicerar och interagerar med per-
soner med dövblindhet (Brede, 2013, 2015; Huiskens, 
2015; Lindström, 2015). Efter detta gör kursdeltagaren 
och personen som håller i utbildningen en gemensam 
analys av hur kommunikationen och interaktionen fung-
erat. På så vis tydliggörs vad som fungerat bra och min-
dre bra i kommunikation och interaktion mellan partnern 
och personen med dövblindhet (ibid.). Filmanalys syftar 
till att få en bättre insikt i hur personen med medfödd 
dövblindhet förhåller sig till omvärlden, men den bidrar 
även till att partnern kan förhålla sig till personen med 
dövblindhet på ett meningsfullt och utvecklande sätt 
(Lindström, 2015; Nafstad & Rødbroe, 2013).

4.4.4 Teknik och hjälpmedel för kommunikation och 
socialt samspel

Det finns många hjälpmedel, utöver de som syftar till 
att optimera syn och hörsel, som istället syftar till att 
kompensera syn- och hörselnedsättningar och som kan 
vara till stor hjälp för personer med dövblindhet. Vissa 
hjälpmedel är avsedda för kommunikation ansikte mot 
ansikte, medan andra är avsedda för kommunikation på 
distans (Mason, 2014). 

Utöver användandet av datorer med tillhörande an-
passningar (Edberg m.fl., 2009; Mason, 2014) så har 
den moderna tekniken med smarta telefoner och surf-
plattor förändrat livet för personer med dövblindhet 
genom att de underlättat kommunikation och socialt 
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samspel med andra (Bernevik & Lindström, 2015; DbI 
Review, 2013; Deafblind Scotland, 2021; Evans, 2017; 
Johansson & Lund, 2019; Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor, 2018; Widmark, 2013). Att kombinera 
användandet av smart telefon, surfplatta och dator har 
blivit allt mer vanligt för personer med dövblindhet när 
de kommunicerar (Widmark & Jönsson, 2020). Smar-
ta telefoner och surfplattor innebär att personerna kan 
bära med sig datorbaserade hjälpmedel överallt (Ber-
nevik & Lindström, 2015; DbI Review, 2013; Evans, 
2017; Mason, 2014). Användaren får med dessa appa-
rater ett lättanvänt kommunikationshjälpmedel för såväl 
text som tal och bild (Bernevik & Lindström, 2015), och 
apparaterna kan användas för att ta emot och skicka 
meddelanden (sms och e-post) samt ringa samtal vil-
ket även inkluderar bildtelefoni (Bernevik & Lindström, 
2015; DbI Review, 2013; Evans, 2017; Mason, 2014).

På telefonerna och surfplattorna kan olika applika-
tioner (appar) installeras vilket gör att denna tekniska 
apparatur blir ett hjälpmedel för bland annat kommu-
nikation och socialt samspel (Bernevik & Lindström, 
2015). Det finns en mängd specifika appar till de smarta 
telefonerna och surfplattorna som personer med döv-
blindhet kan ha nytta av för kommunikation. De appar 
som hittades vid sökningen i den kunskapsbaserade lit-
teraturen och som fanns beskrivna i nedladdningsbara 
dokument var: 1) ’Good Vibes’ app för Samsungs tele-
foner där kommunikation via morse är sammankopplad 
med telefonens haptik där appen tolkar knackningar på 
skärmen och översätter dessa till ord vilka ges som vi-
brationer i telefonen (Lyndersay, 2019); 2) appen ’Lern 
Lormen’ som kan installeras och användas på både 
smarta telefoner och surfplattor är till för att hjälpa tysk- 
och franskspråkiga personer med dövblindhet att lära 
sig kommunicera med hjälp av Lormalfabetet (DbI Re-
view, 2016); och 3) ’Comunicador táctil ONCE’ finns ut-
vecklad för mobila enheter från både Apple och Android 
och används för kommunikation mellan personer med 
dövblindhet och andra genom att översätta antingen 
talad kommunikation eller skriven text till braille via en 
punktskriftsdisplay eller till text på den mobila enhetens 
display (DbI Review, 2014).

Tack vare möjligheten att läsa och skriva punktskrift 
via punktdisplayer kopplade till den smarta telefonen, 
surfplattan eller datorn, finns också möjligheten till skrift-
lig taktil kommunikation via punktskrift (Mills, 2019). 
Genom detta ges användaren tillgång till de olika text-
baserade kommunikationsformer som finns i enheten, 
till exempel e-post och sms (ibid.). Samma system be-
skrivs i punktskriftsdisplayen ’screen Braille communi-
cator’ vilken är ett punktskriftstangentbord och display 
sammankopplat till en teknisk kommunikationsenhet 

(DbI Review, 2011), men det har också beskrivits en 
teknisk lösning där en punktskriftsdisplay sammankopp-
las med en dator och direkt tal omvandlas till punktskrift 
på displayen och kan läsas av personen (Müller, 2013). 

För att kunna kommunicera utan att använda sig 
av till exempel tolk eller en smart telefon kopplad till 
en punktskriftdisplay, kan personer med dövblindhet 
använda sig av andra tekniska lösningar. Ett exempel 
som beskrivs är Charly (Toroptsev m.fl., 2020) som är 
en apparat med inbyggda mikrofoner vilken är desig-
nad för att känna igen tal för att sedan översätta det till 
text i realtid och fungerar på ryska, engelska och tys-
ka. Apparaten kan anslutas till en bildskärm, en TV, en 
surfplatta eller en punktskriftdisplay. Charly fångar upp 
talet och omvandlar detta till text på punktskriftdisplayen 
vilken sedan läses av personen med dövblindhet. Om 
punktskriftdisplayen är ansluten till en smart telefon, 
bildskärm, TV eller surfplatta kan personen med döv-
blindhet även använda apparaten för att kommunicera 
med andra. Genom att skriva på punktskriftdisplayen 
visas texten på den anslutna monitorn (ibid.).

Så kallade kommunikationskort används bland annat 
i USA (Mason, 2014). Det är kort med punktskrift eller 
en bild med specifik information eller en fråga, som an-
vänds för att få hjälp av personer i omgivningen. För 
att få hjälp med att korsa en gata kan personen med 
dövblindhet hålla upp ett kommunikationskort där det 
står: ”Jag har dövblindhet och behöver hjälp att gå över 
gatan. Knacka mig på axeln om du har möjlighet att 
hjälpa mig”. Kommunikationskort är billiga och de möter 
ofta användarens behov snabbt och enkelt. Med kor-
ten följer dock begräsningar i form av att användaren 
inte kan föra en konversation med hjälp av korten, men 
för kortare och enklare uppgifter kan korten vara ett bra 
hjälpmedel (ibid.).

 
4.5 Tillgång till information
Samhället idag är präglat av ett informationsflöde där 
tillgång till information kan vara en stor utmaning för 
personer med dövblindhet (Edberg m.fl., 2009; Lund & 
Johansson, 2017, 2018; Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor, 2018; Widmark & Jönsson, 2020). Döv-
blindhet gör det svårt eller ibland omöjligt att överblicka 
till exempel vad som finns på en webbsida (Widmark & 
Jönsson, 2020). I ett informationssamhälle som bygger 
på att olika gränssnitt hela tiden förändras för att max-
imera informationen till läsaren, riskerar personer med 
dövblindhet att missa viktig information. Det tar också 
längre tid och är mycket energikrävande när syn och 
hörsel inte räcker till för att överblicka vad som finns på 
skärmen (ibid.).
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Personer med dövblindhet kan beskriva sina part-
ners med orden att de är mina ögon och mina öron 
(Bourquin m.fl., 2006; D’Andrea, 2019; Deafblind Scot-
land, 2021; Raanes, 2001a). Det är ofta genom part-
nern som personen med dövblindhet får tillgång till vad 
som sker, det vill säga får tillgång till information (ibid.) 
och på så vis får möjlighet till deltagande i samhället 
(D’Andrea, 2019; Deafblind Scotland, 2021). Detta 
innebär att om partnern inte berättar om vad som sker 
så kan inte personen med dövblindhet uppleva delak-
tighet (D’Andrea, 2019; Raanes, 2001a). Det är därför 
partnerns ansvar att förmedla informationen. För att 
kunna förmedla information på ett levande sätt som 
känns som självupplevd så krävs att partnern sätter 
sig in i den situation personen med dövblindhet befin-
ner sig i. Informationen som förmedlas ska inte vara en 
lång rad av osystematiskt beskrivna detaljer utan mer 
som en ram vilken kan ge en uppfattning om situatio-
nen som helhet (ibid.).

Till följd av bristande information kan dövblindhet få 
olika långsiktiga konsekvenser för den enskilde per-
sonen (Edberg m.fl., 2009; Raanes, 2001a). Personer 
med dövblindhet riskerar att förlora information om 
förändringar i samhället och i sociala sammanhang. 
Det är därför viktigt att partnern beskriver omgivning-
en, handlingar, andras beteende, hur andra reagerar 
på personen med dövblindhets eget beteende då det 
hjälper till att placera personen i det sammanhang hen 
lever i (ibid.). Partnerns beskrivning ska alltså kompen-
sera för den information som ”alla” får men som ofta är 
otillgänglig för personer med dövblindhet (Mason, 2014; 
Raanes, 2001a). 

4.5.1 Teknik och hjälpmedel för tillgång  
till information

För att kunna vara en del av samhället och delta i olika 
sociala sammanhang behöver personer med dövblind-
het tillgång till information och aktuella händelser, vil-
ket också kan leda till en högre grad av självständig-
het (Bernevik & Lindström, 2015; Edberg m.fl., 2009; 
Evans, 2017; Nationellt kunskapscenter för dövblindfrå-
gor, 2018; Raanes, 2001a). Den moderna tekniken med 
smarta telefoner och surfplattor har förändrat livet för 
personer med dövblindhet genom att de ökat tillgång-
en till information (Bernevik & Lindström, 2015; DbI 
Review, 2013; Deafblind Scotland, 2021; Evans, 2017; 
Johansson & Lund, 2019; Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor, 2018; Widmark, 2013). Men behoven 
varierar vilket kräver stor flexibilitet och en mängd oli-
ka, ibland mycket individuella, lösningar (Edberg m.fl., 
2009; Mason, 2014).

I smarta mobiler, surfplattor och datorer finns med-
följande skärmläsarprogram som gör det möjligt att få 
informationen på skärmen uppläst och i punktskrift, om 
en punktskriftsdisplay är kopplad till dessa enheter (Ma-
son, 2014; Nationellt kunskapscenter för dövblindfrå-
gor, 2018; Widmark & Jönsson, 2020). Det går även att 
anpassa utseendet på texten så att den blir enklare att 
läsa utifrån aktuell syn. Liksom för övriga i samhället har 
denna, mot internet uppkopplade, teknik blivit det vanli-
gaste sättet för personer med dövblindhet att få tillgång 
till information (Widmark & Jönsson, 2020). Användaren 
får med denna teknik tillgång till stora mängder infor-
mation (Bernevik & Lindström, 2015), vilket bidrar till 
rörelsefrihet och en känsla av självbestämmande då 
möjligheten finns att kunna läsa nyheter när man vill, 
till exempel under en resa med färdtjänst eller tåg (Wid-
mark, 2013).

Personer med dövblindhet som fortfarande har syn-
rester föredrar ofta surfplattan framför en smart telefon 
då surfplattan har en större skärm och skapar därmed 
bättre förutsättning att få tillgång till det som visas (DbI 
Review, 2013; Mason, 2014). I de smarta telefonerna 
och surfplattorna finns grundläggande funktioner som är 
användbara för att få tillgång till information så som kal-
kylator, klocka, meddelanden (sms och e-post), telefon 
inklusive bildtelefon och lagring av kontakter (Bernevik 
& Lindström, 2015; DbI Review, 2013; Evans, 2017; Ma-
son, 2014).

Informationsbaserade appar till den smarta telefonen 
eller surfplattan kan vara sådana som hjälper använda-
ren att ta del av tv/radio, läsa tidningar och recept, pla-
nera en resa, kolla vädret samt ta del av krisinformation 
och annan samhällsinformation (Bernevik & Lindström, 
2015; DbI Review, 2013; Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor, 2018). Andra specifika appar som finns 
beskrivna i den erfarenhetsbaserade litteraturen och 
som kan användas för att få tillgång till information är 
’Tap Tap See’ och ‘Be My Eyes’ (Hamblin m.fl., 2016).

Hjälpmedel som tidigare beskrivits under avsnittet 
Teknik och hjälpmedel för kommunikation och socialt 
samspel kan även användas för att personer med döv-
blindhet ska kunna få tillgång till information. Genom att 
koppla en punktskriftsdisplay till den smarta telefonen, 
surfplattan eller datorn kan användaren få tillgång till 
banktjänster, appar, hemsidor och internet i stort (Mills, 
2019). När apparaten Charly (som beskrivits under rub-
riken Teknik och hjälpmedel för kommunikation och so-
cialt samspel) är ansluten till en bildskärm, en TV, en 
surfplatta eller en punktskriftdisplay så kan den, via sina 
inbyggda mikrofoner, känna igen tal vilket översätts till 
text som omvandlas till information vilken visas i realtid 
(Toroptsev m.fl., 2020).
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Den snabba utvecklingen inom informations- och 
kommunikationsteknik kan vara en begränsande faktor 
där svårigheten ligger i att ständigt lära sig att använ-
da den senaste tekniken (Bernevik & Lindström, 2015; 
DbI Review, 2013; Evans, 2017; Hamblin m.fl., 2016; 
Johansson & Lund, 2019; Mason, 2014). Det kan också 
vara svårt att veta vilka tekniska hjälpmedel som finns 
att tillgå (Hamblin m.fl., 2016). Många tekniska hjälpme-
del är utvecklade för antingen syn- eller hörselnedsätt-
ning, medan det saknas hjälpmedel för kombinationen 
dövblindhet (Bernevik & Lindström, 2015; DbI Review, 
2013; Evans, 2017; Hamblin m.fl., 2016; Mason, 2014). 
Funktionerna i smarta telefoner och surfplattor har ofta 
en bra visuell tillgänglighet där det ska gå snabbt att 
hitta och välja mellan olika funktioner, men för personer 
med dövblindhet kan det vara svårt att överblicka och 
hitta på skärmen (ibid.). Många av de tekniska lösning-
arna behöver kopplas ihop med hjälp av Bluetooth, till 
exempel en punktskriftsdisplay med en smart telefon 
eller surfplatta, vilket kan upplevas som ett hinder om 
personen med dövblindhet inte kan göra detta självstän-
digt (Evans, 2017; Mason, 2014). Detta kan innebära att 
användaren upplever minskad självständighet vilket kan 
leda till frustration (ibid.).

För att få information om att något händer finns flera 
olika hjälpmedel beskrivna. Olika signaler för varsebliv-
ning används för att få information om att det till exem-
pel ringer på dörren, telefonen eller för väckning (Evans, 
2017; Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 
2018). Det kan antingen vara signaler i form av högre 
ljudvolym, en blinkande lampa, en vibrationssignal eller 
en kombination av dessa (ibid.). Andra hjälpmedel som 
beskrivs som användbara är vätskenivåmätare, rök- 
och kolmonoxiddetektorer, inbrottslarm, olika talande 
tekniska lösningar till mikrovågsugn eller hushållsvåg, 
och olika förstoringsapparater (Hamblin m.fl., 2016). 
För att kunna ta del av information kan personer med 
dövblindhet även få hjälp av en signalhund (Meirovich, 
2007). En signalhund är en specialutbildad hund som 
hjälper personen att uppmärksamma ljud i omgivning-
en, allt från en knackning på dörren eller att telefonen 
ringer till att brandlarmet eller något annat larm tjuter 
(ibid.).

För att underlätta tidsuppfattningen samt förståelsen 
för olika moment och rutiner i vardagen kan man använ-
da ett så kallat taktilt kalendersystem för personer med 
medfödd dövblindhet (Afutu, 2007). Ett taktilt kalender-
system är uppbyggt av flera olika taktila konkreta före-
mål och/eller symboler vilka är individuellt anpassade 
för personen. Alla aktiviteter har en början, ett innehåll 
och ett slut där ett föremål används för att indikera bör-
jan, till exempel en sked för att äta, och när aktiviteten är 

avslutad så avlägsnas föremålet från kalendersystemet. 
Systemet kan vara uppbyggt av olika fickor/korgar i vilka 
de olika föremålen placeras. Behållarna är strukturerat 
ordnade i olika sekvenser i läsriktningen. I början av 
varje sekvens finns ett taktilt konkret föremål placerat 
och sekvensen avslutas med en behållare av annan 
karaktär än de andra för att markera aktivitetens slut. I 
den sista behållaren placeras föremålet efter att aktivi-
teten är genomförd. Det är viktigt att det finns föremål i 
samtliga behållare i kalendersystemet men även att ett 
föremål inte används för att ange flera olika aktiviteter 
eller att olika föremål används för att symbolisera sam-
ma aktivitet (ibid.).

4.6 Orientering och förflyttning
Dövblindhet kan hämma nyfikenhet och vilja till att orien-
tera och förflytta sig i omgivningen (Grassic & Steer, 
2009) eftersom både syn och hörsel normalt används 
vid orientering och förflyttning (Widmark & Jönsson, 
2020). Personer med dövblindhet kan känna sig osäkra 
eller rädda då de inte kan uppfatta vad som händer runt 
dem, eller på grund av att de inte har tillräckligt med 
kunskap om den omgivande miljön (Grassic & Steer, 
2009). För att självständigt kunna orientera och förflytta 
sig är det därför nödvändigt att hen besitter kunskap om 
hur omgivningarna ser ut (Edberg m.fl., 2009).

För att personer med dövblindhet ska kunna oriente-
ra sig och röra sig fritt och säkert kan de vara i behov 
av en ledsagare (Bourquin m.fl., 2006; Deafblind Scot-
land, 2021; Edberg m.fl., 2009; Eriksson, 2020; Hamblin 
m.fl., 2016; Mason, 2014; Nasjonal kompetansetjenste 
for døvblinde, 2017a; Nationellt kunskapscenter för döv-
blindfrågor, 2018; Raanes, 2001a). Att ledsaga en per-
son med dövblindhet innebär mer än att hjälpa någon 
från punkt A till punkt B (Eriksson, 2020). Vid ledsagning 
används olika tekniker som gör det tryggt för personen 
att röra sig inom- och utomhus. Det är ett samarbete 
mellan personen med dövblindhet och den som ledsa-
gar, där båda parter har ett gemensamt ansvar (Eriks-
son, 2020; Hamblin m.fl., 2016; Mason, 2014; Nasjo-
nal kompetansetjenste for døvblinde, 2017a; Raanes, 
2001a). Det är viktigt att ledsagningen sker i samför-
stånd där personen med dövblindhet och ledsagaren i 
förväg har bestämt vilket gångtempo samt vilken ledsa-
garteknik och kommunikationsform som ska användas 
(ibid.). 

Grassic och Steer (2009), Eriksson (2017, 2020) och 
Nasjonal kompetansetjenste for døvblinde (2017a) har 
publicerat riktlinjer för hur ledsagning kan gå till för att 
understödja att personen med dövblindhet orienterar 
och förflyttar sig på ett säkert sätt. För att kunna ledsa-
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ga en person med dövblindhet är det viktigt att ledsa-
garen är förtrogen med den kommunikationsform som 
personen använder samt om det finns några individu-
ella behov som hen behöver ta hänsyn till. I riktlinjer-
na finns förslag på vad ledsagaren behöver tänka på 
avseende kommunikation, hur hen ska ta kontakt med 
personen med dövblindhet, att erbjuda sin arm att hålla 
i (ledsagargreppet), vilken positionering ledsagaren ska 
anta i förhållande till personen och gånghastighet. Det 
finns även beskrivet hur ledsagning kan ske i trånga ut-
rymmen, när dörrar ska öppnas, vid trottoarkanter och 
trappor/rulltrappor och när personen med dövblindhet 
ska sätta sig på en stol eller i en bil (ibid.). I riktlinjerna 
från Eriksson (2020) och Nasjonal kompetansetjenste 
for døvblinde (2017a) finns ytterligare exempel på hur 
ledsagning kan utföras om den sker i en affär, om perso-
nen med dövblindhet bär något, har en ledarhund, sitter 
i rullstol, använder sin vita käpp eller om en oväntad si-
tuation uppstår (ibid.). Utöver detta finns även beskrivet 
hur ledsagning kan ske om personen ska åka buss eller 
tåg, äta, gå på toaletten, betala något eller använda en 
rullator (Eriksson, 2020). Grassic och Steer (2009) po-
ängterar även att det är viktigt att låta ledsagningen ta 
den tid som behövs och att inte skynda sig. 

4.6.1 Teknik och hjälpmedel för orientering och för-
flyttning

För att en person med dövblindhet ska kunna orientera 
och förflytta sig på ett säkert sätt kan hen behöva till-
gång till olika hjälpmedel, där ett exempel är den vita 
käppen (Deafblind Scotland, 2021; Edberg m.fl., 2009; 
Eriksson, 2020; Evans, 2017; Nasjonal kompetanse-
tjenste for døvblinde, 2017a). När en vit käpp har röda 
markeringar innebär det att personen inte bara har ned-
satt syn utan också nedsatt hörsel (Deafblind Scotland, 
2021). En ledarhund kan för personer med dövblindhet 
innebära att de mer självständigt kan orientera och för-
flytta sig i omgivningen (Deafblind Scotland, 2021; Ed-
berg m.fl., 2009; Eriksson, 2020; Evans, 2017; Hamblin 
m.fl., 2016; Nasjonal kompetansetjenste for døvblinde, 
2017a).

En viktig aspekt avseende den nya tekniken i form 
av smarta telefoner och surfplattor är att den är mobil 
(Bernevik & Lindström, 2015). Istället för att vara låst vid 
en stationär dator kan personen ta med sig telefonen 
eller surfplattan som ett stöd i olika situationer (Berne-
vik & Lindström, 2015; Hamblin m.fl., 2016; Widmark & 
Jönsson, 2020). Dessa är utrustade med både kompass 
och GPS vilka båda är viktiga hjälpmedel vid oriente-
ring (ibid.). Detta innebär en trygghet när personen ska 
orientera sig men även en trygghet i att kunna bli hittad 

av andra (Bernevik & Lindström, 2015). De mobila tek-
niska hjälpmedlen bidrar till en ökad självständighet och 
ett ökat oberoende, bland annat genom GPS-funktionen 
som underlättar möjligheten till att självständigt kunna 
orientera sig (ibid.). I den smarta telefonen finns även en 
ficklampa med starkt ljus vilken kan användas vid orien-
tering när det är mörkt ute (Hansen & Toldam, 2021).

Robin är ett exempel på en annan mobil teknisk 
apparat som kan hjälpa personer med dövblindhet att 
på ett tryggt och självständigt sätt kunna orientera sig 
i omgivningen (Sensor-Tech laboratory, 2020). Robin 
fungerar utan internetuppkoppling, ser ut ungefär som 
en kamera och kan bäras i ena handen. Apparaten ma-
növreras genom att trycka på olika knappar och den kan 
upptäcka föremål och människor i omgivningen och be-
räkna avståndet till dem. Robin har också ansiktsigen-
känning vilket innebär att apparaten känner igen de per-
soner som användaren lagt till ett foto på i apparaten. 
Genom att användaren riktar Robin mot ett objekt och 
sedan, med hjälp av knapptryckningar, scannar av ob-
jektet får användaren information via hörlurar om vilket 
föremål eller vilken person som finns i närheten. Utöver 
det kan Robin även varna användaren för hinder genom 
att överföra information via vibrationer med olika inten-
sitet där apparaten ger intensivare vibrationer ju närmre 
en person/ett objekt personen befinner sig (ibid.).

4.7 Anpassningar av omgivningen
En förutsättning för att vardagen ska fungera för perso-
ner med dövblindhet innebär att det kan behövas an-
passning av olika yttre förhållanden. I den nordiska de-
finitionen av dövblindhet står det att dövblindhet medför 
varierande behov av att anpassa aktiviteterna så att man 
kan delta på jämlika villkor (Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor, u.å.). Det kan vara anpassning av 
inre och yttre miljöer, av hur tolkning behöver utföras 
men även hur professionella behöver förhålla sig till per-
sonen med dövblindhet när de träffas för att det ska bli 
ett så bra möte som möjligt för båda parter. Ansvaret för 
dessa anpassningar ligger på omgivningen, inte på per-
sonen med dövblindhet. Råd kring hur man tar kontakt, 
anpassar och tillgängliggör ett möte beskrivs av många 
i den erfarenhetsbaserade litteraturen.

4.7.1 Att anpassa mötet
För att socialt samspel och kommunikation ska funge-
ra på bästa sätt för personer med medfödd dövblindhet 
behöver miljön i förhållande till både partnern men även 
omgivningen anpassas (Andersen m.fl., 2018; Natio-
nellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2019). Anpass-
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ningarna ska alltid vara individuella och flexibla men 
några generella råd finns också beskrivna: 1) var tydlig 
och avläsbar; 2) ta utgångspunkt i personens intressen 
och hens interaktions- och kommunikationsförmåga; 3) 
låt det ta tid; 4) anpassa tempo så att det passar perso-
nen med dövblindhet; 5) ge tillräckligt långa pauser; 6) 
använd den tid på dagen då personen känner sig pig-
gast; 7) använd en optimal positionering för att undvi-
ka bländning; 8) skärma av onödigt brus och störande 
synintryck i omgivningen (ibid.). Utöver dessa råd har 
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (2021) ta-
git fram ytterligare rekommendationer att lägga till de 
föregående för att skapa ett gott möte, vilka är använd-
bara oavsett om personen har en medfödd eller förvär-
vad dövblindhet. Dessa rekommendationer är: avsätt 
extra tid för mötet, anpassa färgen på dina kläder för att 
underlätta kommunikation, tala direkt till personen med 
dövblindhet och inte till tolken om det finns en sådan 
närvarande, presentera dig med namn, beskriv hur om-
givningen ser ut, var tydlig när samtalsämne byts, efter 
överenskommelse kan beröring läggas till i kommunika-
tionen, erbjud ledsagning vid förflyttning i lokalen samt 
fråga om du känner dig osäker (ibid.).

Vissa personer med dövblindhet tar emot teckensprå-
ket taktilt med sina händer medan andra avläser det vi-
suellt med hjälp av sin synfunktion (Deafblind Scotland, 
2021; Edberg m.fl., 2009; Raanes, 2001b; Widmark & 
Jönsson, 2020; Witcombe, 2019). Det är viktigt att an-
passa sin kommunikation med personen med dövblind-
het i förhållande till detta (Witcombe, 2019). Personens 
synfält kan vara mindre på grund av en central eller 
perifer synförlust och man kan därför behöva anpassa 
avståndet och placeringen till personen med dövblind-
het när man använder teckenspråk (Deafblind Scotland, 
2021; Edberg m.fl., 2009; Raanes, 2001b; Widmark & 
Jönsson, 2020; Witcombe, 2019). Beroende på syn-
nedsättning kan avståndet behöva kortas (Deafblind 
Scotland, 2021; Widmark & Jönsson, 2020; Witcombe, 
2019) eller förlängas (Raanes, 2001b; Widmark & Jöns-
son, 2020). Det är också viktigt att tecknen framförs i ett 
lugnt och jämnt tempo för att personen med dövblindhet 
lättare ska kunna uppfatta dem (Raanes, 2001b; Wit-
combe, 2019). Ibland föredrar personen med dövblind-
het att lägga sin ena eller båda sina händer över hand-
lederna på den som tecknar för att få vägledning om var 
och hur kommunikationen sker (ibid.).

När man möter en person med dövblindhet behöver 
en del anpassningar göras för att mötet ska bli så till-
gängligt som möjligt (Deafblind Scotland, 2021). Det 
kan vara så att personen varken ser eller hör när man 
kommer och därför är det viktigt att man förmedlar sin 
närvaro (Deafblind Scotland, 2021; Eriksson, 2017; Na-

tionellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2018; Raa-
nes, 2001b). Att ha ögonkontakt kanske inte fungerar 
och det är också viktigt att tänka på att personen kan-
ske inte heller kan se och tolka ansiktsuttryck (Widmark 
& Jönsson, 2020). Vid första kontakt ska man närma 
sig personen med dövblindhet framifrån så att hen ges 
möjlighet att använda eventuell synfunktion (Witcombe, 
2019). För att etablera kontakt kan man lätt beröra per-
sonens hand eller arm (Deafblind Scotland, 2021; Eriks-
son, 2017; Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 
2018; Witcombe, 2019). Man presenterar sig genom att 
tala om vem man är (Deafblind Scotland, 2021; Ed-
berg m.fl., 2009; Eriksson, 2017; Raanes, 2001b). Om 
kommunikationsförsöken misslyckas repetera det som 
sagts men prova också att använda en annan kom-
munikationsform. Det bästa är att fråga personen med 
dövblindhet vilken kommunikationsform hen föredrar. 
Försök att tala så tydligt som möjligt, i långsam takt och 
prata bara en i taget (ibid.).

Personer med dövblindhet upplever ännu större kom-
munikationssvårigheter i situationer där det är flera per-
soner involverade i samtalet (Raanes, 2001b). I grupp 
växlar samtalet fort med snabb ordväxling mellan olika 
parter och det är ganska vanligt att flera pratar samtidigt 
och i munnen på varandra. Det är därför lättare för per-
soner med dövblindhet att uppfatta vad som sägs och 
följa utvecklingen i samtalet när man pratar med en per-
son, eller om samtalet styrs så att enbart en åt gången 
pratar. En hörapparat förstärker inte enbart de ljud som 
användaren vill utan det sker även en förstärkning av 
bakgrundsljud och brus. Bakgrundsljudet kan bli så högt 
att det man vill uppfatta drunknar i detta ljud. Beroen-
de på hörselnedsättningens grad och orsak kan ljuden 
dessutom uppfattas mer eller mindre förvrängda, vilket 
kan göra det svårt att uppfatta vad som sägs (ibid.). Bak-
grundsljud går inte alltid att undvika, men där man har 
möjlighet så bör man ordna bästa akustiska förhållan-
den vilket man enklast kan göra genom att flytta sig från 
bullerkällor (Edberg m.fl., 2009; Raanes, 2001b), eller 
stänga av dem (Nationellt kunskapscenter för dövblind-
frågor, 2018). Även små ledtrådar från synen är viktiga 
för taluppfattningen (Widmark och Jönsson, 2020). Att 
samtidigt se den som talar kan förbättra taluppfattning-
en lika mycket som att minska bakgrundsljuden med 20 
dB (ibid.).

När synen är nedsatt kan tydliga kontraster underlät-
ta (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 2018; 
Raanes, 2001b; Widmark & Jönsson, 2020). Teck-
enspråk som ska uppfattas med ögonen är lättare att 
uppfatta om den man kommunicerar med använder en-
färgade kläder med en färg som ger tydlig kontrast till 
händer och ansikte och läppavläsning kan underlättas 
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om personen använder läppstift (ibid.). Om möjligt bör 
partnern som personen med dövblindhet samtalar med 
vara placerad så att ljuset faller på dennes ansikte och 
händer (Edberg m.fl., 2009; Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor, 2018; Raanes, 2001b; Widmark & 
Jönsson, 2020). Partnern bör inte befinna sig i motljus 
i förhållande till personen med dövblindhet, eftersom 
partnerns ansikte då skuggas och personen med döv-
blindhet måste titta in i ljuset och riskerar att bländas 
(ibid.).

4.7.2 Att anpassa miljön
DeafBlind Ontario Services (2020) har tagit fram en om-
fattande guide för hur den inre och yttre miljön på bästa 
sätt kan tillgängliggöras för personer med dövblindhet. 
Syftet med guiden är att tillhandahålla lösningar för att 
kunna skapa en bostadsmiljö som främjar oberoende, 
funktionalitet och säkerhet för personer med dövblind-
het. Guiden är också framtagen för att kunna använ-
das för skapandet av inkluderande miljöer i ett vidare 
perspektiv. I guiden finns både riktlinjer och användbara 
designtips över hur anpassningar avseende belysning, 
yttre miljöer samt hur olika rumstyper som till exempel 
sovrum, kök, badrum, matsal och vardagsrum bör ut-
formas. Designtips avseende till exempel vilken typ av 
belysning, färg på väggar, golvmaterial, textilier och 
rumsutformning för varje typ av rum finns beskrivet. Ut-
omhus finns beskrivningar bland annat om rekommen-
derad ljussättning, markbeläggning, belysning, place-
ring av ledstänger, bredd på gångar samt hur verandor 
och ramper kan byggas för att vara så tillgängliga som 
möjligt (ibid.).

Efterklangstiden varierar med bland annat rumsde-
sign och material och ofta är det svårare att uppfatta tal i 
miljöer som korridorer och trapphus (Edberg m.fl., 2009; 
Raanes, 2001b). Då ljudet studsar tillbaka från hårda 
och kala väggar skapas en längre efterklangstid och 
det blir svårt att uppfatta vad som sägs (ibid.). För att 
skapa en bättre ljudmiljö kan textilier som mattor, gardi-
ner och dukar användas (Edberg m.fl., 2009; Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrågor, 2018), där tjocka ty-
ger och tyger med struktur fungerar extra bra (Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrågor, 2018). 

Angående miljön så kan olika slags ljus skapa pro-
blem för personer med dövblindhet (Witcombe, 2019). 
Rätt belysning är en förutsättning för att både den skrift-
liga och muntliga kommunikationen ska fungera så bra 
som möjligt (Edberg m.fl., 2009; Raanes, 2001b). För 
att kunna se detaljer krävs bra och korrekt belysning och 
en individuellt anpassad ljusstyrka (ökad eller minskad) 
i rummet kan göra stor skillnad för en person med ned-

satt syn (Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, 
2018; Raanes, 2001b). Här kan en steglös dimmer men 
även flyttbara ljuskällor användas för att optimera ljus-
förhållandena. Indirekt belysning ger ofta bra lösningar. 
Ljusförhållandena bör särskilt beaktas på arbets- och 
läsplatser och vid samtalsplatser (ibid.). Till exempel 
kan ljus från ett fönster eller blänk från en bordsskiva 
orsaka bländning (Raanes, 2001b; Witcombe, 2019). 
Placeringen av och färgen på belysningen samt färgen 
på väggar kan vara avgörande för hur personen har 
möjlighet att nyttja sin syn (Edberg m.fl., 2009; Raanes, 
2001b; Witcombe, 2019). Vissa personer med dövblind-
het har en nedsatt tolerans för förändringar av ljusför-
hållanden (Raanes, 2001b). Det beror på att ögonen 
behöver längre tid på sig för att anpassa sig mellan ljus 
och mörker. Det märks till exempel om personen går ut 
i mörker från att ha varit i ett upplyst rum eller kommer 
in i en lokal en solig dag. När en person som alldeles 
nyss klarade att orientera sig självständigt helt plötsligt 
inte klarar det, kan detta vara svårt att förstå och förhålla 
sig till (ibid.).

4.8 Arbete och sysselsättning
Att ha en sysselsättning är viktigt för alla vuxna (Ed-
berg m.fl., 2009; Johansson & Lund, 2019). Många 
personer med förvärvad dövblindhet har kanske utbil-
dat sig och etablerat sig på arbetsmarknaden innan de 
på grund av tilltagande funktionsnedsättning får svårt 
att fortsätta arbeta. Att behålla sitt arbete under såda-
na omständigheter är en utmaning och kräver insatser 
från olika rehabiliterings- och stödsystem (ibid.). Per-
soner med dövblindhet kan uppleva den sista tiden på 
arbetsmarknaden som en daglig kamp, medan andra 
gärna vill fortsätta med sin sysselsättning (Center for 
Døve, 2009). Många känner en lättnad i att sluta arbeta 
då de då de slipper ta itu med konsekvenser som den 
progredierande dövblindheten för med sig i arbetslivet. 
Samtidigt upplever många det som en förlust att tappa 
anknytningen till arbetsmarknaden. För vissa är att få 
sjukersättning liktydigt med en identitetskris. Ju längre 
tid en person har varit borta från arbetsmarknaden, de-
sto svårare kan det vara att återvända (ibid.).

I Danmark har ett tvåårigt rehabiliteringsprojekt med 
syfte att förbereda deltagarna för en meningsfull syssel-
sättning genomförts (Center for Døve, 2009). Integratio-
nen av personer med dövblindhet på arbetsmarknaden 
har varit en del av en sammanhållen rehabiliteringspro-
cess där personens totala livssituation var i fokus. För 
att sysselsättningen skulle vara meningsfull anpassa-
des arbetet efter de individuella behov deltagarna hade. 
Utöver det erbjöds noggrann uppföljning, speciellt i bör-
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jan, men även tillgång till olika typer av stöd. I projektet 
ingick nio personer med dövblindhet och tre av dessa 
fick efter avslutat projekt en tillsvidareanställning. De 
beskrev att de upplevde att arbetet gav vardagen inne-
håll, en identitet, kontakt med andra människor och ett 
erkännande. Resultatet av projektet visade att det var 
möjligt att hjälpa personer med förvärvad dövblindhet 
till sysselsättning men att det krävdes specifika insatser 
och var resurskrävande för arbetsgivarna. En viktig po-
äng i projektet var att arbete inte är allt och att det inte 
nödvändigtvis behöver vara en del av “det goda livet”. 
Några deltagare valde bort arbetslivet och har istället 
visat att det “goda livet” för dem handlar om andra akti-
viteter än de som äger rum på arbetsmarknaden (ibid.).

Ett liknande projekt har genomförts i Norge med 17 
deltagare som alla hade förvärvad dövblindhet (Johans-
son & Lund, 2019). Syftet med projektet var att identi-
fiera de faktorer som var avgörande för att personerna 
skulle kunna behålla sitt arbete, samt att ge en fördju-
pad förståelse för hur man kan möta dessa utmaningar. 
Deltagarna ansåg att faktorer som varit avgörande för 
att de kunnat behålla sina arbeten var att de hade en 
bra arbetsmiljö och en väl fungerande kontakt med ar-
betsgivare, närmsta chef och kollegor samt att dessa 
personer var uppdaterade om de specifika svårigheter 
som personer med förvärvad dövblindhet har. Det var 
viktigt att kunna diskutera arbetsdagens upplägg med 
sin arbetsgivare, med hänsyn till både tid och innehåll. 
Ett gott samarbete med närmsta chef och kollegor upp-
gavs vara avgörande för att kunna anpassa arbetsplat-
sen och arbetsuppgifterna. Det upplevdes viktigt att ar-

betsgivare, kollegor och närmsta chef var flexibla och 
villiga att ändra rutiner samt att det fanns möjlighet till att 
organisera och underlätta arbetet, med tanke på arbets-
tider och arbetsuppgifter, och möjlighet att förbereda sig 
inför möten. Att få information i god tid innan ett möte 
eller ett uppdrag var viktigt eftersom personen kanske 
behövde beställa tolk eller omvandla skrivna dokument 
till punktskrift (ibid.). Även Evans (2017) beskriver att 
det var viktigt för personer med dövblindhet att deras 
arbetskamrater var förstående och hjälpsamma. I annat 
fall kunde det leda till en förtida pensionering (ibid.).

Att vara yrkesverksam med förvärvad dövblindhet är 
krävande (Center for Døve, 2009; Edberg m.fl., 2009; 
Johansson & Lund, 2019) och leder till förlust av energi 
under arbetsdagen (Center for Døve, 2009; Johansson 
& Lund, 2019). För att kunna samla tillräckligt med ener-
gi beskrevs att delta i fysisk aktivitet som en nödvändig-
het (Johansson & Lund, 2019). Exempel på aktiviteter 
som beskrevs var att träna i gymmet, springa, gå eller 
delta i olika former av organiserade aktiviteter så som 
yoga, skidåkning eller cykling. Träningen var anpassad 
efter ålder och de lokala möjligheter som fanns tillgäng-
liga, men gemensamt var att personerna berättade att 
detta var absolut nödvändigt för att de skulle kunna 
samla tillräckligt med energi för att klara vardagen och 
samtidigt kunna behålla sitt arbete (ibid.). Att delta i fy-
sisk aktivitet kan ge känsla av glädje och bidra till både 
ett fysiskt och psykiskt välmående (Edberg m.fl., 2009). 
Fysisk aktivitet kan också ge en social gemenskap där 
man möter andra människor och utvecklar sitt sociala 
närverk, vilket kan bidra till en god livskvalitet (ibid.).
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Slutkommentarer
I denna fjärde och sista delrapport av projektet Habili-
tering och rehabilitering för personer med dövblindhet 
presenteras en rad metoder och insatser för vuxna per-
soner med dövblindhet som finns beskrivna i den erfa-
renhetsbaserade litteraturen. 

I projektet som helhet har vi har kartlagt arbetet i 
samtliga regioner i Sverige, intervjuat vuxna personer 
med dövblindhet samt inventerat kunskapsläget, både 
vad gäller forskning och erfarenhetsbaserad kunskap. 
Det har gett oss en bra bild av hur situationen för vuxna 
med dövblindhet ser ut idag.

En förutsättning för att kunna anpassa metoder och 
insatser efter individens behov är att dövblindheten 
identifieras och diagnostiseras så tidigt som möjligt. Det 
beskrivs som viktigt att insatserna utformas så att kon-
sekvenserna av personens syn- och hörselnedsättning 
övervägs tillsammans och inte var för sig. Förutom ett 
tvärfackligt och samordnat arbete mellan olika profes-
sionella aktörer utgör personens familj och sociala nät-
verk en viktig resurs för en framgångsrik habilitering och 
rehabilitering. Detta framhålls som viktiga utgångspunk-
ter i den erfarenhetsbaserade litteraturen.

I den här delrapporten beskrivs insatser inom olika 
teman med utgångspunkt från generella konsekvenser 
av dövblindhet som kommunikation och socialt sam-
spel, tillgång till information, orientering och förflyttning 
samt psykisk hälsa och livsomställning. En del insatser 
handlar om att personen med dövblindhet behöver till-
ägna sig olika strategier och metoder. Andra handlar 
om att optimera personens syn- och/eller hörselfunk-
tion och att anpassa den omgivande miljön på olika 
sätt. 

I rapporten redovisas dock inte allt som finns i den 
erfarenhetsbaserade litteraturen. För att göra projektet 
hanterbart har vi valt att avgränsa till sådant som finns 
nedladdningsbart eller som kan beställas från valda 
webbsidor utan kostnad. Webbsidorna genomsöktes 

under tidsperioden september 2020 – september 2021 
och dokumenten skulle vara publicerade från januari 
2000 till september 2021. 

Inte minst när det handlar om teknik och hjälpmedel 
har utvecklingen gått mycket snabbt de senaste åren 
och såväl produkter som tjänster har blivit alltmer digita-
liserade. Det innebär att en del exempel som tas upp i 
denna rapport sannolikt inte längre är aktuella utan har 
ersatts av nya. Ny information kan också ha tillkommit 
efter att sidan genomsöktes sista gången hösten 2021. 
Valet att avgränsa sökningen till att omfatta nedladd-
ningsbara filer eller material som kunde beställas från 
valda webbsidor, innebär att det görs en massa insatser 
runtom i olika verksamheter som inte tagits med i den-
na rapport. Vi tar inte heller ställning till om till exempel 
ett hjälpmedel eller någon insats har utgått och ersatts 
av något annat, eller om det är relevant eller inte i en 
svensk kontext.

Det resultat som lyfts fram i den här rapporten ska 
ses som en tolkning och sammanfattning av den erfa-
renhetsbaserade kunskap som finns publicerad på val-
da webbsidor (bilaga 1), men mycket mer finns att ta del 
av och fördjupa sig i för den som önskar.

Projektet har stärkt min uppfattning att Nkcdb, i ännu 
högre grad än idag, ska verka för att forskning, prak-
tik och personlig erfarenhet av att leva med dövblind-
het möts och utvecklar kunskap tillsammans. Metoder 
behöver utvecklas och prövas så att de insatser som 
erbjuds blir utvärderade och dokumenterade. Med ett 
sådant arbetssätt skulle Nkcdb i framtiden bli en naturlig 
part i regionernas kvalitetsarbete. Allt med målet att ska-
pa goda förutsättningar för en jämlik, kunskapsbaserad 
och god habilitering och rehabilitering. 

Lena Göransson 
Verksamhetschef för Nationellt kunskapscenter för 
dövblindfrågor
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Bilaga 1: Genomsökta 
webbsidor
Able Australia 
https://ableaustralia.org.au/

African Federation of the Deaf Blind 
https://iamcitizen.africa/show/african-federa-
tion-of-the-deaf-blind

Alabama Institute for Deaf and Blind 
https://www.aidb.org/aidb

Alström Syndrome UK 
https://www.alstrom.org.uk/

American Association of the DeafBlind 
http://www.aadb.org/

APASCIDE – Asociación Española de Familias de 
Personas Con Sordoceguera (webbsidan är enbart på 
spanska) 
https://www.apascide.org/

California Deafblind Services 
http://www.cadbs.org/

Canadian Deafblind and Rubella Association 
http://www.cdbra.ca/

Canadian Deafblind Association National  
http://www.cdbanational.com/

Center for Døvblindhed og Høretab 
https://cdh.rn.dk/

CFD 
https://www.cfd.dk/

CHARGE Syndrome Australasia 
https://www.chargesyndrome.org.au/

CHARGE Syndrome Foundation 
https://www.chargesyndrome.org/

Christian blind mission 
https://www.cbm.org/

Cornelia de Lange Syndrome Foundation 
https://www.cdlsusa.org/

Council for the Advancement of Communication with 
Deaf People 
https://www.getdeafaware.org.uk/

CRESAM - Centre National de Ressources Handicaps 
Rares – Surdicécité (webbsidan är enbart på franska) 
http://www.cresam.org

DeafBlind Association (NSW) 
http://www.dbansw.org.au/

Deafblind Australia 
https://www.deafblind.org.au

Deafblind Information Australia 
https://www.deafblindinformation.org.au/

Deafblind International 
https://www.deafblindinternational.org/

DeafBlind Ontario Services 
http://deafblindontario.com/

Deafblind Scotland 
https://dbscotland.org.uk/

Deafblind Studies 
https://deafblindstudies.org.uk/

Deafblind UK 
https://deafblind.org.uk/

Deafblind Victoria 
https://deafblindvictoria.com/

DeafBlind West Australians 
https://dbwa.org.au/

EDbN - European Deafblind Network 
www.edbn.org

Eikholt 
https://www.eikholt.no/

ENVITER – European Network for Vision Impairment 
Training Education & Research 
https://www.enviter.eu/

https://ableaustralia.org.au/
https://iamcitizen.africa/show/african-federation-of-the-deaf-blind
https://iamcitizen.africa/show/african-federation-of-the-deaf-blind
https://www.aidb.org/aidb
https://www.alstrom.org.uk/
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https://www.deafblindinternational.org/
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https://deafblindvictoria.com/
https://dbwa.org.au/
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https://www.eikholt.no/
https://www.enviter.eu/
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Ethiopian National Association of the Deafblind 
http://deafblindinethiopia.blogspot.com/p/about-us.html

European Deafblind Union 
http://www.edbu.eu/

Foreningen Danske DøvBlinde 
https://www.fddb.dk/

Foreningen Norges døvblinde 
http://fndb.no/

Foreningen Norges døvblinde – avdelning døvblindfødte 
http://fndbf.no/

Förbundet Sveriges Dövblinda 
http://www.fsdb.org/

Föreningen Finlands Dövblinda rf 
https://kuurosokeat.fi/foreningen-finlands-dovblinda-rf/

Helen Keller International 
https://www.hki.org/

Helen Keller Services 
https://www.helenkeller.org/

I can connect 
http://www.icanconnect.org

Institut for syn, hørelse og døvblindhet - Specialrådgiv-
ningen for Døvblinde 
https://ishd.rn.dk/omish/specialraadgivningen-for-doev-
blinde

Kentalis International (webbsidan är enbart på holländska) 
https://www.kentalis.nl/kentalis-international

LSHDB - Landsforbundet for kombinert syns- og hør-
selhemmede/døvblinde 
https://www.lshdb.no/

Materialecentret 
https://www.matcen.dk/

Mo Gård 
https://www.mogard.se/

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 
https://www.dovblindhet.no/

National Center on Deaf-Blindness 
https://nationaldb.org/

National Family Association for Deaf-Blind 
http://www.nfadb.org

National Federation of the Blind 
https://nfb.org/

National Intervener & Advocate Association 
https://intervener.org/

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 
https://nkcdb.se/

Netherlands Knowledge Center for DeafBlindness 
(webbsidan är enbart på holländska) 
http://www.doofblind.nl

Nordens välfärdscenter 
https://nordicwelfare.org/funktionshinder/dovblindverk-
samheten/

ONCE 
https://www.once.es/otras-webs/english

Perkins India 
https://www.perkins.org/india/

Perkins School for the Blind 
http://www.perkins.org

Perkins School for the blind eLearning 
https://www.perkinselearning.org/

Sense International 
https://www.senseinternational.org.uk

Sense International India 
http://www.senseintindia.org/

Sense Scotland 
http://www.sensescotland.org.uk/

http://deafblindinethiopia.blogspot.com/p/about-us.html
http://www.edbu.eu/
https://www.fddb.dk/
http://fndb.no/
http://fndbf.no/
http://www.fsdb.org/
https://kuurosokeat.fi/foreningen-finlands-dovblinda-rf/
https://www.hki.org/
https://www.helenkeller.org/
http://www.icanconnect.org
https://ishd.rn.dk/omish/specialraadgivningen-for-doevblinde
https://ishd.rn.dk/omish/specialraadgivningen-for-doevblinde
https://www.kentalis.nl/kentalis-international
https://www.lshdb.no/
https://www.matcen.dk/
https://www.mogard.se/
https://www.dovblindhet.no/
https://nationaldb.org/
http://www.nfadb.org
https://nfb.org/
https://intervener.org/
https://nkcdb.se/
http://www.doofblind.nl
https://nordicwelfare.org/funktionshinder/dovblindverksamheten/
https://nordicwelfare.org/funktionshinder/dovblindverksamheten/
https://www.once.es/otras-webs/english
https://www.perkins.org/india/
http://www.perkins.org
https://www.perkinselearning.org/
https://www.senseinternational.org.uk
http://www.senseintindia.org/
http://www.sensescotland.org.uk/
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Sense UK 
https://www.sense.org.uk/

SensesWA 
https://www.senseswa.com.au/

Sensity 
https://sensity.ca/

Signo 
http://www.signo.no/

Socialstyrelsen i Danmark 
https://socialstyrelsen.dk/handicap/dovblindhed

Specialpedagogiska skolmyndigheten 
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/
syn--och-horselnedsattning-eller-dovblindhet/

Statped 
http://www.statped.no/

Suitceyes 
https://suitceyes.eu/

Sveriges regioner (21 stycken) 
Blekinge: https://regionblekinge.se/ 
Dalarna: https://www.regiondalarna.se/ 
Gotland: https://www.gotland.se/ 
Gävleborg: https://www.regiongavleborg.se/ 
Halland: https://www.regionhalland.se/ 

Jämtland Härjedalen: https://www.regionjh.se/ 
Jönköping: https://www.rjl.se/ 
Kalmar: https://www.regionkalmar.se/ 
Kronoberg: https://www.regionkronoberg.se/ 
Norrbotten: https://www.norrbotten.se/ 
Skåne: https://www.skane.se/ 
Stockholm: https://www.sll.se/ 
Sörmland: https://regionsormland.se/ 
Uppsala: https://regionuppsala.se/ 
Värmland: https://www.regionvarmland.se/ 
Västerbotten: https://regionvasterbotten.se/ 
Västernorrland: https://www.rvn.se/ 
Västmanland: https://regionvastmanland.se/ 
Västra Götaland: https://www.vgregion.se/ 
Örebro: https://www.regionorebrolan.se/ 
Östergötland: https://www.regionostergotland.se/

Texas School for the Blind and Visually Impaired 
https://www.tsbvi.edu/

The Anne Sullivan Centre for people who are deafblind 
https://www.annesullivan.ie/

The World Federation of the Deafblind 
http://www.wfdb.eu/

University of Groningen 
https://www.rug.nl/research/portal/

Usher Syndrome Coalition 
https://www.usher-syndrome.org/

https://www.sense.org.uk/
https://www.senseswa.com.au/
https://sensity.ca/
http://www.signo.no/
https://socialstyrelsen.dk/handicap/dovblindhed
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/syn--och-horselnedsattning-eller-dovblindhet/
https://www.spsm.se/funktionsnedsattningar/syn--och-horselnedsattning-eller-dovblindhet/
http://www.statped.no/
https://suitceyes.eu/
https://regionblekinge.se/
https://www.regiondalarna.se/
https://www.gotland.se/
https://www.regiongavleborg.se/
https://www.regionhalland.se/
https://www.regionjh.se/
https://www.rjl.se/
https://www.regionkalmar.se/
https://www.regionkronoberg.se/
https://www.norrbotten.se/
https://www.skane.se/
https://www.sll.se/
https://regionsormland.se/
https://regionuppsala.se/
https://www.regionvarmland.se/
https://regionvasterbotten.se/
https://www.rvn.se/
https://regionvastmanland.se/
https://www.vgregion.se/
https://www.regionorebrolan.se/
https://www.regionostergotland.se/
https://www.tsbvi.edu/
https://www.annesullivan.ie/
http://www.wfdb.eu/
https://www.rug.nl/research/portal/
https://www.usher-syndrome.org/
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Bilaga 2: Förkortningar
AudF Audiologiskt forskningscentrum, Region Örebro län
dB Decibel
FSDB Förbundet Sveriges Dövblinda
GPS Global Positioning System
HSL Hälso- och Sjukvårdslag
Nkcdb Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor
PL Patientlag
PREP Prevention and Relationship Enhancement Program
SIP Samordnad individuell plan
SoL Socialtjänstlag
UFC Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län
USÖ Universitetssjukhuset Örebro
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