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1

Målgrupp

Detta programmets fokus är medfödd och förvärvad dövblindhet hos barn och ungdomar. För
mer specifik information om habiliteringens insatser vid synnedsättning/blindhet, CVI och
hörselnedsättning se de habiliteringsprogrammen och vårdprocesserna. För barn som befinner sig i
övre tonåren se även program för vuxna med kombinerad syn- och hörselnedsättning samt
dövblindhet.
Målgruppen i programmet är barn och ungdomar med dövblindhet. Alla personer
som har en kombination av av hörsel och synnedsättning ingår i begreppet
dövblind. Graden av funktionsnedsättning kan vara varierande och variera hos
personen över tid.
Personen har:
- synnedsättning (enligt synhabiliteringens remisskriterier)
- hörselnedsättning
- behov av insatser från någon/några av vårdgivarna inom syn- och
hörselhabiliteringen och/eller audionommottagningen.
- ha en syn/hörselnedsättning i kombination som påverkar dennes
vardagsaktiviteter.
1.1 Synnedsättning
Synnedsättningar hos barn beror oftast på skador/sjukdomar i ögon och/eller
hjärna. Det orsakas vanligen av (SPSM, 2008, 2006):
- Ärftliga anlag
- Virus eller skadliga ämnens påverkan på fostret
- Förlossningsskador
- Prematurfödelse
Grad av synnedsättning definieras i huvudsak utifrån synskärpan men själva
synförmågan innefattar även ett flertal andra synfunktioner (läs mer om
synfunktioner i bilaga 1). Enligt WHO:s riktlinjer klassificeras svårighetsgraden av
synnedsättning, som synskärpa med bästa korrektion (Socialstyrelsen, 2010). Vid
synnedsättning pga hjärnskada, cerebral visual impairment (CVI) kan dock
synskärpan vara mycket varierande och även falla inom kategori 0.
kategori 0 = lindrig eller ingen synnedsättning: 0,3-full syn
kategori 1 = måttlig synnedsättning: 0,1-0,3
kategori 2 = svår synnedsättning: 0,05-0,1
kategori 3 = blindhet: 0,02-0,05
kategori 4 = blindhet: ljusperception eller fingerräkning vid 1 m: 0,02
kategori 5 = blindhet: ingen ljusperception
Personer med synfält ej större än 10º runt centrum i det bästa ögat placeras i
kategori 3.
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CVI är inte en medicinsk diagnos utan en funktionell diagnos, som ger en
beskrivning av begränsningar i den funktionella förmågan av den visuella
perceptionen. Orsaken är skador i hjärnan, och hur synen påverkas är beroende av
när skadan skedde och var i hjärnan. Visuella perceptionsproblem finns alltid vid
CVI, men även ögon- och synproblem förekommer, så som nystagmus, skelning,
nedsatt synskärpa och synfältsbortfall. CVI kan ge varierande synnedsättning med
svårigheter att uppfatta, sortera, samordna och tolka synintrycken (Kroksmark,
2005).
1.2 Hörselnedsättning
Det finns olika typer av hörselnedsättningar, dessa är:
Sensorineural hörselnedsättning: innebär att sinnescellerna i inneörat är skadade
eller är för få i antal vilket leder till att ljudet inte kan ombildas till signaler som
leds vidare till hjärnan för tolkning. Ljudet blir vanligen förvrängt. Denna
hörselnedsättning är den vanligaste. Ledningshinder: vilket innebär att det finns
en skada oftast i ytterörat och/eller mellanörat i den ljudledande funktionen vilket
leder till en hörselnedsättning. Ljudet upplevs svagt. Psykogen hörselnedsättning:
är ej orsakad av fysisk hörselnedsättning. Upplevs av individen som en
hörselnedsättning. Viktigt att utreda bakomliggande orsaker för att hjälpa individ
vidare till bättre hörselsituation (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020).
Det finns olika grader av hörselnedsättning. Barnet kan ha en lätt, medelsvår eller
grav hörselnedsättning. En hörselnedsättning kan vara ensidig eller dubbelsidig.
Vid en lättare till måttlig hörselnedsättning får barnet oftast hörapparater. Om
barnet har en grav sensorineural hörselnedsättning (skada i innerörat) kan en
vanlig hörapparat vara otillräcklig och barnet kan bli aktuell för cochleaimplantat
(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020).
En hörselnedsättning kan antingen vara medfödd eller förvärvad. Medfödd
hörselnedsättning kan bero på ärftliga faktorer (hereditet), men kan också bero på
faktorer som stört fosterutvecklingen eller uppkommit vid förlossning.
Förvärvade orsaker kan t.ex. bero på bakteriell hjärnhinneinflammation (meningit)
eller i form av bullerskada (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2020).
1.3 Dövblindhet
Personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning ingår i begreppet dövblind.
Syn och hörsel är våra viktigaste sinnen för att ta in information. När det ena
sinnet inte fungerar fullt ut kompenserar det andra. Kompenserandet blir svårt
eller omöjligt om båda sinnena är nedsatta. Därför klassas dövblindhet som en
egen funktionsnedsättning. Dövblindhet betyder sällan helt avsaknad av syn och
hörsel, vanligen finns både syn- och hörselrester (NKCDB, 2017).
Funktionsnedsättningen dövblindhet delas in i två olika grupper:
Medfödd/tidig dövblindhet, uppkommer innan begreppsbildning och språk
har utvecklats. Det blir därför mycket svårt att bygga upp en förståelse för
omvärlden via syn och/eller hörsel men också att utveckla ett språk, vilket leder

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-06-12

Sida 4 av 23

Giltig fr.o.m: 2018-08-06
Giltig t.o.m: 2022-04-20
Identifierare: 123670
Kombinerad syn- och hörselnedsättning samt dövblindhet, barn 0-18 år; Re-/habiliteringsprogram

till att utvecklingen av social kompetens blir
funktionsnedsättningar förekommer oftare i denna grupp.

hämmad.

Flera

Förvärvad dövblindhet, inträffar efter att språk har utvecklats. Ex. personer som
har medfödd dövhet eller har grav hörselnedsättning och senare får en
synnedsättning alternativt de som är födda med blindhet eller har en svår
synnedsättning och senare får en hörselnedsättning. Kommunikationen för denna
grupp underlättas av att de vanligen redan lärt sig ett språk, teckenspråk eller
talspråk, innan de förvärvat en dövblindhet (NKCDB, 2017).

2

Resurser

Inom habiliteringen i Region Kronoberg samverkar synhabiliteringen och
hörselhabiliteringen kring personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning.
Vårdgivare på enheterna kan även koppla in habiliteringens dövblindteam med
vårdgivares godkännande. Göransson och Engh (2016) rekommenderar att
dövblindteam ger habiliterande och rehabiliterande insatser samt råd och stöd i
olika frågor kopplat till dövblindhet. Dövblindteamets personal bör ha gått
NKCDB´s grundutbildning i dövblindhet.
Hörselhabiliteringen är en del av hörselvården i Kronobergs län. I teamet arbetar
hörselpedagog, kurator och logoped med fördjupad hörselhabilitering i samverkan
med övrig hörselvård i länet. Enheten träffar personer i alla åldrar.
Synhabiliteringen arbetar med synhabilitering för personer i alla åldrar som har
synnedsättning/ blindhet i Kronobergs län. I synhabiliteringens team finns
optiker, synpedagog, kurator, och hjälpmedelstekniker.
Vid behov kan ögonläkare, audionom, öronläkare, habiliteringsassistent och
fysioterapeut kopplas in i teamet.

3

Indikationer för insatser

Behovet av specifikt stöd från omgivningen vid dövblindhet är stort, se bilaga 2
för nordisk defintion av dövblindhet där även konsekvenser benämns.
3.1 Konsekvenser i det dagliga livet
Att leva med dövblindhet får långtgående konsekvenser i det dagliga livet, både
för den enskilde och dennes närstående. Hos barn som har dövblindhet är det
olika i vilken grad barns syn och hörsel är nedsatt och nedsättningen kan ha ett
progerdierande förlopp. Konsekvenserna kan därför vara varierande vid olika
tidpunkter under uppväxten. Medfödd dövblindhet skiljer sig från förvärad
dövblindhet genom att funktionedsättningen har uppkommit tidigt och därmed
påverkat den språklig kommunikationsutvecklingen. Det begränsar barnets
möjligheterna att etablera en grundläggande förståelse av omvärlden och utveckla
kontakt och kommunikation med andra. Vid påverkad kommunikationsutveckling
hämmas även den emotionella, sociala och kognitiva utveckligen (NKCDB, 2016).
Vilket i sig påverkar aktivitet och delaktighet i det dagliga livet.
Vid förvärvad dövblindhet förekommer ofta progression av syn- och/eller
hörselnedsättning, vilket medför att invanda strategier inte fungerar längre och
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nya måste sökas och läras in. Många med vetskap om att progression kan komma,
brottas med oro och känslor kring osäkerhet inför framtiden. Denna process leder
ofta till psykisk belastning och är energikrävande. Att förlora både syn och hörsel
får konsekvenser av psykologisk och social karaktär, som känslor av sorg och oro,
existentiella funderingar och identitetskriser. Sammantaget så påverkar allt detta
en persons möjligheter att upprätthålla aktiviteter och att vara delaktig i samhället
och i det egna livet (Gullacksen et al, 2011). För yngre barn är det inledningsvis
ofta närstående som är bärare av dessa känslor.
I vuxen ålder har personer med dövblindhet berättat att de som barn kände sig
ensamma med sina tankar om sitt annorlundaskap. För många kan det vara
värdefullt att genom gruppverksamhet få träffa andra barn och upptäcka att det
finns andra med liknande problematik och för att dela erfarenheter, detta stärker
oftast självbild och identitet (Gullacksen et al, 2011).
3.2 Teman för omställningsförlopp
Gullacksen et al (2011) beskriver viktiga tema att beakta då habiliterande
insatserna erbjuds personer med progredierande syn och/eller hörsel. Dessa har
betydelse för det omställningsförlopp (livsomställningen) en person med
dövblindhet går igenom.
Progression och livslopp; utveckling av dövblindhet sker ofta gradvis och under
lång tid. Viktigt att habiliteringsinsatser erbjuds vid rätt tidpunkter. För personen
är förändringar i syn/hörselförmåga energikrävande.
Osäkerhet och sårbarhet; teman som ofta präglar hela omställningsprocessen
hos person med dövblindhet.
Identitet och självbild; frågor av existentiell art väcks ibland hos personen. Vissa
delar av ens personligheter tvingas förändras ex förmågan till självständighet,
spontanitet, yrkesval i takt med syn/hörselförsämring.
Dövblindbegreppets laddade innebörd; är en viktig fråga för målgruppen och
det är individuellt hur man vill definiera sitt funktionshinder, ibland beroende på
hur lång man har kommit i sin livsomställningsprocess. Viktigt att begreppet inte
hindrar personer från att ta emot insatser från samhället. Att använda begreppet i
kommunikation med samhällsinstanser för få sina behov och rättigheter
tillgodosett har av brukarorganisation setts värdefullt.
Ensamhetens olika skepnader; kan ses utifrån olika perspektiv och ibland vara
påtvingad eller som självvald strategi. Kan vara det tema som påverkar och berör
personen mest.
Socialt liv och kommunikation; förutsättningar för kommunikation varierar och
påverkar det sociala livet.
Kraft och energi; Känslomässig bearbetning kräver kraft och energi liksom den
faktiska syn/hörselförlusten. Att lära sig att hantera sina energiresurser rätt, att
prioritera och planera aktivitet kräver tid och kraft.
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Dela erfarenhet med andra; är ofta något som känns betydelsefullt. Kan ge nya
infallsvinklar/strategier man tidigare inte tänkt på. Kan ha effekt att mildra en
ensamhetskänsla.
Betydelsen av stöd och hjälpmedel; förekommer ibland ett stort motstånd att
ta emot detta särskilt när det handlar om behovet av ett personligt stöd eftersom
detta inkräktar på ens självständighet. Då man utforskat nyttan av
hjälpmedlet/stödet och fått erfara vilken effekt det har, kan man sedan uppleva
att det känns livsviktigt.
Mötet med professionella; viktigt med kunskap om dövblindhetens
konsekvenser hos professionella annars risk att personen inte kommer igång med
sin habilitering. Samarbete/koordination behöver ske inom vården och att vården
intar en helhetsförståelse med utgångspunkt att personen har förmåga att bedöma
sin situation.
3.3 Kommunikation
Vid medfödd dövblindhet bygger kommunikationen ofta på kroppsliga intryck
som barnet fått i ett känslomässigt samspel. Barnet uttrycker sig genom
känslomässiga, kroppsliga och gestikulerande uttryck, samt genom tecken.
Dessutom används även konkreta objekt, teckningar, bilder och piktogram. Det
krävs kvalificerat stöd, samt tidiga, kontinuerliga och täta insatser för att stödja en
person med medfödd dövblindhet i utvecklingen av samspel, kommunikation och
omvärldsförståelse (NKCDB, 2017).
Synen används i samspelet med andra personer för att avläsa mimik och
kroppsspråk och ha ögonkontakt för att veta vems tur det är att prata under ett
samtal. Hörseln används för att uppfatta vad som sägs men även hur det sägs.
Tillsammans ger detta innehåll förståelse och mening i samtalet. Personer med
synnedsättning kompenserar med sin hörsel och lägger fokus på tonfall, röststyrka
och taltempo. Personer med hörselnedsättning kompenserar genom att med
synen avläsa andra människors kroppsspråk och ansiktsuttryck. Denna möjlighet
till kompensation försvåras eller uteblir helt vid dövblindhet. Det är därför svårt
att kunna ta initiativ till och delta i sociala sammanhang, om inte nödvändiga
anpassningar görs. Exempelvis en teckenspråkig person med begränsat synfält
behöver få samtalspartnens tecken anpassat till kvarvarande synfält. Eller en
person med hörapparat där synen försämrats så att läppavläsning blir svårare,
behöver ytterligare anpassa med bättre ljudmiljö, belysning och hörseltekniska
hjälpmedel. Sättet att kommunicera på kan förändras över tid vartefter syn- och
hörselnedsättningen försämras, nya kommunikationsstrategier och metoder
behöver läras så som haptisk kommunikation och taktilt teckenspråk i stället för
visuellt (Lahtinen, 2008).
Kommunikation kan vara energikrävande och personen kan tvingas göra val kring
vilka aktiviteter som känns mest meningsfulla att deltaga i. Att hitta den rätta
balansen mellan aktivitet och återhämtning är något som personen själv måste
komma fram till men kan behöva stöd kring. Förmågan att uppfatta
kommunikation kan styras av faktorer såsom personens aktuella hälsa: trötthet,
förkylning e.t.c, Vissa miljöer är mer ljudrik/visuellt rikare och detta leder till att
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personen måste hitta ett alternativt sätt att kommunicera på t.ex. taktil
kommunikation (Göransson, 2007).
Om ett barn föds med uttalad hörselnedsättning utreds omgående möjligheten till
kokleaimplantat (CI). De allra flesta barn opereras tidigt och för många innebär
det att man spontant utvecklar talspråk som första språk. En del väljer
tvåspråkighet, exempelvis talspråk svenska och teckenspråk, andra väljer att
använda tecken som stöd till det talade språket (NKCDB, 2017).
3.4 Information
Informationsflödet som dagligen når fram till seende och hörande personer är
svårt att få tillgång till för personer med dövblindhet. Information ger underlag
för att ta beslut i olika frågor, stora som små. Att inte få tillgång till information
begränsar den sociala samvaron, vilket ytterligare bidrar till bristande tillgång till
information. Desto färre deltagande i sociala sammanhang, desto mindre
möjligheter att ta del av aktuella diskussioner i samhället. Informationssamhället
är i dag utpräglat med olika medier och tekniker vilket gör att klyftorna riskerar att
öka mellan de som har möjligheter och de som inte har möjligheter att tillägna sig
information och kommunicera med omvärlden. Såväl auditiv som visuell
information är svårtillgänglig för barn och vuxna med dövblindhet. Med
begränsningar av syn- och hörselfunktionerna blir alltså medier oftast otillgängliga
och det är svårt att vara aktiv och delaktig på lika villkor som andra medborgare.
Samtidigt vet vi utifrån väl prövade och dokumenterade erfarenheter att den nya
tekniken innebär stora möjligheter för personer som har en kombinerad syn- och
hörselnedsättning/dövblindhet, om den kan göras tillgänglig. Därför krävs det
speciella satsningar på IKT- informations- och kommunikationsteknologi.
Tekniken måste göras tillgänglig för personer med dövblindhet och det innebär
både framtagande av specifika produkter och kunskaper om hur man kan få bäst
nytta av den befintliga tekniken i samhället, de så kallade konsumenttekniken
(NKCDB, 2017).
3.5 Orientering och förflyttning
Att självständigt kunna hitta och ta sig fram är självklart för de flesta människor.
Personer som har synnedsättning/blindhet kompenserar b.la genom att använda
sig av hörseln för att kunna orientera och förflytta sig. Den person som även har
hörselnedsättning/dövhet har inte samma möjlighet att kompensera. De som har
dövblindhet blir mer beroende av personer i omgivningen och samhällstjänster så
som färdtjänst, ledsagning, personlig assistent för att kunna förflytta sig tryggt och
säkert. Många upplever en stor förlust av självständighet och frihet när det fysiska
beroendet av andra ökar (NKCDB, 2017). Detta är beroende av graden av synoch hörselnedsättning. Många kan ha god användning av att lära sig orientering
och förflyttning med vit käpp.
3.6 Familj/ Omgivningen
I en familj där ett barn drabbats av dövblindhet behövs specifika insatser utifrån
ett helhetsperspektiv där vårdgivare har specifik kompetens kring dövblindhet. Då
familjen kan befinna sig i ett vakum och har oro över sitt barn kan insatser
behövas både känslomässigt och praktiskt. Livssituationen är ny och
vårdnadshavar söker kunskap hos professionella och andra aktörer och i denna
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period ingår vanligen mycket vårdkontakter. Många vårdnadshavare upplever att
de inte räcker till och inte hinner med vilket ger känslor av stress.
Vårdnadshavare kan behöva stöd från vården med att sortera och prioritera vad
som är viktigast just nu. Ett bra verktyg att använda är då nätverkskartan (se bilaga
3) för att kartlägga, ge en överskådlig bild och förtydliga ansvarområdena
(Göransson, Eng, 2016).
Andersson (2015) beskriver i rapporten För barnets bästa? att vårdnadshavare ofta
upplever att det finns brister hos professionella kring kunskap om varandras
verksamheter. De får därför ofta själva ansvaret att samordna insatser och föra
över information kring barnets funktionsnedsättning. Vidare beskriver Andersson
(2015) hur en samordnarroll skulle kunna utformas och underlätta för familjen.
Någon som känner barnet och familjen ska koordinera det professionella
nätverket kring barnet. Att få stöd gällande samordning av olika möten upplevs
ofta positivt och energibesparande hos vårdnadshavare.
Syskon löper större risk att drabbas av psykosociala svårigheter, känslomässiga
problem och kamratproblem än vad syskon i allmänhet har. Barn vet ofta mer om
sitt syskons situation än vuxna tror, varför man i familjen måste prata om
syskonets sjukdom/funktionsnedsättning, göra detta pratbart och begripligt i en
trygg situation. Detta görs bäst i familjen men ibland behöver både barn och
vårdnadshavare vägledning i detta. Det är också viktigt att sprida kunskap till
förskola och skola och prata om syskonsituationen flera gånger under barnets
uppväxt. Christina Renlund beskriver att risken för psykisk ohälsa minskar hos
barn om de får uttrycka sina tankar och känslor samt får sina frågor besvarade
(Syskonkompetens, 2012).
Christina Renlund som arbetar med syskonkompetens beskriver i en intervju att
det behöver vara en balansgång gällande information till syskon. Det är viktigt att
de inte bemöts med tystnad och undvikande samt att det inte pratas och
informeras allt för mycket. Professionella måste uppmuntra till samtal och inte be
vårdnadshavare vänta tills syskonet själv kommer med frågor. Det är att svika och
lägga allt ansvar på barnet och familjen (NKCDB, 2014).
Vårdnadshavare önskar ibland träffa andra familjer där det finns barn med
liknande problematik. Information om intresseorganisationer kan vara av stor vikt
och inom området finns exempelvis Förbundet Sveriges DövBlinda [FSDB],
barnplantorna, DövBlind Ungdom [DBU]. Även hos syskon finns behov av att
träffa andra barn som har ett syskon med funktionsnedsättning. Detta för att
känna igen sig i andras berättelser och dela upplevelser, att få känna gemenskap
med andra som är likande situation och ha ett erfarenhetsutbyte. Det är även
viktigt att syskon får stöd att tänka tankar kring sin egen framtid
(Syskonkompetens, 2012).
Vårdnadshavare uttycker ofta önskan om stöd till att information om barnets
funktionsnedsättning lämnas till förskola/skola och att anpassningar i miljön görs
så att barnet i möjligaste mån kan utvecklas på samma villkor som andra
Vårdnadshavare poängterar även perspektivet framtiden; att deras barn ska få en
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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trygg vägledning in i vuxenlivet gällande utbildning/ jobb/familj e.t.c.
(Göransson, Engh 2016).

4

Process

Synhabiliteringen och hörselhabiliteringen är två enheter på habiliteringen som
ska erbjuda samverkan till familjer med barn/ungdomar som har kombinerad synoch hörselnedsättning. En gemensam samordnare för båda enheterna skall utses
och följer barnet/ungdomens process och samordnar insatser. Samordnaren ska
med vårdnadshavares medgivande återkoppla till dövblindteamet inom
habiliteringen då teamet är en rådgivande resurs för vårdgivarna. Detta gör
samordnaren en gång om året och vid behov. I dövblindteamet finns
representanter från synhabiliteringen, hörselhabiliteringen samt möjligheter till
konsultation med audionommottagningen/öronkliniken.
I dialog med vårdnadshavare görs alltid barnet, utefter sin mognad, allt mer
delaktig och bestämmande av sin egen habiliteringsprocess (Socialstyrelsen, 2015).
Barn och ungdomar som även har insatser på andra habiliterande verksamheter
t.ex barn och ungdomshabiliteringen har även samordnare där. Strävan är att
habiliterande verksamheter verkar för samordning med vårdnadshavares
godkännande.
1. Barnet/ungdomen
hörselhabiliteringen.

aktualiseras

på

synhabilitering

och/eller

2. Vid remissbedömning konsulterar den mottagande enheten den enhet
som redan har en etablerad kontakt och en pågående habiliteringsprocess.
Utifrån pågående habiliteringsprocess bedöms vilken ingång i ärendet som
erbjuds.
Vanligen träffar mottagande enhet barnet/ungdomen och vårdnadshavare
för kartläggningssamtal. Vid kartläggningssamtalet kan med fördel
vårdgivare från den redan etablerade enhet delta. Oftast har
barnet/ungdomen oftast en etablerad kuratorskontakt vilket innebär att en
pedagog från den nyremitterade enheten deltar vid kartläggningssamtalet.
Inför besöket skickas information till vårdnadshavare och barnet med
erbjudande om samordningen samt om vad samtalet kommer att handla
om (se bilaga 4). Samtliga vårdnadshavare rekommenderas att delta under
besöket. Informationen uppmuntrar till att fundera kring hur det fungerar
för familjen och barnet i hemmet, skolan och på fritiden.
3. Barnet/ungdomen och vårdnadshavare träffar vårdgivare under ca 60
minuter för kartläggningssamtal. Under besöket ges information om
enheterna samt görs planering av insatser utifrån familjens behov.
Planerade insatser skrivs ned i en så kallad individuell habiliteringsplan.
Flera samtal kan dock behövas innan en plan kan upprättas. Vid besöket
utses även en gemensam samordnare för synhabiliteringen och
hörselhabiliteringen.
Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras
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4. Utredning används för att kunna bedöma vilka insatser som behövs och
för att få ökad kunskap om hur barnet med dövblindhet fungerar i olika
aktiviteter. Utredningar kan göras genom intervjuer, observationer,
inhämtande av befintlig information i journalen och tester; även i
samverkan med andra verksamheter. Det kan vara olika utredningar
beroende på barnets diagnoser, ålder, sociala situation och
funktionsnedsättningar etc.

5

Re/habiliteringsinsatser








Kartläggning, individuell habiliteringsplan och kontinuerlig individuell
uppföljning.
Utredning för att klargöra behov av insatser t.ex.
kommunikationsutredning.
Uppföljning och insatser utifrån hörsel- och synutveckling.
Samtalsbehandling/stöd med olika utgångspunkter t.ex. kris, motivation,
relationellt, informativt, hälsa, stress, aktivitet, aktivitetsbalans,
delaktighet, egenvård, identitet mm.
Informerande samtal om hörsel- och synnedsättningen. Vid behov med
ögonläkare.
Stöd och rådgivning kring underlättande strategier.
Utprovning och träning av hjälpmedel.
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Orientering och förflyttningsträning (Syncentraler Örebro, Dalarna och
Stockholm, 2007).
 Introduktion i punktskrift till vårdnadshavare.
 Uppföljning och insatser gällande barnets språk och
kommunikationsutveckling.
 Utbildning i tecken som stöd (TSS), teckenspråk (TSP), taktilt
teckenspråk och socialhaptisk kommunikation.
 Introduktion i användning av dövblindtolk.
 Stöd inför val av skola.
 Informationsöverföring till förskola/skola om syn- och
hörselnedsättningen, konsekvenser av funktionsnedsättningarna och
kombinationen (dövblindheten).
 Rådgivning kring utformning av den fysiska miljön i hem och skola.
 Information om samhällets stödåtgärder och samverkan vid kontakt med
myndigheter och andra verksamheter. Bistånd vid ansökningar om olika
stödinsatser.
 Samordna insatser tillsammans med familjen samt aktuella myndigheter,
vårdgivare och andra verksamheter. För exempel se bilaga 3
nätverkskarta.
 Stötta familjen till att träffar andra i likande situation. T.ex. via
intresseföreningar, kurser eller mentorsamtal.
 Gruppverksamhet utifrån behov och möjligheter i verksamheten.
 Förmedla kontakt med intresseföreningar.

6

Egenvård

Personer med funktionsnedsättning skattar generellt sin hälsa sämre än vad andra
gör (Myndigheten för delaktighet, 2020). Därför samtalar vården kring
egenvård/hälsosamtal bl.a rörande fysisk aktiviter, matvanor, sömn och
välbefinnande, akolhol och tobak. Det finns även möjligheter till friskvård på
recept.

7

Uppföljning/avslut

Individuella habiliteringsplaner följs regelbundet upp enligt överenskommelse
mellan vårdgivare och vårdnadshavare, så länge som behov av insatser finns. När
det inte är aktuellt med några fortsatta insatser skickas årligen brev (se bilaga 5) till
vårdnashavare med förfrågan om behov av förnyad kontakt.

8

Mål och mätetal

Vid uppföljningar av individuell plan sker muntlig och skriftlig utvärdering med
familj. Familjen har även möjligheter att lämna in en skriftlig utvärdering
anonymt.
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9 Dokumentation/KVÅ-koder
DV093
AU124
AU120
XS008
XS007
XV007
ZV020
AV132
AV115

Upprättade av individuell plan
SIP tillsammans med kommun enligt HSL och SOL.
Övriga samordnade planer utifrån SIP-mall, nätverksmöten
Konferens om patient (nätverksmöte, Team)
Konferens med patient. (nätverksmöten)
Uppföljning och kontroll av insatt behandling (uppföljning)
Användande av tolk (ej teckenspråk, skrivtolk)
Bedömning av aktivitetsförmåga (kartläggning synpedagog)
Fördjupad kartläggning och analys av individens personliga förhållanden
(kartläggning kurator synhabiliteringen)

AV131

Bedömning av funktionsförmåga med standardiserade
bedömningsinstrument/metoder (kartläggning optiker)

PL004

Bedömning av att använda kommunikationsutrustning och tekniker (kartläggning
hjälpmedelstekniker)

AC032
AV999
AV030
QT007
GA021
GA013
QT003
QT006
ZV023

Synskärpeundersökning (funktionell synprövning av barn)
Annan specificerad utredning (ex. synutredning, ADL)
Observation i utredningssyfte
Hjälpmedelsrådgivning (synhabiliteringen)
Utprovning och underhåll av synkorrigerande hjälpmedel.
Utprovning och underhåll av datorhjälpmedel för synskadade.
Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet
Träning i att använda hjälpmedel
Besök inom barnomsorg och skola. (Handledning av resurspedagog, nätverksmöte,
observation i förskola/skola, skolinformation.)

PT010
QM000
GA019
GA020
GB009
GB010
GB002
GD003
GD002
DV063
DU007
XS005

Bedömning av fysisk miljö
Behandling relaterad till förflyttning (orientering och förflyttningsträning)
Utprovning och underhåll av synkorrigerande glas.
Tillpassning och kontroll av kontaktlins
Information och undervisning riktad till patient (berättelsebok)
Information och undervisning riktad till närstående
Information och undervisning (grupper)
Intyg, omfattande
Intyg, enklare
Rådgivande samtal.
Stödjande samtal
Externt informationsutbyte (ex. samtal med lärare, arbetsterapeut, syninstruktör,
hörselinstruktör m.fl)

XS012

Information och rådgivning med patient per telefon (företrädare, närstående,
anhörig)
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XS003
XS001
GD001
DV121,
DV122,
(DV123).

Information rådgivning med patient per brev
Information och rådgivning med företrädare för patienten (anhörigsamtal)
Anmälan enligt lag
Enkla råd om alkoholvanor.
Rådgivande samtal om alkoholvanor.
Kvalificerat rådgivande samtal om alkoholvanor.

DV131,
DV132,
(DV133).
DV200

Enkla råd om fysisk aktivitet.
Rådgivande samtal om fysisk aktivitet
Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet
Utfärdande av recept på fysisk aktivitet FAR

DV111,
DV112,
(DV113)

Enkla råd om tobaksanvändning.
Rådgivande samtal om tobaksanvändning.
Kvalificerat rådgivande samtal om tobaksanvändning.

DV141,
DV142,
(DV143)

Enkla råd om matvanor
Rådgivande samtal om matvanor
Kvalificerat rådgivande samtal om matvanor

AD050
GA022
QT003

Kartläggandesamtal Hörselhabiliteringen.
Utprovning/utlämning samtalsförstarkare.
Anpassning av produkter och teknik i det dagliga livet. Testning av alternativ telefoni.

DD006
QL000
QR001
XS013
QK007
ZV024
QQ005
DV088
XS903

Hörsel- och talträning vid kokleaimplantat.
Stöd och träna i att kommunicera
Rådgivning vid studier och studieträning.
Avstämning med FK.
Krishantering enskilt eller till närstående
Familjebesök
Föräldrastöd: -Stöd och/eller träning av familjerelationer
Stöd i ekonomiskt liv.
Gruppbesök
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11 Bilaga 1
11.1 Synfunktioner
Synskärpa
• Ögats förmåga att uppfatta detaljer på nära och långt håll.
• Har betydelse för hur barnet kan skilja på och känna igen detaljer.
Synfält
• Är det område som man samtidigt kan överblicka.
• Synfältsbortfall kan innebära svårigheter att ”hitta” alla delar på till exempel ett
bord.
Ackommodation
• Ögats förmåga att fokusera på olika synavstånd.
• Barnet kan ha svårt att växla mellan kort och långt avstånd.
Adaption
• Ögats förmåga att anpassa sig efter rådande ljusförhållanden.
• Barnet kan vara bländningskänsligt eller ha svårt att se i mörker.
Kontrastkänslighet
• Förmågan att uppfatta skillnader i ljushet mellan angränsande ytor.
Färgseende
• Ögats förmåga att uppfatta och skilja på färger.
Samsyn
• Ger djupseende och bidrar till avståndsbedömning.
Synperception
• Synsystemets förmåga att ta emot, bearbeta, tolka och sortera synintryck till en
begriplig helhet.
• Kan påverka bland annat förmågan att uppfatta form, riktning och läge samt
möjligheten att hitta det viktiga i en rörig miljö.
Hämtat från SPSM, Synguiden förskola (2008).
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12 Bilaga 2
12.1 Nordisk definition av dövblindhet
Dövblindhet är en kombination av syn- och hörselnedsättning där graden av
nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra.
Dövblindhet medför därför, i relation till omgivningen, specifika funktionshinder.

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

KOMMENTARER
En kombination av syn- och hörselnedsättning
Hur allvarliga konsekvenserna av kombinerad syn- och hörselnedsättning blir beror
på:
när syn- och hörselnedsättningen inträffar, speciellt i förhållande till individens
kommunikativa och språkliga utveckling,
syn- och hörselnedsättningens omfattning och karaktär,
om syn- och hörselnedsättningen är medfödd eller förvärvad,
om syn- och hörselnedsättningen är kombinerad med andra funktionsnedsättningar,
om syn- och hörselnedsättningen är stabil eller progressiv.
Dövblindhet medför specifika funktionshinder
Att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra innebär:
att det mesta tar längre tid, är energidränerande och att information ofta blir
osammanhängande,
att behovet ökar av att använda sig av andra sinnesintryck (det vill säga taktila[1],
kinestetiska[2] och haptiska[3] intryck samt lukt och smak) vilket innebär att:
tillgången till information på avstånd blir begränsad,
man måste förlita sig på information som finns i den nära omgivningen,
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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 tillhandahålla specifikt stöd och service.



Personer med dövblindhet och deras omgivning bör vara involverade på lika
villkor, men det är ytterst samhället som bär ansvaret för att göra aktiviteter
tillgängliga. Ett tillgängligt samhälle bör minst omfatta:



tillgång till kompetenta kommunikationspartners,



tillgång till dövblindtolkning, vilket omfattar tolkning av vad som sägs,
syntolkning och ledsagning,



tillgänglig information,



personligt stöd för att underlätta vardagen,



tillgänglig fysisk omgivning,



tillgång till teknik och hjälpmedel.



För en person med dövblindhet kan kombinationen av syn- och
hörselnedsättning innebära större funktionshinder i vissa aktiviteter än i andra.
Denna variation kan bero på såväl miljömässiga som personliga faktorer.



Specialiserad, tvärfacklig kompetens om dövblindhet, är nödvändig för att
kunna erbjuda adekvat stöd och service.

Nordisk definition av dövblindhet antagen vid Nordiskt ledarforum, juni 2016.
______________________________________________________________
Förklaringar till begreppen:
[1] Det taktila sinnet (beröringssinnet) är ett sinne i huden som via nervändar
förmedlar beröring eller tryck. Det finns olika typer av beröringsförnimmelser som
vidröring, strykning mot huden, tryck mot huden. Dessa kan ha känslomässiga
komponenter som obehag, välbehag, lust, olust, avslappning och så vidare.
[2] Det kinestetiska sinnet (rörelsesinnet och muskelsinnet) gör det möjligt för oss att
känna kroppens och lemmarnas ställning och rörelser, i huvudsak utan att vara
medvetna om det. Termen används ofta som liktydig med termen proprioception.
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[3] Haptiska intryck är en kombination av det taktila sinnet och det kinestetiska sinnet.
Det handlar om att få en uppfattning av något genom att ta i det, känna på det,
uppfatta form och tyngd, strävhet och släthet.

Ett utskrivet dokuments giltighet kan ej garanteras

Utskriftsdatum: 2020-06-12

Sida 20 av 23

Giltig fr.o.m: 2018-08-06
Giltig t.o.m: 2022-04-20
Identifierare: 123670
Kombinerad syn- och hörselnedsättning samt dövblindhet, barn 0-18 år; Re-/habiliteringsprogram

13 Bilaga 3
13.1 Nätverkskarta:
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14 Bilaga 4

14.1

Om besök hos oss

Ditt barn har fått en remiss till oss
på ……...
Vi har uppmärksammat att ert barn redan är aktuellt på
………
För att underlätta samordningen erbjuder vi därför ett
gemensamt besök med vårdgivare från båda enheterna
hörselhabiliteringen samt synhabiliteringen.
Ni kommer att träffa ….. och ….. under ca 60 min. för
kartläggningssamtal. Vid samtalet får ni även information om
oss. Utifrån behov görs en planering, en så kallad
habiliteringsplan tillsammans med er. En gemensam
samordnare för enheterna kan även utses.
Välj ett aktuellt alternativ i brevet beroende av barnets
ålder/mognad:
*Vi ser gärna att samtliga vårdnadshavare och barnet deltar
vid detta första besök.
*Vi ser gärna att enbart samtliga vårdnadshavare deltar vid
detta första besök.
Som en förberedelse inför besöket är det bra om ni funderar
igenom hur det fungerar för barnet i hemmet, skolan och på
fritiden samt kring familjens situation.
Välkommen till oss!
Synhabiliteringen
Hörselhabiliteringen
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15 Bilaga 5
15.1 Årligt brev

Hej!
Du får detta brev eftersom du
tidigare haft kontakt med oss pga
att du har en kombinerad syn och
hörselnedsättning.
Om du har fått förnyat behov av
insatser är du välkommen att höra
av dig till någon av våra enheter!
Syn och - eller hörselhabiliteringen
0470-58 87 30 mån-fred 08.3010.30, 13.00-14.00
Audionommottagningen 0470-58
73 50
Obs! Knappval 4 och #
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