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Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor 

• är en statsbidragsfinansierad verksamhet med medel från 
Socialdepartementet.

• Från 1 januari 2013 är Socialstyrelsen uppdragsgivare. 

• Nkcdb har varit en del av Mo Gårds organisation sedan 2003

• Nytt avtal tecknat för åren 2017-2022 och uppdraget omfattar 
följande fem huvudområden…



Expertstöd & 
rådgivning

Samla, utveckla & 
sprida Information

FoU
Metodutveckling

Brukarsamverkan 
med särskilt fokus 

på teknik & 
hjälpmedel

Kurser, utbildning 
konferenser & 

seminarier

Uppdrag för Nkcdb 2017 – 2022 



EXPERTSTÖD

• kring medicinska frågeställningar
• kring identifiering av barn och vuxna med dövblindhet
• kring teknik och hjälpmedel
• kring habilitering och rehabilitering
• kring tolkfrågor
• kring samspel och kommunikation



UTVECKLING OCH 
FÖRMEDLING AV KUNSKAP

• Information, kommunikation och tillgänglighet
• Habilitering &rehabilitering i ett livsperspektiv
• Fysisk och psykisk ohälsa
• Ha koll på aktuella behov på gruppnivå
• Vägledning kring individuella insatser
• Utveckla och förmedla kunskap om tidig upptäckt av 

dövblindhet



SAMVERKAN

• Brukarorganisationer fr a FSDB och dess sektioner
• Svenska myndigheter (MFD, SPSM, PTS, MTM m fl.)
• Nordisk och internationell samverkan
• Samverkan mellan brukare, anhöriga, professionella och 

forskare
• Främja samverkan mellan olika professionella aktörer för att 

skapa hållbara stukturer och nätverk



OMVÄRLDSBEVAKNING

• Dövblindområdet nationellt och internationellt
• Forskning &utveckling
• Funktionshinderpolitik generellt
• Nyanlända – ny kunskap och nya insatser
• Genusperspektiv på dövblindhet
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PRIORITERADE OMRÅDEN 2019



• Habiliteringsriktlinjer/kunskapsstöd för barn med dövblindhet
• Rehabiliteringsprojekt
• Projekt ”Tactile transition”
• Äldre med kombinerad syn- och hörselnedsättning
• Utveckla webbutbildningar och webbinarier
• Bevaka och agera kring utvecklingen av t.ex. LSS och 

förändringarna inom Arbetsförmedlingen



Var finns kunskapen?

BRUKARE 
OCH 

ANHÖRIGA

PROFESSIONELLA

FORSKARE



Strategiskt

Långsiktigt

Hållbart

Vårt mål är att arbeta…



Mer information hittar ni på 
www.nkcdb.se


