
Nasjonal 
kompetanse tjeneste 
for døvblinde



Døvblindhet er en kombinert syns- og hørsels-
hemming av så alvorlig grad at de nedsatte sansene 
vanskelig kan kompensere for hverandre. Det gjør 
døvblindhet til en egen funksjonshemming  
(nordisk definisjon av døvblindhet 2016).

Begrensningene er særlig store i forhold til
• kommunikasjon og sosialt samspill
• tilegnelse av informasjon
• orientering i rom og fri bevegelse

Om døvblindhet Cirka 500 personer med 
døvblindhet er brukere av Nasjonal 
kompetansetjeneste for døvblinde.

Det skilles mellom
• medfødt døvblindhet: Når det kombinerte  

sansetapet oppstår før språket er etablert.

• ervervet døvblindhet: Når det kombinerte  
sansetapet oppstår etter at språket er etablert.



Nasjonal kompetanse-
tjeneste for døvblinde
(NKDB)

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde 
er en del av spesialisthelsetjenesten i Norge. 

Den består av fire sentre med regionale 
oppgaver, to sentre med landsdekkende 
oppgaver og en koordinerende enhet 
– alle tilknyttet Helse Nord RHF. 

Kompetansetjenesten for døvblinde samarbeider 
med kommunale og fylkeskommunale aktører  
og er en del av et helhetlig og tverrfaglig tilbud.



Målgruppe
Målgruppen for NKDB er personer med døvblindhet, 
deres pårørende, lokale tjenesteytere og aktuelle 
fagmiljø i hele Norge. Personer med kombinert syns- 
og hørsels nedsettelse som er under utredning for 
døvblindhet, hører også til i målgruppen. Ved alvorlig 
kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblindhet 
som oppstår på grunn av aldersrelaterte tilstander, 
bistår kompe tansetjenesten kommunene med  
kurs og informasjon.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde skal
• bidra til at personer med døvblindhet  

får samme tilbud og service som andre

• bistå med tjenester som ikke kan dekkes 
av det ordinære tjenesteapparatet

• bidra til at brukeren oppnår best mulig  
funksjon og mestring i hverdagen

• gi tjenester til det øvrige hjelpeapparatet 
slik at dette blir i stand til å yte bedre  
tjenester til brukere og pårørende

Dette kan bestå i
• funksjonelle og medisinske utredninger

• rådgivning og veiledning

• kurs og informasjonsformidling

• forsknings- og utviklingsarbeid

• tilrettelegging av kontakt mellom 
personer med døvblindhet



Regionsentrene

Regionsenteret for døvblinde,  
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
-
Postboks 88, 9038 Tromsø
Tlf: 77 75 58 30 
E-post: RegionsenteretDB@unn.no
Web: www.unn.no
-
Region: Finnmark, Troms, Nordland 
og Svalbard.

Statped - Faglig enhet for kombinerte 
syns- og hørselstap og døvblindhet

Lokasjon ved Statped vest 
Sandbrekkeveien 27, Bergen  
-
Statped postmottak,  
Postboks 113, 3081 Holmestrand
Tlf: 02196
E-post: post@statped.no
Web: www.statped.no
-
Region: Møre og Romsdal, Sogn og 
Fjordane, Hordaland og Rogaland

Signo skole- og kompetansesenter
-
Molandveien 44, 3158 Andebu
Tlf: 33 43 87 00 
E-post: ssk@signo 
Web: www.signo.no
-
Region: Vest-Agder, Aust-Agder, 
Telemark, Buskerud, Vestfold og 
Østfold

Statped - Faglig enhet for kombinerte 
syns- og hørselstap og døvblindhet

Lokasjon ved Statped sørøst  
Gamle Hovsetervei 3, Oslo 
-
Statped postmottak,  
Postboks 113, 3081 Holmestrand
Tlf: 02196
E-post: post@statped.no
Web: www.statped.no
-
Region: Trøndelag, Hedmark, 
Oppland, Akershus og Oslo

I samarbeid med kommunene har regionsentrene 
et særlig ansvar for oppfølging av personer med 
døvblindhet i sin del av landet. Regionsentrene 
tar imot henvendelser direkte fra brukere selv, 
pårørende og relevante fagpersoner, gjør utredninger, 
veileder og gir opplæring. De sprer kunnskap om 
døvblindhet, gir råd om aktuelle tiltak og informerer 
om rettighetene til personer med døvblindhet. 



Sentre med lands-
dekkende funksjoner
Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde tilbyr 
kombinert syns- og hørselsutredning og habilitering/ 
rehabilitering. Fokus er muligheter gjennom kunn- 
skap om eget sansetap. De gir opplæring i ulike 
kommunikasjonsformer. Eikholt tilbyr utprøving og 
opplæring i hjelpemidler, inklusiv IT/iPad og iPhone. Kurs 
og opplæring omfatter også tilbud til familie og nettverk.

Eikholt nasjonalt ressurssenter for døvblinde
-
Helen Kellers vei 3, 3031 Drammen
Tlf: 32 88 90 50 
E-post: post@eikholt.no
Web: www.eikholt.no

Statped - Faglig enhet for kombinerte syns- og hørselstap og døvblindhet
Landsdekkende funksjon for tverrfaglige synsfunksjonsutredninger,  
-
Gamle Hovsetervei 3, Oslo
Statped Postmottak, Postboks 113, 3081 Holmestrand
Tlf: 02196
E-post: post@statped.no
Web:  www.statped.no



Koordineringsenheten skal koordinere virksomheten 
i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde.  
De bidrar til økt samarbeid med brukerorganisasjonene,  
informasjonsformidling, samt økt forsknings- og 
utviklingsarbeid. De skal være nettverksbyggende 
og rådgivende.

Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde,  
Koordineringsenheten
-
Universitetssykehuset Nord-Norge HF,  
Postboks 88, 9038 Tromsø
Tlf: 77 75 58 30
E-post: dovblindhet@unn.no
Nasjonal kompetansetjeneste for  
døvblinde har en felles  
internettadresse: 
Web: www.dovblindhet.no

Faglig  
referansegruppe

Bruker- 
organisasjonene
Foreningen Norges Døvblinde (FNDB) 
- med avdeling døvblindfødte
-
Postboks 5922,  
Majorstua, 0308 Oslo
Tlf: 22 93 33 50
Tlf: 22 93 33 55  
(avdeling døvblindfødte)
E-post: fndb@fndb.no
Web:  www.fndb.no 

www.fndbf.no

Landsforbundet for kombinert  
syns-og hørselshemmede/døvblinde 
(LSHDB)
-
Skippergata 33, 0154 Oslo
Tlf: 22 41 34 24
E-post: kontor@lshdb.no
Web: www.lshdb.no

Koordinerings- 
enheten

Faglig referansegruppe for NKDB er et forum  
for medvirkning og rådgivning på systemnivå.  
Utvalget består av representanter fra bruker- 
organisasjonene, de regionale helseforetakene, 
NAV og Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde. 
Koordineringsenheten har sekretærfunksjon.



www.dovblindhet.no
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