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Välkommen

Inledning
Den här boken vänder sig till dig som arbetar 
med synrehabilitering, i både privat och offentlig 
sektor, oavsett arbetsuppgifter. Syftet är att bidra 
med relevant kunskap om kombinerad syn- och 
hörselnedsättning/dövblindhet som du kan ha 
nytta av i ditt arbete. 
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Hjälpmedel och kompensatoriska tekniker är 
till stor del de samma, men för att de ska fungera 
krävs även att du som professionell ser synned-
sättningen som en del av dövblindheten, och inte 
som en isolerad funktionsnedsättning.

Du har erfarenheten och vanan att fokusera 
på att kompensera för synnedsättningen. När du 
möter en person med dövblindhet behöver foku-
set ligga på att göra dövblindheten

	mindre energikrävande

	mindre tidskrävande

	mindre isolerande

	mindre begränsande

Vår förhoppning är att den här boken ska ge  
dig nya kunskaper och insikter som gör att du 
kan göra ännu större nytta för personer med 
dövblindhet.
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Kort om dövblindhet 
Syn och hörsel är våra två viktigaste sinnen och 
är de sinnen som spelar störst roll för att kunna 
kommunicera, ta till sig information och kunna 
orientera och förflytta sig säkert och självstän-
digt. Det är också med dessa båda sinnen som 
vi utvecklar och upprätthåller relationer till andra.

Dövblindhet är ett paraplybegrepp som 
innefattar olika grader av kombinerad syn- och 
hörselnedsättning. Vissa saknar helt syn och 
hörsel, andra har syn- och/eller hörselrester. När 
nedsättningarna på syn och hörsel tillsammans 
gör det svårt, eller omöjligt, för det ena sinnet 
att kompensera för det andra definieras det som 
dövblindhet enligt den nordiska definitionen som 
du kan läsa här till höger. Ofta skiljer vi också på 
medfödd och förvärvad dövblindhet. Medfödd 
dövblindhet omfattar personer som har utvecklat 
dövblindhet innan språkutvecklingen kommit 
igång. Förvärvad dövblindhet innefattar de per-
soner som har utvecklat dövblindhet efter att de 
tillägnat sig talspråk och/eller teckenspråk.  
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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.
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Med synen och hörseln kan vi uppfatta vad 
som händer på avstånd. Vi tänker kanske att 
hörseln är det viktigaste sinnet för att kunna 
kommunicera, men även synen har stor betydelse. 
Med synen avläser vi bland annat munrörelser, 
ansiktsuttryck och kroppsspråk. Med hörseln hör 
vi inte enbart orden utan även taltempo, röstläge 
och mycket annat. Personer som är primärt döva 
och kommunicerar med teckenspråk, avläser 
visuellt hur och i vilket tempo personen tecknar. 
Allt detta tillsammans ger en helhetsbild som 
hjälper till att tolka och förstå det som sägs. 
Med nedsättningar på både syn och hörsel går 
viktig information förlorad, som i stället behöver 
förmedlas på ett annat sätt. 

Har en person även andra nedsättningar som 
till exempel dålig balans, svag känsel, nedsatt 
kognitiv förmåga eller begränsad rörelseför-
måga, minskar möjligheten att kompensera 
ytterligare. Även tillfälliga nedsättningar av 
energinivån, till exempel en infektion, en vanlig 
förkylning, dålig sömn eller oro gör att det blir 
mindre kraft över till att tolka olika sinnesintryck. 
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Detta kan upplevas som att en person har “mer 
eller mindre dövblindhet” vid olika tidpunkter, i 
olika miljöer och i olika situationer. 

Att leva med dövblindhet innebär ett livslångt 
strategiskt arbete. Aktuell forskning visar att det 
får konsekvenser även för hälsan, både den 
fysiska och psykiska. Det 
tar kraft att ständigt 
behöva anpassa sig till 
nya livsvillkor och att 
hålla stress, oro och 
osäkerhet på avstånd. 
Många personer med 
dövblindhet beskriver energi-
förlusten som “den tredje 
funktionsnedsättningen”. 
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Huvudsakliga konsekvenser
Dövblindhet begränsar, i varierande grad, möjlig-
heten att delta i aktiviteter och inskränker full del-
aktighet i samhället. Konsekvenser av dövblind-
het är många, men gemensamt för alla personer 
som drabbas av dövblindhet är att följande tre 
områden påverkas i olika grad:

• möjligheten att kommunicera

• tillgången till information

• förmågan att orientera och förflytta sig  
självständigt på ett säkert sätt

En person med dövblindhet uppfattar oftast den 
senast inträffade funktionsnedsättningen som 
den mest begränsande. Har man lärt sig strate-
gier för att leva med en hörselnedsättning/dövhet 
leder en nedsatt syn till att många av dessa stra-
tegier inte längre fungerar. Omvänt kan många 
strategier en person med synnedsättning lärt 
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sig bli alltför ansträngande eller omöjliga om en 
hörselnedsättning tillstöter. Dessutom är det en 
process att åter våga lita till och träna det sinne 
som tidigare varit det svagaste.

Personer med dövblindhet utgör en mycket 
heterogen grupp med en stor individuell variation 
när det gäller behov av stöd och service. Hur 
personen med dövblindhet kan använda sina 
eventuella syn- och hörselrester kan skifta i olika 
situationer, i olika aktiviteter och över tid. 

Det är energi- och tidskrävande att leva med 
en kombinerad syn- och hörselnedsättning. 
Hjärnan får arbeta intensivt för att, utifrån ofta 
fragmentariska intryck, skapa mening och sam-
manhang och det kan lätt bli missförstånd. En 
viktig del i rehabiliteringen blir att tillsammans 
hitta nya strategier utifrån de olika funktionsned-
sättningarna. 
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Jag måste ta 
på mig glasögonen 

för att höra dig.

Kommunikation
Både syn och hörsel behöver kompenseras vid 
kommunikation med andra. Vid all kommunika-
tion med personer med dövblindhet måste därför 
inte bara det som sägs, utan också det som 
syns och det som sker i rummet förmedlas. Du 
är säkert van vid att syntolka det som sker, men 
tänk också på att du kan behöva hörseltolka det. 
Eftersom det är mycket information är det en bra 
grund att vara tydlig och ta sig gott om tid.
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Personer med dövblindhet använder en mängd 
olika metoder för att kommunicera med andra 
människor och för att kunna ta till sig informa-
tion. Ibland kan dessa vara mycket personliga 
och individuella.

Samma person kan behöva använda olika 
sätt att kommunicera beroende på situation och 
omgivningsmiljö. Ofta används flera olika strate-
gier samtidigt, speciellt i perioder av övergångar 
från en kommunikationsform till en annan, till 
exempel från talat språk till teckenspråk eller 
från visuellt till taktilt teckenspråk. 

En del personer med dövblindhet har talspråk 
som sitt förstaspråk och har vuxit upp i en miljö 
där de flesta i omgivningen är hörande. De har 
drabbats av dövblindhet senare i livet och be-
håller ofta förmågan att tala själv. Hur man tar in 
det andra säger kan variera, de flesta använder 
sig av olika hörhjälpmedel för att kompensera för 
hörselnedsättningen.

Andra är födda med dövhet eller med en grav 
hörselnedsättning sedan tidig ålder och har 
teckenspråk som sitt förstaspråk. Teckenspråket 
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är ett gestuellt och visuellt språk som kommuni-
ceras med händerna, kroppsrörelser, ansiktets 
mimik och blicken. Det uppfattas med synen 
(visuellt) eller känseln (taktilt), till skillnad från 
talspråk som förmedlas med rösten och uppfat-
tas med hörseln (auditivt). När synen försämras 
blir det svårare att uppfatta rörelserna i språket 
och det krävs då att den man samtalar med visar 
särskild hänsyn. Fråga därför alltid hur personen 
uppfattar teckenspråket bäst, på vilket avstånd 
och var i synfältet.

Information
Dövblindhet påverkar i hög grad möjligheten 
att ta del av information, både information som 
förmedlas via text, tal, ljud och informationsut-
byte som sker genom direktkommunikation med 
andra. Synen är överlägsen på att sortera och 
plocka ut relevant information ur en stor mängd, 
hörseln är bra på att ta till sig information samti-
digt som synen och de andra sinnena ägnar sig 
åt annat. 
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I dag lever vi i ett utpräglat informationssamhälle. 
Vi har ett stort utbud av medier och ny teknik ger 
ständigt nya fantastiska möjligheter. Samtidigt 
innebär det stora utmaningar för personer med 
dövblindhet, inte minst när det handlar om att 
kunna överblicka och sålla i det allt snabbare 
informationsflödet.

Jag måste 
kämpa för att kunna 

hänga med i vad som 
händer och det
kostar energi.
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Jag hör
mig om.
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Jag hör
mig om.

Orientering och förflyttning
Både syn och hörsel används normalt vid 
orientering och förflyttning. Synen kan med stor 
precision lokalisera ljudkällor som är synliga. 
Samtidigt kan ljud, till skillnad från ljus, färdas 
runt hinder så att hörseln kan uppfatta sådant 
som synen inte kan. Till exempel kan vi höra, 
men inte se, en radio i ett annat rum. 

Möjligheten att lokalisera ljud är en avgörande 
faktor i det dagliga livet, inte minst för att upp-
täcka faror. 
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Samordnad syn- och  
hörselrehabilitering

Om synnedsättningen uppstått före hörselned-
sättningen har personen troligen kompenserat 
mer med hörseln än vad hen varit medveten om 
och tvärtom. Även en måttlig hörselnedsättning 
i kombination med nedsatt syn kan innebära 
behov av modifierade eller nya strategier. 
För personer som har en diagnos som ger ett 
hörselbortfall senare i livet, är det klokt att redan 
från början kombinera de enkla sätten att kom-
pensera med hörseln med alternativ som inte 
kräver fullgod hörsel. Ett exempel är att punkt-
skrift bör erbjudas i god tid, så att det kan bli ett 
komplement till att läsa med ögonen eller lyssna 
på texten. Detta är särskilt viktigt om personen 
har en grav hörselnedsättning eller en hörsel-
nedsättning som man vet kommer att progredie-
ra, eftersom talsyntes då inte är ett alternativ när 
synen inte längre räcker till för läsning. Ett annat 
exempel är att tidigt erbjuda en teknikkäpp och 



19

träna orientering och förflyttning på ett sätt som 
drar nytta av, men inte kräver, de hörsel intryck 
som personen kan tillgodogöra sig. 

Förskrivning av hjälpmedel
Vad som förskrivs som hjälpmedel skiljer sig 
mycket åt i olika verksamheter och regioner i 
landet. Vi har valt att utgå från Socialstyrelsens 
definition nedan när vi använder begreppet  
hjälpmedel.

Ett hjälpmedel är en individuellt 
utprovad produkt som syftar till 
att bibehålla eller öka aktivitet, 
delaktighet eller självständighet 

genom att kompensera en 
funktionsnedsättning.
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Det viktiga bör vara syftet – att hjälpmedlet 
eller produkten ska kompensera för en funktions-
nedsättning – inte om det är producerat för att 
vara ett hjälpmedel eller om det är ett förskriv-
ningsbart hjälpmedel. Det kan alltså handla både 
om hjälpmedel som är specifikt framtagna för 
målgruppen och om konsumentteknik som kan 
kompensera för syn- och hörselnedsättningar.

I många verksamheter finns det strikta kriterier 
för förskrivning av hjälpmedel, till exempel en 
viss synskärpa eller en viss hörselnedsättning. 
Andra har valt att ha en mera behovsbaserad 
förskrivning där man litar till personalens kompe-
tens att avgöra behov och nytta av ett hjälpmedel.

Oavsett vilket är det viktigt att beakta kom-
binationen av syn- och hörselnedsättning vid 
förskrivning. Det är inte rimligt att ha samma kri-
terier för en person med dövblindhet som det är 
för en person som bara har en synnedsättning, 
även om det är ett synhjälpmedel. 

Det är viktigt att ha med energibesparing som 
en faktor vid förskrivningen. Kan ett hjälpmedel 
betydligt minska energiåtgången för ett moment i 
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vardagen – som orientering och förflyttning,  
läsning eller kommunikation – kan detta vara 
den viktigaste nyttan med det hjälpmedlet och 
det som motiverar en förskrivning. Detsamma 
gäller dubbelförskrivning av hjälpmedel.

För att ha optimal nytta av ett hjälpmedel be-
höver man ofta tillåta sig att bli beroende av det. 
Det får som konsekvens att när ett hjälpmedel 
inte fungerar, slutar också vardagen att fungera. 
En trygg tillgång till snabb och smidig lösning 
när det blir problem, kan vara skillnaden mellan 
att ett hjälpmedel underlättar eller stjäl energi. 
Det kan därför också vara relevant att förskriva 
reservhjälpmedel för att undvika akut behov av 
support. 

Försök att introducera och förskriva hjälp-
medel så tidigt som möjligt, så att inlärningen 
kan ske under tid då behovet successivt ökar.
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Allmänt om hörapparater
Hörapparater är små datorer vars uppgift är att 
förändra ljudet från omgivningen, så att den som 
bär dem lättare kan uppfatta det. Enkelt uttryckt 
består de av en eller flera små mikrofoner, en 
processor som omvandlar ljudet från mikrofoner-
na efter önskade inställningar och sedan skickar 
ljudet in i örat via små högtalare.

Hur ljudet från mikrofonerna ska förändras 
ställs in av en audionom, så att ljudet blir så bra 
som möjligt utifrån användarens hörselkurva 
(audiogram), akustiska förutsättningar i örat 
samt användarens egna upplevelser och behov. 
Audiogrammet visar vilka typer av ljud som an-
vändaren hör sämre, vilket kan vara till exempel 
höga frekvenser (diskant) eller låga frekvenser 
(bas). Hörapparater har dessutom möjlighet att 
anpassa förstärkning och ljudbild automatiskt 
utifrån vilken miljö användaren vistas i. Det går 
alltså att använda olika inställningar i en stökig 
restaurangmiljö, i trafiken och i ett tyst rum.
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En hörapparat kan aldrig återskapa hörsel-
funktionen fullt ut, men kan kompensera och 
förbättra hörandet. Dess främsta uppgift är oftast 
att förstärka så att mänskligt tal blir möjligt att 
uppfatta och underlätta hörandet i kommunika-
tiva situationer. Men de kan också ställas in för 
att öka omgivningshörseln. Detta kan vara extra 
värdefullt för en person med dövblindhet då det 
vid orientering och förflyttning är viktigt att kunna 
uppfatta omgivningsljud, inte minst för att kunna 
uppfatta varningssignaler i trafiken.
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Det finns olika avancerade hörapparater med 
olika funktioner och möjlighet till flera program 
med olika inställningar. En del användare önskar 
kunna byta program och kunna justera volymen 
manuellt vid behov. Andra låter hörapparaterna 
styras helt automatiskt. Det är viktigt att förstå 
både för användaren själv och omgivningen att 
det behövs tid, träning och ork innan hörappa-
rater får önskad funktion. Små ljud hörs plötsligt 
efter kanske många års tystnad. Hjärnan är an-
passningsbar, så precis som den vant sig vid att 
missa vissa ljud efterhand som hörseln försäm-
rats, kan hjärnan vid regelbundet hörapparatan-
vändande tränas och läras att tolka hur det nya 
ljudet via hörapparaterna låter. Därför blir inte 
alltid nya hörapparater den direkta förbättringen 
som många hoppas på, men de kan ändå inne-
bära en stor förbättring när hjärnan vant sig.
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Strömmande ljud till en hörapparat
Hörapparater kan ta emot ljud direkt från till 
exempel en mobiltelefon via bluetooth. En del 
hörapparatanvändare har en så kallad streamer 
eller halsslinga kopplad mellan mobiltelefon och 
hörapparater för att höra telefonens ljud och 
samtal. Det finns också sändare till hörapparater 
som kan kopplas in i olika ljudkällors hörlursuttag, 
som då strömmar ljud direkt till hörapparaterna. 
Detta ger för de flesta ett mycket bra ljud och 
kan vara avgörande för om man får nytta av ett 
auditivt hjälpmedel som en DAISY-spelare eller 
ett fickminne. 
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En del hörapparatsanvändare har en extra 
mikrofon som kan placeras på en person man 
vill höra, eller läggas på ett bord för att fånga upp 
samtal. En sådan mikrofon underlättar att höra 
på längre avstånd eller om det finns störande 
omgivningsljud. 

Kombinera syn- och hörhjälpmedel
Det finns mycket få hjälpmedel som är framtag-
na specifikt för personer med dövblindhet. Det 
som behöver göras är att kombinera befintliga 
syn- och hörhjälpmedel, så att de fungerar så 
bra som möjligt tillsammans. 

Många synhjälpmedel utgår från att ett enkelt 
sätt att kompensera en synnedsättning är med 
hjälp av hörseln. När den strategin blir omöjlig, 
eller alltför energikrävande, är det inte bara valet 
av hjälpmedel som påverkas utan även vilka 
kompensatoriska tekniker vi lär ut. Även hjälpme-
del som i grunden är taktila kan vara svåra eller 
omöjliga att använda om någon del i använd-
ningen kräver syn eller hörsel. Det kan vara en 
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information om att det är dags att ladda batte-
rierna, som endast visas med en lampa eller en 
ljudsignal utan att också ge informationen taktilt.

Ibland kan ett talande synhjälpmedel fungera 
bättre om ljudet skickas direkt till hörapparater-
na. Om personen saknar fungerande hörhjälp-
medel eller tillräckliga kunskaper för att koppla 
sina hörhjälpmedel, är det viktigt att du sam-
verkar med audionomen så att rätt hjälp medel 
förskrivs, anpassas och lärs ut.

När både syn och hörsel är nedsatta är det 
extra viktigt att kunna använda de funktioner som 
finns kvar. Många personer med dövblindhet har 
diagnoser som innebär att syn och/eller hörsel 
försämras successivt. Det är då viktigt att arbeta 
proaktivt. Leta vid behov efter lösningar och alter-
nativa hjälpmedel som kan fortsätta att fungera, 
även vid förväntad försämring av syn och hörsel.

För många personer med dövblindhet är det 
taktila sinnet ofta det mest pålitliga. Därför är 
det viktigt att de hjälpmedel du provar ut går 
att hantera med hjälp av känseln. Har perso-
nen nytta av sina synrester kommer synen att 
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användas med automatik, men synen fungerar 
kanske bara i rätt ljus eller när den inte är uttröt-
tad eller bländad. Kan personen hantera hjälp-
medlen med stöd av en taktil strategi kommer 
det att fungera i alla situationer.

Hjälpmedel för kommunikation
Synhjälpmedel kan spela en stor roll för att 
uppfatta både talat språk, teckenspråk och text. 
När en person får tillgång till den visuella infor-
mationen i talarens ansikte ökar taluppfattningen 
signifikant. Vi vet också att när vi kan se den 
som talar är vi mindre sårbara i stökiga ljudmiljö-
er, energiförbrukningen minskar och vi uppfattar 
talljud bättre. Detta gäller alla, men för en person 
med nedsatt hörsel blir synen ännu viktigare för 
att alls kunna uppfatta vad som sägs. 

Även för personer med grava synnedsättningar 
möjliggör en optimerad syn en förbättrad talupp-
fattning. Både optik och belysning kan behöva 
provas ut specifikt med syftet att underlätta sam-
tal. Anpassning för bättre taluppfattning gäller ock-
så för distanskommunikation som videosamtal. 



29

Alternativ kommunikation
Försök gärna erbjuda fler alternativ till kommuni-
kation än talad kommunikation. För distanskom-
munikation har vi idag många olika plattformar 
för både videosamtal och textsamtal. Genom ett 
videosamtal kan det bli mycket enklare att upp-
fatta vad den andra personen säger jämfört med 
ett ljudsamtal via telefonen. Även väldigt små 
synintryck ger ett värdefullt stöd för att kunna 
uppfatta vad den andre säger. 

Prioritera de former för kommunikation som 
fungerar i personens sociala nätverk. Att inte 
vara beroende av att de man vill kommunicera 
med anpassar sig, utan kunna använda de sätt 
som de redan använder gör stor skillnad. Det 
kan vara e-post, SMS, Messenger, Facebook, 
Instagram, WhatsApp, Zoom och så vidare. För 
att det ska fungera optimalt behöver dock ofta 
syn- och hörhjälpmedlen anpassas och perso-
nen behöver erbjudas hjälp med att lära sig de 
olika programmen på dator och mobiltelefon. 
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Alternativ telefoni
Det finns också möjlighet att förskriva utrustning 
för alternativ telefoni, tidigare uppdelad i textte-
lefoni och bildtelefoni. Via förmedlingstjänsterna 
texttelefoni.se och bildtelefoni.net kan ett vanligt 
telefonsamtal ske i text och/eller på teckenspråk. 
Detta är fortfarande viktigt eftersom en hel del 
av den offentliga servicen idag inte är möjlig att 
kommunicera med via sms eller e-post, utan krä-
ver telefonsamtal eller att man klarar självservice 
via en webbsida. Utrustning för alternativ telefoni 
innehåller en dator, surfplatta eller mobiltelefon 
samt en speciell programvara för samtal. Utrust-
ningen behöver anpassas och eventuellt kom-
pletteras med synhjälpmedel som förstoringspro-
gram, skärmläsare och/eller punktdisplay. Det är 
också nödvändigt med grundläggande träning 
för att komma igång och kunna få bästa möjliga 
nytta av hjälpmedlen.
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Belysning för kommunikation
Normalt anpassas belysning till ytor där perso-
nen själv ska utföra något, som att läsa, äta eller 
laga mat. För personer med nedsatt syn och hör-
sel, både de som är talspråkiga och de som är 
teckenspråkiga, är rätt belysning på platser som 
används för kommunikation lika viktigt. Det kan 
till exempel vara i hallen där man först tar emot 
besökare, vid matbordet och i vardagsrummet. 
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Hjälpmedel för tillgång till information
Det är ansträngande att ta till sig information när 
både syn och hörsel är nedsatt. Det är därför 
viktigt att göra bästa möjliga anpassning för 
båda sinnena och erbjuda punktskrift eller andra 
taktila lösningar för avlastning. Att under en dag 
kunna variera att använda olika kombinationer av 
syn, hörsel och känsel, kan göra det möjligt att 
ta till sig mycket mer information än om man är 
hänvisad till att endast använda ett sinne eller en 
strategi.

Är det möjligt att använda talande hjälpme-
del bör dessa väljas och optimeras även utifrån 
hörseln. För personer som haft en hörselnedsätt-
ning under många år, kan det vara en process 
att lära sig lyssna och lita på hörseln. Därför ska 
ett avvisat erbjudande om ett talande hjälpme-
del inte tolkas som ett definitivt beslut. Även om 
hörseln inte blivit bättre, kan ett talande hjälpme-
del tas emot mera positivt om man erbjuder det 
igen, när personen kommit längre i sin process.

Eftersom synen och/eller hörseln ofta för-
sämras över tid, kan strategierna för att ta till sig 
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information behöva förändras efterhand. Ju svå-
rare det blir att ta till sig information via hörseln, 
desto mer måste synen och känseln kompen-
sera. Det innebär att behoven av synhjälpmedel 
kan komma att förändras, även om synen i sig 
inte har försämrats utan endast hörseln.

Hjälpmedel och strategier  
för orientering och förflyttning
För den som lärt sig kompensera en nedsatt syn 
med hörseln, kanske till och med utvecklat en 
god förmåga att ekolokalisera, innebär en ned-
sättning av hörseln nya svårigheter att orientera 
sig. Det kan då behövas insatser för att lära sig 
en förflyttningsteknik som inte bygger på hör-
seln. För personer som är döva eller har en grav 
hörselnedsättning behöver förflyttningsteknik 
och strategier för att undvika faror aktualiseras 
tidigare vid en synnedsättning, än vad som varit 
fallet för en person med normal hörsel.
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Att använda hörapparater  
vid orientering och förflyttning
Hörapparater optimeras framför allt för att under-
lätta talad kommunikation. De försöker normalt 
begränsa omgivningsljud till fördel för tal.

Det går i de flesta hörapparater att ha olika 
program för olika situationer, och bytet mellan 
dessa kan ske manuellt eller automatiskt. En 
möjlig inställning är att en hörapparat som uppfat-
tar tal i omgivningen automatiskt ställer om till att 
ta bort så mycket omgivningsljud som möjligt och 
endast förstärker ljud som kommer framifrån. Om 
det sker vid ett övergångsställe för att några an-
dra som samtalar med varandra stannar bredvid, 
kan det uppfattas som att bilen som närmade sig 
stannade. En situation som kan innebära livsfara 
för en person med nedsatt syn.

Det är inte säkert att varken användaren av 
hörapparaten eller den audionom som ställt in 
den känner till behovet av att höra omgivnings-
ljud i vissa situationer, eller faran med automa-
tiska byten av program. Därför är det viktigt att 
du som arbetar med orientering och förflyttning 
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tar reda på hur användarens hörapparat är 
inställd och vid behov diskuterar förändringar för 
att optimera användningen vid orientering och 
förflyttning. Din roll i detta blir att uppmärksam-
ma audionomen på behoven och riskerna och 
diskutera vilka alternativa inställningar det kan 
finnas för aktuella hörapparater.

När ljudet strömmas direkt från mobiltelefonen 
till hörapparaterna dämpas ljudet från hörap-
paraternas mikrofoner, eller stängs av helt. Det 
innebär att under tiden tal eller annat ljud från 
mobilen strömmas, går det inte att samtidigt höra 
ljud från omgivningen. Ska man höra en GPS-in-
struktion från mobilen kan man alltså behöva 
stanna upp och lyssna till den innan man åter 
kan koncentrera hörseln på omgivningsljuden 
eller dina instruktioner. 

Det kan vara svårt för dig att veta när ljudet 
som strömmas till hörapparaterna är slut så att 
personen åter kan höra vad du säger. Be därför 
personen ge dig en signal när hörapparaterna 
åter är klara för kommunikation mellan er.
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Käppteknik
När det gäller käppteknik är många gånger 
glidteknik bättre än pendelteknik. Den möjliggör 
upptäckten av hål och mindre hinder just där  
fötterna hamnar, samtidigt som nyttan av käppens 
ljud för eko ändå inte kan användas fullt ut, eller 
inte alls om hörsel saknas helt. 

Att ha röda markeringar på den vita käppen  
visar för omgivningen att personen har en 
kombinerad syn- och hörselnedsättning eller 
dövblindhet.
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Synhjälpmedel för att hantera  
hörhjälpmedel
Hörapparater kräver alltid ett visst löpande 
underhåll. Batterier behöver bytas eller laddas. 
Slangar, domer, insatser och vaxfilter behöver 
rengöras och/eller bytas. Eftersom hörapparater 
tillverkas för att vara så små och diskreta som 
möjligt blir de också små och pilliga att hantera, 
framför allt för de som har nedsatt syn och/eller 
motorik.

När hörapparaterna inte underhålls efter 
behov, så att batteriet är slut eller ljudets väg in i 
örat är blockerat av vax eller annat, innebär det 
att personen hör ännu sämre med hörapparat 
än utan. Det är därför väsentligt att användaren 
får förutsättningar genom utbildning, träning och 
hjälpmedel att hantera underhållet själv. 

Personer som haft hörapparater länge är 
oftast väl insatta i vilket underhåll som behövs, 
men det kan vara du som synpedagog som 
behöver visa hur det kan göras med personens 
nuvarande synfunktion. Kom därför ihåg att fråga 
personen med dövblindhet om hanteringen av 
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hörhjälpmedlen fungerar bra eller skulle behöva 
göras på ett nytt sätt på grund av sämre syn.

Det kan också vara nödvändigt att förskriva 
förstorande hjälpmedel för att kunna hantera hör-
hjälpmedel. I detta fall är det viktigt att hjälpmed-
let inte är handhållet, utan lämnar händerna fria.
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Att tänka på i mötet
Det finns många faktorer som spelar in för att få 
ett så bra, effektivt och positivt möte som möjligt. 
Enligt många med dövblindhet är det två saker 
som är absolut viktigast: dels din inställning,  
det vill säga ditt bemötande, dels din kompetens 
att hitta rätt lösningar. Om du är osäker på vad  
som är rätt, fråga! Känner du att det finns hörsel
relaterade problem som du saknar kunskap om, 
samverka med audionomen för en bra helhets-
lösning. Gå även in på www.nkcdb.se och ta del 
av några enkla råd under rubriken Guide till det 
goda mötet.

Förberedelser
Läs på i journal eller liknande och försök få en 
uppfattning om personens hörsel och vilka hjälp-
medel som är förskrivna. Undvik att dra förhastade 
slutsatser kring personens förmåga att använda sin 
hörsel eftersom det är mycket individuellt.  Använd 
i stället informationen till att formulera relevanta frå-
gor som du sedan ställer när du möter personen. 

https://nkcdb.se/guide-till-det-goda-motet/
https://nkcdb.se/guide-till-det-goda-motet/
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Plats och bemötande
Tänk på synens betydelse för att personen ska 
kunna uppfatta vad du säger. Försök optimera 
placering och belysning utifrån personens syn-
nedsättning. Välj ett rum med god akustik.

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

Förutsätt inte att personen sett, hört och för-
stått bara för att hen nickar. Att få prova att göra 
själv ger både en bättre inlärning och minskar 
risken för missförstånd. Avsluta, om det går, med 
att personen själv sammanfattar, gärna i kom-
bination med att du gör en personlig lathund på 
det sätt som är mest tillgängligt för personen.

Erbjud samma personal och rum vid alla be-
sök. Det skapar trygghet och sparar energi. Tänk 
på att den som har nedsättning på både syn och 
hörsel ofta har många vårdkontakter att förhålla 
sig till.
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Beställa och använda tolk 
Dövblindtolkning innebär att tolken har tre upp-
drag; tolkning av vad som sägs, syntolkning och 
ledsagning. Tolkens uppgift är att förmedla det 
som sägs i båda riktningarna, det vill säga att 
möjliggöra samtalet. I dövblindtolkning handlar 
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det också om att tolka och sätta ord på den visu-
ella informationen i omgivningen som personen 
med dövblindhet inte kan uppfatta. Vid behov 
ledsagar även tolken. 

Ta reda på om tolk behövs och i så fall vilken 
typ av tolk och beställ efter behov. Det kan till 
exempel vara skrivtolk, taktilt teckenspråk eller 
visuellt, anpassat teckenspråk. Är personen 
tveksam, ha med tolk vid första besöket och frå-
ga i slutet av mötet om du ska beställa tolk även 
till kommande besök. 

Även när det finns en tolk med i samtalet är 
det alltid du som ska stämma av om det ni pratar 
om uppfattats, precis som i vilket annat samtal 
som helst. Hur du stämmer av detta beror själv-
klart på vad ni gör, men du ska alltid både prata 
med och stämma av direkt med personen det 
gäller, inte med tolken!

Före själva samtalet är det dock bra om tolken 
kan få lite förhandsinformation om vad mötet ska 
handla om. Tolken bör också involveras i val av 
placering i rummet och andra förutsättningar för 
mötet.
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Om du använder specifika begrepp och ord, 
till exempel ”JAWS”, ”fickminne”, ”iPhone”, 
”eko-lokalisering” eller ”Legimus”, är det viktigt 
att stämma av att både dövblindtolk och tolk-
användare har uppfattat innebörden i ordet 
korrekt och är överens om hur det ska tecknas.

Här kan du läsa mer om dövblindtolkning 
på vår webbplats.

En liten grön bok om dövblindtolkning går 
också att ladda ner och beställa på nkcdb.se.

https://nkcdb.se/stod-till-professionella/kommunikation/dovblindtolkning/
https://nkcdb.se/produkt/en-liten-gron-bok-om-dovblindtolkning/
https://nkcdb.se/produkt/en-liten-gron-bok-om-dovblindtolkning/
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Socialhaptiska signaler
En metod som de senaste åren har fått stort ge-
nomslag i Norden är socialhaptiska signaler. Det är 
kompletterande taktila signaler till det kommunika-
tionssätt som personen med dövblindhet använder. 
Det kan till exempel handla om att ge feedback, 
förmedla känslouttryck, beskriva hur rummet ser ut 
och tala om vad som händer i rummet. 

Exempel på situationer där man med fördel 
kan använda socialhaptiska signaler är vid 
träning av orientering och förflyttning, när synen 
är upptagen av att titta på datorskärmen, när 
hörseln är upptagen av talsyntesen eller när 
händerna är upptagna av att hantera hjälpmedlet 
eller läsa punktskrift. I dessa situationer kan det 
alltså vara bra om du som pedagog lär dig några 
enkla signaler för att ge återkoppling när perso-
nen tränar. Även när en tolk är närvarande kan 
du själv utföra socialhaptiska signaler i stället för 
att gå via tolken.

Bara att kunna ge bekräftelse på att personen 
gör rätt utan att behöva avbryta kan göra stor 
skillnad, liksom att kunna stoppa innan personen 
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kommit för långt på fel väg. Du kan också enkelt 
förmedla egna känslor, det du gör till seende när 
du ler för att ni lyckats med något eller blänger 
på en cyklist på en gångbana. På nästa uppslag 
finns fyra signaler som kan vara en bra start. Lär 
du dig dessa får du mycket bättre pedagogiska 
förutsättningar i många situationer. Utgå dock 
inte från att personen vill använda socialhaptiska 
signaler, utan fråga först och lär vid behov också 
ut de du tycker behövs för att kunna arbeta bra 
tillsammans.

Det finns speciella signaler både för att träna 
med ledarhund och för att träna vid datorn.

Här kan du läsa mer om socialhaptiska  
signaler på vår webbplats. 

https://nkcdb.se/stod-till-professionella/kommunikation/socialhaptiska-signaler/
https://nkcdb.se/stod-till-professionella/kommunikation/socialhaptiska-signaler/
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Säg ”ja”, ”bra” och 
”fortsätt” eller visa att 
du ”nickar” genom att 
klappa med handen  
på personens arm  
eller axel. Tänk att du  
”nickar” med handen.

Säg ”nej” och ”fel” eller 
visa att du ”skakar på 
huvudet” genom att 
dra handen fram och 
tillbaka på personens 
arm eller axel. Tänk att 
du ”skakar på huvudet” 
med handen.
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Visa att du är glad 
eller att du ler åt något 
genom att rita en glad 
mun på personens 
arm eller rygg.

Visa att du är sur eller 
att du retar dig på nå-
got genom att rita en 
sur mun på personens 
arm eller rygg.
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Avsätta mer tid
För personer som även har en hörselnedsätt-
ning behöver mer tid avsättas på grund av en 
mer komplex kommunikationssituation. Vissa 
behöver att du talar långsammare och använder 
hörteknik under mötet, andra använder dövblind-
tolk i form av skrivtolk eller teckenspråkstolk. 
Tänk på att allt kräver extra tid och energi för en 
person med dövblindhet.
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Samarbeta med andra professionella
Oftast är rehabiliteringsinsatserna uppdelade 
på professionella med olika kompetenser, som 
audionom, optiker, pedagog och tekniker. För 
personer som utöver dövblindhet också har 
andra funktionsnedsättningar är ytterligare 
professioner involverade. Att ha dövblindhet är 
tids- och energikrävande i sig själv, och det kan 
bli helt omöjligt för personen att själv hålla ihop 
och samordna insatserna. Erbjud därför att du 
vid behov tar kontakt och samordnar med andra 
professionella som behövs för ett bra resultat, 
till exempel en audionom för att kunna få en bra 
lösning med ett talande hjälpmedel.

Ta gärna med instruktionerna om hur hörhjälp-
medlet fungerar när ni tränar med synhjälpmedlet. 
Både du och audionomen bör se kombinationen 
av syn- och hörhjälpmedel för ett visst behov 
som ett hjälpmedel, inte som olika hjälpmedel 
som ska anpassas var för sig.
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Support och uppföljning
När ni hittat hjälpmedel och strategier som får 
livet att fungera bättre, blir det samtidigt oerhört 
viktigt att dessa fungerar. Synhjälpmedel blir för 
personer med dövblindhet extra viktiga, eftersom 
de också används för att kunna kommunicera 
med omvärlden. Ett hjälpmedel som inte funge-
rar stjäl energi i stället för att underlätta. Därför 
bör personer med dövblindhet prioriteras högt 
och få stöd och support så snabbt som möjligt. 
Ibland kan förskrivning av reservhjälpmedel 
vara det bästa sättet att minska behovet av akut 
support.

Vid uppföljning av förskrivna hjälpmedel kan 
det vara viktigt att ta reda på om även hörseln 
förändrats och om den förändringen i så fall gör 
det svårare eller omöjligt att använda de förskriv-
na hjälpmedlen. 
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          Minneslista
Som en sammanfattning av det vi beskrivit i 
boken kommer här en minneslista över vad du 
behöver tänka på i ditt arbete med personer med 
dövblindhet:

Före besöket

	Avsätt extra tid för besöken då det tar längre 
tid att kommunicera, känna, förklara och 
informera.

	Försök anpassa besökets plats, tid och form 
för att underlätta så mycket som möjligt för 
personen.

	Be personen ta med sina hörhjälpmedel 
såsom streamer eller halsslinga för att prova 
om dessa går att koppla ihop med synhjälp-
medlen.
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Under besöket

 Våga fråga om personens hörselnedsättning.

	Försäkra dig om att personen ser dig och 
eventuell tolk så optimalt som möjligt. 

	Fråga hur personen vill ha det med tanke 
på placering, belysning och avstånd. Ha om 
möjligt ögonkontakt.

	Fråga om personen har några hörhjälpmedel 
som skulle kunna underlätta ert samtal, till 
exempel en mikrofon som strömmar ljudet 
direkt till hörapparaterna.

	Fråga om tidigare förskrivna hjälpmedel  
och inövade strategier som kräver hörsel. 
Behöver något hjälpmedel bytas, behöver 
någon strategi läras om?
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	Erbjud dig att samverka med andra professi-
onella, till exempel audionom, för att tillsam-
mans hitta så bra lösningar som möjligt. 

	När ni är i en utbildningssituation är det svårt 
för dig som utbildar att veta när det ström-
mande talet/ljudet till hörapparaten tystnar 
och personen åter kan höra vad du säger. 
Kom överens om hur ni bäst hanterar detta 
under utbildningen.
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Val av hjälpmedel

	Utöver det du alltid tänker på i en utprovning, 
fundera på vilka hjälpmedel som är enklast 
att hantera utifrån att personen också har 
nedsatt hörsel. 

	Tänk på att ett hjälpmedel som håller över tid 
innebär mindre inlärningsbehov vilket sparar 
energi. Det gör också ett hjälpmedel som är 
likt det personen haft tidigare.

	Fråga om det skulle underlätta att koppla tal/
ljud från hjälpmedlet till hörapparaterna. Välj i 
så fall ett hjälpmedel där detta är möjligt, och 
samverka med audionom så att eventuella 
tillbehör till hörapparaterna också förskrivs.

	Undersök om det behövs hjälpmedel för att 
underlätta kommunikation med andra. Det 
kan till exempel vara belysning och/eller optik 
på platser där samtal ofta sker och hjälp-
medel för att underlätta distanskommunika-
tion via alternativ telefoni, e-post och SMS.
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	Undersök om det behövs hjälpmedel för att 
kunna hantera hörapparaterna. Det kan till 
exempel vara belysning, optik eller förstoran-
de kamerasystem för att självständigt kunna 
rengöra, byta vaxfilter eller batteri. 

	Om möjligt, välj hjälpmedel där det går att 
variera användning av aktuella synrester,  
hörselrester och taktila strategier under  
dagen och beroende på situationen.

Kontinuitet

	Erbjud samma personal vid alla besök.  
Dokumentera extra anpassningar och 
överenskommelser ni gör, så att (om så blir 
nödvändigt) en ersättare vet vad som är gjort 
och varför.

	Försök hitta strategier och lär ut tekniker som 
fungerar även om syn och/eller hörsel skulle 
försämras.

	Följ upp för att försäkra dig om att hjälpmed-
len fungerar och används på bästa sätt.
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Vill du veta mer?
Det finns mycket mer att lära sig om dövblindhet. 
På hemsidan www.nkcdb.se finns en mängd 
information primärt riktad till professionella som 
möter personer med dövblindhet i sitt arbete.

Har du några frågor eller vill ta upp något konkret 
problem, är du alltid välkommen att kontakta 
Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor: 
teknikgruppen@nkcdb.se  
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För en person som har problem med både syn och 
hörsel kan det krävas ett synhjälpmedel för att kunna 
använda ett hörhjälpmedel – och tvärtom. Därför går 
det inte att ”bara” tänka på den ena nedsättningen 
när du arbetar med rehabilitering och hjälpmedel 
för personer med dövblindhet. Det krävs inte att 
du är expert på allt, men att du har en insikt och 
förståelse för helheten för att kunna göra din del så 
bra som möjligt.

Den här boken vänder sig till dig som arbetar med 
synrehabilitering. Syftet är att skapa goda förutsätt-
ningar för en optimal anpassning av synhjälpmedel 
samt bättre förutsättningar för den som har dövblind-
het att kunna leva ett aktivt liv och vara delaktig. 

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

Nationellt kunskapscenter 
för dövblindfrågor

KUNGSGATAN 2 C    |    223 50 LUND

WWW.NKCDB.SE 
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