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18-årige Destin Bisgård er døvblind. Hans 

opvækst har været svær, men han har fundet

sin egen vej i sit næsten lydløse mørke.

- Da jeg var omkring fem år gammel, spillede

jeg fodbold i gården med mine venner. Det er

mit første barndomsminde. Det var sjovt, og 

jeg kunne både se og høre normalt. Nu er jeg

teenager og spiller ikke længere fodbold. 

Jeg er næsten helt blind og døv.

Destin Kenno Ricco Bisgård voksede op i Brønd-

by Strand sammen med sine forældre og tre

ældre søskende. Dengang var han en del af

flokken og kunne dyrke sport på lige fod med

de andre. Hvad han ikke vidste, var at for hver

eneste dag ville hans syn og hørelse blive dår-

ligere. I dag lever han et liv i et næsten lydløst

mørke. Synet er så svagt, at han ikke kan se 

sin egen hånd, når han strækker armen ud, og

selv om han har høreapparater, har han svært

ved at opfange tale. Han er døvblind, en syg-

dom, som har ramt 15.000 danskere, heraf 

størstedelen ældre.

Ensomheden kan let tage overhånd

Ensomhed, isolation og frustrationer tager let

overhånd, når dagligdagen bliver svær, og

mange døvblinde kæmper med fysiske og psy-

kiske problemer på grund af tabet af deres to

vigtigste sanser. Men trods sin hårde opvækst

har Destin i dag store planer for sin fremtid.

Han har sagt ja til at medvirke i interviewet i

håb om, at hans historie kan hjælpe andre

unge, der har samme udfordringer.

Jeg blev så vred, at jeg gik amok 

Da han var 10 år gammel, blev Destin flyttet 

fra sin folkeskole til en døveskole, hvor under-

visningen foregik på tegnsprog. Han fik CI 

(Cochlear Implant), som er indopererede høre-

apparater, der gør det muligt for personer med

svære høretab at høre lyd. Selv om han brugte

briller, var synet dog så nedsat, at han ikke,

som sine klassekammerater, kunne se lærerens

tegnsprog ved tavlen. Selv om han gik fem år på

døveskolen, fungerede det ikke for ham.

- Jeg kunne ikke se nok til at følge med på tegn-

sprog, og jeg hørte ikke godt nok med mine 

høreapparater til at kunne følge med. 

Jeg kunne heller ikke spille fodbold. Jeg delte

øretæver ud til de andre børn, fordi jeg var 

frustreret. En dag gik jeg amok på en lærer og

blev smidt ud på grund af vold. Jeg var bare så

frustreret over min situation.

Efter Destin blev smidt ud af skolen, blev

hans isolation forværret. Han mistede kontak-

ten til omverden og sin glæde ved sport. Han

isolerede sig på sit værelse, spillede Playstation, 

spiste chokolade og blev tykkere.

Et vendepunkt

Efter syv måneder uden skoletilbud kom der et

vendepunkt i Destins liv. Han startede på Cen-

ter for Høretab i Fredericia. Både syn og hørelse

var næsten helt væk. Fredericiaskolen er speci-

aliseret i undervisning for unge med høretab og

andre funktionsnedsættelser. De kunne tilbyde

undervisning med rette hjælpemidler og give

ham muligheden for at bo sammen med andre

unge med støtte i hverdagen. Her kunne Destin

kommunikere med pædagoger og lærere via en

højttaler tilsluttet mobiltelefonen. Det var hårdt

i starten og føltes ensomt, selv når han var

blandt folk. Men en dag fik skolen besøg af 

Jackie Hansen, som også er ung og døvblind. 

Hjælper andre i samme situation

I Foreningen Danske Døvblinde arbejder Jackie

dedikeret for at hjælpe andre unge i samme 

situation. Foreningen forbedrer døvblindes 

livsvilkår, bl.a. ved at skabe sociale netværk i

hele landet med aktiviteter, udvikling og 

fællesskab. 

Jackie blev en slags mentor for Destin: 

- Jeg kunne med det samme mærke, at jeg også

ville være en del af Ungdommen i FDDB. Det

har hjulpet mig at være sammen med andre,

som har det som jeg og høre deres livshistorier.

Det har fået mig til at acceptere min situation.

Desuden har Destin lært haptiske signaler.

Ordet haptisk er græsk og betyder berøring.

Haptiske signaler tegnes på ryggen eller armen

og kan bruges til at beskrive, hvad der foregår

rundt om én – imens man snakker. På den

måde kan Destin via en tolk følge med i, hvad

der sker. 

Judo er ikke for tøsedrenge

Trods sit dobbelte handicap insisterer Destin

på også at lave normale teenage-ting. Han har

gået til judo i halvandet år på et hold sammen

med andre uden handicap. I judo-salen er det

kroppens sprog, der taler, og det passer Destin

fint.

- Jeg har altid tolk med, som hjælper med at

oversætte, hvad træneren siger. Men min træ-

ner er også superflink til at tage fat i mig og

med armene og kroppen markere tydeligt, hvad

der skal ske, og for eksempel hvilke angreb og

fald, jeg kan bruge. Jeg bliver udfordret, og det

er hårdt, men det er også en super fed følelse

at bruge mine kræfter ordentligt. 

Man er ikke et sekund i tvivl om, at Judo 

betyder meget for Destin. Den fysiske kontakt-

sport giver ham en tydelig følelse af sin krop 

og sine kræfter - det er ikke en sport for tøse-

drenge. Men det kræver lidt ekstra opmærk-

Et ungt liv i lydløst mørke
”

Træneren tager godt fat i Destins arme og tøj for at markere tydeligt, hvor angrebet sættes ind. 
Når Destin bruger sine kræfter på at kæmpe i Judo‐salen, oplever han en fysisk glæde, der er svær at
mærke ret mange andre steder  

Med taktil tolkning, der mærkes i hænderne, får
Destin oversat hvad træneren siger, og med følbare
signaler på ryggen (haptiske signaler) får han også
beskrevet, hvad der foregår i rummet. 
Se mere om haptiske signaler på side 2
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somhed fra træneren, som fortæller, at der hen

over sommeren var en periode, hvor Destin var

ved at gå ned med flaget, fordi en træner, der

var der i den periode, ikke var helt så opmærk-

som på de behov, Destin havde for at kunne

deltage på lige fod med de andre.   

Ser muligheder

Spørger man Destin hvad fremtiden bringer, 

vil han gerne prøve kræfter med at løbe et 

halvmaraton med en snor til en løbemakker.

Han har også kastet sig over den umulige ud-

fordring at komponere musik på sin computer.

Musik som han håber at kunne udbrede til 

resten af verden med tiden. Trods høretab og

trods synstab! 

Din støtte til Foreningen Danske DøvBlinde er en 

investering i et bedre liv for unge døvblinde som Destin”

Tre gode råd fra Destin

Destin håber, at hans historie når ud til

andre døvblinde, så de ved, at de ikke 

er alene. 

Han har tre gode råd:

1:  Tro på dig selv

2:  Man kan, hvis man vil

3:  Hvis der er noget, som du virkelig 

gerne vil, så tag chancen og gør det

FDDB‐UNGDOM arbejder for 
‐  bedre levevilkår
‐  flere oplevelser og
‐  stærke netværk 

for unge døvblinde

Støt os
vores unge er helt afhængige af
fondsmidler og private bidrag

Netbank ‐ overførsel
Regnr. 2191 Konto 8983520511

Alle bidrag er fradragsberettigede og
bliver automatisk indberettet til SKAT,
hvis du har oplyst dit cpr‐nummer

51 81 95
Skriv gerne navn

og adresse



Mehtap Demirkaya, 28 år. Døvblind, studerende

og med en fighter-vilje, der resulterer i en ud-

dannelse som socialrådgiver om få måneder.

Mehtap er én af de døvblinde, der ikke læner

sig tilbage og lader livet passere. Hun kæmper

for det, hun gerne vil opnå. 

Mehtap sidder på biblioteket på Metropol-

skolen på Frederiksberg. Lænet ind over en lille

sort kasse med knapper og med en masse 

bevægelige punkt-stifter. Hendes hænder flytter

sig hurtigt hen over punkterne. Hun læser med

fingrene. 

Mehtap er 28 år og døvblind. Hun kan skelne en

smule lys med højre øje. På højre øre har hun

svær høre-nedsættelse og på venstre let nedsat

hørelse. Samlet set giver det kombinerede han-

dicap en masse udfordringer i hverdagen. Men

ikke noget, der kan forhindre hende i at få det

bedste ud af livet. Hun bor selv i en lejlighed i

Vanløse, og til sommer afslutter hun sin uddan-

nelse som socialrådgiver. 

For meget ilt i kuvøsen gav både 

syns- og høreskade

- Mit kombinerede handicap skyldes, at jeg kom

til verden tre måneder for tidligt i uge 27 af

min mors graviditet. Jeg tilbragte de resterende

tre måneder i kuvøse, og på grund af for høj ilt-

tilførsel medførte det et dårligt syn og uudvik-

lede fimrehår på øresneglen. 

Da Mehtap var omkring fem år fik hun en

nethindeløsning, som gjorde kål på den smule

restsyn, hun havde på højre øje. Det venstre øje

var allerede helt blindt. Indtil da vidste familien

ikke, at hun også var født med dårlig hørelse.

Det blev opdaget af en pædagog i børnehaven.

Frem til det øjeblik hvor hun mistede synet, har

hun kompenseret for den dårlige hørelse ved at

betragte gestik og mimik i omgivelserne.

- Jeg husker den periode af min barndom i

brudstykker med en gennemgående frustration

og raseri over, at blindhed, høreapparater og

min lillebror gjorde sit indtog i mit liv på én og

samme gang.

Jeg ønsker at støtte andre i at opnå noget, de

kan være stolte af

I dag er frustrationer og raseri afløst af et 

imponerende gå-på-mod, som man ikke ser hos

mange med et dobbelt handicap. Mehtap be-

sluttede tidligt at udnytte sine egne erfaringer

fra mødet med det sociale system til at hjælpe

andre. Jeg ønsker at få viden og færdigheder

nok, til at jeg kan støtte mennesker i at bevare

eller opnå et liv, som de kan være stolte af og

tilfredse med – trods udfordringer af social

eller funktionsmæssig karakter.

At være døvblind i uddannelsessystemet 

- Der er heldigvis støttemuligheder, når man er

handicappet i uddannelse. Jeg har fået bevilget

en sekretær til at korrekturlæse og uploade

mine opgaver på skolens studieplatform. 

Som studerende med særlige behov skal man

dog konstant være på forkant og fx bede om

pensumlister i god tid, så materialet kan tilret-

telægges som E-bog, der kan læses via punkt-

apparatet. Det kan også være problematisk at

finde et rummeligt praktiksted til en handicap-

pet studerende. Ofte ved arbejdsgiverne ikke,

hvad de har med at gøre og takker derfor nej til

at tage den handicappede studerende i praktik. 

Det er en del af livet at kæmpe sig frem 

her i verden

- På spørgsmålet om, hvorvidt jeg vil betragte

mig selv som en fighter, kan jeg kun sige: 

Det er en del af livet at kæmpe sig frem her i

verden. Ellers kunne jeg lige så vel have givet

op på forhånd og passivt set årene passere. 

Jeg ønsker at opleve verden og tage for mig af

livet. Mit gå-på-mod kommer af et ønske om at

bidrage til samfundet. Jeg har ofte oplevet sam-

fundets usikkerhed og berøringsangst i forhold

til mennesker med handicap, men det skal ikke

forhindre mig i at tage en uddannelse og for-

søge at få et job. 

Samfundet og arbejdsgivere giver muligvis op 

– men det bliver ikke mig, der giver op.

Det er en del af livet at kæmpe sig frem her i verden.
Ellers kunne jeg lige så vel have givet op på forhånd”

Få fradrag for dit bidrag
For hver krone du støtter FDDB med
sparer du ca. halvdelen i skat.

Se www.fddb.dk eller kontakt os på 
• fddb@fddb.dk 
• telefon 36 75 20 96 hverdage 9 -14

Vi hjælper med alt det praktiske

Både store og små bidrag er fradrags-

berettigede. Dog max op til 16.300 kr.

/person/år

Betaling kan bl.a. ske via:

www.fddb.dk > støt FDDB

Dit bidrag går ubeskåret til arbejdet 

for døvblinde

Sådan kan du bidrage:
• et fast beløb hver måned, kvartal 

eller årligt via betalingsservice 

• pengegaver efter eget valg på

www.fddb.dk > Støt FDDB

• netbank Reg.nr.   2191
Kontonr.  8983520511

• eller
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Mød Methap, 28 år. Hun er ung, døvblind og i uddannelse

Din støtte til Foreningen Danske DøvBlinde hjælper

flere unge døvblinde som Methap i uddannelse”

51 81 95
Skriv gerne navn

og adresse

“Samfundet og arbejdsgivere giver 
muligvis op – men det bliver ikke 

mig, der giver op”

Med haptiske signaler på ryggen

kan man beskrive, hvad der fo-

regår i rummet, hvad der ligger

af mad på en tallerken, og om

en person fx ser skuffet eller

glad ud.

Alt sammen noget der kan være

med til at gøre hverdagen lidt

lettere.

Foreningen

Danske Døv-

Blinde har

været med til 

at udvikle 139

signaler. 

Køb bogen Haptiske signaler på

www.fddb-shop.dk eller

download en gratis pdf eller

tekstversion fra www.fddb.dk

Find signalerne som app

under navnet Haptiske signaler

De er gratis for både Android

og iPhone der hvor du normalt

henter dine apps.

Hvad er døvblindhed? 

Døvblindhed er et kombineret han-

dicap, der består af alvorlig syns- 

og hørenedsættelse. 

Nogle døvblinde har en synsrest,

andre har en hørerest, mens nogle 

er helt døve og blinde. 

Døvblindhed er primært et kommu-

nikationshandicap, som gør det 

vanskeligt at orientere sig og deltage

i arrangementer på lige fod med

andre. 

Mange med nedsat syn og hørelse 

risikerer derfor at leve et isoleret liv.
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Vi skræddersyr
foredrag til jer 
- helt gratis
Hvordan er det at miste både syn og hørelse?

Har man stadig det, man kan kalde et godt liv?

Vi har en hel flok informatører, der med stor glæde

fortæller, hvad der gør en forskel i hverdagen som

døvblind og hvordan man klarer sig igennem tilværel-

sen uden syn og hørelse. FDDBs informatører oplever

hver dag på egen krop, hvordan det er at leve med

nedsatte sanser. 

Foredrag i netværk, temadage, oplæg i foreninger og

på skoler - vi skræddersyr foredraget, så det passer

til lige netop jeres målgruppe.

Alle typer foredrag kan bookes til uddannelsesinsti-

tutioner, foreninger, aktivitetscentre, plejecentre,

hjemmeplejen og private virksomheder.

Vi kan tilpasse et foredrag på 30 minutter til frokost-

pausen eller holde en hel temadag, hvis I ønsker det. 

Der er sikkert meget, du og dine omgivelser kunne

have glæde af at vide om døvblindhed. 

Mit liv som døvblind - book et gratis foredrag
”

Foreningen Danske DøvBlinde
syns & hørehæmmede

MIT LIV SOM

DØVBLIND

”Har du nedsatte sanser og 

noget på hjerte, så brug det 

til at oplyse verden!”

Ud fra devisen om, at alle kan bruges til noget,

har vi etableret et helt korps af frivillige døv-

blinde, der rejser rundt og fortæller om livet

med nedsatte sanser.   

FDDB har mange medlemmer, der udfører fri-

villigt arbejde for foreningen. Tilsammen arbej-

der de for at forbedre døvblindes vilkår og

muligheder. Informatørerne er uddannet i at

formidle information om døvblindhed ved

hjælp af deres egen personlige fortælling om,

hvordan de oplevede at miste syn og hørelse,

hvordan de klarer sig i hverdagen og hvilke tan-

ker de gør sig for fremtiden. 

Det overordnede formål med informatørtjene-

sten er at udbrede kendskabet til døvblindhed

og til kommunikation med døvblinde. og det

giver utrolig god mening, at det netop er den

døvblinde selv, der fortæller om, hvad det vil

sige at leve med døvblindhed. 

Med deres erfaringer og personlige vinkel

opnår publikum en forståelse for, hvorfor det

fx er vigtigt, at køkkenredskaberne har en fast

plads i køkkenet, eller hvordan det er at være

til en familiefest, hvor man ikke kan følge med i

det, der bliver sagt rundt om bordet, fordi man

ikke ser og hører så godt. 

Samtidig giver det den enkelte informatør en

vigtig funktion i samfundet og en uundværlig

følelse af at blive set og hørt. Det betyder noget

for os alle. 

Flere døvblinde end man skulle tro

Det betyder meget, at der udbredes viden om,

hvad døvblindhed er. Det dobbelte sansetab er

mere udbredt, end man skulle tro. 

Det anslås, at der findes 15.000 danskere,

der har et dobbelt sansetab i en sådan grad, at

de ville kunne diagnosticeres som døvblinde. 

Det betyder, at mange danskere vil støde på

en døvblind i deres hverdagsliv eller opleve, at

én i den nærmeste omgangskreds på et tids-

punkt mister både syn og hørelse.

Med foredragene henvender vi os til:

• Uddannelsessteder • Organisationer • Foreninger
• Loger • Klubber • Virksomheder

• Private netværk   ... og mange flere

Foredrag af en FDDB‐informatør giver
• stof til eftertanke • inspiration • viden om døvblindhed

Er du interesseret i at booke et foredrag? 
Kontakt os på mail fddb@fddb.dk eller book direkte på www.fddb.dk Book foredrag

Alle kan bruges til noget – Døvblinde holder foredrag om 

’Livet med døvblindhed’!

Din støtte til Foreningen Danske DøvBlinde hjælper os med

at arbejde for at forbedre døvblindes vilkår og muligheder.”



Få fradrag for dit bidrag
For hver krone du støtter FDDB med
sparer du ca. halvdelen i skat.

Se www.fddb.dk eller kontakt os på 
• fddb@fddb.dk 
• telefon 36 75 20 96 hverdage 9 -14

Vi hjælper med alt det praktiske

Både store og små bidrag er fradrags-

berettigede. Dog max op til 16.300 kr.

/person/år

Betaling kan bl.a. ske via:

www.fddb.dk > støt FDDB

Dit bidrag går ubeskåret til arbejdet 

for døvblinde

Sådan kan du bidrage:
• et fast beløb hver måned, kvartal 

eller årligt via betalingsservice 

• pengegaver efter eget valg på

www.fddb.dk > Støt FDDB

• netbank Reg.nr.   2191
Kontonr.  8983520511

• eller
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Det vigtigste er at dele sit liv og sine oplevelser med andre
for at mindske følelsen af afmagt”

Din støtte til Foreningen Danske DøvBlinde sørger for, 
at vi sammen kan bryde isolation og ensomhed”

Det vigtigste er at møde andre, der også har syns- og høretab
”Af Pia Hesse

Susanne Løcke er 66 år og lider af øjensyg-

dommen Retinitis Pigmentosa, der nedsætter

både syn og hørelse. 

Hun lever med et dobbelt sansetab, som flere

og flere i befolkningen kommer til at opleve, da

sansenedsættelser ofte er forbundet med at

blive ældre. Og andelen af ældre vokser.   

”Jeg kan ikke følge med i en samtale uden høre-

apparater,” fortæller Susanne, der tidligere var

meget aktiv, både på arbejdsmarkedet og i sin

fritid. Det satte sygdommen en stopper for, og

hun begyndte for ca. 10 år siden at isolere sig.

Det var for uoverskueligt 

at se omgivelserne i øjnene.

”Jeg lukkede mig inde. Det føltes som om, alle

andre skulle på arbejde og alt muligt andet. Jeg

følte mig helt alene – selvom jeg har mand,

børn og børnebørn.”

Det var svært for Susanne at erkende, at det

dobbelte sansetab var så alvorligt, at hun funk-

tionelt kunne kaldes døvblind. I mange år sagde

hun til sig selv, at det ikke var så galt, men

Tusind tak fordi du støtter vores arbejde!

51 81 95
Skriv gerne navn

og adresse

hverdagen gav efterhånden så mange udfor-

dringer, at hun blev nødt til at se det i øjnene. 

”Alt gik i kludder for mig – selv madlavning

kunne jeg knap finde ud af. Der kom forkerte

ting i gryden, og jeg kunne ikke holde orden i

køkkenet.”

Mødet med andre i samme situation blev et

vendepunkt. Susanne meldte sig for fem år

siden ind i en forening for

døvblinde.

”Nu er jeg selv medleder i

en lokal gruppe. Vi forstår

hinanden og giver gode

råd og støtte.  Det kan

være meget deprimerende

at gå med alene. Der kan

jo gøres en del – de rigtige

hjælpemidler og støtte, fx

en kontaktperson, kan

komme og hjælpe med at

læse avis eller købe ind.

Det kan gøre en stor for-

skel i hverdagen.” 

Oplever du syns-
og høretab? 
Når man oplever tab på begge sanser, kan til-

værelsen synes helt uoverskuelig. Især hvis 

sansetabet bliver så stort, at man ikke kan 

orientere sig, som man plejer. 

Man skal lære nye teknikker til at klare sig, man

skal opdage en ny verden af hjælpemidler, og

man skal lære at erkende de mange begræns-

ninger, der følger med et dobbelt sansetab.

Kontakt Foreningen Danske DøvBlinde, hvis du

er i tvivl om dit - eller en pårørendes - sansetab

og I ønsker rådgivning.

Hvornår er man døv‐blind?
Døvblindhed er et kombineret handicap,

der består af alvorlig syns- og hørenedsæt-

telse. 

Syns‐ og høre‐nedsættelse 
forveksles ofte med demens 
Især hos ældre kan syns- og høre-nedsæt-

telse let forveksles med svigtende hukom-

melse. Og svarer en ældre person i øst, når

du spørger i vest, kan det skyldes et 

ikke-opdaget høretab. Mister den ældre let

orienteringen eller vælter kaffekoppen, kan

det skyldes nedsat syn. 

Nogle spørgsmål til afklaring af
evt. døvblindhed
Kan personen færdes alene i ukendte 
omgivelser?

Kan personen læse alm. tekst i aviser, 
ugeblade eller på TV?

Skal du tæt på, for at personen kan 
genkende dit ansigt?

Er personen begyndt at isolere sig 
og virker mere opgivende?  

Kan personen høre, når dørklokken 
eller telefonen ringer?

Kan personen høre TV og radio på 
almindelig styrke?

Kan personen følge en samtale i en
gruppe?

Gætter personen af og til, hvad der er 
blevet sagt?

Få kvalificeret hjælp
FDDBs lokale rådgiver tilbyder at komme
på besøg hjemme hos dig.

Vores rådgivere kender selv til at miste
sanserne. Vi hjælper dig videre. 

Læs mere på www.fddb.dk 

Din støtte gør en stor forskel.


