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Ordförande har ordet

Amanda Lindberg

Julledigheten har varit för mig en 
skön avkoppling och en möjlighet 
att ladda batterierna för en hektisk 
vår. Hoppas din ledighet också 
har gett dig ny energi! Ljuset bör-
jar komma tillbaka igen och det är 
skönt att vara på rätt sida av nyåret 
och blicka framåt till den nalkande 
våren och sommaren! 

Ni har väl uppmärksammat att i 
decembernumret av Kontakt med 
FSDB fanns det en fråga som vi 
uppmanade röstberättigade med-
lemmar att svara på. Det är något 
som vi kommer att fortsätta med, 
så bläddra framåt och läs det här 
numrets fråga och skicka in ditt 
svar till oss. 

För 2016 kommer erbjudandet 
för värvande medlemmar och nya 
medlemmar att kvarstå. Du som 
värvar en ny röstberättigad med-
lem får 250 kr, och den nya röst-
berättigade medlemmen får delta 
gratis på en regional aktivitet där 
förbundet står för deltagaravgiften.

Förbundsstyrelsen har haft sitt för-
sta styrelsemöte den 27 januari:

Aktuella frågor:

Delar av tolktjänstutredningens för-
slag har fortsatt att utredas internt 
inom Socialdepartementet, dock 
utan inblandning av brukarorgani-
sationerna. Det är oklart om  
den interna utredningen kommer 
att skickas på remiss. FSDB beva-
kar frågan.

Socialdepartementet sammankal-
lade funktionshinderrörelsen till ett 
samråd den 16 december, statsse-
kreterare Madeleine Harby Samu-
elsson stod värd för mötet och ville 
få input på vilka direktiv en översyn 
av LSS skulle ha. Jag represen-
terade FSDB och vi lyfte fram att 
kommunikation är ett grundläggan-
de mänskligt behov, men dagens 
tolkning av LSS gör att kommuni-
kation inte får lika hög prioritet som 
att äta mat, klä sig själv och sköta 
sin personliga hygien.
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Regeringen har beslutat om nya 
direktiv för en utredning om hjälp-
medel, där fokus är riktat mot att 
det inte ska spela någon roll vart 
man är bosatt i landet för att få ett 
hjälpmedel förskrivet. Idag varierar 
utbud av hjälpmedel mellan lands-
ting/regioner. I vissa landsting an-
vänds begreppet ”överutnyttjande” 
inom hjälpmedelsområdet, t.ex. du 
får endast en hörapparat eller en 
vit käpp. Så ska det inte vara!

Arvsfondsprojektet Kännbart har 
nu lämnat Örebro och begett sig till 
björkarnas stad: Umeå där utställ-
ningen med sex konstverk som du 
kan uppleva utan syn och hörsel 

Medlemsavgift 2016
Kansliet har skickat ut brev om medlemsavgiften för 2016. Sista  
dag för att betala är den 28 februari. Vid frågor går det bra att 
kontakta Emil Bejersten, e-post emil@fsdb.org

invigdes på Väven och Västerbot-
tens museum. Du kan uppleva 
utställningen fram till den 29 mars.

Sociala medier
FSDB har en sida på Facebook 
där du kan följa oss. Vi har också 
en sluten grupp på Facebook där 
röstberättigade och stödjande 
medlemmar kan diskutera olika 
frågor. Vi finns dessutom på Twitter 
@forbundetfsdb

Amanda Lindberg
Förbundsordförande

Kontaktuppgifter till oss

Styrelsen
Allmän e-postadress:  
styrelsen@fsdb.org

Kansliet
Allmän e-postadress:  
fsdb@fsdb.org
Telefon: 08-39 20 40

För kontaktuppgifter till enskilda medarbetare, besök FSDB:s 
hemsida www.fsdb.org
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Tyck till och få en trisslott!

Vi vill gärna veta vad just du tycker! Passa på att svara på 
vår fråga. Du som är röstberättigad medlem i FSDB kan 
vara med. 

Alla som svarar på frågan får en trisslott. Frågan denna gång är: 

”Vad får dig att må bra i din vardag?”
Gör så här: Svara på frågan och skicka svaret till e-postadressen 
tycktill@fsdb.org senast den 1 april 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 6/2015
I decembernumret bad vi om förslag på tema till höstträffen. Några 
exempel på förslag som vi har fått är: motion, hälsa (både fysisk och 
psykisk) samt olika former av rehabilitering (t ex data, andra digitala 
hjälpmedel, kommunikation och att klara av vardagliga situationer). 
Tack till er som var med och besvarade frågan! Ni är självklart också 
hjärtligt välkomna att vara med och besvara den här frågan.
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Att söka ekonomiskt bidrag från FSDB
Information om ansökan från FSDB:s fonder. 

Regler för att få bidrag
- Endast personer med dövblindhet 
har rätt att söka bidrag.

- Bidrag kan endas beviljas om 
årsinkomst understiger 178.000 kr.

- Bidrag kan beviljas endast om 
det allmänna inte står för kostna-
derna.

- Bidrag beviljas i regel inte för 
yrkesutbildning.

- Om bidrag beviljats för resa avser 
det endast transport och uppe-
hälle.

- Bidrag beviljas bara för kostnader 
för den sökande, inte för ledsaga-
re, assistent eller anhörig.

- Beviljade bidrag betalas ut efter 
inkommen bokningsbekräftelse, 
faktura, kvitto eller motsvarande 
dokument. Ett kvitto får inte vara 
äldre än tre månader.

- Om den verkliga kostnaden för 
resan, aktiviteten eller varan blir 
lägre än det man har sökt ska 
handläggaren, som ska informera 
Bidragsutskottet, justera bidraget 
neråt till samma procentsats som 

beslutet i Bidragsutskottet.

- Kvitto måste inkommit innan bi-
draget kan betalas ut.

- Om beviljade medel inte rekvi-
rerats inom sex månader från 
beslutsdatumet återgår dessa till 
fonden.

Ansökningsblankett
Ansökan görs på särskild blankett, 
som kan laddas ner från FSDB:s 
hemsida under huvudmeny FÖR-
BUNDET, klicka sen på fliken 
Bidrag. Alternativt kan man få 
blankett med vanlig post, kontakta 
handläggare, Emil Bejersten på 
emil@fsdb.org

Till ansökan ska bifogas:

- Intyg på dövblindhet för icke-
medlemmar krävs

- Kopia på skattsedeln eller senas-
te inkomstdeklaration med årsin-
komsten från föregående år.

- Underlag: Kopia av bokningsbe-
kräftelse, faktura eller kvitto. Om 
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du betalade via internetbank skriv 
ut/ta kopia på betalningskvitto från 
din bank.

Ansökan
Man kan få bidrag högst en gång/
år och högst tre år i följd.

Bidragsutskottet
Ansökningar behandlas fyra gånger 
per år av Bidragsutskottet som be-

står av tre personer och är utsedd 
av FSDB:s förbundsstyrelse. De 
har tystnadsplikt.

Om ni har frågor om ansökan kon-
takta gärna Bidragsutskottet:

E-post bu@fsdb.org
Telefon 072-534 45 18 tal/sms
(Klas Nelfelt)

Rätt kontaktuppgifter?
Har FSDB rätt kontaktuppgifter till dig? Har du kanske flyttat eller  
bytt e-postadress? Meddela alla ändringar till emil@fsdb.org Tack på 
förhand för att du hjälper oss att hålla registret aktuellt!

Ny tjänst för att läsa nyheter
Tycker du att det är svårt att läsa nyheter på webben? Nu blir det 
förhoppningsvis lättare! Tidning för alla är en ny tjänst som är 
anpassad för skärmläsare, punktskriftsdisplayer och förstorings-
program. Än så länge är Aftonbladet, Expressen och Svenska 
Dagbladet kopplade till tjänsten.

Det är företaget HiQ som har utvecklat tjänsten med stöd från 
Post- och telestyrelsens innovationstävling, Nåbar för alla, där 
Tidning för alla var ett av de vinnande projekten.

Prova Tidning för alla på http://www.tidningforalla.se/#content
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Sammanfattning på svenska av  
avhandlingen ”Health and People with 

Usher syndrome”

Titel: Hälsa hos Personer med Us-
hers syndrom.
Författare: Moa Wahlqvist
Årtal: 2015

Introduktion
I Förenta Nationernas konvention 
om mänskliga rättigheter för per-
soner med funktionshinder anges 
att personer med funktionshinder 
har rätt till bästa möjliga hälsa på 
samma villkor som andra utan risk 
för diskriminering på grund av funk-
tionshinder. Avhandlingen handlar 

om personer med Usher syndrom 
(USH) och deras hälsa. 

USH innebär medfödd hörselned-
sättning av varierande grad och 
en ögonsjukdom med ett progres-
sivt förlopp. Hos en del är även 
balansen påverkad. USH är ett av 
det vanligast förekommande syn-
dromen med kombinerad hörsel 
och synnedsättning, det som kallas 
dövblindhet. Klinisk erfarenhet och 
den begränsade mängd forskning 
som finns har visat att dövblindhet 
medför särskilda utmaningar i det 
dagliga livet och att detta kan på-
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verka hälsa och välmående.
Det empiriska materialet i denna 
avhandling utgörs av ett omfat-
tande enkätmaterial, där personer 
med USH har svarat på en mängd 
frågor om olika aspekter på hälsa, 
ångest, depression, social tillit, ar-
bete/sysselsättning, vårdkontakter, 
ekonomisk situation, alkohol och 
tobaksanvändning. 

Fokus i avhandlingen ligger på 
generell hälsa, fysisk hälsa, psyko-
logisk hälsa, social tillit och ekono-
misk situation. 

Att leva en funktionsnedsättning 
behöver inte innebära att livskva-
liteten eller hälsan är försämrad. 
Men tillsammans med andra fakto-
rer så kan en funktionsnedsättning 
innebära att livskvalitet och hälsa 
är sämre än i övriga befolkningen. 

Ett antal studier både nationellt och 
internationellt har visat att personer 
med funktionsnedsättning har en 
sämre hälsa än övriga befolkning-
en, detta beror troligen på sämre 
levnadsvillkor snarare än funktions-
nedsättningen i sig. Begränsningar 
i möjligheten till aktivitet och del-
aktighet, begränsningar i den om-
givande miljön, en ojämlik position 
på arbetsmarknaden och tillgång 
på vård och stöd har beskrivits. 
Avhandlingen har sina rötter i en 
tvärvetenskaplig kontext där olika 
perspektiv; medicin, psykologi, 
sociologi, pedagogik och socialt 

arbete, har bidragit till förståelsen 
av hälsa för personer med USH.

Dövblindhet
Dövblindhet är ett samlingsbe-
grepp för en rad olika tillstånd som 
inte enbart kan härledas till per-
soner som är helt döva och blinda 
utan innehåller ett brett spektrum 
av nedsättningar i syn- och hör-
sel. Orsaken kan variera, liksom 
tidpunkten för när i livet nedsätt-
ningen inträffar. Det finns ett antal 
olika definitioner av dövblindhet 
som på olika sätt försöker fånga in 
medicinska och funktionella konse-
kvenser av dövblindhet, men också 
en viss förvirring kring hur dessa 
begrepp används. En av definitio-
nerna är den Nordiska definitionen 
av dövblindhet som fastslogs 2007, 
i Reykjavik av Nordiskt Ledarskaps 
Forum, som har reviderats av 
Svenska dövblindrådet, 2013. 

Definitionen lyder:
”Dövblindhet är ett specifikt funk-
tionshinder. 
Dövblindhet är en kombinerad syn- 
och hörselnedsättning. 
Dövblindhet begränsar en persons 
möjlighet att delta i aktiviteter och 
inskränker full delaktighet i sam-
hället i sådan grad, att samhället 
måste underlätta genom att tillhan-
dahålla specifika insatser, anpassa 
omgivningen och/eller erbjuda 
tekniska lösningar.” 
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Till definitionen finns fem kom-
mentarer som har till syfte att för-
tydliga definitionen, dessa punkter 
behandlar syn och hörsel som 
centrala för informationsutbyte, 
behovet av specifika insatser och 
anpassning av omgivningen bero-
ende på när dövblindheten uppstått 
och dess omfattning, delaktighet 
och aktivitet, anpassning på jäm-
lika villkor samt vikten av ett tvär-
vetenskapligt synsätt som även 
innefattar specifika kunskaper om 
dövblindhet. 

Usher syndrom
Usher syndrom (USH) är den 
vanligaste orsaken till genetisk 
dövblindhet. Det är en autosomal 
recessiv sjukdom, där båda för-
äldrarna måste vara anlagsbärare 
för att sjukdomen skall kunna fö-
ras vidare. I nuläget har 13 gener 
identifierats vara av betydelse för 
uppkomst av USH. USH innebär 
en medfödd hörselnedsättning av 
varierande grad, från måttlig hör-
selnedsättning till dövhet i kombi-
nation med ögonsjukdomen Reti-
nitis Pigmentosa (RP). RP drabbar 
ögats stavar och tappar som finns 
i näthinnan. RP har ett progres-
sivt förlopp där synförmågor som 
ljuskänslighet, kontrastseende, 
förmåga att se i mörker, synfält och 
synskärpa påverkas. Katarakt är 
också vanligt förekommande hos 
personer med USH. För en del är 

balansen påverkad vilket beror på 
att balanssinnet i örat inte fungerar. 
Kliniskt kan USH delas in i tre olika 
typer som benämns USH1, USH2 
och USH3.

USH1 innebär en medfödd döv-
het samt att balanssinnet i örat inte 
fungerar, vilket leder till bland annat 
svårigheter att stabilisera huvudet 
som spädbarn och försenad gång-
ålder. På grund av den kliniska bil-
den så upptäcks också RP ganska 
tidigt hos personer med USH1. 
Hos personer med USH2 är den 
medfödda hörselnedsättningen 
måttlig till grav. Balanssinnet är 
inte påverkat. Hos dessa personer 
diagnostiseras RP senare, ofta i 
anslutning till att personen skall ta 
körkort. Personer med USH2 kan 
ha haft problem med till exempel 
mörkerseendet sedan tidigare, men 
det är inget som föranlett vidare 
undersökningar.

USH3 tillhör den ovanligaste for-
men av USH i de flesta länder. 
Både hörselnedsättningen och syn-
nedsättningen har ett progressivt 
förlopp, vilket också kan vara fallet 
med balansen. Det innebär att som 
liten kan man ha en måttlig hörsel-
nedsättning och bra balans, men 
att detta gradvis försämras och 
som vuxen är man döv med ba-
lanssvårigheter. Till detta kommer 
även den gradvisa försämringen 
av synen. Det är inte ovanligt att 
personer med USH3 får en felaktig 
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diagnos som unga, vilken sedan 
ändras i vuxen ålder. 

Personer med USH använder sig 
av olika sätt för att kommunicera 
och interagera med omgivningen. 
Några exempel är läppavläsning, 
visuellt teckenspråk, taktilt tecken-
språk, olika hörseltekniska hjälp-
medel (hörapparat, CI, teleslinga, 
FM-system), men även tekniska 
lösningar på dator och telefon 
till exempel förstoring, talsyntes, 
punktdisplay med mera. Det är inte 
ovanligt att personer med USH be-
höver komplettera eller byta stra-
tegier för kommunikation vartefter 
försämring av framförallt synen 
sker (USH1 och USH2) men även 
när hörseln försämras (USH3).

Hälsa
Hälsa har intresserat människan 
sedan urminnes tider, redan i an-
tikens Grekland hade man tankar 
om vad som var hälsa och hur den 
skulle upprätthållas. Två huvud-
spår kan identifieras i hur man har 
sett på hälsa; dels ett biologiskt 
perspektiv där ohälsa innebär av-
vikelser i kropp eller organ och 
god hälsa innebär att kroppens 
organ fungerar ”felfritt”. Det an-
dra perspektivet brukar beskrivas 
som det holistiska perspektivet. 
En av företrädarna är Nordenfelt 
som menar att hälsa inte kan be-
skrivas i endast biologiska termer 

utan även inkluderar psykologiska 
faktorer samt en persons inten-
tion och möjligheter att göra det 
hon vill. Världshälsoorganisatio-
nen WHO definierar hälsa som ett 
”tillstånd av fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande, och inte 
endast frånvaro av sjukdom eller 
skada”. Denna definition har fått 
kritik för att vara normativ och för 
att det är problematiskt att defi-
niera vad välbefinnande är. Under 
1970-talet växte det fram kritik, 
framförallt inom psykiatrin, mot det 
reduktionistiska perspektivet som 
ansågs vara förknippat med det 
biologiska synsättet. Detta ledde 
till att ett bio-psykosocialt perspek-
tiv utvecklades, där biologiska, 
psykologiska och sociala aspekter 
av hälsa beaktas. Inom detta per-
spektiv tillskrevs patienten själv ha 

Moa Wahlqvist. Bilden är från 2011 då 
Moa intervjuades i Kontakt med FSDB.
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betydelse genom att berätta om 
sitt tillstånd och konsekvenser som 
det medförde. Internationella klas-
sifikationen av funktionstillstånd, 
funktionshinder och hälsa, som 
lanserades av WHO, 2001 kan ses 
som en vidare utveckling av detta 
perspektiv. Genom klassifikatio-
nen har man försökt att skapa ett 
gemensamt sätt att beskriva olika 
funktionstillstånd och funktionshin-
der i relation till hälsa. Klassifika-
tionen består av en tankemodell 
samt 1500 klassificeringskoder. 
Med hjälp av ICF skall biologiska 
företeelser som kroppsfunktion och 
kroppsstruktur, aktivitet, delaktighet 
och omgivningsfaktorer vara möj-
liga att beskriva utifrån vad som är 
underlättande och hindrande för  
en individ. 

Funktionshinder och  
hälsa
Synsättet på funktionsnedsättning 
respektive funktionshinder har för-
ändrats över tid. Liknande ström-
ningar som finns och har funnits 
inom hälsoområdet kan återfinnas 
även här. I ett historiskt perspektiv 
har personer med funktionsned-
sättningar beskrivits i ett biologiskt/
medicinskt ramverk, där funktions-
nedsättning hos individen är en av-
vikelse som skall åtgärdas genom 
medicinska insatser. En motreak-
tion till detta perspektiv startade 

inom det som beskrivs som den 
sociala modellen, där fokus istället 
är på samhället och samhälleliga 
insatser. Ett samhälle som inte är 
anpassat leder till att funktionshin-
der uppstår. Här är inte funktions-
nedsättningen i sig intressant utan 
ansvaret för att funktionshinder 
inte uppstår ligger hos samhället. 
Ytterligare perspektiv har utveck-
lats, där intentionen har varit att 
kombinera det medicinska med  
det sociala och i tillägg införliva, 
kultur, normer, omgivande miljö 
med mera. 

Inom folkhälsoområdet har perso-
ner med funktionsnedsättningar 
länge varit en exkluderad grupp. 
Detta beror till stor del på att ut-
gångspunkten inom folkhälsoom-
rådet har varit att förebygga skada, 
sjukdom och för tidig död. Under 
de senaste tio åren har detta börjat 
förändras och intresse finns inom 
folkhälsoområdet och inom funk-
tionshindersområdet att överbygga 
klyftan. Att hälsan för personer 
med olika funktionsnedsättningar 
är sämre än i övriga befolkningen 
har visats i en mängd forskning 
och rapporter. I Folkhälsomyn-
dighetens två rapporter som kom 
2008, beskrivs ohälsa för personer 
som självskattat sina funktionsned-
sättningar inom en rad områden. 
I rapporterna slås fast att mycket 
av den ohälsa som beskrivs inte 
kan härledas till funktionsned-
sättningen i sig utan till ojämlika 
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levnadsvillkor inom områden som 
berör möjligheter till utbildning och 
arbete, sjukvård på lika villkor.
Hälsorelaterad forskning om döv-
blindhet och Usher syndrom
Inom den genetiska forskningen 
om dövblindhet är USH ett av de 
mest kartlagda. I nuläget har 13 
gener identifierats som kan ge 
USH. Vad gäller hälsorelaterad 
forskning kring dövblindhet och 
USH så har forskningen till stor 
del varit inriktad på att beskriva 
symptom som ångest och depres-
sion, isolering och svårigheter med 
att behålla sitt oberoende liksom 
begränsningar i delaktighet och 
aktivitet. Vidare beskrivs svårig-
heter som relaterar till möjligheter 
för kommunikation och interaktion 
med andra. Tidigare forskning som 
studerat hälsa i ett bio-psykosocialt 
perspektiv hos personer med  
USH saknas. 

Syfte
Det övergripande syftet i denna 
avhandling var att beskriva hälsa 
hos personer med USH. För att 
uppnå detta syfte genomfördes 
fyra delstudier, med nedanstående 
syften:

1.Syftet var att beskriva fysisk och 
psykisk hälsa hos personer med 
dövblindhet, orsakad av Usher 
syndrom typ 2, samt att undersöka 
skillnader beroende på kön. 

2. Syftet var att beskriva fysisk och 
psykisk hälsa, liksom social tillit 
hos personer med Usher syndrom 
typ 3, i relation till grad av syn-  
och hörselnedsättning. 

3. Syftet var att beskriva fysisk och 
psykisk hälsa, social tillit och eko-
nomisk situation hos personer med 
Usher syndrom typ 1, i jämförelse 
med ett tvärsnitt av Sveriges be-
folkning. 

4. Syftet var att beskriva likheter 
och skillnader i generell hälsa, 
fysisk hälsa, psykisk hälsa, social 
tillit och ekonomisk situation hos 
personer med Usher syndrom 1, 2 
och 3. 

Material och metod
De fyra delstudierna i avhand-
lingen bygger på ett omfattande 
empiriskt material baserat på två 
olika frågeformulär; den nationella 
folkhälsoenkäten ”Hälsa på Lika 
villkor”(HLV) och ”The hospital anx-
iety and depression scale” (HAD-
skalan). De fyra delstudierna är 
kvantitativa tvärsnittsstudier. I stu-
die I och III har studiepopulationen 
jämförts med en referenspopula-
tion bestående av ett slumpmäs-
sigt urval av personer ur Sveriges 
befolkning som har svarat på HLV. 
Det empiriska studiematerialet 
är hämtat från den Svenska Us-
her databasen vid Audiologiskt 
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forskningscentrum i Örebro. Da-
tabasen har funnits i cirka 30 år 
och inkluderar, förutom enkätdata 
också syn- och hörseldata, kopior 
av medicinska journaler, uppgifter 
om genetisk diagnos för cirka 400 
personer med USH. Samtliga av 
dessa personer har samtyckt till att 
deras uppgifter används i forskning 
om USH. Uppdatering av databa-
sen sker regelbundet. 

Resultat
Sammantaget visar resultaten i de 
fyra delstudierna att personer med 
USH har problem med såväl fysisk 
som psykisk hälsa. De beskriver 
bristande social tillit och svårighe-
ter med sin ekonomiska situation. 
I två av studierna har svaren från 
personer med USH1 och 2 jämförts 
med ett urval av Sveriges befolk-
ning (studie I och III). Denna jäm-
förelse gjordes inte vad gäller per-
soner med USH3 beroende på det 
låga antalet respondenter (studie 
II). Den fjärde studien är en inom 
grupps jämförelse mellan personer 
med USH, med syftet att om möjligt 
identifiera variabler (klinisk diag-
nos, ålder, kön, synfält, synskärpa 
och grad av hörselnedsättning) 
som påverkar hälsa hos personer 
med USH (studie IV). 

Det vanligaste problemen som per-
soner med USH1, 2 och 3 rappor-
terar är trötthet (fatigue) och värk 

i nacke/axlar. Många rapporterar 
även sömnsvårigheter, känslor av 
oro/ångest och huvudvärk. Själv-
mordstankar och självmordsförsök 
var kraftigt överrepresenterat hos 
personer med USH, jämfört med 
referensgruppen. Förekomsten av 
självmordstankar varierade mellan 
23-53 % och mellan 9 och 20 % i 
studiepopulationen rapporterade 
tidigare självmordsförsök. Motsva-
rande siffror i referensgruppen var 
12 % för självmordtankar och 4 % 
för ett eller flera självmordsförsök. 
För både självmordstankar och 
självmordsförsök var det personer 
med USH2 som stod för den läg-
sta frekvensen och personer med 
USH3 den högsta, se studie I, III 
och IV. 

Fler likheter mellan personer med 
USH1, 2 och 3, än skillnader vad 
gäller generell hälsa, fysisk, psy-
kisk och social hälsa identifierades. 
Av 46 variabler som undersöktes 
identifierades signifikanta skillnader 
mellan grupperna för elva av vari-
ablerna. De flesta skillnaderna som 
identifierades återfanns inom de 
variabler som relaterade till social 
tillit och ekonomisk situation (studie 
IV). 

Slutsatser
I föreliggande avhandling har fysisk 
och psykisk ohälsa samt problem 
med social tillit och en ansträngd 
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ekonomisk situation beskrivits för 
personer med USH. Förståelsen 
av hälsa hos personer med USH 
bör ske på flera nivåer där biolo-
giska, psykologiska och sociala 
faktorer på olika sätt påverkar ut-
fallet i hälsa för dessa personer. I 
avhandlingen argumenterats för att 
ett tvärvetenskapligt bio-psykoso-
cialt angreppssätt är viktigt för att 
beskriva hälsa hos personer med 
USH. Att beskriva hälsa utifrån ett 

enstaka perspektiv, oavsett vilket, 
blir begränsande och visar inte 
den komplexitet som det innebär 
att leva med USH och hur det kan 
påverka utfall i hälsa. Vidare sak-
nas ett hälsofrämjande perspektiv 
för att lyfta fram resurser och frisk-
faktorer för personer med USH i ett 
hälsoperspektiv. 

Sammanfattat av Moa Wahlqvist

Avhandlingen finns att ladda ner via följande länk: 
http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:860267

En liten BLÅ bok om 
IKT och dövblindhet
Boken handlar om hur man 
skapar ett gott samarbete 
mellan dem som arbetar med 
hjälpmedel inom området för 
informations-, kommunika-
tionsteknologi (IKT) och  
användarna. 

Boken innehåller många konkreta 
tips och råd om bemötande och 
samarbete.

Boken är framtagen av Nationellt 
kunskapscenter för dövblindfrå-

gor (NKCdb) och kan beställas via 
www.nkcdb.se. Boken kan också 
laddas ner direkt i PDF-format.
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Tips på aktiviteter:

Skapandevecka
Vecka 24, 13-17 juni – Skapan-
devecka. Friluftsaktiviteter och 
skapande verksamhet såsom 
textil, keramik, silversmide.

Denna vecka är fylld av kreativitet 
och skapande verksamhet. Du får 
lära dig olika sätt att uttrycka dig på 
och du får möjlighet att kreativt ska-
pa med inspiration ifrån det egna 

livet. Du väljer två av följande hant-
verksmaterial att arbeta med, textil, 
keramik eller silversmide. Lektioner 
i samhällsaktuella ämnen i världen 
och friluftsaktiviteter är också äm-
nen denna vecka. 

Anmäl dig helst före den 25 april.
Anmäl dig till malin.karlsson. 
mullsjo@folkbildning.net

Vad gör du i höst?
På Mullsjö folkhögskolas 
Konst & formlinje kan du  
studera foto, textil, keramik 
eller bild. Vi har också allmän 
kurs med inriktning personlig 
assistent och teckenspråk.

På Mullsjö folkhögskola har vi fast 
anställda teckenspråkstolkar. Läs 
mer på mullsjofolkhogskola.nu

Allmän linje:
•	 Baskurs
•	 IT och webb

•	 Personlig assistent inriktning 
teckenspråk

•	 Internationell kurs med studiere-
sor

Konst & formlinjen:
•	 Konst & formåret
•	 Bildskolan
•	 Fotoskolan
•	 Keramikskolan
•	 Textilskolan

Volontärlinjen Global:
Två olika inriktningar

Läs mer om utbildningarna på www.mullsjofolkhogskola.nu
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Poetisk dansteater

Tyst Teater sätter upp en unik poetisk dansteater som 
handlar om strävan efter det felfria. Föreställningen heter 
Perfektion. En av de medverkande är FSDB-medlemmen 
Ewa-Helen Rydmark.

Föreställningen kommer att livestreamas (11, 13, 15 och 16 april) 
till flera orter. Livestreamningen kommer att gå till de mottagarna 
som anmält sig för det. 

Mer information om föreställningen, orter och biljetter finns på 
www.riksteatern.se/perfektion

Perfektion affischbild Foto: Urban Jören
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Ridläger på Sämsholms gård 

Nu är det dags igen! För tredje gången ordnar vi i FSDB  
Örebro-Värmland i samarbete med Varaortens Ryttarförening 
ett ridläger för personer med både syn- och hörselnedsätt-
ning/dövblindhet.

Tid: måndag 1 - fredag 5 augusti 
2016

På lägret får du vara med 
om:
•	 Egen häst att sköta.
•	 Ridning i underbar natur.
•	 Programridning och teori.
•	 Bad och ev. båttur och mycket 

annat.

Sämsholms gård ligger några mil 
utanför Herrljunga i Västergötland 

och är en privatägd lägergård. Den 
är handikappanpassad och anpas-
sad för verksamhet med hästar. 
Där finns 4-bäddsrum, stora säll-
skapsytor, fina träningsmöjligheter, 
god kvalitet på mat och undervis-
ning, ridhus 20 X 60 meter samt 
utebana och terrängbana. För dig 
som vill rida upp för ridborgarmär-
ket: Ta med 50 kronor till det.

Vi serverar frukost, lunch, mellan-
mål och kvällsmat.

Bild från ridlägret 2014 då Linda och Marita badar med hästarna 
Zorro och Lady
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Anmälan gör du så fort som möj-
ligt, men allra senast 30 april. 
Efter 30 april är anmälan bindande. 
Då måste du betala deltagaravgif-
ten, även om du inte kommer till 
lägret. Anmälan gör du till linda@
fsdb.org eller marita.r.peterson@
telia.com

Deltagaravgiften är:
•	 För ryttare som är FSDB-med-

lem inkl. hästhyra 3 500 kronor
•	 För ryttare som är FSDB-med-

lem med egen häst 2 500 kronor
•	 För assistenter/ledsagare/tolkar: 

3 800 kronor

FSDB Örebro-Värmland sponsrar  
2 750 kronor/ryttare.

Deltagaravgiften betalas till FSDB 
Örebro-Värmland, bankgiro 5859-
5042 senast 31 maj. Om du inte 
har betalat 31 maj, får du betala 
ytterligare 500 kronor. Deltagaran-
talet är begränsat till max 10 delta-
gare. Du betalar själv resor till/från 
Sämsholms gård.

Om du har frågor  
kontakta någon av oss:
Linda Eriksson, e-post linda@fsdb.
org eller SMS 0761367614. 
Marita Rantanen - Peterson, e-post 
marita.r.peterson@telia.com eller 
SMS 0703484046.

När du anmäler dig vill vi veta 
följande:
•	 Namn
•	 Personnummer
•	 Adress
•	 Telefon/Mobil
•	 E-post
•	 Ridvana
•	 Egen häst
•	 Din ungefärliga vikt och längd 

för att hitta lämplig häst till dig, 
om du vill hyra häst

•	 Matallergi
•	 Antal assistenter/ledsagare/tol-

kar
•	 Fakturaadress till assistenter/

ledsagare/tolkar

Hälsningar Marita & Linda

Dövfilmfestival Skåne 14-19 mars
Under festivalen visas bland 
annat filmen Marie’s story 
som är baserad på en sann 
historia om Marie som föds 
med dövblindhet i Frankrike i 
början av 1900-talet. 

Dövfilmfestival Skåne är ett sam-
arbete mellan Kultur föreningen 
Turkos och Mo Gård folkhögskola 
i Åkarp. Nytt för i år är samarbe-
tet med BUFF (Film för barn och 
unga i fokus). Läs mer på  
www.buff.se  
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Kommunikation och teknik
Vecka 19. 9-13 maj 2016

Välkommen till den teckenspråkiga folkhögskolan 
i Västanvik utanför Leksand.

Till våren ordnar vi aktive-
ringskurs för personer med 
dövblindhet eller som har 
kombinerade syn- och hörsel-
nedsättningar.

Denna kurs kommer att lägga fokus 
på kommunikation och att använda 
teknik. Med bra och fungerande 
kommunikation och teknik, spar vi 
mycket energi. Du får undervisning 
och support med smarta telefoner 
och läsplattor med Anne-Maj Magn-
ström och hennes kollega. Djupare 
insikt om kommunikationens be-
tydelse kommer MiaMaria Björks-
trand hålla i.

Det blir inte bara kommunikation 
och teknik på denna kurs. Vi har 
bjudit in Ingrid Losenborg, att be-
rätta om dövblindhistoria. Friskvård 
med Tomas Andersson. Utflykter 
kommer att göras i turistparadiset 
Dalarna som t.ex till Nittsjö kera-
miktillverkning.

Ni kan komma redan på söndags-
kvällen. Kursen börjar klockan 8.30 
på måndag och avslutas med lunch 
på fredagen. Varje kväll har vi in-
slag av hälsotema, som vikten av 
att få kunskap om att äta och röra 

sig på rätt sätt och efter sina förut-
sättningar. 

Kursinnehåll
•	 Kommunikationens betydelse 

och som verktyg
•	 Teknik i vardagen
•	 Dövblindhistoria
•	 Friskvård
•	 Utflykter

Egenavgift: 
810:-  (har du förbrukat reseersätt-
ningen från SPSM betalar du själv 
resan).

Kursansvarig: 
MiaMaria Björkstrand och  Anne-
Maj Magnström 
miamaria.bjorkstrand@ 
vastanviksfhs.se 
anne-maj.magnstrom@ 
vastanviksfhs.se 

Kursanmälan:  
Före 1 april 2016. Blankett för 
anmälan finns på: 
www.vastanviksfhs.se

Välkommen med din anmälan!
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Föräldrarådets Mammahelg  
den 6-8 maj 

Nu går vi mot ljusare tider 
och varför inte mysa in våren 
tillsammans med andra mam-
mor till barn med dövblindhet 
i vackra och rofyllda Ånnabo-
da, 2 mil väster om Örebro!

Välkommen till Ånnaboda i vackra 
Kilsbergen. Under helgen kom-
mer följande att ingå. Middag 
under fredagen (för de som kom-
mer senare finns kvällssmörgås). 
Lördagen startar med en härlig 
frukost, lunchbuffé och middag. 
Dryck betalar var och en för det 
som den själv önskar. (Menyn är 
förutbestämd men meddela gärna 
om du behöver specialkost/vege-
tarisk kost).

Under lördagen finns också möj-
lighet att låna mountainbikes! Det 
finns mer än 200 kilometer mar-
kerade MTB-leder med start pre-
cis utanför dörren! Lederna är av 
varierande svårighetsgrad och går 
genom fantastisk natur i Kilsber-
gen. Meddela i din anmälan om 
du vill låna cykel. 

Förutom detta får vi också tillgång 
till anläggningens Relax-avdel-
ning. Det finns naturligtvis utrym-

me också för att umgås, utbyta 
erfarenheter och må gott! Vi kom-
mer att bo i dubbelrum. På sönda-
gen äter vi frukost och rundar av. 
Önskar du enkelrum blir det ett 
tillägg på 300 kronor per natt. 
Läs mer om Ånnaboda: http://
www.annaboda.com

Skicka in din anmälan så snart 
som möjligt dock senast den 1 
april till Anna Sevenheim anna.
sevenheim@live.se Märk mailet 
med ”Mammahelg”. Anmälan är 
bindande. Platserna är begränsa-
de till 16st, så först till kvarn gäl-
ler… Jag skickar en bekräftelse 
på din anmälan.

Mailet ska innehålla: namn, 
adress, telefonnummer, om ni t.ex 
behöver hämtning/lämning vid 
tågstationen i Örebro, ev. enkel-
rum, specialkost och om du vill 
hyra cykel. 

Egenavgiften för hela helgen, inkl. 
resa (på billigaste sätt) är 1 000 kr 
som betalas in till FSDB:s föräld-
raråds plusgiro; 447773-3, ange 
Mammaträff 2016.

Hoppas att vi ses i maj! :-)
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Utredning om hjälpmedel och teknik
Den statliga utredningen ska bland annat se över tillgången till och 
användningen av hjälpmedel samt lämna förslag som ökar likvärdig-
heten och minskar skillnaderna mellan t ex avgifter och regelverk. 

Handikappersättning och vårdbidrag
I promemorian föreslås bland annat att förmånerna handikap-
persättning och vårdbidrag ska upphöra. Istället ska två nya social-
försäkringsförmåner införas – en merkostnadsersättning vid funk-
tionsnedsättning hos barn och vuxna samt ett omvårdnadsbidrag till 
föräldrar vid funktionsnedsättning hos barn. 

Prova 8 Sidor gratis
Nyhetstidningen 8 Sidor finns nu också som taltidning. Du kan  
prova taltidningen gratis under två månader! Läs mer på:
http://lattlast.se/8-sidor/prenumerera/prova-8-sidor-som-taltidning-i-
tva-mander
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DBU-sidorna:

Ordförande Fredrik Lundgren har ordet

Hej,

Det är svårt att förstå att det 
här kommer att bli det sista 
som jag skriver på DBU-sidan. 
Jag har nämligen bestämt mig 
för att inte ställa upp för nästa 
mandatperiod för DBU vid års-
mötet den 18-20 mars. 

En stor anledning är att jag har 
passerat åldersgränsen för att 
vara DBU-medlem. Det har varit 
en enormt rolig och lärorik resa 
från det extra årsmötet i novem-

ber 2014 då jag genom fyllnadsval 
valdes som DBU:s ordförande. Jag 
har även tidigare varit inblandad i 
DBU:s verksamhet, t ex som läger-
ledare på Gotland 2010 och ung-
domsledare inom projektet Verktyg 
för bättre hälsa. Så på något sätt 
kommer jag fortfarande att ha kvar 
DBU i mina tankar, även om jag 
inte är med i styrelsen efter mars.  

DBU:s bidrag från MUCF (Myndig-
heten för ungdoms- och civilsam-
hällesfrågor) har tyvärr minskats till 
hälften för år 2016. Detta kommer 
att påverka verksamheten och DBU 
måste göra en del förändringar. 
Styrelsen har tvingats tänka om när 
det gäller vad som ska prioriteras. 
Trots de begränsade ekonomiska 
resurserna är vi ändå överens om 
tydliga mål. Vi kommer att fortsätta 
att försöka utveckla verksamheten 
och uppnå medlemmarnas önske-
mål. Vi kommer också att fortsätta 
med den uppsökande verksamhe-
ten eftersom vi tack vare den har 
fått nya medlemmar. Det räcker 
inte bara med att få nya medlem-
mar, det kräver också att vi kan 
erbjuda bra verksamhet där de kan 
få träffa andra barn och ungdomar 
med dövblindhet. 

Fredrik Lundgren
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Både DBU:s vikarierande ung-
domskonsult Daniel Olsson och 
vår projektanställda kommunikatör 
Mimmi Granat kommer att sluta 
hos oss. Styrelsen vill tacka Daniel 
och Mimmi för deras insatser och 
arbete för DBU. De har bidragit i 
DBU:s process framåt, t ex när det 
gäller att utveckla strukturen för 
styrelsens arbete och den uppsö-
kande verksamheten. 

Efter årsmötet kommer den nya 
styrelsen att tillsammans med 
FSDB diskutera vilken typ av be-
manning som DBU behöver ha. Det 
är viktigt att ni medlemmar kommer 
till årsmötet. Där kan ni vara med 
och påverka DBU:s framtid. Nu och 
inom den närmaste tiden får DBU 
hjälp från FSDB:s kansli med att 

sköta praktiska saker för DBU. Det 
kan t ex handla om att boka boen-
de, beställa tolk och ordna resor.

Jag vill också att ni ska läsa om 
DBU:s fantastiska erbjudande inför 
sommarlägret och glöm inte att an-
mäla er. Och jag vill önska den nya 
styrelsen lycka till med det fortsatta 
arbetet för DBU som kan utvecklas 
trots den tuffa ekonomin. 

Vi ses på DBU:s årsmöte den 18-
20 mars! 

//Vid pennan Fredrik Lundgren,  
ordförande

P.S Jag kommer att sakna styrelse-
tiden efter årsmötet! D.S

Vad gör du i sommar? DBU har  
aktiviteter för dig!

Upplev den härliga svenska sommaren på olika sätt tillsammans 
med DBU och gamla och nya vänner! Vi har två aktiviteter, en på 
västkusten och en i fjällandskapet. Kolla i annonserna och se om 
någon av dem passar dig, eller varför inte båda två?
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Västkusten 16-19 juni

Den 16-19 juni ordnas det en västkustweekend 
i Fjällbacka, ett litet fiskeläge som ligger mellan 
Uddevalla och Strömstad. 

Dagarna kommer att spenderas med en hel del roliga aktivi-
teter såsom fisketur och kajak/ kanotpaddling. Anläggningen 
på Fjällbacka Valö, där vi ska bo är belägen på en stor här-
lig tomt med plats för bollspel, krocket och allt vad man kan 
önska sig. Dessutom finns det en fin sandstrand alldeles i 
närheten – så ett bad för er badsugna är ett måste!

Ålder: 7-30 år (föräldrar eller anhöriga kan följa med)

Max antal deltagare: 10 st. 

Deltagaravgift: 1500 kr, då ingår allt (kost, logi, resor). 

Anmäl dig till Ronja Irming eller Fredrik Lundgren se-
nast den 2 april! 

Ronja: ronjaaa___@hotmail.com eller SMS /whatsapp 073-
8296554

Fredrik: fredrik.lundgren@dbu.nu eller SMS/whatsapp 073-
5093502
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Fjällvandring
Upplev det natursköna fjällandskapet i Jämtland den 28-31 juli! 

Utmana dig själv och vandra i berg och vildmark bland porlande fjäll-
bäckar och lär dig om det rika natur- och djurlivet av vår alldeles egen 
fjällguide. Under fyra dagar vandrar du i den berömda ”Jämtlandstri-
angeln” och kommer varje dag fram till en ny fjällstuga. I stugorna får 
du sova gott i bekväma sängar med lakan, äta lyxiga middagar och 
umgås framför brasan eller med bastu. Du behöver alltså inte packa 
med dig så mycket i ryggsäcken!
 
Du behöver inte ha några förkunskaper, men en grundläggande kon-
dition är bra att ha. Självklart anpassar vi efter ditt tempo!

Ålder: 16-30 år
Max antal deltagare: 12 st
Deltagaravgift: 2500 kr, då ingår allt (kost, logi, resor).

Anmäl dig till Helena Christoffersson eller Sofia Nilsson senast 
den 3 april! 
Helena: helena.christoffersson@dbu.nu
Sofia: sof-ni@hotmail.com eller SMS/ whatsapp 0735 015 251 
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Har du blivit kränkt 
i specialskolan?
Har du blivit trakasserad eller kränkt under din tid i
specialskolan? Du som lämnat specialskolan kan få hjälp 
att bearbeta dina upplevelser. Dina föräldrar och de
som såg vad som hände kan också få hjälp.
Även du som har kränkt andra i specialskolan kan få hjälp.

Professionellt stöd
Du kan få samtalsstöd och hjälp att bearbeta kränkningarna. Du får stöd
av en professionell person utanför Specialpedagogiska skolmyndigheten. 
Det kan till exempel vara en psykolog eller en kurator. Den personen har 
tystnadsplikt och ingen annan kommer att få veta vad just du berättat. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten får bara veta vilka synpunkter som
kommit fram som kan göra specialskolans arbete mot kränkningar bättre. 
Myndigheten får inte veta vem som sagt vad.

Stödet pågår fram till den sista juni.

Mer information och kontaktuppgifter 
För mer information om hur stödet går till, se 
www.spsm.se/samtalsstod

Stödet har utformats av Specialpedagogiska skolmyndigheten
i samarbete med Sveriges Dövas Riksförbund,
Förbundet Sveriges Dövblinda och
Hörselskadades Riksförbund.
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På gång i FSDB

Mars

16 mars
Förbundsstyrelsen har möte

18-20 mars
DBU:s årsmöte, Stockholm

Maj
6-8 maj
Föräldrarådets Mamma-helg, 
Ånnaboda

20 maj
FSDB:s förbundsstyrelse har 
möte, Enskede

20-22 maj
Ordförandemöte (för ordföranden 
och vice ordföranden i FSDB:s 
regionala föreningar och sektio-
ner), Scandic Väst, Örebro

Juni
16-19 juni
DBU:s västkustweekend,  
Fjällbacka

27 juni – 2 juli 
Familjesektionens familjevecka, 
Hagabergs folkhögskola,  
Södertälje

Juli
3-10 juli
Almedalsveckan, Visby

28-31 juli
DBU:s fjällvandring, Jämtland

September
9-11 september
Dövblindas dag, Örebro. Arrangör: 
FSDB Örebro-Värmland

16-18 september
Föräldrarådets föräldrautbildning 
med årsmöte, Almåsa kursgård

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

28-30 oktober
Höstträff på Scandic Crown,  
Göteborg
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Regionala föreningar:

FSDB Stockholms och Gotlands län:

Avkoppling på Yasuragi

Mitt i julruschen, den 21  
december, fann FSDB Stock-
holms och Gotlands läns med-
lemmar lugnet på Yasuragi, 
Hasseludden i Nacka.  Vi hade 
en härlig heldag med frisk-
vårdsaktiviteter och föreläs-
ningar. 

Vi åt dumplings till lunch vilket våra 
medlemmar uppskattade. På bilden 
ser du vår ordförande Anita Örum  

och Rolf Eriksson. De provade på 
FISH SPA - Fiskpedikyr. Kanske du 
hört talats om denna behandling 
där de små terapeutfiskarna av 
arten Garra Rufa nafsar i sig döda 
hudpartiklar från fötterna vilket gör 
att exfolieringen är väldigt mild och 
behaglig. Under denna både roliga 
och effektiva behandlingen sitter 
Anita och Rolf i bekväma fåtöljer 
och slappnar av.

Text: Rolf Eriksson
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FSDB Stockholms och Gotlands län:

Vintertider i huvudstaden
Ett nytt år och ett nytt blad är 
framme. Som vanligt har man 
kommit ut ur vintermörkret 
och huvudet är fullt med  
tankar och planer.

Föreningen startade med en buss-
resa till Örebro. Där pågick vår 
utställning ”Våga se” i samarbete 
med projekt ”Kännbart”. På museet 
fanns också hantverk skapade av 
personer med dövblindhet. 

Vidare pågår en kurs i förenings-
teknik med ABF. Det kan ju passa 
bra inför årsmötet som blir den  
19 mars. 

Snart ska föreningens förste om-
budsman eller rättare sagt ombuds-

kvinna börja arbeta hos föreningen. 
Det finns en hel del frågor att beva-
ka, t ex tolkfrågor och den framtida 
utredningen om färdtjänsten. 

Som vanligt pågår verksamhet, i 
regel på måndagar och onsdagar 
med caféträffar, föredrag och stu-
diebesök. Ni är välkomna! Kontakta 
gärna kansliet för mer information. 
E-postadressen är dba@fsdb.org

Må så gott i vintertider i väntan  
på våren!

Önskar Mb

FSDB Skåne: Ny adress
FSDB Skåne har flyttat och  
den nya adressen är:

FSDB Skåne
c/o SRF Skåne
Norregatan 25
211 27 Malmö

I övrigt är det samma telefon-
nummer och e-postadress till 
kansliet som tidigare:

Mobil/SMS: 070-602 85 85

E-post: fsdbskane@gmail.com
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Några av de kommande årsmötena  
i de regionala föreningarna

4 mars
FSDB Nord

5-6 mars
FSDB Öst 

14 mars
FSDB Uppsala-Gävleborgs  
län

19 mars
FSDB Skåne 

19 mars
FSDB Stockholms och  
Gotlands län

19-20 mars
FSDB Väst


