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Å være døv, tegnspråkbruker

Ca 1 % av befolkningen er førspråklige døve (ca 5200). Mange bor i de store byene

Tegnspråk er ikke internasjonalt. Dialekter og sosiolekter

Selvstendig språk med egen grammatikk, setningsoppbygging og vokabular
sammensatt av tegn, kroppsholdning, mimikk, og munnbevegelser

Grammatikken i norsk tale og norsk tegnspråk er forskjellig og
kan ikke ivaretas samtidig, derfor ingen stemme

Får man fram nyanser på tegnspråk?

Skriftlig norsk for mange døve som å lese et fremmedspråk

Munnavlesning. En svært anstrengende og usikker kommunikasjonsform
Cirka 1/3 språklydene er synlige, resten blir gjetting 

https://www.youtube.com/watch?v=S0OeBrQBPNc&feature=youtu.be
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Hørselshemming

Genetisk

- ikke syndromisk

(døvhet)

- Syndromisk

(døvhet med andre 

symptomer) 

Toksiske:

- Perinatal

(alkohol/medikamente

r under svangerskap)

- Postnatal

-Ototoksiske

medikamenter 

Andre årsaker:

- Prematuritets 

relatert (lav 

fødselsvekt, oksygen 

mangel ved fødsel)

-Aldersrelatert

Ukjente årsaker

Fysisk traume

(hode trauma, 

eksponering til høy 

lyd)

Infeksjoner

- Perinatal

(rubella, CMV, 

toxoplasmose)

- Postnatal

(meningitt, 

meslinger, kusma) 
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Språklig og kulturell minoritet

Døve definerer seg som en språklig og kulturell minoritet 

Døv kultur
 Døves kulturdager, Døvekirken, musikk/poesi, døv humor,  idrett, deaf riders

 Teater Manu https://youtu.be/hex2cN87ALY

Ordet døvstum gikk ut av ordboken for mange år siden

De bruker ikke døvespråk eller fingerspråk, men tegnspråk som er et fullverdig språk på lik linje med norsk

Med tilgang på informasjon og kommunikasjon opplever døve ikke at de er funksjonshemmet

Med tilgang til kommunikasjon kan de ta utdanning, jobbe og på annen måte delta i samfunnet

De fleste døve fødes inn i en hørende familie og får selv hørende barn

https://youtu.be/hex2cN87ALY
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Døv i en hørende familie
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Tilgang til informasjon

Hørselshemming gir begrenset tilgang til informasjon. Hele livet…

Begrepsforståelse – obs medisinske uttrykk

Å vite det man ikke vet 

Stor variasjon

En naturlig følge av nedsatt hørsel

Forskning viser at døve er underforbrukere av helsetjenester sett i forhold til hørende

(Margaret du Feu, Cathy Chovaz, Mental health and deafness, Oxford University Press, 2014)
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Råd og vink

Understrek at den hørselshemmede må spørre hvis noe er uklart

Legg gjerne inn en kort forklaring på medisinske begrep

Kontrollspørsmål for å sikre at dere har forstått hverandre

Visuell informasjon; Google bilder, anatomiske plansjer, atlas eller modeller

Manglende kjennskap til familieanamnese

Bruk god tid!
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Døv og ny i Norge

Utdannelse og tegnspråk i hjemlandet?

Skam?

Språksensitiv fase  «ulvebarn». 

Tolking kan kamuflere språklig nivå

Alene i egen familie
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Tegnspråkkurs

Hei (Flat hånd som når du hilser)

Jeg heter….  (pek på deg selv + pf og lf mot haka)

Navnetegn/alfabet
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Tegnordboken.no

http://www.minetegn.no/Tegnordbok-HTML/index.html
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Mulighet til å si ja eller nei…

Lite miljø

Færre valgmuligheter

Stor aldersspredning i ungdomsmiljøet 

Disponeres tidlig for voksen seksualitet og rus
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Tegnspråkkurs

Naturlige tegn

Mimikk

Vent litt.

10 minutter

Vondt. Stopp.

Takk for i dag
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Tolketjenesten for døve og døvblinde

Tolketjenesten for døve og døvblinde i Oslo og Akershus, tlf 400 02 047.
Organisert som en del av Nav hjelpemiddelsentral. Folketrygden dekker tolking ved lege/helsetjeneste 
(poliklinisk/dagpasient), i arbeid, høyere utdanning (høgskole og universitet) og dagligliv.

Oppmøtetolk. Må bestilles på forhånd. 

Bildetolktjenesten. Tilbyr skrive og tegnspråktolking gjennom skjerm. 
Mandag til fredag, kl. 08.00-20.00, tlf: 21 02 37 00

Akutt tolk ved akutt sykdom, ulykke og skade, brann, og ved kontakt 
med politi utenfor tolkesentralens åpningstid, tlf: 46 40 77 90
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Nasjonal bildetolketjeneste

Bildetolkstudioer i Oslo, Ålesund og Bodø. 

Ca. 720 unike brukere 

Målet er å gi hørselshemmede/døve økt deltakelse i samfunnet 
via effektiv og lett tilgjengelig tegnspråktolking

Samtale via bildetelefon skjer på:

Video, lyd og tekst simultant

Tekstsamtaler en-til-en

Den hørselshemmede bestemmer selv hvilken kommunikasjonsform de ønsker

Lenke til bildetolk uten lisens: https://video.nav.no/webapp/#/?conference=sip@bildetolk.no

https://video.nav.no/webapp/#/?conference=sip@bildetolk.no
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se 4:20 – 5:35

https://dovesmediatv.no/video/33d19738-a740-480b-89d6-741e8d28367a?fbclid=IwAR3I7NCaZD2AUlxFXiczM1mFPmzGWqWjX3lapWeQcVkiekVAlhlWC-3Nh0k
https://dovesmediatv.no/video/33d19738-a740-480b-89d6-741e8d28367a?fbclid=IwAR3I7NCaZD2AUlxFXiczM1mFPmzGWqWjX3lapWeQcVkiekVAlhlWC-3Nh0k
https://dovesmediatv.no/video/33d19738-a740-480b-89d6-741e8d28367a?fbclid=IwAR3I7NCaZD2AUlxFXiczM1mFPmzGWqWjX3lapWeQcVkiekVAlhlWC-3Nh0k


Oslo 2019

Det er lov å endre 
bakgrunnsfarge.

På sider med positiv 
logo benyttes alltid 
lyse bakgrunnsfarger.

Sørg alltid for god 
lesbarhet/kontrast 
og følg lovlige farge
kombinasjoner.

Bildetolk vs tegnspråktolk
– fordeler og ulemper

Fordeler med bildetolk

Tolk i lomma

Effektiv i forhold til kortere samtaler

Det er utprøvd i over 10 år og nå fungerer det 
tekniske godt. 

Bidrar med å sikre kommunikasjon mellom 
pasienter og helsepersonell 

Fungerer godt i en og en samtaler

Oppleves mer «anonymt»

Ulemper med bildetolk

Begrenset åpningstid:
Åpent hverdager kl.8 – 20. 
Stengt helg og helligdager.

Fungerer ikke godt i samtale med 
flere hørende. 

Kan være upraktisk ved akutte situasjoner 
hvor pasienten er ubevist eller påvirket. 

Avlesning
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Fordeler med tegnspråktolk til stede

Kan tolke til flere personer samtidig

Har mer kontroll på omgivelser

Lettere å gripe inn ved behov

Ulemper med tegnspråktolk til stede

Må bestilles

Ved akutte situasjoner, det tar tid før tolk kommer 
til stedet hvor døve befinner seg i

Sykehus faktureres for bruk av tolk og ofte blir tolk 
sendt avgårde for tidlig

Lite miljø, møter tolken i mange sammenhenger
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Samarbeidspartnere og ressurser

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse på Gaustad
enhet for barn og unge og enhet for voksne (NBHP)

Tolketjenesten for døve og døvblinde (Nav hjelpemiddelsentral)

Ål folkehøyskole og kurssenter for døve

Rådgivningskontoret for syn og hørsel, Oslo kommune

Legene på Sinsen, Maja Husa Jakobsen, lege for døve
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Takk for oppmerksomheten!


