
Dorte har været døvblind i 30 år 
Dorte fik diagnosen døvblind som 21-årig. 
Dengang kunne hun stadig se lidt. Med 
tiden er synsfeltet indskrænket til 2%. 
”Det skræmmer mig at tænke på 
fremtiden”, indrømmer Dorte, 
når snakken falder på tankerne 
om at miste synet helt. 
”Jeg er bange for at blive helt 
blind. Selv om jeg ved, jeg 
kan få hjælp. Jeg er bange 
for at miste min selvtillid 
og selvstændighed”.

Helt op mod 15.000 
danskere  har så alvorlige 
høre- og synsnedsættelser, 
at de er funktionelt 
døvblinde. 

STØT DØVBLINDE

Hjælp os med at hjælpe 
døvblinde som Dorte, 
der lever på kanten af 

isolation og ensomhed 



Det betyder alt at kunne mødes med andre... 
”Det har været svært at erkende min situation. Jeg var meget frustreret i ungdomsårene og følte mig alene. 
Jeg isolerede mig og havde ikke lyst til at snakke om mit syn. Jeg var bange for fremtiden. I dag har jeg 
hjælpemidler, bruger hvid stok og får synsbeskrevet omgivelserne af min kontaktperson. Det er vigtigt for 
mig at få farver og detaljer beskrevet. Ellers ville jeg føle mig meget isoleret.” 

Dorte mødes hver uge med andre døvblinde i Foreningen Danske DøvBlindes 
lokale netværk. ”Erfagruppen er et fristed for mig. Her deler vi 
bekymringer og glæder med hinanden. Det har stor betydning for 
alle os, der kommer her.” 

Dorte kommunikerer ved hjælp af tolke, der tolker tegnsprog 
direkte i Dortes hænder og en kontaktperson, der samtidig laver 
haptiske signaler på ryggen. På den måde kan hun kan få en 
fornemmelse af andres ansigtsudtryk. Fx en glad mund, hvis 
nogen smiler, eller en streg, der triller illustrativt ned ad ryg-
gen, hvis nogen fælder en tåre. Det er ikke let at være døvblind. 

Foreningen Danske DøvBlinde har: 

Udvikling af banebrydende                   
kommunikationsformer     

 

Lokale netværk  

Erfaringsbaseret rådgivning

Udflugter med sanseoplevelser

Digitale hjælpemidler til                          
kommunikation

Vi ved, at mange 
danskere lever med et 
alvorligt kombineret 

syns- og høretab.
Dem vil vi gerne hjælpe. 
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Du kan hjælpe døvblinde med et fast bidrag

Kan du forestille dig ikke at kunne hilse på din nabo eller tage telefonen og 
ringe til nogen?  En ensom følelse.   

Foreningen Danske DøvBlinde arbejder for at bryde den sociale isolation, 
som mange døvblinde oplever. Foreningen skaber livsvigtige netværk og 
sætter alt ind på at gøre kommunikation mulig  for døvblinde. 

Støt os på www.fddb.dk eller se bagsiden ...  



 
Sådan kan du støtte os:

  Støt os via www.fddb.dk 
  Mobile Pay 61 31 42 40
  Bankoverførsel til konto nr. 2191 8983520511
  Få tilsendt girokort

Husk! 
Der er skattefradrag på alle dine bidrag op til 15.600 kr. 
Vi indberetter automatisk dine bidrag til SKAT, hvis du har oplyst 
dit cpr. nr. til os.
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”At miste syn og hørelse er en stor sorg.
Selv de mest basale ting i hverdagen bliver besværlige, 
og det føles let som om, forhindringerne tårner sig op. 

Uden DIN hjælp kunne vi i FDDB ikke løfte og udføre det 
arbejde, der er så hårdt brug for. 

Vi har den faglige viden og de menneskelige 
ressourcer, men uden økonomisk håndsrækning vil 
vores indsatser være meget begrænsede”

Bjarne Hvidsten, Formand
Foreningen Danske DøvBlinde 

Foreningen Danske DøvBlinde
fddb@fddb.dk 
tlf. 36 75 20 96  

Se mere på www.fddb.dk


