
- Full fart under Almedalsveckan

- Aktuell forskning kring RP

- Dags för fler nya sedlar och mynt

Under Almedalsveckan finns det chans till många spännande möten. Foto: Ulla Juhlin
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 Ordförande har ordet

Amanda Lindberg
Foto: Elin Stahre

En härlig sommar börjar gå 
mot sitt slut och den vackra 
årstiden hösten har vi fram-
för oss. Det finns mycket att 
se fram emot nu i höst. FSDB 
håller sin årliga höstträff den 
28 – 30 oktober i Göteborg. 
Du kommer väl dit och umgås 
med andra medlemmar? Sista 
anmälningsdag är den 15 
september.

FSDB medverkade i Almedalen 
den 3 juli – 7 juli, ni kan läsa mer 
om det på en annan plats i tid-
ningen.

Den nordiska definitionen om döv-
blindhet har blivit reviderad och 
den håller just nu på att översättas 
till svenska. Revideringen klubba-
des i början av juni under Nordiskt 
Ledarforum.

Tjänsten Bildtelefoni.net har nu 
bytt leverantör from och med 1 juli 
2016. I en tidigare artikel i Kontakt 
med FSDB:s senaste nummer 
fanns mer information. Vi är intres-
serade av att få feedback från er 
som använder bildtelefoni, har ni 
märkt av övergången? Finns det 
något som behöver förbättras? Hör 
gärna av er till oss.

Kännbart med sin utställning tur-
nerar vidare från Kalmar/Virserum 
till Rättvik. Där utställningen finns 
att beskåda från den 17 september 
fram till 30 oktober.

FSDB kommer att vara värd för ett 
nordiskt möte där representanter 
från Norge, Finland, Danmark och 
Island medverkar. Det finns många 
likheter mellan de nordiska län-
derna när det gäller vår målgrupp, 
men det finns också flera skill-
nader. Dövblindorganisationerna 
turas om att vara värd för det årliga 
mötet.

FSDB har forumet Igelkotten där 
personer som använder sig av tak-
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tilt teckenspråk och punktskrift är 
välkomna att delta i diskussioner 
kring den nya tekniken. Kontakta 
oss om du vill veta mer.

Under sommaren har det kommit 
ut en remiss om diskrimineringsla-
gen i form av bristande tillgänglig-
het. Förslaget lyder att man vill ta 
bort undantaget för företag med 
färre än 10 anställda. Detta är ett 
steg i rätt riktning där FSDB vill att 
det inte ska finnas några undan-
tag.

Jag vet också att flera medlemmar 
känner oro inför det nya förslaget 
om handikappersättning. FSDB 
bevakar frågan noga, och just nu 
är frågan under beredning i Reger-
ingskansliet. Vi kommer att åter-
komma till er när förbundet får mer 
information.

Viktiga datum
* 10 september Internationella 
teckenspråksdagen

* 17 september Internationella  
Usher syndromdagen

* 15 oktober Vita käppens dag
(samma datum är det också Hör-
selskadades dag).

Sociala medier
FSDB har en Facebooksida med 
adressen: https://www.facebook.
com/forbundetsverigesdovblinda/
Det finns också en sluten grupp 
som heter Medlemsforum på Face-
book där alla medlemmar får dis-
kutera gemensamma frågor.
På twitter heter vi @forbundetfsdb 

Varma hösthälsningar
Amanda Lindberg

Gratulationer!
FSDB Stockholms och Gotlands län fyller 30 år. 
(Föreningen bildades den 25 oktober 1986).

FSDB Jönköping fyller 30 år. 
(Föreningen bildades den 3 september 1986).

FSDB Örebro-Värmland fyller 20 år.
(Föreningen bildades den 29 november 1996).

Familjesektionen fyller 5 år.
(Sektionen bildades den 6 juli 2011).
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Tyck till och få en trisslott!

Vi vill gärna veta vad just du 
tycker! Ta chansen att svara 
på vår fråga. Du som är röst-
berättigad medlem i FSDB kan 
vara med.

Alla som svarar på frågan får en 
trisslott. Denna gång undrar vi: 

Vilka hjälpmedel använder du?

Gör så här: Svara på frågan och 
skicka svaret till e-postadressen 

tycktill@fsdb.org senast fredagen 
den 7 oktober 2016.

Man kan bara svara en gång per 
person. Om du inte har e-post kan 
du skicka brev till ”Tyck till”, FSDB, 
122 88 Enskede. Glöm inte att 
skriva dina kontaktuppgifter. Tack 
på förhand!

Trissfrågan i nr 3/2016
I förra numret var frågan ”Vad 
tycker du är det bästa med att vara 
medlem i FSDB?” Tack till er som 
var med och besvarade frågan! 
Exempel på svar från er är:

- Att FSDB intressepolitiskt är mina 
ögon och öron. Att jag blir hörd och 
sedd.

- Det bästa är att jag vet att FSDB 
kämpar och lobbar för våra rättig-
heter i samhället. Den största för-
delen med att vara medlem är att 
jag får träffa de andra som förstår 
mig och min situation!

FN:s barnkonvention
Barnkonventionen ska ges status av vanlig lag i början av  
januari 2018. Syftet är att stärka barnens rättigheter genom ett 
skarpare juridiskt verktyg. 



6

Almedalen 2016

Söndagen den 3 juli åkte 
Amanda Lindberg, Linda  
Eriksson och Klas Nelfelt till 
Visby och Almedalen. Nkcdb
(Nationellt kunskapscenter  
för dövblindfrågor) represen-
terades av Anne Jalakas,  
Helene Engh och Monika  
Estenberger.

Tillsammans arbetade vi för att 
göra besökare i Almedalen med-
vetna om att det finns människor 
som har dövblindhet och att döv-
blindhet är en unik funktionsned-
sättning. Till vår hjälp hade vi tre 

vykort: på det första vykortet stod 
frågan ”Hur många av oss har döv-
blindhet? På vykortets framsida är 
det bilder på oss sex medverkan-
de, på baksidan av kortet står det 
”Syns inte men påverkar hela livet” 
och en kortare text om dövblindhet 
och våra hemsidesadresser.

På det andra vykortet står det En 
person med dövblindhet behöver 
tolkning på jobbet ”Vem betalar 
tolken?” där ges fem alternativ och 
på baksidan står svaret med en 
förklaring inklusive adressen till 
våra hemsidor.

Linda Eriksson diskuterar med Désirée Pethrus (som regeringen har utsett 
till särskild utredare för LSS) 
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På det tredje vykortet står det sant 
och falskt om medfödd/tidig döv-
blindhet och där ges tre påståen-
den och på baksidan av kortet står 
svaren med en förklaring.

Förbundets huvudfråga var LSS 
som är aktuellt just nu i och med 
utredningen vars direktiv har pre-
senterats före sommaren. Flertalet 
seminarier handlade om LSS, och 

de lyfte att lagstiftningen som kom 
till 1994 har betytt mycket för per-
soner med funktionsnedsättning. 
Att äntligen få rätten att bestämma 
över sitt eget liv med hjälp av per-
sonlig assistans. Bengt Westerberg 
som var dåvarande socialminister 
pratar idag varmt om LSS mervär-
de, och de tio insatserna är av stor 
betydelse för de personer som har 
fått beviljat LSS.

Amanda Lindberg tillsammans med Åsa 
Regnér, barn, äldre- och jämställdhets-
minister

Längst bak Klas Nelfelt, sen Anne Jala-
kas och Helene Engh. I mitten Monika 
Estenberger och längst fram Amanda 
Lindberg och Linda Eriksson
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Projektet Kännbart medverkade i 
Almedalen, och konstnären Gra-
ciela Gonzalo Sundström visade 
upp sin taktila konst i Almedalsbib-
lioteket. Projektledarna Torbjörn 
Svensson och Sarah Remgren höll 
ett seminarium som hette ”När syn 
och hörsel försämras”. Man kunde 
också få uppleva en konstutställ-
ning med hörselkåpor och ögon-
bindlar på Gotlands konstmuseum.

Vi medverkade även på Lika Uni-
kas seminarium ”Har parterna ett 
ansvar för jobb till personer med 
funktionsnedsättning?” Lika Unika 
hade också ett tält som stod i Al-
medalen där man kunde få mer 
information från federationen och 
medlemsförbunden. Tisdag efter-
middag stod Amanda Lindberg en 
stund i tältet.

För FSDB är Almedalen ett viktigt 
verktyg för att bevara och knyta 

nya och gamla kontakter. Det är 
viktigt att synas, för annars finns vi 
inte som en organisation.

Amanda Lindberg

Botkyrka blev bästa LSS-kommun!
I mitten av augusti utsågs 
Sveriges bästa LSS-kommun. 
Det blev Botkyrka som  
kammade hem segern.

Juryn motiverar sitt val bland an-
nat med att:
- Botkyrka har höga ambitioner 
om att följa LSS intentioner för att 
skapa individuella lösningar.

- Botkyrka har en särskild bruka-
rombudsman med uppgift att stå 
på den enskildes sida.
- Botkyrka har en budgetmodell 
som innebär att, om antalet per-
soner som tillhör LSS personkrets 
växer, så ökar resurserna för att 
verkställa insatserna.

Läs mer på www.hejaolika.se
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Verktyg för bättre hälsa i Almedalen

På ett seminarium den 7 juli 
under Almedalsveckan,  
presenterade Gunilla Kvist  
och Pernilla Nagy erfarenhe-
terna från projektet Verktyg för  
bättre hälsa.

Vilket stöd behöver HELA familjen 
kring ett barn med funktionsned-
sättning? Hur kan familjerna  
få verktyg för bättre hälsa och  
återhämtning i en ofta tungt be-
lastad vardag? Detta och övriga 
erfarenheter från projektet presen-
terades under mötesplatsen Full 
delaktighet.

Se hela filmen från seminariet

Filmen finns på https://www.youtu-
be.com/watch?v=Fyo1YxUy3DQ.  

Gunilla Kvist och Pernilla Nagy presenterade projektet Verktyg för bättre hälsa

Gunilla Kvist
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Dags för fler nya sedlar och mynt

Från och med den 3 oktober 
2016 släpps de nya 100- och 
500-kronorssedlarna samt nya 
mynt för 1-, 2- och 5-kronor.

Sedlarna har samma bredd, men 
de är olika långa. Sveriges Riks-
bank har därför tagit fram ett se-
delmått med punktskrift så att per-
soner som har synnedsättning ska 
kunna skilja på de nya sedlarna. I 
oktober 2015 kom de nya 20-, 50-, 
200- och 1000-kronorssedlarna. 
 
I våras skickade FSDB sedelmåt-
tet till alla medlemmar som läser 

punktskrift och/eller Daisy. Om du 
inte fick det utskicket, men ändå 
vill ha ett sedelmått går det bra att 
kontakta oss på fsdb@fsdb.org så 
skickar vi det till dig.

Obs! Efter den 30 juni 2017 blir de 
gamla 100- och 500-kronorssed-
larna ogiltiga. De gamla 1-, 2- och 
5-kronorna blir också ogiltiga då.

Ogiltiga efter den 30 juni 2016 är 
de gamla 20-, 50- och 1 000-kro-
norssedlarna.

Foto: Riksbanken

Boktips: Laga mat i blindo
Laga mat i blindo är titeln på 
en kokbok skriven av Eva Fridh 
(som har en grav synnedsättning) 
och Martin von Knorring (som är 
blind). Boken vänder sig till alla 
som vill lyckas i köket när det inte 

går att ta synen till hjälp. Boken 
finns på anpassade medier. För 
beställning och frågor: e-post 
jicefridh@gmail.com eller telefon 
0722-51 50 78.
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Avsiktsförklaring mellan  
FSDB och STTF

Amanda Lindberg med STTF:s styrelse-
ledamot Lina Lomberg 

Avsiktsförklaringen ska underbyg-
ga, stärka och odla en robust och 
långsiktig samverkan mellan FSDB 
och STTF (Sveriges teckenspråk-
stolkars förening). Det uttalade 
syftet är att ge fördel till personer 
med dövblindhet, döva samt andra 
som använder teckenspråk, men 
också till de som arbetar som teck-
enspråkstolkar och/eller dövblind-
tolkar i Sverige. Avsiktsförklaringen 
i sin helhet finns att ladda ner på 
FSDB:s hemsida www.fsdb.org

På gång i FSDB

September
13 september
FSDB:s förbundsstyrelse har möte, 
Enskede

16 - 18 september 
Föräldrarådets föräldrautbildning 
med årsmöte, Almåsa kursgård

Oktober
7 - 9 oktober
DBNSK-möte, Sundsgårdens  
folkhögskola i Helsingborg

14 - 16 oktober
Familjehelg, Ronneby Brunn i  

Blekinge (anordnas av projektet  
Verktyg för bättre hälsa)

28 - 30 oktober
Höstträff på hotell Scandic Crown,  
Göteborg

November
21 - 22 november
FSDB:s förbundsstyrelse har 
möte, Enskede

30 november
Slutkonferens projektet Verktyg för 
bättre hälsa på hotell Sheraton, 
Stockholm
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Aktuell forskning om RP
Flera dövblindsyndrom orsa-
kar retinitis pigmentosa (RP) 
som synnedsättning. Inte 
minst ushers syndrom som är 
den vanligaste diagnosen. Det 
pågår mycket forskning kring 
Retinitis Pigmentosa världen 
över. Nya forskningsrön kan vi 
läsa om då och då, men det är 
svårt att få begrepp om dem 
och vad framstegen egentli-
gen innebär. Hur nära ett bo-
temedel mot Retinitis Pigmen-
tosa är vi och hur skulle det i 
så fall gå till?

Efter att plöjt igenom allt material 
jag hittat kring ämnet vill jag börja 
med att klargöra att framstegen 
inom forskningen inte handlar om 
att helt och hållet återställa sy-
nen. Det ligger fortfarande som 
en Utopia-dröm i en avlägsen tid. 
Kampen och förhoppningarna i 
dagsläget gäller snarare att ta fram 
en behandling som kan bromsa 
RP eller ge tillbaka en liten del av 
synen. Det kan handla om att åter-
skapa förmågan att reagera på ljus 
eller att se en liten del av synfältet. 

Nano
I januari i år publicerade magasinet 
”Vetenskap och hälsa” en artikel 
om vad nanoimplantat kan göra för 
patienter som har förlorat synen 

helt. Genom att odla nervceller 
som reagerar på ljus och sedan 
skickar en elektronisk spänning 
till synnerven kan man ersätta de 
syncellernas funktion.  Idag finns 
näthinneimplantat i mikroskala 
som är klumpigt och besvärligt för 
användaren. Ett nanoimplantat 
skulle vara mindre och smidigare. 
Problemet är att nervcellerna mås-
te odlas utanför ögat tillsammans 
med stödjande celler (gliaceller) 
och att de stödjande cellerna då 
har växt så snabbt att de tagit över 
och kvävt nervcellerna. Årets stora 
nyhet är att man hittat en lyckad 
teknik för att odla nanocellerna. 
Med hjälp av att man placerat stå-
ende nanotrådar i ett visst mönster 
på liten platta (0,5x0,5 mm) som 
cellerna fått växa på. Med hjälp 
av tekniken kan man återskapa 
helt förlorad syn men också rädda 
kvarvarande celler så länge det 
går. En så kallat neuroskyddande 
åtgärd. Den neuroskyddande åt-
gärden tros vara verksam på pa-
tienter med RP som börjar förlora 
syn. Med hjälp av nanoskogar kan 
man skapa en gynnsam miljö för 
de nervceller som fortfarande har 
sin funktion kvar.  Man kan också 
få de kvarvarande nervcellerna att 
växa och överleva längre. 

För patienter som har förlorat sy-
nen helt tror man sig kunna be-
handla med nanoteknik. Det vill 
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säga att det bildas en elektronisk 
spänning där de träffas av ljuset. 
Man skulle kunna ersätta de ljus-
känsliga syncellernas funktion.  
Än är man bara på grundforsk-
ningsnivå och det kommer dröja 
länge innan tekniken kan testas  
på människor. 

Argus II 
FDA godkände den 14 februari 
Argus II. En artificiell näthinna som 
kan återställa syn. Ungefär som ett 
cochleaimplantat gör för hörseln. 
Implantatet innehar 60 elektroder 
och en liten kamera monterad på 
glasögon för att ta bilder. Implan-
tatet har godkänts för vuxna från 
ålder 25 eller äldre med grav RP. 
Ca 10 000-15 000 till de 100 000 
amerikaner med RP kommer att 
kvalificera sig för Argus II. Upp till 
4000 patienter per år kan behand-
las med anordningen. Den synen 
som kan återskapas är dock väl-
digt begränsad i nuläget. 

Photoswitch 
På universitetet i California Berke-
ley har man forskat fram en mole-
kyl som kallas DENAQ.  Molekylen 
är en så kallad ”Photoswitch” som 
får döda celler (stavar och tappar) i 
ögat att reagera på ljus.  Även här 
har man valt att testa på möss med 
retinitis pigmentosa. Flera olika ke-

mikalier har testats tidigare. Bland 
annat ämnen AAQ. Men AAQ har 
visat sig kunna skada fungerande 
celler i ögat medan DENAQ visat 
sig enbart påverka de celler som 
är skadade och inte fungerar.

Microb Optogenetik
Stavar och tappar är nervceller och 
ögats ljusreceptorer, som förvand-
lar ljus till elektrokemiska signaler 
som sedan tas upp av synnerven. 
När dessa slutar fungera får man 
RP. Optogenetik är en teknik där 
man utrustar ögat med gener från 
fotosyntetiserande mikroorganis-
mer.  Ett virus sprutas in i ögat. Vi-
ruset innehåller en gen från mikro-
organismen (natronomus faranis) 
som lever i det salta och basiska 
vattnet i Nakuru-sjön i västra Ke-
nya. Metoden har fungerat bra på 

Sten Andréasson, professor Lunds  
universitet. Foto vid en av FSDB:s  
tidigare höstträffar
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möss med RP. Mössen har fått till-
baka 1/8 av sin syn.  Behandlingen 
ger dock inte tillbaka något färg-
seende. En annan nackdel är det 
ljuskänsliga ämnet från mikroberna 
som inte anpassar sig efter olika 
ljusförhållanden. Istället har fors-
karna konstruerat ett slags glasö-
gon med videokameror kopplade 
till bildskärmar framför ögonen. 
Glasögonen justerar ljusstyrkan så 
den håller sig inom gränser för vad 
ögats nya ljuskänsliga ämne klarar 
av. Glasögonen finns numera som 
en kommersiell produkt i USA.

VPA 
  
VPA (Valproinsyra - Ergenyl) är 
ett känt läkemedel mot epilepsi 
och har testats på personer med 
RP i tre år. Det senaste resultatet 
har visat att VPA inte kan förbättra 
synen. 

The DRUGSFORD project 
Detta är ett internationellt forsk-
ningssamarbete där bland annat 
Tyskland, Italien och även Lund 
(forskare Per Ekström) studerar en 
ny behandlingsterapi, som innebär 
att man injiceras en skyddande 
substans (neuroprotektion) i ögat 
för att skydda nervcellerna i nät-
hinnan. Preparat förbereds nu för 
kliniska studier.

Genterapi
Tillsammans med ett virus sprutas 
en frisk gen in i ögat. Den genen 
kan sedan koda för det protein, 
som näthinnan alltid saknat och 
åter få näthinnan att fungera. Be-
handlingen har börjat testas på 
människor på flera olika ställen 
i världen, bland annat på Lunds 
universitetssjukhus här i Sverige. I 
USA är man på den sista fasen av 
kliniska prövningar och satsar där-
för på att få genterapi registrerat år 
2017 och i EU år 2018. 

Vad tror Sten Andréasson,  
professor Lunds universitet?

– Beträffande nya forskningsrön 
och behandling av RP är gentera-
pin fortfarande klart dominerande, 
berättar han. Det tar tid men det är 
viktigt med säkerhet och noggrann-
het innan genterapin registreras 
och används. Jag tror dock att man 
är på helt rätt väg för framtiden.
Det finns en nyupptäckt metod som 
ger genterapin en ordentlig skjuts 
på vägen under namnet Crisp/
Cas9. Ett enzym som kan läka ge-
ner. Den injicerar man tillsammans 
med genen i ögat.

– Vi kommer höra mer om Crisp i 
framtiden tror jag. Den kan göra att 
utvecklingen går snabbare, förkla-
rar Sten Andréasson. För att gen-
terapi ska fungera är det ett stort 
antal genförändringar som måste 
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identifieras, men nya metoder gör 
att utvecklingen går allt snabbare. 
Än så länge är A-vitamin den enda 
godkända behandlingen av RP. 
Den botar inte RP, men fördröjer 

försämringen av synen vilket inne-
bär chansen att behålla den syn 
som finns kvar lite längre. 

Text: Frida Inghamn

Varför har retiniker blivit så  
populära forskningsobjekt?

Caisa Ramshage är redaktör 
för Retinanytt som ständigt 
bevakar forskning och fram-
steg kring diagnosen Retinitis 
pigmentosa. Den ges ut av 
RP-föreningen och är en med-
lemstidning.

– Orsaken till att vi retiniker plötsligt 
har blivit så intressanta för forskare 
handlar om formen av vår sjukdom, 
säger hon.

Alla former av RP är genetiska. 
Eftersom sjukdomen inte beror på 
miljöfaktorer som till exempel dålig 
luft eller virus är de lätta att forska 
på. Svårigheten är dock att RP kan 
orsakas av fler än 200 olika genfel. 
Att RP är degenerativa och alltså 
gradvis försämras gör också diag-
nosen intressant att forska på, tror 
hon. 

– Det är en sjukdom i våra nervcel-
ler och det här är den viktigaste 
orsaken till att forskare väljer att 
studera RP, berättar Caisa.

Förutom i ögat och örat har vi re-
lativt begränsat med nervceller i 
kroppen, de flesta sitter i hjärnan 
och ryggmärgen.

– De stora folksjukdomarna på 
1800-1900-talet kan man nu han-
tera med antibiotika och vaccine-
ring.  Dagens stora folksjukdomar 
ligger till stor del i nervceller, det är 
till exempel Parkinsons, ALS, Alz-
heimers. De tre utvecklar sig alla i 
hjärnan, är (tror man) ärftliga, de-
generativa och ligger i nervcellerna 
precis som RP.

Näthinneforskare kan ge pupill-
vidgande medel och titta rakt in 
i retinikerns öga för att iaktta om 
näthinnecellerna växer som tänkt 
efter en behandling. Forskare som 
studerar behandlingar på sjukdo-
mar i hjärnan kan se yttre effekter 
av en behandling, men inte säkert 
veta resultatet av behandlingen 
förrän patienten avlidit och man 
kan genomföra undersökningar av 
hjärnan.
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Vilka behandlingar är det som är 
mest intressanta för dessa fors-
kare? Vad kan vi vänta oss?  
– Framför allt alla former av gen-
terapi och stamcellsbehandlingar, 
spår Caisa. Genterapin spåddes 
för ett par år sedan kanske inte bli 
så stor för RP eftersom det finns 
så många olika varianter och be-
handlingen måste skräddarsys och 
testas för varje variant, det gjorde 
att man trodde att det endast skulle 
bli behandlingar för de allra vanli-
gast förekommande RP-formerna. 
Nu har ju CRISPR-teknologin bör-
jat utforskas och det kanske inte 
blir lika komplext som man trodde 

Projektet Döva tolkar och översättare

att skapa unika behandlingar för 
varje form. Stamcellsforskningen är 
oerhört spännande, de är i utfors-
karstadiet, man vet inte vilken form 
av stamceller det är som kommer 
att ge bäst resultat. Svaret kommer 
nog att komma relativt snabbt ef-
tersom det forskas oerhört intensivt 
inom stamcellsområdet.

Text: Frida Inghamn

Hej alla vänner! Den 24-26 
augusti började en ny grupp 
döva tolkar och översättare 
sin utbildning. 

Vilka är det som använder döva 
tolkar och översättare? Den frågan 
ställer sig många till oss i projektet. 
Projektets uppdrag är inte att dela 
upp dem i behovsgrupper utan att 
varje tolkanvändare har rätt till en 
optimal fullgod kommunikation. 
Döva tolkar och översättare har en 
kulturell och språklig kompetens 
och erfarenhet som behöver tillva-

ratas och synliggöras. Döva som 
har teckenspråk som första språk 
har andra förutsättningar i sina tolk- 
och översättningsarbeten. 

Det har funnits och finns behov av 
döva tolkar och översättare inom 
teckenspråksfältet. Därför är också 
marknadsföring och information 
en viktig del i projektets avslut-
ningsarbete så att döva tolkar och 
översättare erbjuds tjänster och 
anställningar inom arbetsmarkna-
den. Diskutera och dela med er så 
mycket information och erfarenhe-

Läs mer om RP-föreningen 
och Retinanytt på 
www.retinanytt.se
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ter om döva tolkar och översättare 
till era vänner, arbetskamrater, ar-
betsledning, politiker, beslutsfattare 
och ja hela ditt nätverk.

FSDB och SDR har fått beviljat 
bidrag från Arvsfonden för andra 
utbildningsåret i syfte att utbilda 
nya tolkar och översättare 2016-
2017. Det sker i samarbete med 
tre folkhögskolor och på halvfart. 
Gruppen består av tio tolkar och 
tolv översättare och har haft sin för-
sta sammankomst i Stockholm på 
Stockholms universitet den 24-26 
augusti. Träffarna sker ca en gång 
i månaden fram till maj 2017 och 
deltagarna studerar själva på  
hemmaplan mellan träffarna.  
Håll utkik efter nya döva tolkar 
nästa sommar!

Projektet har också ett annat vik-
tigt uppdrag. Att utbildningen skall 
permanentas och återkomma re-
gelbundet så att fler och fler döva 
personer utbildas till tolkar och 
översättare i framtiden. Målet är att 
utbildningen i fortsättningen anord-
nas av folkhögskolorna i Ström-
bäck, Västanvik och Mo Gård med 
statsbidrag från Myndigheten för 
yrkeshögskolan. Just nu pågår lob-
byarbete så att MYH skall bevilja 
statsbidrag till utbildningen från 
nästa höst.

Vill du veta mer, kontakta oss, så 
besöker vi er förening och berättar.
Hälsningar Åsa Henningsson 

Mer information 

www.sdr.org
SDR facebook
Twitter: Dövatolkarochös

Kontaktuppgifter

Åsa Henningsson (ass projekt-
ledare): 
asa.henningsson@sdr.org

Maya Rohdell (projektledare):  
maya.rohdell@sdr.org 

Eva Sundqvist-Dahne  
(medarbetare): 
eva.sundqvist.dahne@sdr.org 

Krister Schönström föreläser om  
språkens grunder i allmänhet
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Efterlängtad vecka för stora och små

Den 27 juni – 2 juli var det  
äntligen dags för FSDB:s  
familjevecka som denna gång 
hölls i Södertälje på  
Hagabergs folkhögskola.

Folkhögskolan ligger i ett skogsom-
råde med grön fin natur och små 
röda stugor runt skolan. De små 
stugorna heter ”Hoppet”, ”Kärle-
ken”, ”Glädjen” mm och det kän-
des skoj att påminnas om glädje 
på platsen. Naturen var skön att 
promenera i när tillfälle gavs. På 
skolans område finns också kyrka, 
kapell, stor kyrkklocka och en  
sinnesträdgård.

Vi kom dit med färdtjänst och det 
var lite nervöst eftersom Södertäl-
jebron var skadad på grund av en 
tidigare trafikolycka. Det var lite 

längre kö än vanligt, men fram kom 
vi till slut från alla från olika håll i 
Sverige. Väl på plats blev vi visade 
till våra bostäder och vi paxade 
varsin säng direkt. Sedan kollade vi 
in resten av huset. Stugan har en 
korridor med rum på båda sidorna 
av korridoren. Vid ingången finns 
ett stort uppehållsrum som har kök 
i ena halvan, och TV -hörna i den 
andra halvan. TV-hörnan blev pop-
pis hos barnen när de inte var med 
fritidsledarna på dagarna. I matsa-
len blev vi välkomnade med korv 
och bröd samt saft/kaffe/te. 

Lite senare gick vi till ett av skolans 
konferensrum och presenterade 
oss för varandra. Sedan var  
det sovdags. Vissa gick till stugor-
na, andra satt kvar i skolan  
och umgicks.

Glada deltagare i alla åldrar på sommarens familjevecka 2016
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Under veckan blev det föreläsning-
ar för oss föräldrar. Barnen var med 
sina fritidsledare i tre olika grupper 
beroende på ålder. Barnen pyss-
lade med pärlor, lera eller spelade 
kubb, krocket, lekte i lekparken, var 
i Södertälje shoppingcentrum och 
kollade i affärer (ungdomarna). 

En föreläsning för oss vuxna hand-
lade om stresshantering. Då kom 
två personer från Stockholms Döv-
blindteam och föreläste för oss. 

Andra teman under familjeveckan
var teater, gjuta händer, en dags-
utflykt på Gröna Lund, åka amfi-
biebuss (buss som kan köra både 
på land och i vatten) med guidetur 
med Jasper, Familjesektionens 
årsmöte, friskvård då alla fick göra 
vad de kände för. Vi hade också 
en teatershow för varandra som 

handlade om stressituationer i olika 
perspektiv. En eftermiddag fick vi 
föräldrar se overhead med barnens 
teatershow och sången som de 
hade lärt sig på teckenspråk. Vilka 
fantastiska barn!

På fredagen blev det mycket god 
avslutningsmiddag i matsalen för 
alla tillsammans och slutligen fixa-
de ungdomarna disko på kvällen. 
Wow! 

Denna familjevecka är något både 
föräldrar och barn längtar till varje 
sommar. Visst håller ni med? Ni 
föräldrar med dövblindhet som är 
nyfikna på att åka: åk, ni kommer 
inte att ångra er!

Lickan Qviberg Olsen

Att spela kubb var en av många uppskattade aktiviteter under veckan
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Tips på aktiviteter:

Osynlig utställning för möten med 
synskadades värld!

Är du nyfiken på hur det skulle vara att leva utan synen? 
Genom utställningen Osynlig utställning får du en unik 
möjlighet att prova på just detta. Istället för synen kom-
mer du att få lita på din känsel, hörsel och luktsinne. 

Förutom utställningen finns det guidade turer. Det är blinda och 
synskadade guider som tar hand om besökarna. Hela program-
met tar cirka 90 minuter. Utställningen öppnade den 2 september 
på Tullvaktsvägen 2 i Stockholm. Läs mer på: 
http://osynligutstallning.se

Välkommen till Riksgymnasiet för 
döva och hörselskadade!

Möter du ungdomar som ska börja gymnasiet läsåret 
2017/2018? Under hösten är de välkomna på program-
besök på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. 

Programbesöket innebär att eleven under tre dagar får delta i 
undervisningen på ett av gymnasieprogrammen.

Elever med hörselnedsättning
29 november - 1 december 2016

Elever från statliga specialskolor
6 - 8 december 2016

Sista anmälningsdag är den 16 oktober 2016. 

Mer information och anmälningsformulär finns på  
http://www.orebro.se/riksgymnasiet
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Vecka 47, 21-25 november 
Datakurs samt iPad och iPhone

Notera datumet!
Boka in onsdagen den 30 november! Då har projek-
tet Verktyg för bättre hälsa sin slutkonferens på hotell 
Sheraton i Stockholm. Information om innehåll och 
klockslag meddelas längre fram.

Hos oss får du möjlighet att 
lära dig använda dina IT-hjälp-
medel utefter dina önskemål 
och dina behov. 

Det spelar ingen roll om du har stor 
datorvana eller ingen alls. Det kan 
handla om t.ex. ordbehandling, 
e-post, hantera din mobil eller surf-
platta, använda Facebook mm.

Alla lektioner sker individuellt där 
du och din lärare gemensamt arbe-
tar med din dator eller mobil.  Mel-
lan lektionerna finns det tid till eget 
arbete eller friskvård.  

Anmäl dig före den 3 oktober. 
Anmäl dig till malin.karlsson. 
mullsjo@folkbildning.net 
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Sammanfattning av delbetänkande  
från Indelningskommittén

FSDB bevakar utredningen om 
nya landsting och regioner för 
att det kan komma att påverka 
förbundets verksamhet framö-
ver om förslagen går igenom.

Anledningen till utredningen är att 
anpassa sjukvården, kollektivtrafi-
ken och arbetsmarknaden för fram-
tidens utmaningar. Idag bor ofta 
medborgare i en stad men arbetar 
i en annan stad. Det kan också 
underlätta och stärka relationen 
mellan regering och riksdag och 
landsting/regionerna.

Inledningskommittén har lämnat sitt 
delbetänkande den 30 juni 2016. 
Slutbetänkandet kommer den 31 
augusti 2017.

I delbetänkandet tar man upp att 
tre nya län och landsting kan kom-
ma att bildas till 2019. Norrlands 
län, Svealands län och Västra Gö-
talands län föreslås bildas 1 januari 
2018. Landstingen med samma 
namn föreslås bildas 1 januari 
2019.

Norrlands län
Norrlands län föreslås omfatta 
Jämtlands län, Norrbottens län, 
Västerbottens län och Västernorr-
lands län. Befolkningen i det nya 
länet beräknas bli 885 000 männis-

kor boende i 44 olika kommuner.
Den största staden är Umeå med 
120.000 invånare. Residensstad i 
Norrlands län föreslår kommittén 
att regeringen ska välja en utav de 
nuvarande fyra städerna: Luleå, 
Umeå, Härnösand eller Östersund. 
Oavsett vilken ort som blir resi-
densstad bör verksamhet förläggas 
på flera orter i länet.

Svealands län
Svealands län föreslås omfatta Da-
larnas län, Gävleborgs län, Söder-
manlands län, Uppsala län, Väst-
manlands län och Örebro län.
Länet föreslås bildas 1 januari 
2018. Landstinget föreslås bildas 1 
januari 2019. Invånarantalet i detta 
län med dagens befolkning skulle 
uppgå till 1 756 000 invånare.
Antalet kommuner blir 64 stycken.
Uppsala är den största staden med 
210 000 invånare. Städer som 
har mer än 100 000 invånare är 
Eskilstuna, Västerås och Örebro. 
Residensstad: Kommittén föreslår 
att regeringen ska utse någon av 
städerna: Falun, Gävle, Nyköping, 
Uppsala, Västerås eller Örebro.

Västra Götalands län 
Västra Götalands län föreslås om-
fatta Västra Götalands län och 
Värmlands län. Länet föreslås 
bildas 1 januari 2018. Landstinget 
föreslås bildas 1 januari 2019.
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Med dagens befolkningsmängd i 
området bor det 1 925 000 männis-
kor i det föreslagna området. Det 
nya länet kommer att bestå av 65 
kommuner. Residensstad i Västra 
Götalands län föreslås bli Göte-
borg.

Det föreslås att det ska finnas en 
länsstyrelse för varje nytt län. Och 
utredningen uppmuntrar att läns-

styrelsens verksamhet fördelas 
mellan olika verksamhetsorter inom 
det nya länet, för att ha närhet till 
medborgarna. Länsstyrelsen är 
den myndighet som sköter statliga 
frågor regionalt. Frågor som bl.a. 
miljövård, jämställdhet, tillsyn av 
stiftelser m.m

DBU-sidorna: 
 

Helena Christoffersson har ordet 
Christoffersson DBU-sidorna från 
iPhones tangentbord på tunnelba-
nan (gröna linjen). 

Vi har haft styrelsemöte och ar-
betsmöte, för att diskutera DBUs 
framtid. Vi vill informera er om 
att vi satsar på medlemsvärvning 
gällande från och med nu fram till 
årsskiftet 2017, vilket innebär att vi 
prioriterar intressepolitiska frågor 
lågt. Detta beslut var på grund av 
krav från Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor. För 
att få organisationsbidrag krävs att 
DBU har medlemmar mellan 6-25 
år. DBU har för många medlemmar 
som är från 24 upp till 30 år, så det 
är därför extra viktigt att vi arbetar 
med medlemsvärvningen i yngre 
åldrar.

Selfie på Helena med färgglad klänning 
och flätat hår som togs på Marjanberget i 
Split, Kroatien. 

Hejhej!

En regnig dag efter en skön som-
mar skriver vice ordförande Helena 
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Nu till den roliga nyheten! DBU har 
haft fjällvandringen den 27-31 juli. 
Fjällvandringen genomfördes med 
två grupper. Ena gruppen vandrade 
Jämtlandstriangeln som bestod av 
Storulvån, Sylarna och Blåham-
maren. Den andra gruppen vand-
rade dagsturer i Storulvån. Det var 
en riktig utmaning att vandra med 
begränsad syn. Många säger ”ald-
rig mer!”, men de kan vara väldigt 
stolta över sig själva att ha lyckats 
vandra i fjällen!

Nu närmar det sig till den regionala 
verksamheten i Stockholm: Foto-
modell för en dag av Fota mig som 
blir den 1 oktober. 

Det är först till kvarn som gäller för 
att anmäla er till FSDBs årliga höst-
träff den 28-30 oktober! Det finns 
enbart tolv platser. DBU kommer 
att vara på plats och ordna roliga 
aktiviteter. Häng med och glöm 
inte att anmäla er till Emil, emil@
fsdb.org och uppge DBU, så att du 
får subventionerad deltagareavgift 
som är 250 kr. 

Ha en härlig höst med färgglada 
löv! 

Helena Christoffersson 

En glad grupp med två guider efter den tuffa vandringen!
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FSDB Stockholms och Gotlands län:

Studieresa till Danmark

Bak vänster Göran Rydberg, framför 
honom Anita Örum. Sedan är det Rolf 
Eriksson, Henrik Hoyrup Ottesen och 
sist Jane Eriksen. Foto: Ulla Juhlin

Den 26-29 maj åkte Anita 
Örum, Rolf Eriksson, Jane 
Eriksen och Göran Rydberg på 
en studieresa till FDDB, Fören-
ingen Danske Dövblinde. 
Där mottogs gruppen av förening-
ens vice ordförande Anders Frans-
son. Det var givande dagar med 
fint utbyte av varandras erfarenhe-
ter kring olika områden såsom ut-
bildning kring tekniska hjälpmedel, 
rätten till tolk mm.

FSDB Stockholms och Gotlands 
län tackar Lars Norrmans fond som 
möjliggjorde denna resa.

Text: Ingela Jacobsson

Rolf Eriksson, Alexandra Charles och 
Anita Örum. Foto: Ulla Juhlin

I Almedalen
Anita Örum och Rolf Eriksson del-
tog under Almedalsveckan som pri-
vatpersoner och syftet var att sam-
la inspiration och knyta kontakter 
för FSDB Stockholms och Gotlands 
läns intressepolitiska verksamhet.

Text: Anita Örum
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Friskvårdsdagar på Almåsa 14-17 juli

FSDB Stockholms och Got-
lands län arrangerade frisk-
vårdsdagar på Almåsa den 
14-17 juli.
Friskvårdsdagarna lockade flera 
deltagare varav en långväga gäst 
som kom från Umeå.

Det var ett fullspäckat program 
med bland annat ridning, båtutflykt 
till Utö, Afternoon Tea på Häringe 
slott där man också hade möjlighet 
att bada i slottets pool samt yoga.

Text: Ingela Jacobsson

Deltagarna kopplade av under friskvårdsdagarna. Foto: Ulla Juhlin

Serie del 3: Goa aktivitetsveckor  
på Sundsgården

Måndag 25 april
Så var det dags igen för en trevlig 
vecka på Sundsgården! Åkte he-
mifrån vid kvart över åtta - säkrast 
tänkte jag, eftersom man brukar få 

samåka! Så även denna gång blev 
det en tur i bygden och in till Lund, 
för att sen fortsätta mot målet! 
Denna dag bjöd dessutom på blan-
dat och gott vädermässigt - snö 
hemma, sol och regn på väg och 
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väl här lite hagel, snö, blåst och 
regn? 

Kom fram gjorde jag och fick pack-
at upp, sedan blev det lunch till-
sammans med vårt glada gäng.
På eftermiddagen fick vi en resa ut 
i rymden tillsammans med en av 
skolans goa lärare! Här kommer 
lite axplock:

Ett årtal att lägga på minnet av 
två skäl, 1957. Man skickade upp 
rymdsatteliten Sputnik och man 
sände ut den första hunden i rym-
den - Laika! 
1961 sändes Juris Agard upp som 
förste man i rymden! 
1969 for Armstrong till månen! 
Vi fick veta lite om svarta hål, det 
är egentligen en stjärnas kollaps 
i vilken det bildas ett tomrum som 
suger åt sej himlakroppar! 

Vi pratade om viktlöshet, där det 
egentligen är så funtat att t ex sa-
telliterna faller mot jorden men föl-
jer svängningen av klotet. Detta för 
att hastigheten framåt är ganska 
snabb - det vi kallar omloppsbana! 
Lite fysik halkade vi också in på:
Det handlade bland annat om att 
definiera en sidas uppbyggnad, om 
hur en atom är uppbyggd: den är 
odelbar, absolut minsta byggstenen 
i ett grundämne!

Genom spektroskopi talas det om 
olika ljussättning beroende på vilket 
grundämne de tillhör! Radioaktiv 

strålning är lika med ämnen som 
faller sönder! Elektromagnetik = 
kort-, mellan- och långvågor. Finns 
bland annat i mikrovågsugnar.

Som ni märker blev det en intres-
sant eftermiddag! 

Tisdag och onsdag  
26-27 april
Här två späckade, härliga dagar 
med tjejen som har bloggen penna/
spade! Två förmiddagar har vi äg-
nat åt tema doft/smak där vi gavs 
tillfälle lukta, känna och smaka 
ytterligare olika örter och kryddor. 
Tänk att det finns så mycket att 
välja på idag. Vi pratade även om 
gödslingstips, samt odlingstips för 
de som har uterum/balkong, vilket 
ju också blivit så trendigt idag!
På tisdagen på eftermiddagen blev 
det en helt apropå tur till Plantagen, 
en plantskoleaffär en liten bit däri-
från. Var egentligen meningen att vi 
skulle på annat men det var för då-
ligt väder. Men det var inte alls fel 
att istället få komma till denna butik 
och få lite ögonfägnad, prisidéer, 
tips mm.

På onsdagen på eftermiddagen 
besökte vi Tomatens hus som lig-
ger strax utanför Vallåkra. Det var 
magiskt att få komma till detta stora 
växthus - hela 3000 kvm! Ägarin-
nan berättade att de startade verk-
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samheten 1990. Här finns 50 sor-
ters tomater. Vi fick provsmaka två 
sorter, goda var de! Man gör även 
marmelad, juicer mm. Något vi 
också fick testa var gurkglass och 
tomatsorbet och det var smarrigt 
värre! Dessutom fanns möjlighet att 
köpa plantor, hemgjorda marmela-
der, tomater, kryddgrönt mm. Intill 
fanns restaurang och café, som 
barnen drev.

Torsdag 28 april
På förmiddagen denna dag blev 
det fortsättning på tema själv-
balans. Vi gick mer in på hur vi 
presenterade oss själva, om vilka 
ramar vi befinner oss i, samt att vi 
dagligen förhandlar både med oss 
själva och med omgivningen runt 
omkring oss, med andra och även 
med våra husdjur om man har det, 
eller med barnen. På eftermidda-
gen gav vi oss iväg på varsitt håll i 
omgivningarna och njöt av naturen 
och havet.

Fredag 29 april
Denna förmiddag fick vi åter umgås 
med den trevlige baptistprästen! 
Han berättade om pilgrimsvand-
ringar och dess betydelse, satt med 
oss och pratade vid förmiddags-
fikat. Sedan följde vi med honom 
ut och tog en promenad i området 

kring skolan. Detta blev en så kall-
lad pilgrimsvandring. Vi stannade 
till emellanåt och fick berätta vad vi 
kände, han läste några korta verser 
vid varje stopp och bad oss reflek-
tera över våra tankar samt dela 
med oss om vi ville om vad vi kän-
de och tänkte. Der var så härligt, 
otvunget och det kändes jättebra!
Under lunchen frågade jag mina 
kära goa vänner om veckan och 
alla verkade nöjda och belåtna med 
den även denna gång. Härligt!
Eftermiddagen avslutades med 
språket, som denna gång hand-
lade om att vi alla bär på ett stycke 
historia att föra vidare om man så 
önskar. Det är väl så med minnen, 
att några vill man gärna föra vidare 
och andra vill man bara lämna där-
hän, eller hur mina vänner?

De här tre veckorna på Sundsgår-
den har varit guld värda och jag 
hoppas och ser fram emot ytterli-
gare guldklimpar. För vad är väl så 
berikande som det enkla i livet och 
att få dela det här och nu med goa 
kära vänner? Med detta avslutar 
jag min trilogi och stort tack till våra 
kära tolkar, tolksamordnare, lärare, 
samt Gudrun Rooth som kommer 
att gå i pension. Tack också till alla 
dem som bjudits in att föreläsa mm 
för oss!  Hoppas verkligen vi ses 
igen och att fler av våra medlem-
mar vågar och vill vara med i ge-
menskapen! 

Vid pennan/Eva Fridh



29

Glimtar från sommarens ridläger 

Tror du att dövblinda inte kan 
rida? I så fall får du tänka om. 
Naturligtvis kan vi rida och 
med rätt teknik kan det vara 
riktigt bra balansträning. Våra 
svenska FSDB-vänner ligger 
några steg före oss.

Mitt namn är Ditte B. Sørensen. 
Jag kommer från Danmark, i hu-
vudsak från Århus. Jag är 27 år 
och har Neurofibromatos typ 2 
(NF2). Det har lett till att jag har bli-
vit döv, jag är blind på vänstra ögat 
och har starkt nedsatt syn på hö-
gra ögat och min balans är mycket 
dålig. Jag har alltid varit förtjust i 

hästar och ridning. Jag red i cirka 
10 år, men efter att jag flyttade he-
mifrån, blev det inte av och plötsligt 
hade det gått tio år sedan jag satt 
på en hästrygg. Mycket dumt!

För att göra en lång historia kort 
fick jag reda på att Jane Eriksen 
(som är syster till Dorte Eriksen i 
FDDB) rider med hjälp av en vibra-
tionsteknik som kallas Ready-Ride. 
Jag blev nyfiken och ville veta mer. 
Plötsligt hade jag blivit inbjuden till 
den svenska regionala föreningen 
FSDB Örebro-Värmlands ridläger! 

Äntligen kom till slut den stora 
dagen 1 augusti. Jag åkte med tåg 
redan kl.5.23 från Köpenhamns 
centralstation. Efter några tågbyten 
kom vi fram till Herrljunga station. 
Därifrån blev det en kort biltur längs 
slingrande vägar med fina svenska 
trähus i röda och blå färger - det 
var som om vi hade hoppat av 
tåget och istället hoppat direkt in i 
Astrid Lindgrens berättelse om Emil 
i Lönneberga… 

Vi kom fram till Sämsholms gård 
där ridlägret skulle äga rum. Går-
den ligger ca 10 mil öster om Gö-
teborg. Området är helt magnifikt, 
pittoreskt, idylliskt och med svensk 
prägel. Det är så vackert!  När vi 
anlände, hälsade vi på varandra 
och hade presentationsrunda. Det 

Teresia Lindberg, en av deltagarna på 
ridlägret, badar med sin häst
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fanns åtta dövblinda, sex kvinnor 
och två män, samt tolkar och assis-
tenter. Åldrarna på deltagarna var 
spridda från 25 till 57 år. Mycket 
trevliga människor. Sedan fick vi 
våra rum och hästar. En med döv-
blindhet hade med en egen häst. 
En dövblind med egen häst! Ja, allt 
är möjligt!

Det team som fick det hela att fung-
era på lägret bestod av ridlärare 
Angelica, hennes mamma Marita, 
och en gentleman som hjälpte till 
i köket. Och sedan fanns det as-
sistenter. De var mycket noga med 
att vi med dövblindhet själva skulle 
göra så mycket jobb som möjligt. 
Det var helt fantastiskt att slippa 
bli av med sin självständighet. Vi 
gjorde alla möjliga sysslor: samla-

de hästarna, sadlade dem och gav 
dem mat, mockade mm. Arbetet 
var hårt och krävde mycket energi. 
Om vi inte orkade stod assisten-
terna redo att låna ut en hand. Min 
lägerhäst hette Spicey. Hästen var 
mörkbrun och var glad och lugn till 
sinnet.

Varje dag fanns det möjlighet att 
rida både morgon och eftermiddag. 
Man kunde välja mellan ridning 
på spår/bana inne eller ute, gå i 
skogen eller rida i sjön. Det var så 
fantastiskt! 

I skogen hade vi gott om möjlig-
heter att njuta av naturen på häst-
ryggen. Vi smakade hallon när de 
var mogna och fick också uppleva 
de svenska myggorna... Vi märkte 

Hästar i varierande storlekar...
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också hästarnas olika känslor. På 
banan var hästarna bekväma och 
säkra, men i skogen hade de öro-
nen framåt och halsarna sträckta.

Naturligtvis ville jag också prova en 
ridtur i sjön. Uppför och nedför till 
sjön. Vi gick två gånger fram och 
tillbaka i det grunda vattnet. Tredje 
gången var vi tvungna att se hur 
långt vi kunde få hästarna ut i sjön. 
Några av hästarna älskar vatten 
och de plaskade runt. Jag kunde 
inte få ut Spicey så långt i sjön, 
men jag fick i alla fall våta tår. Det 
var verkligen en rolig och vacker 
upplevelse.
 
På planen tränade vi också olika 
körteknik. Det fanns små hinder 
där vi kunde träna i stående i stig-
byglarna och lätta bakdelen från 
sadeln.
  
Kommunikation mellan döva och ri-
dinstruktörer kan vara lite besvärlig. 
I mitt fall har jag behov av tecken-
språkstolkar och det blir inte en bra 
vinkel när jag sitter uppe på hästen 
och kikar ner på tolken. Varje gång 
jag ska göra något nytt, måste jag 
sluta rida och gå nära tolken. Men 
självklart har ju svenskarna kommit 
på en bra lösning! De har utvecklat 
vibrationstekniken Ready-Ride!

En morgon fick vi besök av data-
ingenjören och forskaren Parivash 
Ranjbar från Örebro. Hennes forsk-
ning inkluderar Ready-Ride.

Jag fick prova på två olika model-
ler: Wireless Ready-Ride och en 
annan med kablar. Den trådlösa 
tyckte jag var bäst. Den bestod av 
två mobiltelefoner och fyra vibrato-
rer. Jag fick kuddar med vibratorer 
monterade på kroppen; en på varje 
handled, en på bröstet och en på 
ryggen. Jag hade en mobiltelefon 
som tog emot signaler från ridin-
struktörens mobil. I förväg gick vi 
igenom vad varje signal betydde. 
Vi använde följande: Vibratorer på 
handlederna, långa signaler indi-
viduellt betydde sväng höger och 

Klas Nelfelt krafsar hästens hovar
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vänster. Om båda vibratorerna 
vibrerade samtidigt med en kort 
signal, betydde det skritt, två korta 
signaler betydde trav.

Vibration på rygg betydde stopp 
och på framsidan av bröstkorgen 
betydde det att fortsätta skritta rakt 
fram. Utmärkt! Wow! Plötsligt blev 
ju jag mycket mer självständig när 
jag red. Hästen tyckte inte alls att 
det var konstigt, men jag satt där 
nästan som ”i chock”.

1000 tack!
Hur blir det nu? Jag måste defini-
tivt hitta någon sorts ridning hem-
ma i Århus. Och Centrum för syn 
och hjälpmedel är inställda på att 

skaffa Ready-Ride. Om FDDB:s 
ledningsgrupp och styrelsen går 
med på det, så vill jag arbeta för 
att medlemmarna kan få möjlighet 
att prova ridning som motion och 
senare också ett ridläger. Ridning 
är mycket effektivt för många av 
oss med dålig balans. Hästar är 
fantastiska djur även för oss som 
har dövblindhet.

1000 tack till FSDB Örebro-Värm-
lands län, arrangörerna, teamet 
bakom kulisserna, assistenter och 
tolkar! Det var min sommars mest 
fantastiska fem dagar!

Text: Ditte Sorensen (ledamot i 
FDDB:s förbundsstyrelse). Texten 
är sedan fritt översatt och kraftigt 
förkortad


