
Studiebesök på Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor, 2009-05-28, 

i kombination med styrelsemöte.  
 

 

Lena Hammarstedt, verksamhetschef, hälsade oss välkomna och berättade följande: 

 

År 2003 fick Mo Gård regeringens uppdrag att utveckla ett Nationellt Kunskapscenter för 

Dövblindfrågor. Bakgrunden var en undersökning som visade att personer med dövblindhet 

hade svårt att få det stöd de behövde.  

 

I september 2003 startade Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor som ett dotterbolag 

till Resurscenter Mo gård, då med tre anställda. Idag är det sex personer som arbetar i 

företaget. Förutom Lena Hammarstedt, socionom och verksamhetschef, består personalen av 

pedagoger, en samordnare och en informatör. Verksamheten utgår ifrån en nordisk definition 

av dövblindhet. Den innebär i korthet, att en person har dövblindhet när han har en allvarlig 

grad av kombinerad syn- och hörselskada. En del personer med dövblindhet är helt döva och 

blinda medan andra har syn- och hörselrester. Rehabilitering och habilitering kräver särskild 

kunskap. 

Den övergripande målsättningen är att bidra till ökad kunskap om personer med dövblindhet 

så att de på så sätt får ett bra stöd och god rehabilitering i ett livsperspektiv. 

 

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor har ett avtal med regeringen, vilket reglerar de 

uppdrag och områden som verksamheten ska arbeta med. Ett av uppdragen är att erbjuda 

handledning till personal på boenden för personer födda med dövblindhet. Syftet är att öka 

kunskapen kring utveckling av samspel och kommunikation för denna grupp. Landstingets 

pedagoger deltar också vid handledningen. 

Vidare arbetar man med nätverk, såsom ett nationellt Dövblindråd och Föreningen Sveriges 

Dövblinda (FSDB). 

Kunskapscentret initierar och följer forskning, verkar för metodutveckling samt utarbetar 

informationsmaterial. Bl.a. har man sökt arvsfondmedel för att kunna ta fram en 

grundutbildning för personal som jobbar med dövblindfrågor.  

 

Under Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor finns ett nationellt expertteam som har 

till uppgift att förbättra möjligheterna för dövblinda att få en korrekt diagnos. Hit kan 

dövblinda, närstående eller landsting vända sig för att få hjälp. Teamet är tvärfackligt 

sammansatt av personer med medicinska, psykologiska, genetiska, sociala och pedagogiska 

kunskaper.  

Expertteamet samarbetar med regionala team och landstingsteam i landet för att ge stöd till 

personer med dövblindhet.  

 

För mer information kan du gå in på  www.nkcdb.se 
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