Visa alltid extra hänsyn till den som
använder vit käpp med röda markeringar!

Vit käpp med röda markeringar betyder kombinerad
syn- och hörselnedsättning/dövblindhet.

Den vita käppen är ett viktigt hjälpmedel för att personer med
synnedsättning ska kunna vara delaktiga och orientera sig i olika
miljöer. Vid situationer med bilister och cyklister kan käppen
vara skillnaden mellan liv och död.
Det finns också människor som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning/dövblindhet. Många av dem använder den vita käppen. En del kan
se och höra lite. Andra ser och hör ingenting. Onödiga missförstånd kan
undvikas om omgivningen förstår att den de möter har speciella kommunikationsbehov. Det hjälper ju t ex inte att ropa till någon som använder vit
käpp och är döv.
För att visa omgivningen att en person har en kombinerad syn- och
hörselnedsättning/dövblindhet rekommenderar därför Förbundet Sveriges
Dövblinda (FSDB) att man kompletterar sin vita käpp med röda reflexmarkeringar, mellan två till tre stycken per käpp.

Att tänka på
• Visa alltid extra hänsyn till den som använder vit käpp med röda
markeringar.
• Sprid gärna information om vad den vita käppen med röda markeringar
betyder. Ju fler som känner till detta, ju tryggare för alla.
• Det är alltid upp till individen att välja om man vill signalera sin
dövblindhet till omgivningen eller inte.

Enkla tips vid kommunikation
Om den du möter har en hörselnedsättning…
• Gör först personen uppmärksam på att du vill få kontakt (t ex genom att
lägga din hand på personens axel och vänta en liten stund).
• Tala alltid vänd mot den du talar med.
• Tala lugnt och tydligt.
• Om personen inte uppfattar, skrik inte. Säg om samma sak, men försök
att välja andra ord. Det kan ha varit svåra ord att uppfatta.
• En tyst miljö fungerar alltid bäst. Du kanske t ex måste stänga av
motorn eller radion under samtalet.
• Övertyga dig om att du hört rätt genom att t ex upprepa tydligt.

Om den du möter är döv…
• Till att börja med behöver du göra personen uppmärksam på att du vill
få kontakt (t ex genom att lägga din hand på personens axel och vänta
en liten stund.)
• Om du inte förstår, kan du räcka fram mobil eller papper och penna och
försöka få ett skriftligt meddelande.
• Om du vill säga något kan du skriva stora bokstäver med ditt finger i
personens hand. Använd ditt finger som om det vore en penna.
• Om inte det fungerar kan du försöka skriva bokstäver genom att använda personens finger som penna och skriva på t ex en bok. Använd alltid
stora tryckbokstäver (versaler).
• På längre sikt lär dig också gärna handalfabetet och enklare tecken
på teckenspråk.

Rekommenderad standard
Om du vet någon som vill använda röda markeringar på den vita käppen
så går det bra att vända sig direkt till syncentralen/dövblindteam. Det går
också bra att köpa röd reflextejp hos t ex Iris Hjälpmedel eller Clas Ohlsson.
Markeringarna ska vara ca 10 cm breda. Den första markeringen fästs nedanför handtaget (käppmodellen avgör var reflexen lämpligast kan fästas),
en reflex fästs mitt på käppen och den tredje på nedre delen på käppen
(gärna nära doppskon). Käpptypen avgör om två eller tre reflexer används
(på en teleskopkäpp kan man inte skjuta in den nedre delen som reflexen
sitter på).

Kort bakgrund
FSDB:s kongress 2015 biföll inkomna motioner om att ge FSDB
i uppdrag att arbeta fram information om vad en vit käpp med
röda markeringar betyder. I uppdraget ingick också att ta fram en
rekommenderad standard för röda markeringar på vit käpp. Vid
framtagandet av standarden har FSDB haft samverkan och dialog
med medlemmar, Iris Hjälpmedel och synpedagoger.
FSDB:s målsättning är att alla användare med dövblindhet ska
kunna känna sig tryggare om omgivningen förstår vad de röda
markeringarna på den vita käppen betyder. På www.fsdb.org
kan du läsa mer om FSDB och dövblindhet.

