Nordisk dag om dövblindhet 2017
– inspiration till samarbete
4 september 2017 klockan 10.00 – 17.30
Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborg, Danmark
Norrænn dagur um daufblindu mun hvetja til áframhaldandi góðs samstarfs.
Hér gefst fólki færi á að kynnast nýjum rannsóknarniðurstöðum og nýrri
þekkingu, sem og kostur á að skiptast á reynslu við norræn starfssystkini.
Á sviði daufblindra er löng hefð fyrir norr¬ænu samstarfi. Þar sem tiltölulega
fáir einstaklingar vinna á sviði daufblindra í hverju Norðurlandanna fyrir sig, er
mikilvægt að þróa og dreifa þekk¬ingu í sameiningu - og það gerum við best með
því að sameina krafta okkar!
Viðburðurinn er ætlaður starfandi fagfólki, fræðimönnum, stjórnvöldum og
stjórnmálamönnum sem eiga samskipti við einstaklinga með samþætta sjón- og
heyrnarskerðingu eða daufblindu. Við bjóðum jafnt velkomna þá með langa reynslu á þessu sviði og aðra áhugasama.
Skráning
Skráning fer fram á slóðinni nordicwelfare.org/dovblindhet2017
Hagnýtar upplýsingar
Norrænn dagur um daufblindu er haldinn í tengslum við Evrópuráðstefnu
DbI (Deafblind International). Upplýsingar um gistingu, ferðir og aðstæður á
ráðstefnustað má finna á slóðinni dbi2017denmark.com/aalborg.aspx
Tungumál og túlkun
Kynningarnar fara fram á skandinavísku (norsku, dönsku og sænsku).
Túlkun á/úr skandinavísku á/úr íslensku og finnsku er í boði.
Hafið samband
Maria Creutz maria.creutz@nordicwelfare.org
Nina Sténs nina.stens@nordicwelfare.org

Dagskrá
9.30 – 10.00
Skráning og kaffiveitingar
10.00 – 10.15
Inngangsávarp og innblástur fyrir daginn
Anders Geertsen, yfirmaður deildar þekkingar og velferðar (KV), Norrænu
ráðherra-nefndinni, Danmörku
10.15 – 12.00
Inngangsfyrirlestur: Tvöfalt varnarleysi – öryrki og innflytjandi
Berit Berg, prófessor hjá Institutet för socialt arbete och hälsovetenskap (félagsog heilbrigðisvísindastofnun), Noregi
12.00 – 13.00
Hádegishlé
13.00 – 13.45 Parallella seminarier
Hugarstarf og meðfædd daufblinda –
fræðilegur bakgrunnur og fyrirkomulag
rannsóknar

Kynning á verkefni: Sálfræðileg
heilsufarsrannsókn á öldruðum með
daufblindu

Kynnt af Hans-Erik Frölander og
tengslanetinu um hugarstarf

Hanna Birkbak Hovaldt, Ph.D nemi,
Kaupmannahafnarháskóla, Institutet
för psykologi (sálfræðistofnun), Danmörku

14.00 – 14.45
Áframhald á kynningu tengslanetsins
um hugarstarf

Áframhald á kynningu á verkefni:
Sálfræðileg heilsufarsrannsókn á
öldruðum með daufblindu

14.45 – 15.15
Kaffihlé
15.15 – 16.00 Samhliða málþing
Mál og málþroski á skynformi snertingar
Kynnt af tengslanetinu um málnotkun
á snertitáknmáli.

17:00 – 17:30
Lokaorð

Sértækur stuðningur við daufblinda
byggður á þekkingu – frá rannsóknum
í hagnýtt starf
Kynning á rannsóknargagnagrunni
og hvernig megi nota hann í hagnýtu
starfi.
Moa Wahlquist; samræmingarstjóri um
rannsóknir og menntun hjá Nationellt
Kunskapscenter för döv¬blindfrågor
(sænska þekkingarmiðstöðin í málefnum daufblindra), doktor í fötlunarfræðum, þroskaþjálfi, Svíþjóð.

