
”Jag tar med mig en skön känsla hem.” Verktyg för 
bättre hälsa

För familjer som har barn/ungdom 
med dövblindhet

Verktyg för bättre hälsa är ett projekt finansierat av Arvsfonden. 
Förbundet Sveriges Dövblinda, FSDB, är huvudman.

”Det här var den bästa helgen i hela mitt liv.”
Maja, 11 år

”Dessa helger är SÅ viktiga.”

”Fokus på syskon och strategier för välbefinnande var efterlängtat.”

”Fått mer verktyg att överleva vardagen, hantera stress m m. 
Mycket värdefullt för mig.”

”Jag tror att det är viktigt att hitta sätt att acceptera livet som vi har. 
Att ta en dag i taget och försöka att inte tänka så långt framöver. 
Men det är svårt. Så detta var välbehövligt.”

”Supertrevligt! Underbart att få dela information med andra föräldrar.”

”Tack för en underbar helg som gett mycket. Ett andningshål i vardagen 
med familjen, utan oro om vad andra tänker och tycker”

Fler röster från familjehelger:



Familjen runt ett barn eller en ungdom 
med dövblindhet ställs inför stora 
utmaningar. Att ha en familjemedlem 
med omfattande funktionsnedsätt-
ning innnebär i regel långvarig stress 
över tid. Undersökningar visar att 
psykisk ohälsa ökar i samhället och 
för familjer som har barn med funk-
tionsnedsättning är risken än större. 
Det är även vanligt med psykoso-
matiska besvär hos syskon. För att 
kunna hantera kontinuerlig stress och 
samtidigt finna en fungerande vardag 
behöver familjerna nya kunskaper och 
verktyg.

Dövblindhet* är ett samlingsbegreppp 
för en allvarlig grad av kombinerad 

Verktyg för bättre hälsa
Verktyg för bättre hälsa är ett projekt som pågår under 2014-
2016. Målgruppen är familjer som har barn/ungdomar med 
dövblindhet/kombinerad syn- och hörselnedsättning. 
Projektet är finansierat av Arvsfonden och Förbundet Sveri-
ges Dövblinda, FSDB, är huvudman. 

hörsel- och synnedsättning. Familjer 
med barn/ungdomar med dövblindhet 
är få till antalet och erfarenhet från an-
dra områden visar att behovet, av att 
träffa andra familjer i liknande situa-
tion, är stort. 

Inom projektet anordnas fem famil-
jevistelser på olika platser i Sverige. 
Under dessa helger får föräldrarna 
enkla och användbara redskap för 
återhämtning och vila. De får prova 
metoder för att bättre kunna hantera 
stress och påfrestningar. Syskon får 
samtala om sin roll och inte minst 
får hela familjen en chans att umgås 
under avslappnade former. Syftet är 
att familjen ska stärkas, få verktyg för 

bättre hälsa. Ett av projektets mål är 
att så många familjer som möjligt ska 
få ta del av verktygen, såväl nya som 
gamla medlemmar över hela landet.

Inom varje landsting är det en utma-
ning att ordna fungerande familjeverk-
samhet för familjer som har barn med 
dövblindhet. Därför är det långsiktiga 
målet med Verktyg för bättre hälsa att 
nationella familjehelger ska anordnas 
regelbundet.

I projektets samverkansgrupp ingår 
Nationellt Kunskapscenter för döv-
blindfrågor, Mo Gård, Riksförbundet 
DHB, Specialpedagogiska skolmyn-
digheten, Västra Götalandsregionens 
Dövblindteam, Dövblindenheten 
för region Skåne, Dövblindteamet i 

Stockholms läns landsting samt För-
eningen Sveriges Habiliteringschefer.

*Dövblindhet är ett specifikt funktions-
hinder. Dövblindhet är en kombinerad 
syn- och hörselnedsättning. Dövblindhet 
begränsar en persons möjlighet att delta 
i aktiviteter och inskränker full delaktig-
het i samhället i sådan grad, att samhäl-
let måste underlätta genom att tillhan-
dahålla specifika insatser, anpassa 
omgivningen och/eller erbjuda tekniska 
lösningar. (Nordisk definition av döv-
blindhet. Antagen av Nordiskt Ledarfo-
rum i Reykjavik, maj 2007 och reviderad 
av svenska dövblindrådet 2013.)

Följ gärna projektet på: http://www.
arvsfonden.se/projekt/verktyg-för-
bättre-hälsa
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