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Kompetansespredningsplan 2021-2023
Målgruppe og
Resultatmål for perioden
Brukere, pårørende,
brukerorganisasjonene LSHDB og
FNDB og allmennheten for øvrig.

Tidsplan
Kompetansespredningsrutiner/etablerte tiltak
▪ Samarbeidsforum – møte mellom tjenesten og
brukerorganisasjonene to ganger årlig

Hva skal vi arbeide med/tiltak i perioden
▪ Overføring av innhold om syn og hørsel hos
eldre fra sansetap.no til dovblindhet.no

Høst 2021

▪ Lage informasjonsfilm om tjenesten

2023

▪ Min historie-bok

2022

▪ Eldreboka

Vår 2021

▪ Individuelt tilpasset veiledning/rådgivning
Mål:
Formidle kunnskap om døvblindhet og
konsekvenser av
funksjonsnedsettelsen via veiledning/
rådgivning, kurs og tjenestens
nettside.

▪ Samarbeid om enkeltbruker med kommunale
instanser, barnehager/skoler/voksenopplæring,
arbeid/studier, primær- og
spesialisthelsetjenesten
▪ Dovblindhet.no

Resultatmål:
Økt kompetanse om konsekvenser av
døvblindhet og behov for
tilrettelegging for brukere av
tjenesten.
Likeverdige tjenester

23.06.2021

▪ Sosiale medier som Facebook, Twitter, Instagram
og YouTube
▪ Brosjyrer

2

Målgruppe og
Resultatmål for perioden
Spesialisthelsetjenesten
Mål:
Formidle kunnskap om døvblindhet
i spesialisthelsetjenesten i form av
veiledning/rådgivning,
undervisning, kurs og konferanser.
Resultatmål: Økt antall personer
som utredes og vurderes i forhold
til alvorlig grad av kombinert synsog hørselsnedsettelse /
døvblindhet.

23.06.2021

Tidsplan
Kompetansespredningsrutiner/etablerte tiltak
▪ Kontakt med relevante spesialisthelsetjenester
o Regional koordinerende enhet ved de ulike
RHF-ene
o Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og
psykisk helse, Nasjonal kompetansetjeneste
for sjeldne diagnoser, Aldring og helse –
nasjonal kompetansetjeneste
o Høresentralene
o habiliteringstjenestene for voksne og barn
o Øyeavdelinger

Hva skal vi arbeide med/tiltak i perioden
▪ Revidere lister over syns- og
hørselsavdelinger ved utvalgte
helseforetak
▪ Ha tilgjengelig oversikt
habiliteringstjenester for voksne og barn.
▪ Utarbeide planer for informasjonsarbeid
og sjekkliste for hva som er gjennomført.
▪ Følge opp sjekklister i ledermøtene.

Høst 2021

Høst 2021
Høst 2021

Hele
perioden
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Målgruppe og
Resultatmål for perioden
NAV
Mål: Formidle kunnskap om
døvblindhet ved de enhetene i
NAV vi anser som de mest
relevante
samarbeidspartnerne:
• hjelpemiddelsentralene
og deres syns- og
hørselskontakter
• Tolketjenestens
ressurskontor for
personer med
døvblindhet

23.06.2021

Tidsplan
Kompetansespredningsrutiner/etablerte tiltak

Hva skal vi arbeide med/tiltak i perioden

▪ Samarbeid om beredskapsplaner med
Ressurskontoret for tolketjenester til personer
med døvblindhet, ved NAV Hjelpemiddelsentral
Vest-Viken
▪ Formidle kunnskap om døvblindhet til syns- og
hørselskontaktene
▪ Formidle kunnskap om døvblindhet ved
hjelpemiddelsentralenes regionale kurs og
konferanser

▪ Orientering og forbedring av beredskapsplan i
samarbeidsforum (møte mellom
brukerorganisasjoner og ledergruppa).
▪ Opprette og etablere kontakt med NAV og
avdelingen som jobber med kompetanse, opplæring
og kurs.

Høst 2021+
Vår 2022

Hele
perioden
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Målgruppe og
Resultatmål for perioden
Undervisning, forskning og
utviklingsarbeid

Tidsplan
Kompetansespredningsrutiner/etablerte tiltak
▪ Undervisning ved ulike profesjonsstudier,
universiteter, grunnutdanninger og
spesialistutdanninger

Universitet/høyskoler
Mål:
Undervisning og forskning rundt
døvblindhet ved ulike profesjonsstudier,
universiteter
grunnutdanningsinstitusjoner og
spesialistutdanninger nasjonalt og
internasjonalt.

Resultatmål:
Økt kompetanse om kombinert syns- og
hørselsnedsettelse og døvblindhet i ulike
fagutdanninger.
Nordisk/internasjonal
kompetansespredning
Mål: formidle og dele kunnskap i
nettverk, på kurs og konferanser og
gjennom undervisning internasjonalt.

23.06.2021

▪ Praksisarena for studenter fra relevante
utdanninger
▪ undervisning ved kurs og konferanser ved
Nordens Välfärdscenter (NVC), samt planlegging
av nordisk konferanse
▪ veilede europeiske PhD-arbeider
▪ delta i videreutvikling av nordiske og europeiske
faglige nettverk
▪ undervisning ved masterstudiet i kommunikasjon
og døvblindhet ved Universitetet i Groningen
▪ Formidle og dele kunnskap i nettverk, på kurs og
konferanser og gjennom undervisning
internasjonalt
▪ delta i videreutvikling av nordiske og europeiske
faglige nettverk

Hva skal vi arbeide med/tiltak i perioden
▪ bidra i arbeider med å utvikle en nordisk
master om døvblindhet
▪ Etablere rutiner for å involvere brukere i
forskningsprosjekter
▪ Fokus på etablering av forsknings- og
utviklingsprosjekter
▪ Videreutvikle internasjonal webinarserie om
forskningsmetoder innen døvblindefeltet
▪ Arrangere seminaret “Deafblindness:
population, definition and identification”

Hele
perioden
Vår 2022
Hele
perioden
Høst 2021
Vår og høst
2021

