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1. Innledning 
DPS Tiller og BUP Saupstadhar fått ansvar for å organisere et regionalt tilbud for døve og 

døvblinde i Midt Norge som har behov for tilbud i spesialisthelsetjenesten PH. I den 

forbindelse er det gjort forsøk på lage en oversikt og et hjelpemiddel i arbeidet med døve og 

døvblinde med psykiske problemer. Dokumentet er rette mot behandlere i både barne- og 

voksenpsykiatrisk poliklinikk/avdeling. 

 

Dokumentet inneholder definisjoner på de ulike, mest alminnelige begreper knyttet til døve og 

døvblinde. Videre har oversikten en kort beskrivelse av de mest brukte instanser som har 

tjenester og tiltak rettet mot døve og døvblinde. Listen er på ingen måte komplett, og det er 

viktig å være klar over at det både i Trondheim og i andre kommuner kan finnes aktuelle 

tjenestetilbud i tillegg til dem som er nevnt nedenfor.  

 

Har du tips til supplement og endringer til oversikten, ta kontakt med 

 

Trine Wætten,DPS Tiller,  Trine.Watten@stolav.no   

 

Mette P. Uthus,DPS Tiller, Mette.Perly.Uthus@stolav.no 

 

Chris Aanondsen; BUP Saupstad, Chris.Margaret.Aanondsen@stolav.no 

 

 

 

 

2. Definisjoner 

 

2.1 Døv: 

En døv person har et høygradig hørselstap som i vesentlig grad reduserer muligheten for å 

oppfatte tale via hørselsinntrykk og kontrollere egen tale. Tegnspråk vil ofte være denne 

personens beste måte å kommunisere på. 

 

2.2 Tunghørt: 

En sterkt tunghørt person har som regel nytte av høreapparat, men vil i sosiale sammenhenger 

være sosialt døv, dvs de kan høre med hjelp av munnavlesning og en-til-en-kontakt i gode 

lytteforhold men oppfatter ellers lite av det som blir sagt og formidlet. Hørselssansen blir kun 

en nærsans. 

 

 

mailto:Trine.Watten@stolav.no


2.3 Medfødt døvblind:  

”Gruppen representerer barn, ungdom og voksne med alvorlig grad av medfødt kombinert 

syns- og hørselshemming. Medfødt døvblindhet blir definert som en egen funksjonshemming. 

Døvblindheten kjennetegnes ved aktiv anvendelse av taktil sans som kompensasjon for eller 

støtte til bruk av syn/hørsel. De fleste døvblindfødte har også andre funksjonsnedsettelser” 

(statped.no/Skådal kompetansesenter) 

 

 

 

2.3 Ervervet døvblind:  

”Betegnelsen brukes når det kombinerte sansetapet oppstår etter at språk er etablert. Personer 

med ervervet døvblindhet kan være:  

- født normalt seende/hørende med senere syns- og hørselstap 

- født døve/tunghørte med senere synshemming 

- født blinde/svaksynte med senere hørselshemming ” 

(Statped.no/-Skådal kompetansesenter) 

 

2.4 CI - Cochlea Implantat 

Alle CI eller cochlea-implantater består av en mikrofon, en taleprosessor, en overføringsspiral 

(coil) og utstyr som er operert inn i øret. Mikrofonen og taleprosessoren oppfanger lyd, 

digitaliserer den og omformer den til kodete signaler. Signalene sendes via 

overføringsspiralen og gjennom huden til mottakeren som er operert inn i det indre øret. 

Denne mottakeren omgjør koden til elektriske signaler, som overføres til elektroden som er 

operert inn i cochlea. (pasient håndboka) 

Cochlea-implantat er et hjelpemiddel som tilbys ved døvhet, eller når hørselsresten er så liten 

at barnet ikke har nytte av vanlig høreapparat 

 

Operasjon gjennomføres på Rikshospitalet for små barn, og på regionale sykehus for voksne. 

St.Olavs hospital utfører operasjonen her i HMN. Kontakt med ØNH, St.Olavs Hospital, ved 

spørsmål. De følger opp pasienter før og etter operasjon. 

2.5 Tinnitus 

Tinnitus, eller øresus, kjennetegnes ved at det er en lyd bare du selv hører. Alle kan få tinnitus 

og lydene varierer fra person til person. For mange forsvinner lyden etter en stund, for noen 

blir lyden så plagsom at det går utover helsen. 

Mange har opplevd at det piper eller suser i øret. Enten når vi er slitne eller har vært utsatt for 

høy lyd. Tinnitus, eller øresus som er den norske betegnelsen, kjennetegnes ved at det er en 

lyd bare du selv hører. Du kan ha tinnitus på det ene eller begge ørene, og den kan komme 

brått eller gradvis. 

Tinnitus er ikke en sykdom. Tinnitus er et symptom på at samarbeidet med øret og sentrale 

funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det vanligvis gjør. Det kan være flere grunner til dette. 

Om du har fått tinnitus av høy musikk, høye lyder på jobben eller rett og slett ikke vet 

hvordan du har fått det:  



Både St.Olavs Hospital, Møller  Kompetansesenter, DPS Tiller og HLF har tilbud til Tinnitus 

rammede. Primært bør henvisninger gå til ØNH. St.Olavs Hospital, for utredning før tiltak 

settes inn. 

 

Se mer på www.hlf.no 

 

2.6 Morbus Menier 

Man regner med at cirka 40.000 personer i Norge har Menières sykdom eller menièrelignende 

symptomer. 

Menières sykdom kjennetegnes av en eller flere av følgende symptomer: 

* kraftige og plutselige svimmelhetsanfall 

*lydforvrengning 

*følelse av å ha dott i øret 

*øresus/tinnitus  

De som opplever slike symptomer må ta kontakt med sin fastlege for å få en henvisning til 

øre-nese-halsspesialist for nærmere utredning. 

En diagnose bekreftes ved høreprøve som viser et karakteristisk hørselstap. Legen vil 

eventuelt gjøre videre undersøkelser for å utelukke andre årsaker til symptomene. 

Menières sykdom er en kronisk sykdom i labyrinten i det indre øret. Det betyr at funksjonen i 

øret vil forbli redusert hele livet, selv om de fleste etter noen år fungerer bra til tross for 

sykdommen. Væskeansamlingen i labyrinten skader de fininnstilte sanseorganene for hørsel 

og balanse. 

Hva som forårsaker væskeansamlingen er i de fleste tilfeller ukjent. En sjelden gang kan det 

være arvelig og noen ganger kan det skyldes annen sykdom i eller skade av øret. 

Det er to kjente former for Menières sykdom; klassisk Menière og den såkalte ”delayed 

endolymphatic hydrops” (DEH). 

 

Se mer på www.hlf.no 

 

2.7 Auditory Processing Disorder 

Auditiv prosessering kan forenklet beskrives som de prosesser og mekanismer som er 

bakenforliggende i forhold til følgende atferd: 

Lokalisasjon av lyd – noe som spiller en vesentlig rolle i oppfattelse av tale i 

bakgrunnsstøy  

Auditiv diskriminasjon – herunder både grove og fine forskjeller i lyd, inklusive fonemer  

Temporal integrasjon og strukturering – viktig i forhold til eksempelvis lesing, auditiv 

hukommelse og sekvensiell bearbeiding  

Auditiv diskriminasjon i situasjoner med konkurrerende lydkilder – for eksempel at tale 

”fremheves” fra bakgrunnsstøy og derved kan oppfattes  

Auditiv gjenkjennelse – oppfattelse av tale presentert av ulike personer, med ulik dialekt 

Auditive prosesseringsvansker vil således kunne komme til uttrykk som vansker med alle, 

eller kun ett av, ovennevnte punkt 

http://www.hlf.no/
http://www.hlf.no/


Symptomer på APD vil som regel fremstå som ett eller flere av følgende momenter: 

Vansker med taleoppfattelse i stille omgivelser, uten munnavlesning  

Vansker med oppfattelse / forståelse av to-/flerleddet beskjed  

Vansker med taleoppfattelse i bakgrunnsstøy  

Manglende retningshørsel  

Vansker med forståelse av hurtig eller utydelig tale 

Det kan i tillegg legges noe vekt på akkompagnerende problemer som vansker med lesing/ 

skriving / staving, forsinket språkutvikling, sykdom / skade i sentralnervesystemet, og 

mellomøreproblematikk. 

Ulike atferdsproblemer og svake sosiale relasjoner kan dekke over og / eller være en følge av 

APD hos enkelte barn, og bør føre til en nærmere psykologisk vurdering. 

Artikler om APD: 

Lyden av kaos  

Barn med APD (Auditory Processing Disorder) 

Hva kan vi forvente av APD-utredning og tiltaksprosedyrer i Norge 

 

2.8 Nettsteder en finner mer info om målgruppen 

 

 

www.sansetap.no 

www.statped.no 

www.signo.no 

www.tegnordbok.no 

 

3. Språk/kommunikasjon ved sansetap 

3.1 Tegnspråk 

Tegnspråk er språk som er basert på visuell kommunikasjon. Det finnes mange forskjellige 

tegnspråk i verden. Dette fordi ingen har oppfunnet tegnspråkene, de har i mange tilfeller 

utviklet seg akkurat like naturlig som talespråkene. Tegnspråkene er ikke talespråk med tegn 

heller, de har en egen grammatikk. Grammatikken i tegnspråk er like komplekse som i 

talespråk og baseres på å kombinere håndformer, plasseringen og bevegelsen til hendene, 

armene eller kroppen og ansiktsuttrykk. 

Tegnspråket i Norge heter norsk tegnspråk og er førstespråket eller morsmålet til mange døve, 

tunghørte og en del hørende i Norge. For å styrke døves rettigheter og ikke minst øke det 

norske tegnspråkets status som et minoritetsspråk i Norge, ble det lenge kjempet for at norsk 

tegnspråk skulle bli et offisielt språk i Norge. Dette var Norges Døveforbunds viktigste 

kampsak. Også Forening for norsk tegnspråk arbeider for økt status av og mer viten om norsk 

tegnspråk i Norge. 

Tegnspråk blir brukt av hørselshemmede, døve og hørende og man kan grovt si at hvert enkelt 

land har sitt eget tegnspråk (bl.a. USA har ASL - American Sign Language), men i noen land 

http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=28945&epslanguage=NO
http://norsk-logopedlag.no/tidsskrift207/apd.htm
/nyUpload/75022/APDseminar%20norsk%20versjon%203.pdf
/nyUpload/75022/APDseminar%20norsk%20versjon%203.pdf
http://www.sansetap.no/
http://www.statped.no/
http://www.signo.no/
/wiki/Norsk_tegnspr%C3%A5k
/w/index.php?title=F%C3%B8rstespr%C3%A5k&action=edit&redlink=1
/wiki/Morsm%C3%A5l
/wiki/Norges_D%C3%B8veforbund
/wiki/Forening_for_norsk_tegnspr%C3%A5k


finnes det flere tegnspråk (Belgia for eksempel). Vi har dessverre ingen klare tall for hvor 

mange som finnes i verden per i dag. 

Når mennesker som bruker ulike tegnspråk møter hverandre, oppstår det ofte mindre 

kommunikasjonsproblemer enn når mennesker som snakker ulike talespråk møtes, selv om 

tegnspråkene kan være svært forskjellige. Dette skyldes blant annet ett spesielt trekk ved 

tegnspråkgrammatikk, nemlig den utstrakte bruken av ikonisitet. Dette sett i betraktning, får 

tegnspråkbrukere tilgang til et internasjonalt nettverk bestående av døve, hørselshemmede og 

hørende mennesker med tegnspråkkompetanse. 

Hentet fra http://no.wikipedia.ord/wiki/Tegnsspråk 

  

 

 

3.2 Norsk Tegnspråk: 

Norsk tegnspråk har eksistert i minst 200 år, den første sikre kilden er knyttet til starten av en 

døveskole i Trondheim i 1825. Norsk tegnspråk ble ansett som et hjelpemiddel og ikke som et 

fullverdig språk, og derfor så finnes det nesten ingen dokumentasjon før på slutten av 1900-

tallet.[2] 

Norsk tegnspråk har utviklet seg blant norske døve, og brukergruppen har tradisjonelt blitt 

omtalt som «døvemiljøet». Døvemiljøet er ikke en betegnelse på alle som er døve, og kan 

også innbefatte hørende familiemedlemmer etc. som er en del av miljøet. 

I amerika har begrepet utviklet seg, og i dag brukes «deaf» om hørselsevnen og «Deaf» som 

en merkelapp på de som tilhører miljøet. For eksempel hørende barn av døve foreldre, såkalte 

CODA (Children of Deaf Adults). I Norge har man noensteder brukt «døv» versus 

«tegnspråklig» for å uttrykke skillet. 

 

Grammatikk 

Norsk tegnspråk er i motsetning til norsk talespråk et visuelt språk, hvilket betyr at 

meningsdanning ikke er basert på lyder, men på visuelle virkemidler som involverer bruk av 

hender i tegnrommet, ansiktsuttrykk, munnstillinger og kroppsholdning. De viktigste 

forskjellene for meningsdanning på tegnspråk som skyldes den visuelle kanalen er høy grad 

av: 

tredimensjonalitet  

simultanitet  

ikonisitet  

På grunn av måten vi oppfatter informasjon visuelt har vi muligheten til å oppfatte flere 

bevegelser og objekter visuelt samtidig, i motsetning til auditiv persepsjon. Dvs. vi hører 

lyder mer sekvensielt og har mindre mulighet å sette dem i en tredimensjonal relasjon til 

hverandre enn vi har med visuelle inntrykk. Som konsekvens kan vi bruke 

tredimensjonaliteten i tegnrommet for å sette forskjellige deltakere i en handling som vi prater 

om i forhold til hverandre. På talespråk må vi gjøre det sekvensielt ved for eksempel bruk av 

ordstilling "Hunden jager katten." betyr noe annet enn "Katten jager hunden." På et tegnspråk 

kan vi vise samspillet mellom hunden og katten simultant i et tredimensjonalt rom. Dette fører 

til at vi også kan bruke en høyere grad av bildelighet (=ikonisitet) i et tegnspråk. 

/w/index.php?title=Ikonisitet&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.ord/wiki/
/wiki/1900-tallet
/wiki/1900-tallet
/wiki/Amerika


Norsk tegnspråk er forskjellig fra tegnspråk andre steder i verden, og er ikke basert på norsk 

talespråk; dette gjelder alle grammatiske trekk som for eksempel ordstilling, bøyningsformer 

og samspill mellom tegnenes deler. Norsk tegnspråk har derimot en del grammatiske 

likhetstrekk med kinesisk og andre ikke-indoeuropeiske talespråk. Disse likhetstrekkene har 

oppstått tilfeldig og ikke som årsak av språkkontakt eller relasjoner mellom språkene. 

 

Brukere 

I forhold til språkbruken må vi skille mellom førstespråksbrukere og andrespråksbrukere. Ved 

siden av døvegruppen som har Norsk tegnspråk (NTS) som førstespråk, finne det også en 

gruppe hørende som vokser opp med NTS som et av sine første språk. Denne gruppen 

omfatter hørende barn av døve foreldre. I tillegg finnes det et ukjent antall hørende som er 

andrespråksbrukere av NTS, dette inkluderer hørende foreldre av døve barn, tegnspråktolker, 

språkvitere, pedagoger og andre som av yrkesmessige eller personlige grunner er interessert i 

språket. Det finnes ikke sikre tall på antall brukere, men kvalifiserte gjetninger anslår minst 4 

000 førstespråksbrukere og omlag 15 000 brukere til sammen 

 

Hentet fra http://no.wikipedia.ord/wiki/NorskTegnsspråk 

 

3.3 Tegnspråkopplæring og rettigheter for døve over 16 år 

Rett til opplæring i og på tegnspråk i et tegnspråklig miljø gjelder bare ved knutepunktskoler. 

Dette er ordinære videregående skoler som har tilrettelagte opplæringstilbud for døve og 

sterkt tunghørte elever. Retten er begrenset til å gjelde det tilbudet disse skolene gir, eventuelt 

i samarbeid med andre videregående skoler. Alternativt har du rett å bruke tolk i ordinære 

videregående skoler.  

Du må oppgi i søknaden din om du ønsker å bruke tolk eller få opplæring i et tegnspråklig 

miljø. Selv om knutepunktskolen ligger i et annet fylke enn hjemfylket ditt, skal du sende 

søknaden din til inntakskontoret i hjemfylket. Det er spesielle regler for inntaksrekkefølge ved 

knutepunktskolene. Disse vil inntakskontoret i fylket ditt kunne informere deg om. Sammen 

med søknaden må du sende en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten. 

Får du opplæring ved en knutepunktskole, har du rett til opplæring etter læreplanene i norsk 

tegnspråk, norsk for døve og sterkt tunghørte og engelsk for døve og sterkt tunghørte. Slik 

opplæring er ikke definert som spesialundervisning. 

 

3.4 Tegn –ti l-tale 

Tegn-til-tale er et kommunikasjonssystem hvor man bruker tale i tillegg til tegn med 

hendene. Tegn-til-tale er forskjellig fra tegnspråk for hørselshemmede. 

Tegn-til-tale brukes ofte i forbindelse med mennesker som lider av psykisk 

utviklingshemming eller har talevansker eller lærevansker. Barn som er sene i å lære å snakke 

vil ofte ha hjelp av metoden. 

Mens tegnspråk for hørselshemmede er basert på et system av tegn som står for hvert ord eller 

uttrykk består tegn-til-tale av både tale og håndbevegelser. Noen av tegnene som brukes er 

hentet fra tegnspråk som hørselshemmede bruker, men noen tegn er annerledes og noen er 

selvpåfunnet av den enkelte som bruker det. 

/wiki/Tegnspr%C3%A5k
/w/index.php?title=F%C3%B8rstespr%C3%A5ksbrukere&action=edit&redlink=1
http://no.wikipedia.ord/wiki/Norsk
/wiki/Tegnspr%C3%A5k
/wiki/Psykisk_utviklingshemming
/wiki/Psykisk_utviklingshemming


Hentet fra «http://no.wikipedia.org/wiki/Tegn-til-tale» 

 

 

 

3.5 Kommunikasjon med døvblinde 

 

Døvblinde har et spesielt behov for mer taktil(berøringsform) av tegnspråk. Her brukes to-

håndsalfabet, tegnspråk og haptisk kommunikasjon etter behov. En må beregne mer tid i 

kommunikasjonen men dette er også veldig avhengig av det øvrige funksjonsnivå til 

pasienten. Sidene på http://www.sansetap.no gir en god innføring i de ulike måtene å 

kommunisere på og mye mer omkring hva en trenger som døvblind. 

 

 

3.6 Braille-punktskrift 

 

Braille er punktskrift for blinde. Opphavet er blinde Braille som bygget opp sin metode 

systematisk. Til de 10 første bokstavene brukte han bare de 4 øverste punktene i 6-

punktsystemet. Den andre raden bygger på et tillegg av det tredje punktet nederst til venstre, 

og de øvrige bokstavene lages ved hjelp av de to nederste punktene. Slik fortsatte han, og 

bygget på systemet slik at det i ferdig stand rommet alle skrifttegn. Kritikerne hevdet allerede 

fra begynnelsen av systemet manglet matematisk bakgrunn. Braille var ei heller matematiker, 

- han var en ung, blind mann med intelligens og fantasi. For seg selv og alle andre blinde 

hadde han nå søkt seg frem til en praktisk bokstavform som kunne leses uten øyets hjelp.  

Etter å ha vært elev ved instituttet, ble Braille lærer der, og han arbeidet videre med systemet. 

Hans store pedagogiske begavelse vakte allmenn aksept, og han brukte Braille-skriften med 

stort hell i sin undervisning. I 1829 gav han ut sin første bok om sine erfaringer. 

 

 

Blindeskrift og teknologi 

Ny teknologi gjør at blindeskrift kan leses på andre måter enn som opphøyde punkter i papir. 

Det finnes ulike typer av såkalte leselister som brukes sammen med pc. En leselist ser ut som 

en flat "eske" som man setter tastaturet på slik at den fremste delen stikker ut foran tastaturet. 

Der finnes en rad med punktceller som former punkttegn etter teksten på skjermen. De aller 

fleste som leser punktskrift vil ha god nytte av en leselist for å lese elektroniske bøker, e-post 

og informasjon fra internett.  

Punktskriver er et annet nyttig hjelpemiddel. En slik skriver kan skrive ut tekst fra pc-en som 

punktskrift. Siden det ikke er plass til like mange tegn pr. linje i punktskrift som i sortskrift, 

vil man som regel formatere om teksten før den skrives ut. 

 

3.7 Punktskriftopplæring og rettigheter som blind 

Er du sterkt svaksynt eller blind, har du rett til nødvendig opplæring i punktskrift. Du kan få 

inntil 456 timer i tillegg til den ordinære fag- og timefordelingen i det opplæringsløpet du 

http://no.wikipedia.org/wiki/Tegn-til-tale
http://www.sansetap.no/


følger. Du har også rett til opplæring i bruk av de tekniske hjelpemidlene som du har behov 

for, opplæring i å ta deg fram på skolen, til og fra skolen og i hjemmemiljøet.  

Det er ikke utarbeidet sentrale læreplaner for punktskriftopplæring. Skolen må derfor lage et 

individuelt opplegg for deg. Før det blir gjort vedtak om punktskriftopplæring, må det 

foreligge en sakkyndig vurdering, men opplæringen er ikke definert som spesialundervisning. 

 

 

 

 

 

4. Offentlige instanser 

 

 

4.1 Spesialisthelsetjeneste PH regionalt for målgruppen, Tiller DPS 

 

Tilbudet er organisert ved Tiller DPS i Trondheim. 

Henvisning ift voksne skal fortrinnsvis gå gjennom fastlege til det ordinære tilbudet i PH 

først. Instanser i spesialisthelsetjenesten kan så viderehenvise. Tilbudet er 

spesilialisthelsetjenesten innenfor psykisk helsevern for døve og døvblinde i Helse 

MidtNorge. 

 

Henvisninger kan sendes: 

St.Olavs Hospital 

Psykiske helsevern 

Tiller DPS 

Østre Rosten 55 

7075 Tiller 

 

Tlf 73 86 40 00 

 

 

 

4.2 Spesialisthelsetjenesten for barn og unge i målgruppen ,Bup 
Saupstad 

  

Tilbudet er organisert ved BUP Saupstadi Trondheim. Henvisning ift barn og ungdom skal gå 

gjennom Barne- og familietjenesten/fastlege/barnevern til det ordinære tilbudet innen psykisk 

helsevern. Andre BUP-er kan viderehenvise til regionfunksjonen. 

 

Postadresse: 

BUP Saupstad 

 

 



4.2 Spesialisthelsetjeneste PH nasjonalt for målgruppen, Aker 
sykehus 

 

Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse  

Sognsvannsveien 21, bygning 3, 0320 Oslo  

Tlf.: 22 92 35 20 teksttlf: 22 92 34 86  

sms: 911 29 631 

e-post til senteret: konsulent Brit Kjersti Rydland  

 

Senterleder: Guro Lillehaug 

 

Målgruppe 

Enhet for voksne gir tilbud om psykiatrisk behandling til hørselshemmede og personer med 

kombinert syns-/hørselstap over 18 år. I noen tilfeller kan også pårørende få tilbud hos oss.  

Henvisning 

For å få tilbud om behandling må man ha henvisning fra lege, psykolog, eller poliklinikk.  

Hva gjør vi? 

Enhet for voksne er det eneste spesialiserte tilbudet sammen med de regionale sentrene innen 

psykisk helsevern til tunghørte og døve i Norge. Tjenestene er lokalisert i Oslo og har 

landsdekkende funksjon. Det gis tilbud om utredning, diagnostisering og behandling av 

mentale helseproblemer, psykiatriske lidelser og psykososiale vansker i et tegnspråklig miljø. 

I spesielle saker kan det organiseres tilbud om innleggelse. Det utarbeides individuelle 

behandlingsplaner for hver pasient. Vi har som målsetting å tilby hørselshemmede/døve 

tilsvarende behandlingstilbud som den hørende befolkningen har tilgang til.  

Behandlingen omfatter: 

. Psykiatrisk / psykologisk utredning og diagnostisering 

. Individuell psykoterapi og rådgivning 

. Gruppeterapi 

. Fysisk aktivitet / gym 

. Ergoterapi 

. Pasientene har også tilbud om å delta i andre gruppetilbud ved sykehuset og utenfor senteret. 

Vi forsøker å anvende de kommunikasjonsformer som pasienten behersker og foretrekker: 

. Norsk tegnspråk 

. Tegnstøttet tale 

. Skriftlig kommunikasjon 

. Tydelig tale 

. Taktil kommunikasjon  

 

4.3 Private/stiftelser nasjonalt for målgruppen,Signo 

Stiftelsen Signo er en selvstendig, diakonal stiftelse innen Den Norske Kirke. Helt siden 

starten i 1898 har vi søkt å løse et stigende antall oppgaver blant døve. Stiftelsen Signos 

målgrupper er døve og døvblinde som har behov for tilrettelagte tiltak og tjenester. 
 

I dag består Stiftelsen Signo av ni ulike virksomheter i Oslo, Trondheim, Bergen og 

Andebu. Alle har eget styre, og drives etter avtale med offentlige myndigheter. 

Aktiviteten omfatter bo-, omsorgs- og fritidstilbud, undervisning i grunnskole, 

videregående skole og voksenopplæring, samt arbeidstilbud i egne bedrifter. I tillegg har 

mailto:britkjersti.rydland@aus.no
mailto:guro.lillehaug@aus.no
mailto:guro.lillehaug@aus.no
../../../brukere/mettpe-st/Documents%20and%20Settings/Virksomhetene/HDS/grunnverdier2.htm
../../../brukere/mettpe-st/Documents%20and%20Settings/Virksomhetene/HDS/historie2.htm


Signo kompetansesentre for våre målgrupper, og flere av våre virksomheter yter 

eksterne tjenester som veiledning, kurs og observasjon/utredning. Signo er også 
deltaker i internasjonale nettverk og bistandsarbeid. 

Signo er et landsdekkende tilbud med totalt ca 950 ansatte. Av de er ca 140 døve. Brutto 
omsetning var på ca 382 millioner kroner i 2007. 

Stiftelsen ledes av et eget hovedstyre, som er overordnet virksomhetsstyrene. 

Generalsekretær er stiftelsens daglige leder og leder av hovedkontoret. Generalsekretær 

har ansvar for å iverksette hovedstyrets vedtak, samt å ta initiativ til nye tiltak og 

prosjekter, samordne tiltak mellom virksomhetene og å være pådriver ovenfor det 
offentlige. Signo har egen prestetjeneste.  

Besøksadresse: Solveien 119, Oslo 

Postadresse: Postboks 100, Nordstrand, 1112 OSLO 

Telefon: 23 16 75 50/994 00 367 

Teksttelefon: 23 16 75 52  
Faks: 23 16 75 51  

 

Hentet fra nettsidene: www.signo.no 

 

4.4 Tilbud utenfor landet for døve,Sverige 

Stiftelsen Mogård 

Vi vänder oss till personer som har ett behov att utveckla sin kommunikation, exempelvis 

personer med kommunikationshandikapp, dövhet och dövblindhet med ytterligare 

funktionsnedsättningar.  

Vi har som målsättningen att samhällets stöd till målgruppen ska utvecklas. 

 

Vi utgår från en helhetssyn och erbjuder bostäder, arbetsplatser, fortbildning samt ett rikt 

fritidsutbud, för personer som vill öka sin livskvalitet. Vi vidareutvecklar hela tiden vår 

kompetens inom området, såsom samspel, kommunikation och språk. I vår strävan att komma 

närmare din hemregion, har vi nu etablerat oss på fler platser i Sverige, se nedan. Vi kan 

erbjuda personalutveckling, handledning och konsultation även på din hemmaplan. 

 

Mo Gårds Gruppen är ett samlingsnamn och omfattar: Stiftelsen Mo Gård, Resurscenter Mo 

Gård AB, samt Mo Gård Folkhögskoleförening, Nationellt Kunskapscenter för 

Dövblindfrågor, Odigos AB och Mo Gårds Företagstjänst. 

 

 

Resurscenter Mo Gård AB 
612 93 Finspång 

Telefon: 0122-236 00 Fax: 0122-236 90 Texttelefon: 0122-236 80 

E-post: mogard@mogard.se 

 

  

4.5 Tilbud utenfor landet for døvblinde, Nordisk velferdssenter 

Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale 

http://www.signo.no/
mailto:mogard@mogard.se


Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD) er en institution under Nordisk 

Ministerråd, der yder service til personale og organisationer, der arbejder for og med personer 

med døvblindhed primært i de nordiske lande. NUD er placeret på Dronninglund Slot i 

Danmark. 

Servicetilbud omfatter uddannelse, ressourceservice herunder biblioteksservice, udviklings-og 

dokumentationsarbejde, samarbejde om etablering og styrkelse af service til personer med 

døvblindhed i Nordens nærområder, samt europæisk og internationalt samarbejde. 

 

Se mer info på nettsider: www.nud.dk 

 

4.6 ØNH- St.Olav 

De utreder, opererer inn Cochlea Implantat og følger opp med kurs for voksne. 

De holder kurs for Tinnits rammede. 

De deltar i utredning av Auditive Prosesseringsvansker (APD). 

Utreder og følger opp mer komplekse hørselsvansker. 

 

Se nettsider til St.Olavs Hospital: www.st.olav.no 

 

4.7 Rikshospitalet 

 

Rikshospitalet utreder, opererer inn Cochlea Implantat og følger opp hos barn. 

 

Se nettsider: http://www.rikshospitalet.no/portal/page/portal/no/forsiden 

 

4.8 NAV ,ARK, for hørselshemmede i midtnorge, 
Trondheim(Midtbyen) 

 

Personer henvises uten unntak til Arbeidsrådgivingskontoret (ARK) Midtbyen, som har et 

spesielt ansvar for hørselshemmede i MidtNorge, gjennom Arena via saksbehandler ved NAV. 

Les mer på: 

www.nav.no 

 

  

4.9  NAV, SYA, hørselsteamet, Oslo 

 

NAV Senter for yrkesrettet attføring (SYA)  

- gir et tilbud til personer som bor på Øst- og Sørlandet. Vårt tilbud retter seg mot de 

som har vansker knyttet til arbeid eller utdanning på grunn av dysfunksjoner/skader i 

http://www.dronninglund-slot.dk/
http://www.st.olav.no/
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hjernen, synshemming eller hørselshemming. De som bor i Oslo og Akershus kan også 

bruke NAV SYA hvis de har nedsatt arbeids-/funksjonsevne.  

Det er NAV lokalt som henviser til NAV SYA. De vi tar inn må være medisinsk utredet for 

hørsel, syn eller kognitive vansker grunnet medfødt eller ervervet hjerneskade. 

NAV SYA gir veiledning og kompetanseoverføring til førstelinjen i NAV og til eksterne 

samarbeidspartnere. 

 

Kontakt: 

Postadresse: Postboks 8190 Dep, 0034 Oslo  

Besøksadresse: Mariboes gate 8  

Telefon: 21 06 88 70// Teksttelefon: 21 06 88 80  

Telefaks: 21 06 88 71  

E-post: nav.sya@nav.no // Internett: www.nav.no/sya 

 

  

 

4.10 Rådgivingskontoret for døve/døvblinde i Trondheim 

Rådgivningskontoret for døve og døvblinde er et tiltak underlagt Logopedisk senter. Vi har 

godt kjennskap til de forskjellige tilbud for døve og døvblinde. Vi har også god oversikt over 

tilbud som er nyttige for døve og døvblinde innen det generelle hjelpeapparatet.  

Rådgivningskontoret kan bl.a. tilby: Informasjon til døve og døvblinde, pårørende og 

hjelpeapparat: tilrettelegge tiltak for døve og døvblinde. 

Informasjon om tilbud og rettigheter: Helsetilbud, sosiale tjenester, utdanning, kultur, 

dagtilbud/arbeid, trygd, boligspørsmål, hjelpemidler m.v. 

Råd og veiledning  

Hjelp til å skrive søknader  

Hjemmebesøk  

Bistå med å skaffe tolk/ledsager 

Tilbudet er byomfattende og gratis. 

Telefon:          72 54 41 20 

Teksttelefon:   72 54 41 25 

Telefaks:         72 54 41 21 

e-post: raadgtj-dove.logopedisk-sntr@trondheim.kommune.no 

Besøksadresse: Bispegata 9 b (Rødbygget), 2. etg. 
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4.11 Havsteinekra Helse- og Velferdssenter, Trondheim kommune 

Havsteinekra helse- og velferdssenter 
http://www.trondheim.kommune.no/havsteinekra/  

Havsteinekra helse- og velferdssenter er et kommunalt drevet senter tilrettelagt for døve, 

døvblinde og blinde. Tjenenesten består av:  

 

-  byomfattende hjemmetjeneste for døve og døvblinde 

- heldøgns omsorgsbolig for døve og døvblinde 

-  24 sykehjemsplasser for personer med sansetap  

Havsteinekra helse- og velferdssenter har også 24 sykehjemsplasser som er tilrettelagt for 

personer med demens. 

Totalt har Havsteinekra helse- og velferdssenter 43,50 årsverk fordelt på 76 stillinger. 

Havsteinekra 11 som er en heldøgns omsorgsbolig ble åpnet 08. januar 2007 og Havsteinekra 

sykehjem ble åpnet 24. april 2007. Den offisielle åpningen fant sted 07. september 2007. 

Trondheim kommune er den eneste kommunen i Norge som gir et helhetlig tilbud for døve og 

døvblinde. I tillegg til Havsteinekra Helse og velferdssenter har Trondheim kommune en 

Rådgivningstjeneste for døve og døvblinde og et Dagtilbud før døve og døvblinde 

Havsteinekra helse- og velferdssenter har som mål å være en enhet som innehar 

spesialkompetanse i kommunen innen hørsels- og synshemninger, og kombinasjonen av disse.  

Senteret ligger landlig til nær fine turområder. Ved senteret er det tilrettelagt områder for 

rullestolbrukere og for døvblinde. Senteret har også sansehage for gode sanseopplevelser, og 

paviljong til avslapping og sosialt samvær. 

Besøksadresse: 
Havsteinekra 9 

7021 TRONDHEIM 

Postadresse: 
Trondheim kommune, Havsteinekra helse- og velferdssenter 

7004 TRONDHEIM 

Telefon: 72545140 
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4.11 Tolk-ledsagertilbud for døve/døvblinde 

Du kan bestille tolkehjelp for hørselshemmede og tolk-ledsagerhjelp for døvblinde på NAV 

Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemstedsfylke. Du kan bestille tolk enten via telefon, sms, 

teksttelefon, faks, e-post eller billedtelefon.  

NAV Hjelpemiddelsentralenes telefon- og adresseliste finner du under hurtigvalgene. 

Du kan også fylle ut bestillingsskjema og sende direkte til NAV Hjelpemiddelsentral i ditt 

fylke. Jo bedre søknaden er utfylt, desto raskere kan saksbehandlingen gå. 

Bestillere kan være 

bruker som har rettigheter i forhold til Folketrygden eller andre som er gitt fullmakt, 

skriftlig eller muntlig  

arbeidsgivere til hørselshemmet/døvblind ansatt som har vedtak på tolkehjelp  

offentlige instanser  

private betalere  

Det anbefales å bestille tolk så tidlig som mulig slik at tolkeformidlingen kan benytte 

tilgjengelige ressurser på best mulig måte. Noen ganger kan det være tolkemangel, og 

hjelpemiddelsentralen må da prioritere ett oppdrag foran et annet. Akutte oppdrag der det er 

fare for liv og helse vil alltid komme foran. Sentrale begivenheter i livet vil også kunne 

komme foran andre oppdrag. 

Kriterier for valg av tolk 

Hjelpemiddelsentralen foretar en vurdering av tolkebestillingene ut fra oppdragets art for å 

finne rett tolk, og eventuelt om en eller flere tolker skal tolke. 

I tillegg til brukers eget ønske vil følgende kriterier bli vurdert: 

Innhold og kompleksitet  

Faglige kvalifikasjoner  

Habilitet  

Kontinuitet  

Varighet/lengde  

Kjønn/alder  

Tilgjengelige ressurser  

Avbestilling 

Det er knapphet på tolker, derfor er det svært viktig å avbestille snarest mulig dersom man 

ikke har behov for den bestilte tolkehjelpen. 

Dersom tolkeoppdraget må avbestilles på grunn av sykdom hos tolken, skal NAV 



Hjelpemiddelsentral så langt det er mulig gi brukeren tilbud om annen tolk. Dersom det ikke 

er mulig å skaffe annen tolk til oppdraget, skal bruker få beskjed om dette snarest. 

Hvis oppdrag som er bestilt av andre betalere avbestilles senere enn 24 timer før oppdraget, 

vil regning bli sendt. 

Huskeliste for bestilling av tolk 

Tolketjenesten trenger forskjellige opplysninger for å finne best tolk til riktig oppdrag, samt 

til forberedelse for tolken: 

1. Navn og telefonnummer på bestiller (dersom ikke identisk med bruker 

2. Navn på tolkebruker (hørselshemmet/døvblind) 

3. Fullstendig adresse 

4. Personnummer 

5. Telefonnummer, telefaksnummer og/eller mobilnummer 

6. Oppdragstid og forventet varighet 

7. Oppmøtested 

8. Tolkested/oppdragsted 

9. Tolkemetode – tegnspråk, TSS, skrivetolking, taktilt tegnspråk, tohåndsalfabet, taletolking 

10. Hvem betaler (dersom ikke dekkes av folketrygden)? 

11. Tema for oppdraget – viktig å sende eventuelt forberedelsesmateriell (saksliste, manus), 

navn på forelesere osv. 

12. Kreves det spesielt antrekk/spesielle forberedelser for tolken? 

Andre betalere 

I noen situasjoner dekker ikke folketrygden tolkehjelp. Da er det andre instanser som betaler. 

Forvaltningsloven § 11 og 17, sier at offentlige etater har veilednings- og informasjonsplikt 

overfor sine brukere. Det betyr at det er den enkelte instans som skal betale for tjenesten. 

Nedenfor ser du en liste over de fleste aktuelle betalere og eksempler på hvilke situasjoner de 

har ansvar for. Som bruker skal du uansett henvende deg til NAV Hjelpemiddelsentralen. 

likningskontor  

kommuner  

fylkeskommuner  

politi- og rettsvesen  

private betalere  

Kommunen 

Jf. kommunhelsetjenesteloven, Sosialtjenesteloven, Opplæringsloven 

har informasjons- og veiledningsplikt  

skoletolking for integrerte døve barn i grunnskolen  

tolking for døve foreldre i grunnskole  

tolking for integrerte døve barn i barnehage  

tolking for døve foreldre i barnehage ved info/foreldremøter  

PPT  

sosialkontor  

barnevernstjenesten  

andre kommunale institusjoner/etater  



Fylkeskommunen 

innleggelse på fylkeskommunale institusjoner  

videregående skole jf opplæringsloven  

Rettsvesen/Justisdepartementet  

rettssaker og advokat jf. straffeprosessloven  

avhør/forhør hos politiet  

fri rettshjelp  

forskrift om utgifter til rettstolk i sivile saker  

Helseforetak 

Innleggelse ved sykehus og institusjoner  

Fag og fakta
 

 

4.11.1 Tolk-ledsager i SørTrøndelag 

Tegnspråktolk må bestilles gjennom hjelpemiddelsentralen ;  

NAV,Sør-Trøndelag,  

Du kan enten ringe eller sende en epost med følgende opplysninger: 

Navn på bruker, sted, tidspunkt. 

 

Ring: 73 43 86 98, ved akuttbehov utenfor kontortid 958 35 201 

Epost til: tolk.sor-trondelag@nav.no 

 

4.11.2 Tolk-ledsager i Nord Trøndelag 

kontakt NAV servicesenter på post@nav.no eller 800 33 166  

Åpningstid hverdager 08-18 

 

4.11.3 Tolk-ledsager i Møre og Romsdal 

kontakt NAV servicesenter på post@nav.no eller 800 33 166  

Åpningstid hverdager 08-18 

 

 

4.11.4 Akuttbehov for tegnspråk tolk for hele landet 

 

Døgnåpen akuttvakt for døve og døvblinde 

Ved akutte situasjoner som for eksempel sykdom eller brann, kan du få kontakt med døvetolk 

når som helst på døgnet.  

Akuttvakten innebærer at du alltid skal kunne nå noen på telefon, men at vi ikke kan garantere 

tolk. Akuttelefonen gjelder for alle som selv er - eller skal samtale med - døve eller døvblinde. 

mailto:post@nav.no
mailto:post@nav.no


Du kan ringe når det oppstår akutte situasjoner, for eksempel på sykehus, ved kontakt med 

politiet eller ved brann. Ta ellers kontakt om du er i tvil. 

Telefonen er betjent av formidlere eller tolker ved hjelpemiddelsentralene, som i samråd med 

deg vil avgjøre om bestillingen din fører til utrykking av tolk. 

Akuttvakt telefonen blir betjent når hjelpemiddelsentralene er stengt, det vil si fra 14.30 - 

08.00, og hele døgnet ved helg og helligdag. Ring eller send sms til regionen i fylket du bor i. 

Region Nord  Region Vest  Region Sør  Region Øst  

95 83 52 01 99 48 18 10 46 42 28 62  46 40 77 90  

    

Sør-Trøndelag Rogaland Aust-Agder Oslo 

Møre og Romsdal Hordaland Vestfold Akershus 

Nord-Trøndelag Vest-Agder Buskerud Østfold 

Nordland Sogn og Fjordane Telemark Hedmark 

Troms   Oppland 

Finnmark    

 

 

  

4.12 Hørselsfaglig forum 

Alle de tre fylkene Helse Midtnorge dekker har opprettet hørselsfaglige forum eller nettverk 

for å dele erfaringer, utvikle informasjon og øke kompetanse hos hverandre for ulike 

yrkesgrupper. ARK,Midtbyen v/ Knut Dønnesen, tlf. 91620649 vil kunne svare på spørsmål 

rundt disse faglige fora. 

  

4.13 Møller Kompetansesenter 

Møller kompetansesenter er en del av det statlig spesialpedagogiske systemet, Statped. 

Senteret gir tjenester til tunghørte og døve med ulike språk og kommunikasjonsbehov og med 

ulike behov for tekniske hjelpemidler, høreapparat og cochleaimplantat. Tjenestene omfatter 

opplæring, rådgivning, utredning, kurs, informasjon, læremiddelutvikling og FoU-arbeid.  

Senteret tilbyr også tjenester innen språk-, tale- og kommunikasjonsvansker i Sør- og Nord-

Trøndelag. 

Virkeområde: 

Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag. Senteret yter også tjenester til hørselshemmede 

med behov for tegnspråklige tiltak i Nordland, Troms og Finnmark. 

 

Ved spørsmål og behov for opplysninger om tjenester og åpne kurs, ta kontakt med oss. 
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Søknad om tjenester 

Den enkelte kommune eller fylkeskommune ved opplæringsansvarlig/PPT søker. Alle 

henvendelser fra kommune/fylkeskommune om tjenester fra senteret skal være skriftlige. 

Førstegangshenvendelser vedrørende kartlegging/utredning skal sendes 

audiopedagogtjenesten i det enkelte fylket.  

Se oversikt over audiopedagogtjenesten i det enkelte fylke. 

 

Senteret har eget fagbibliotek. Bruk BIBSYS eller kontakt bibliotekar. Mer om biblioteket 

finner du her. 

 

Møller kompetansesenter utvikler undervisnings- og informasjonsmateriell. Oversikt 

over materiell finner du her.  

Materiell innenfor fagområdet hørsel kan bestilles på nettbutikken til Møller 

kompetansesenter: www.mamut.no/moller. 

 

 

  

4.14 Regionsenter for døvblinde,Skådalen,Oslo 

Skådalen kompetansesenter ligger i Oslo. Det er et spesialpedagogisk senter for 

hørselshemmede og døvblinde. 

 

SKÅDALENS REGIONER  

Skådalen gir tjenester til hørselshemmede og døvblinde innenfor to litt forskjellige regioner - 

hovedsakelig på Østlandsområdet, men for døvblindes del inngår også Trøndelag.  

Regionsenter for døvblinde yter tjenester overfor døvblindfødte og døvblindblitte og deres 

nettverk. Senteret har også førskole, grunnskole og videregående skole med tilbud om 

elevhjem for døvblindfødte.  

Postadresse: Postboks 13, Slemdal  

0710 Oslo  

Besøksadresse: Skådalsveien 33, Oslo  

Epost-adresse: skadalen@statped.no  

Sentralbord: +47 22 70 37 00  

Teksttelefon: +47 22 70 36 34  

Teksttelefon til Regionsenter for døvblinde: +47 22 70 37 35  

Bildetelefon: +47 22 92 07 43 (i skolen)  
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4.15 Andebu Kompetansesenter, videregående skole for døvblinde 

AKS skal medvirke til at barn, unge og voksne som er hørselshemmede og har ulike 

funksjons- hemminger, hørselshemmede med særlige behov og døvblinde, får tilpasset 

opplæring, verdige oppvekst- og levevilkår og språklig-kulturelle tilbud. 

  

AKS har et landsdekkende virkeområde og gir tjenester både ved senteret og eksternt, samt 

deltar i/driver forsknings- og utviklingsarbeid. 

AKS ligger i naturskjønne omgivelse i Andebu kommune i Vestfold, ca. 2 mil vest for 

Tønsberg. Senteret har en god beliggenhet i forhold til kommunikasjon med togforbindelse fra 

Tønsberg og flyforbindelse fra Torp Flyplass, begge ca. to mil unna.  

Senteret som eies av stiftelsen Signo, disponerer store arealer, og er samlokalisert med flere 

av stiftelsens øvrige virksomheter; Nøkkelbo( bo- og omsorgstilbud for voksne), Grantoppen 

(arbeidssamvirke, fritidsgård med hester og andre dyr.) og Andebu Døvblindesenter (bo-, 

omsorgs- og kompetansesenter). Senterets elever og personale er dermed en del av et større 

døve-/døvblindefaglig og språklig/kulturelt miljø i Andebu.  

 

AKS (Andebu Kompetanse- og Skolesenter), Sukke Gård, Molandv. 36, 3158 ANDEBU 

Telefon 33 43 86 00, Faks 33 43 87 47, e-post: aks@statped.no og aks@signo.no 

 

 

4.16 Eikholt –Nasjonalt ressurssenter for døvblinde 

Eikholt er et nasjonalt kompetansesenter med hovedvekt på å tilby tilpasningskurs for 

personer med kombinert syns- og hørselshemning/døvblindhet. Eikholt er en privat stiftelse, 

men inngår som en del av Statlig kompetansesystem for døvblinde som administreres av 

Helse Sør-Øst RHF. Vår virksomhet er en ideell, non-profit stiftelse. 

 

Eikholt er godt tilrettelagt for mennesker med kombinert sansetap med tanke på belysning, 

kontraster, teleslynger, utearealer, varmekabler i gangveier etc. 

Eikholt 

Helen Kellers vei 3 

3031 Drammen 

 

Telefon: 32 88 90 50 

Teksttelefon: 32 88 90 51 

Faks: 32 88 90 52 

 

E-post: post@eikholt.no 

E-post til ansvarlig for internettsidene: webmaster@eikholt.no 
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5. Frivillige organisasjoner 

 

  

5.1 Norges Døveforbund(NDF) 

Norges Døveforbund er tegnspråkbrukernes interesseorganisasjon. Vi arbeider for å styrke 

tegnspråkets stilling på alle områder i samfunnet. Vi kjemper for at norsk tegnspråk skal få 

status som offisielt språk.  

NDF er en partipolitisk og religiøst nøytral interesseorganisasjon, som skal arbeide for å bedre 

døves og tunghørtes situasjon på alle områder i samfunnet. Målet for organisasjonens 

virksomhet er å oppnå bedring av den enkeltes livsstandard og levekår, og full 

samfunnsmessig likestilling. Ut fra medlemmenes ulike behov har tegnspråk og tegnstøttet 

kommunikasjon sin naturlige plass innen organisasjonsarbeidet. 

Norges Døveforbund 

Grensen 9 

0159 Oslo 

E-post: post@doveforbundet.no  

Teksttelefon: 23 31 06 40 

Telefon: 23 31 06 30 

Faks: 23 31 06 50 

  

5.2 Trondheim døveforening (TDF) 

 

Trondheim Døveforening 

Klostergata 60 
7012 Trondheim  
kart 

 
Kontonummer: 4200 32 13360 
Organisasjonsnr: 971437782  

 
Sekretær: 
Mobil: 97 11 58 38  
Tlf: (+47) 73 53 19 01 
Fax: 73 53 50 01  
e-post: trondheim.df@online.no  
 

Lokale: Klostergata 60 

kart 

mailto:post@doveforbundet.no
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5.3 Trondheim Tegnspråk Klubb(TTK) 

TTK er et fritidstilbud for tunghørte og døve ungdommer fra 15 til 22 år. TTK er også et 

fritidstilbud for de som kan tegnspråk eller ønsker å lære seg det. Forskjellen på TTK og 

andre fritidsklubber i Trondheim er veldig lite, men vi skiller oss litt ut ved at vi hovedsakelig 

bruker tegnspråk. Her er alle som kan tegnspråk eller ønsker å lære seg tegnspråk velkommen.  

Hvem er det som har ansvaret for TTK?  

Trondheim kommune ved Kulturenheten, Tilrettelagt fritid har ansvar for fritidstilbudet TTK. 

Det er to voksne som har ansvaret for TTK; Tarjei Roald Bern (Prosjektleder) og Marita 

Løkken (assistent). Vi er to unge ledere på 25 og 23 år. Ganske avslappa og kule... 

Hva gjør vi på TTK?  
Vi har åpen klubb hver torsdag i skoleåret, fra kl 18.00 til 22.00. Vi holder til ved 

Rostenklubben sine lokaler. Her har vi kule lokaler med diskotek, spillrom (42 tommers tv 

med x-box, Playstation 2 og 3, heftig hjemmekinoanlegg), datarom (med 6 topp moderne 

pcer), musikkstudio, biljard, bordtennis osv.  

 

Prosjektleder: Tarjei Bern 

Telefon 91112344 

tarjei.bern@trondheim.kommune.no 

 

Adresse: Østre Rosten 39. (Rostenhallen)  

 

  

5.4 Hørselshemmedes landsforbund(HLF) 

Hørselshemmedes Landsforbund jobber for en enklere hverdag for landets 600 000 

hørselshemmede.  

Se nettsiden www.hlf.no for å finne ditt lokal lag.  

Har grupper for Tinntus-rammede , Meniersyke 

5.5 Foreningen Norges døvblinde (FNDB) 

Foreningen Norges døvblinde (FNDB) ledes av et styre på fem døvblinde medlemmer. 

Lederen og ett styremedlem utgjør arbeids-utvalget (AU). Foreningen har et hovedkontor i 

Oslo med administrasjon som tar seg av det daglige arbeid. 

Lederen representerer foreningen utad. Styret oppnevner foreningens representanter i 

forskjellige samarbeidsutvalg, komiteer og styrer. 

Hvert år i mai/juni arrangerer FNDB sommer-stevne for døvblinde. I løpet av den tiden holder 

foreningen sitt årsmøte. Det blir også arrangert en kulturell stevne-tur til severdigheter i 

nærheten av stevne-stedet. Sommer-stevnet er det årlige høydepunktet for mange døvblinde. 

FNDB arrangerer også kurs og andre samlinger for døvblinde. 

FNDB samarbeider med døvblindes foreninger i de andre nordiske landene om løsning av 

felles problemer. Foreningen deltar også i internasjonalt arbeid. 

Alle virksomhetene til Foreningen Norges døvblinde blir drevet med offentlige midler. 

mailto:tarjei.bern@trondheim.kommune.no


Alle som er registrert som døvblind, kan søke om å bli medlemmer i FNDB. Styret i 

foreningen avgjør opptak av nye medlemmer. 

Kontingenten er for tiden kr. 150,- pr. år. 

Alle andre kan bli støtte-medlemmer i FNDB for kr. 100,- pr. år. 

 

FNDB 

Postboks 5922, Majorstua 

0308 OSLO 

Gateadresse - hovedkontor, administrasjon og miljøsenter: 

(Street address - headoffice, administration): 

 

Sporveisgata 10, Oslo 

 

Tlf. (phone): 22 93 33 50 

Tekst-tlf. (text ph.): 22 93 33 52 

Direkte-tlf. leder: 22 93 33 54 

Fax: 22 93 33 51 

Leder, priv.: 22 30 51 36 

 

E-post (e-mail): fndbadm@online.no 

 

 

  

5.6 Landsforeningen for kombinerte syns og 
hørselstap/døvblind(LSHDB) 

Forløperen til LSHDB, Norges Ushers forening (NUF) ble stiftet 22 September 1989 under et 
opphold for diagnosegruppen Usher Syndrom på Frambu – senter for sjeldne 
funksjonshemninger. Oppholdet på Frambu avdekket et stort behov for å kunne ha sosialt 
kontakt og finne forståelse hos hverandre. Derfor ble Norges Ushers forening (NUF) stiftet. 

Aktiviteten i organisasjonen har vært høy. Hvert år har medlemmene stått for sommertreff og 
julebord. Det ble arrangert nordisk sommerleir på Mesnali i 1995. representert Usher Syndromi 
offentlige utvalg, vært tilstede på offentlige konferanser og forelest ved høyskoler og universitet 
om Usher Syndrom, gjennomført prosjekt for Sosial og Helse departementet (NUF prosjektet). 

I 1996 ønsket andre døvblinde og kombinert syns og hørselshemmede som ikke hadde Usher 
Syndrom å samarbeide med NUF. Felles interesser kunne best ivaretas i en landsdekkende 
interesseorganisasjon, med nye formål, vedtekter, og nytt navn som ble Landsforbundet for 
kombinert Syns og hørselshemmede / Døvblinde som forkortes LSHDB. 

LSHDB ble 20 november 2000 medlem av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon – FFO 

http://www.lshdb.no 

 

 

  

5.7 Foreldreforeningen for døvblinde barn 

En forening for foreldre, søsken, besteforeldre og foresatte til personer med medfødt 

døvblindhet i Norge. Døvblindfødtes organisasjon.  

mailto:fndbadm@online.no
http://www.lshdb.no/


Se www.ffdb.org 

Kontakt FFDB 

v/ Else Gro Segerblad 

Sporveisgaten 10 

0354 OSLO 

Tlf: 22 93 33 55  

Mob.nr: 951 44 358 (Else Gro) 

E-post til FFDB: info@ffdb.no 

http://www.ffdb.org/
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