
Nordisk dag om dövblindhet 2017 
– inspiration till samarbete

4 september 2017 klockan 10.00 – 17.30
Aalborg Kongres & Kultur Center, Aalborg, Danmark

Nordisk dag om dövblindhet vill inspirera till fortsatt gott samarbete. Här får du 
ta del av nya forskningsresultat och ny kunskap, samt möjlighet att byta erfaren- 
heter med nordiska kollegor.

Inom dövblindområdet finns en lång tradition av att arbeta tillsammans nord-
iskt. Eftersom det är relativt få personer som arbetar inom dövblindområdet i 
respektive nordiskt land är det viktigt att tillsammans utveckla och sprida kun-
skap - och det gör vi bäst med förenade krafter! 

Arrangemanget riktar sig till praktiker, forskare, myndigheter och politiker som 
kommer i kontakt med personer som har kombinerad syn- och hörselnedsättning 
eller dövblindhet. Vi välkomnar såväl dig med lång erfarenhet inom området som 
övriga intresserade.

Anmälan
Anmäl dig på nordicwelfare.org/dovblindhet2017
Sista anmälningsdag är 1 juni 2017.

Praktisk information
Nordisk dag om dövblindhet arrangeras i anslutning till DbI European conference. 
Information om boende, resor och konferensanläggning finns på 
dbi2017denmark.com/aalborg.aspx

Språk och tolkning
Presentationerna sker på skandinaviska (norska, danska och svenska). 
Tolkning till/från skandinaviska till/från isländska och finska är tillgänglig.

Kontakt
Maria Creutz maria.creutz@nordicwelfare.org
Nina Sténs nina.stens@nordicwelfare.org
   



Program
9.30 – 10.00 

Registrering och välkomstkaffe

10.00 – 10.15 

Välkommen och inspiration för dagen

Anders Geertsen, chef för avdelningen Kunskap och Välfärd, Nordiska Minister-
rådet, Danmark

10.15 – 12.00 

Föreläsning i plenum: Dobbelt sårbar. Funksjonshemmet og innvandrer

Berit Berg, professor vid Institutet för socialt arbete och hälsovetenskap, Norge 

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 13.45 Parallella seminarier 

Kognition och medfödd dövblindet – 
teoretisk bakgrund och anpassning av 
utredning

Presenteras av Hans-Erik Frölander 
och Kognitionsnätverket 

Presentation av projekt: En sundheds-
psykologisk undersögelse af aeldre 
med dövblindhed

Hanna Birkbak Hovaldt, Ph.d stud, 
Köpenhamns Universitet, Institutet för 
psykologi, Danmark



14.45 – 15.15 

Kaffe

15.15 – 16.00 Parallella seminarier 

16:15 – 17:00 

17:00 – 17:30 

Avslutning 

Språk og språkutvikling i taktil 
modalitet

Presenteras av nätverket Taktil 
Språklighet. 

Kunskapsbaserat dövblindspecifikt 
stöd – från forskning till praktik

Presentation av en forskningsdatabas 
och hur den kan användas i praktiskt 
arbete.

Moa Wahlqvist; FoU-samordnare på 
Nationellt kunskapscenter för döv-
blindfrågor, MD i handikappvetenskap, 
Socialpedagog, Sverige.

14.00 – 14.45 

Fortsättning Kognitionsnätverket Fortsättning Presentation av projekt: 
En sundhedspsykologisk undersögelse 
af aeldre med dövblindhed.

Fortsättning Språk og språkutvikling i 
taktil modalitet

Fortsättning Kunskapsbaserat döv- 
blindspecifikt stöd – från forskning till 
praktik.



Välkommen och inspiration för dagen
Anders Geertsen, chef för avdelningen Kunskap och Välfärd, 
Nordiska Ministerrådet, Danmark.

Dobbelt sårbar. Funksjonshemmet og
innvandrer
Berit Berg er professor ved Institutt for sosialt arbeid og hel-
sevitenskap, NTNU og forskningssjef ved NTNU Samfunns-
forskning. Hun har fagbakgrunn som sosionom og sosiolog, 
med doktorgrad i sosialt arbeid. Hun har forsket på innvan-
dringsrelaterte problemstillinger siden tidlig på 1980-tallet 

og har ledet en rekke større forskingsprosjekter innenfor området innvandring, 
integrasjon og mangold. 

Hun har de siste årene jobbet mye med problemstillinger i krysningspunktet mel-
lom innvandring og funksjonshemming. Hun har skrevet flere bøker – blant annet 
«Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid» (2011) «Asylsøker - i velferdsstatens ven-
terom» (2012) og «Innvandring og funksjonshemming» (2012). 

Hun har de siste årene ledet flere prosjekter på temaet barn og eksil og leder 
blant annet et større levekårsprosjekt om asylbarn og et prosjekt om innvandre-
res møter med barnevernet. 

Presentationer



Kognition och medfödd dövblindhet
För professionella som arbetar med att ge service till per-
soner med medfödd dövblindhet är det viktigt att anpassa 
stödet till förmågorna hos dessa personer. Frågan är bara 
hur professionella ska kunna evaluera dessa personers för-
måga. Traditionella sätt att utreda kognitiva färdigheter är 
normalt inte tillämpbara för den här målgruppen. Kogniti-
onsnätverket som fokuserar på kognitiva färdigheter hos 

personer med medfödd dövblindhet har applicerat teorier och försökt utveckla 
relevanta metoder för att förbättra utrednings-praxis.

Vi avser att kort presentera relevanta teorier om kognition och bedömningar i 
relation till medfödd dövblindhet, samt beskriva hur utredningsprocedurer kan 
anpassas. De områden som aktualiseras är bland annat ”embodied cognition”, 
arbetsminne i den taktila modaliteteten samt dynamisk utredningsmetodik. Vi 
kommer att referera till publicerade riktlinjer avseende kognitiv bedömning i rela-
tion till dövblindhet, och ämnar också beröra hur resultat från kognitiva bedöm-
ningar kan användas i en reflekterande praxis.  

Hans-Erik Frölander är samordnare för det nordiska kognitionsnätverket, som har 
en koppling till Nordens välfärdscenter. Han arbetar sedan många år som psyko-
log inom den Specialpedagogiska skolmyndigheten (i Sverige), på ett resurscenter 
för elever med dövblindhet. Hans-Erik har skrivit en doktorsavhandling. Den bely-
ser utvecklingen av  förmågan att förstå hur andra människor tänker och känner 
(så kallad mentaliseringsförmåga) vid en senare inträffad dövblindhet. Hans-Erik 
sitter också med i Nationellt kunskapscenters  team för  diagnosticering av döv-
blindhet. 

Med på presentationen är även fler från nätverket. 



En sundhedspsykologisk under-
søgelse af ældre med døvblindhed
Præsentationen vil tage udgangspunktet i forskningsprojek-
tet En sundhedspsykologisk undersøgelse af ældre med døv-
blindhed. Den vil indeholde en gennemgang af forskningen 
på området, suppleret med vor egne undersøgelser.

Vores undersøgelser fokuserer primært på depression, sociale relationer og for-
holdet til en evt. partner. Indtil nu har vi undersøgt, om vi kan bruge the Major 
Depression Inventory til at screene for depression blandt ældre med erhvervet 
døvblindhed, og så har vi lavet nogle analyser af, hvordan partnere til døvblinde 
trives og hvordan det hænger sammen med kommunikationen mellem partnerne. 
Desuden arbejder vi også på analyser af prædiktorer for depression, en beskrivel-
se af hvilke sociale relationer de ældre med døvblindhed har, seksuel tilfredshed 
blandt par, hvor den ene har døvblindhed, og en kvalitativ analyse af hvordan par, 
hvor den ene har døvblindhed, coper med døvblindheden. 

Hanna Birkbak Hovaldt, Ph.d studerende, Köpenhamns Universitet, Institutet för 
psykologi, Danmark

Språk og språkutvikling i taktil modalitet
 
Språkutvikling hos personer med medfødt døvblindhet er fremdeles et område 
som trenger et sterkere faglig fokus for å utvikle mer kunnskap og forståelse. 
Noen studier de seneste år, og utveksling av erfaring og teori i praksis/fagfelt, har 
gitt viktige bidrag til å se de ulike elementer i språket til personer med en taktil 
tilgang til språk. 
 
Den nordiske nettverksgruppen for taktil språklighet vil presentere hvordan det 
er mulig å beskrive ulike språklige elementer, når vi ser på et taktilt språk som et 
mulitmodalt system for å uttrykke meninger og tanker i fellesskap. 



Workshopen vil gi tid til videoanalyse i grupper på jakt etter språklige elementer. 
Målet er å oppdage og beskrive lingvistiske elementer som kan være med på å 
utdype forståelsen av taktilt språk og språkutviking for personer med medfødt 
døvblindhet. 
 
Birgitte Arild Nilsen, Afdelingsleder, Geelsgårdskolen - Danmark 
Jenny Näslund, Rådgiver SPSM, Sverige
Eija K. Lundqvist, Rådgiver, Regionsenter for døblinde, UNN, Norge

 
Kunskapsbaserat dövblindspecifikt
stöd – från forskning till praktik
Presentation av en forskningsdatabas och hur den kan an-
vändas i praktiskt arbete.

Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor i Sverige har i 
samarbete med Örebro universitet tagit fram en internatio-

nell forskningsöversikt för dövblindområdet. Den finns tillgänglig på www.nkcdb.se. 

Ambitionen är att från forskningsöversikten skapa en överblick av den kunskap 
som finns när det gäller insatser och behandlingsstrategier. Detta är ett steg i 
riktning mot att kvalitetssäkra kunskaperna om dövblindhet. Presentationen 
kommer att ta upp forskningsöversiktens utformning och innehåll, samt hur 
forskningsöversikten kan användas för att stödet till personer med dövblindhet 
ska bygga på befintlig kunskap. Frågan om hur vi kan samverka för att kvalitets-
säkra kunskaper om dövblindhet, för att göra dem mer generaliserbara och min-
dre personbundna tas också upp.  

Moa Wahlqvist, FoU-samordnare, Nkcdb, Medicine Doktor i handikappvetenskap, 
Socialpedagog, Sverige


