
Nedsatt syn  
OG hørsel?



Når synet svikter 
For en person med hørselsnedsettelse er synet 
en viktig sans. Nedsatt syn gjør munnavlesning 
og tegnspråk vanskeligere å bruke. Det blir også 
vanskeligere å oppfatte hvem som snakker og hva 
som skjer i ulike situasjoner og omgivelser.  

Når hørselen svikter 
For en person med synsnedsettelse er hørselen en 
viktig sans. Nedsatt hørsel gjør det vanskelig å kjenne 
igjen stemmer. Det blir også vanskeligere å orientere 
seg i ulike situasjoner og omgivelser. 



Kombinert syns- og hørsels- 
nedsettelse/døvblindhet 
Funksjonell døvblindhet viser seg når både syns- og 
hørselsnedsettelse er slik at den ene sansen i liten 
grad kan kompensere for den andre

• i kommunikasjon og samhandling med andre
• i tilgangen til informasjon 
• i mulighetene for å bevege seg trygt og fritt 

omkring

De færreste med funksjonell døvblindhet er helt døve 
og helt blinde, men en alvorlig grad av kombinert 
syns- og hørselsnedsettelse får stor innvirkning på 
disse personenes liv.



Kompenserende tiltak

En person med døvblindhet kan være mer funksjons-
hemmet i én aktivitet enn i en annen. Dette kan både 
skyldes forhold i omgivelsene og hos personen selv.  
 
Diskriminerings- og tilgjenelighetsloven har som formål 
å fremme likestilling uavhengig av funksjonsevne.  
For at personer med døvblindhet skal kunne opp- 
rettholde aktivitet og gis mulighet til deltakelse i 
samfunnet, bør det offentlige sørge for

• tilrettelegging av det sosiale og fysiske miljø 
• tilpasning av tjenestetilbudet for den enkelte
• utprøving, tilpasning og opplæring i tekniske 

hjelpemidler 

• tilgjengelige og kompetente 
kommunikasjonspartnere

• tilgjengelig og spesialisert døvblindetolkning,  
som består av tolkning av tale, beskrivelse  
av omgivelsene og ledsagning

• menneskelig støtte for å lette hverdagen

Godt tilpassede tjenestetilbud er betinget av 
spesialisert kompetanse i en tverrfaglig tilnærming. 



Jobber du med noen som har 
både nedsatt syn OG hørsel?

Still deg følgende spørsmål:

• Har pasienten nedsatt syns-  
og hørselsfunksjon?

• Trenger pasienten både  
syns- og hørselshjelpemidler? 

Kontakt oss – og husk:
• Har du en pasient med hørselsnedsettelse: 

Sjekk synet!
• Har du en pasient med synsnedsettelse:  

Sjekk hørselen!



Nasjonal kompetansetjeneste 
for døvblinde (NKDB)
NKDB består av syv enheter; fire med regional 
tilknytning, to med landsdekkende oppgaver og én 
koordinerende enhet. Alle tilknyttet Helse Nord RHF.

NKDB skal bistå med tjenester som ikke kan dekkes 
av det ordinære tjenesteapparatet, samt bidra til at 
personer med døvblindhet får best mulig funksjon 
og mestring i hverdagen og samme tilbud og service 
som andre.
 



Kontakt NKDB:

Telefon: 77 75 58 30
E-post: dovblindhet@unn.no

Mer informasjon om døvblindhet 
og kontaktinformasjon finner du på
www.dovblindhet.no



www.dovblindhet.no
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