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Útdráttur 

 

Þessi ritgerð er unnið með það að markmiði að varpa ljósi á aðstæður fólks með 

daufblindu, hvernig þjónustan við þennan hóp hefur mótast á síðustu árum og hvaða 

samskiptaleiðir henta daufblindu fólki. Ritgerðin byggir að miklu leiti á efni frá 

norðurlöndum. Norðurlöndin standa mjög framarlega í allri þjónustu við daufblint 

fólk. Ritgerðin er unnið með það að leiðarljósi að skýra út aðstæður daufblinds fólks 

hér á landi, mikilvægi samskipta og hvernig mynda megi tengsl við fólk með 

daufblindu. Af niðurstöðum ritgerðarinnar er ljóst að daufblint fólk verða að fá aðstoð 

við félagsleg samskipti, athafnir daglegs lífs og rötun í rými (umferli) sem gerir þeim 

kleift að fara ferða sinna og eiga eðlilegt líf sem sjálfstæðir einstaklingar. Til þess að 

það sé hægt verður samfélagið að koma til móts við þarfir þessa hóps. 
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Formáli 

 

Verkefnið fólk með daufblindu: skilgreining, þjónusta og samskiptaleiðir er 10 

eininga verkefni til BA gráðu í þroskaþjálfafræðum á Menntavísindasviði við Háskóla 

Íslands. Viðfengsefnið hefur verið mér hugleikið lengi en áhugi minn á að kynna mér 

þennan hulna hóp til margra ára vaknaði eftir að ég kynntist ungum daufblindum 

dreng. Það er von mín að þetta verkefni skili þeim árangri að lesendur sjái mikilvægi 

þess að fólk með skerðingu eins og daufblinda er fái þjónustu við hæfi og að hægt 

verði að aðstoða fólk um leið og það þarf á því að halda. Einnig er von mín að 

umræða um málefni fólks með daufblindu opnist og verði viðurkennd sem skerðing á 

þeim mælikvarða að fólk með daufblindu geti átt eðlilegt líf. Ég vil nota hér tækifærið 

og þakka Hönnu Björg Sigurjónsdóttir dósent í fötlunarfræðum fyrir góða leiðsögn. 

Einnig vil ég þakka Guðnýju Einarsdóttir daufblindraráðgjafa Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöðvar fyrir góðar ábendingar um heimildir. Hafdísi Maríu 

Tryggvadóttir framkvæmdarstjóra Daufblindrafélag Íslands fyrir upplýsingar og 

heimildir frá félaginu. 
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1. Inngangur 

 

 

Daufblint fólk tilheyrir hóp sem hefur verið hulin á Íslandi í mörg ár. Daufblinda felur 

í sér samskiptafötlun, þar sem fólk með daufblindu þarf oftar en ekki að hafa túlk til 

að hafa samskipti við aðra og afla sér upplýsinga um samfélagið. Margar og ólíkar 

samskiptaleiðir eru til fyrir daufblint fólk og velta þær meðal annars á því hvort 

viðkomandi fæðist daufblindur eða fái hana síðar á lífsleiðinni.  

Ekki er vitað hversu algeng daufblinda sé hér á landi þar sem sjón- og 

heyrnarskerðing hafa verið greindar í sitthvoru lagi af sitthvorum aðilanum. Fyrstu 

tölur eru frá árunum 1993 en þá var fyrsta ráðstefnan um málefni daufblinds fólks á 

Íslandi árið haldin. Á þessum tíma var einungis vitað um 8 daufblinda einstaklinga hér 

á landi (Ingibjörg Harðardóttir, 1995). Þessar tölur eru mjög óáreiðanlegar í ljósi þess 

að á þessum tíma hafði formleg leit að fólki með daufblindu ekki farið fram á Íslandi. 

Í dag eru 180 einstaklingar á skrá hjá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, 

sjónskerta og daufblinda einstaklinga enn eru þessar upplýsingar ekki áreiðanlegar þar 

sem skráin er gömul og ónákvæm .En ef við gefum okkur að á hverja 100.000 íbúa 

séu 25 daufblindir, og á Íslandi búa 317.630 samkvæmt hagstofu Íslands (Hagstofa 

Íslands, 1. janúar 2010) þá ættu að vera um 75 einstaklingar og þar af 90% af þeim 

sem hafa orðið daufblindir eftir máltöku og 6-7 einstaklingar með meðfædda 

daufblindu (Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra, e.d). Enn þann dag í 

dag er ekki neinn ákveðinn aðili sem greinir daufblindu hvorki Greiningarstöð ríkisins 

né læknar. Verið er að vinna að greiningarviðmiðun fyrir daufblinda einstaklinga sem 

ættu að verða til þess að fólk með daufblindu finnist fyrr heldur en áður.  

Þær rannsóknarspurningar sem ég lagði upp með voru eftirfarandi:  

 Hvað er daufblinda og hvernig er hún skilgreind? 

 Hver er staða daufblindra einstaklinga hér á landi og hvernig hefur hún þróast? 
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 Hvernig hefur verið staðið að stuðningi við daufblinda einstaklinga?  

 Hvaða samskiptaleiðir notar daufblint fólk? 

Til þess að svara þessum spurningum hef ég aflað mér upplýsinga um íslenskan 

veruleika auk þess sem ég styðst að miklu leiti við efni frá norðurlöndum, en 

norðurlöndin standa mjög framarlega í allri þjónustu við daufblint fólk. 

Í fyrsta kafla greini ég frá þeirri þróun sem orðið hefur á skilgreiningu á daufblindu, 

segi frá helstu orsökum hennar og útskýri muninn á því að fæðast með skerðinguna 

eða fá hana síðar á lífsleiðinni. Í öðrum kafla verður sagt frá þjónustu við daufblint 

fólk hér á land,og Daufblindrafélag Íslands sem er hagsmunafélag daufblinds fólk á 

Íslandi Þriðji kafli fjallar um lífsgæði og hvernig hægt sé að mynda samskipti við 

daufblint fólk út frá Norræna þroskaprófílnum sem er aðferð til  að mynda tengsl við 

einstaklinga með boðskiptavandamál og örðugleika í að mynda tengsl. Í Fjórða kafla 

verður rætt um margar og ólíkar samskiptaleiðir sem daufblindu fólki eru færar, helstu 

leiðir eru kynntar eins og táknmál, tactil tákn, punktaletur og fleira og í 

lokaorðumverða  helstu niðurstöður rannsóknarninnar dregnar saman. 

  



9 

 

2. Hvað er daufblinda? 

 

 

Daufblinda er sjaldgæf skerðing á bæði heyrn og sjón. Fólk með daufblindu er mjög 

mismunandi, sumir hafa leifar af sjón eða heyrn, eða hvoru tveggja. Fæstir eru bæði 

blindir og heyrnarlausir. Það er ekki nóg að hafa sjón- og heyrnarskerðingu til að 

flokkast sem daufblindur einstaklingur heldur verður samþætt sjón- og 

heyrnarskerðing að vera það mikil að hún hindri og minnki starfsemi, virkni og 

þátttöku í daglegu lífi í það miklum mæli að það krefjist sérhæfðra aðgerða frá öðrum 

(Definition af døvblindhed og nordisk vejleder, 2007). Í þessum kafla verður fjallað 

um skilgreiningu á daufblindu, orsakir hennar og muninn á því að fæðast daufblindur 

eða fá hana síðar á lífsleiðinni. 

 

Skilgreiningar á daufblindu 

Daufblinda var fyrst skilgreind árið 1980 sem samþætt sjón- og heyrnarskerðing. Í 

þeirri skilgreiningu var áherslan eingöngu á líffræðilega skerðingu en ekkert farið út í 

hvernig skerðingin hefur áhrif á athafnir daglegs lífs, rötun (umferli), upplýsingaöflun 

og samskiptamöguleika. Þessi skilgreining á daufblindu hefur verið gagnrýnd fyrir að 

einblína á skerðingu einstaklingsins og taka ekki til umhverfislegra þátta (Definition 

af døvblindhed og nordisk vejleder, 2007). Þessi gagnrýni varð til þess að árið 2004 

var ráðist í að þróa nýja norræna skilgreiningu á daufblindu sem tæki mið af 

staðalreglum Sameinuðu þjóðanna, flokkunarkerfi Alþjóða 

heilbrigðismálstofnunarinnar (WHO) og flokkunarkerfinu (ICF) um hreyfigetu, fötlun 

og heilbrigði sem kom út árið 2006. Í þessari nýju skilgreiningu hefur áherslan færst 

frá því að vera eingöngu á skerðingu einstaklingsins yfir í að taka inn félagalega- og 

menningarlega þætti  (Definition af døvblindhed og nordisk vejleder, 2007). Nú er 

verið að vinna að því hér á landi að skilgreina daufblindu og er norræna skilgreiningin 

notuð sem viðmið, en hún leit svona út þegar ritgerðin var skrifuð: 
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Daufblinda er samþætt sjón- og heyrnarskerðing. Hún 

takmarkar athafnir einstaklingsins og hindrar fulla þátttöku í 

samfélaginu í slíkum mæli að þörf er sérsniðinnar þjónustu, 

aðlögunar umhverfis og/eða tæknilegra hjálpatæka í boði 

samfélagsins 

  (Definition af døvblindhed og nordisk vejleder, 2007,9). 

Í skilgreiningunni felst að samþætt sjón- og heyrnarskerðing hafi það mikil áhrif á 

getu fólks til móttöku á upplýsingum að gera þurfi ráðstafanir til að gera fólki kleift að 

taka inn upplýsingar á annan hátt (í gegnum snertingu, hreyfingu, lykt og bragð). Það 

hvernig og hversu mikil þörf er  á sértækri aðlögun á umhverfi og aðbúnaði veltur 

oftast á því a) hvenær einstaklingur varð daufblindur því það er mikill munur á því að 

fæðast með daufblindu eða fá hana síðar á lífsleiðinni út frá tjáskiptaþroska og 

máltöku, b) alvarleika heyrnar- og sjónskerðingar, c) að hve miklu leiti daufblindan 

tengist annarri fötlun og d) hvort hún sé stöðug eða ágerist (Definition af døvblindhed 

og nordisk vejleder, 2007). Framangreindir þættir skipta máli því þeir hafa áhrif á það 

hvaða samskiptaleiðir henta daufblindu fólki. Daufblindir einstaklingar hafa einnig 

þörf á einstaklingsmiðaðri þjónustu sem nær til félagslegra samskipta, rötun í rými 

sem gerir þeim kleift að fara ferðar sinnar (umferli) og athafna daglegs lífs (Definition 

af døvblindhed og nordisk vejleder, 2007). 

 

Orsakir daufblindu 

Margar orsakir geta legið að baki daufblindu en hún er iðulega flokkuð í meðfædda 

daufblindu og síðdaufblindu. Talað er um meðfædda daufblindu þegar einstaklingar 

fæðast daufblindir eða missa sjón og/eða heyrn fyrir 19 mánaða aldur. Síðdaufblinda 

er svo aftur á móti þegar fólk fæðist með báðar skynjanirnar eða aðra þeirra og missa 

svo hina eða báðar eftir 19 mánaða aldur (Margrét I Ríkarðsdóttir, 2008). Orsakir 

daufblindu geta verið mismunandi eftir því hvort um sé að ræða meðfædda daufblindu 

eða síðdaufblindu. 

Síðdaufblinda er mun algengari en meðfædd daufblinda en eins og fram hefur komið 

þá er talað um síðdaufblindu þegar fólk missir sjón eða heyrn eftir máltöku. Fólk getur 
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a) fæðst með báðar skynjanirnar og misst svo báðar, b) fæðst heyrnarlaust eða með 

heyrnarskerðingu og misst sjón síðar á lífsleiðinni og c) fæðst blint eða sjónskert og 

misst heyrnina síðar. Þekktasta orsök fyrir síðdaufblindu meðal unglinga og 

ungmenna er Usher heilkenni sem er arfgengur sjúkdómur sem skiptist í Usher I, II og 

III og kemur fram sem blanda heyrnarmissis og augnsjúkdómsins „retinis 

pigmentosa” (RP) (PO Edberg, G. Jensen, O. E. Mortensen, R. Rouvinen, E. M 

Svingen, og V. Stefánsdóttir, 2009)). Orsakir síðdaufblindu geta einnig legið í 

sjúkdómum og slysum en ein algengasta ástæðan er aldurstengd samsetning á sjón- og 

heyrnarskerðingu það er aldrað fólk sem misst hefur sjón og heyrn vegna hrörnunar.  

Reynsla fólks sem er síðdaufblint er mjög mismunandi og einstaklingsbundin. Það fer 

þó oftast eftir því hvenær fólk verður daufblint hver áhrif skerðingarinnar verða. Það 

er mikill munur að verða daufblindur á fullorðinsárum þegar fólk er búið að þróa 

sterkari sjálfsmynd heldur en á unglingsárum þegar sjálfsmynd fólks er enn að mótast. 

Samskiptaleiðir þessa hóps eru mismunandi og fara eftir því hvort það byggi meira á 

sjón- eða heyrnarleifum (PO Edberg, G. Jensen, O. E. Mortensen, R. Rouvinen, E. M 

Svingen, og V. Stefánsdóttir, 2009)Meðfædd daufblinda er afar sjaldgæf og orsakir 

hennar geta verið margar, sumar óþekktar. Til dæmis getur meðfædd daufblinda verið 

afleiðing sjúkdóma, súrefnisskorts við fæðingu eða fæðingar fyrir tímann (Definition 

af døvblindhed og nordisk vejleder, 2007). 

Börn  með meðfædda daufblindu þurftu áður fyrr að notast við sína eigin örvun með 

ljósi, hljóði og hreyfingu. Sem hafði í för með sér að sum börn urðu aðgerðalaus og 

áttu sjaldan frumkvæðið að því að eiga samræður við annað fólk. Þessi börn áttu þá 

erfitt með að tjá tilfinningar og hugsanir á meðan önnur börn voru virk og forvitin, og 

leituðu eftir sambandi við aðra og að mynda tengsl (Nafstad og Rødbroe, 2009). Með 

snemmtækri íhlutun er hægt að vinna bug á mörgum vandamálum sem upp koma 

hvað varðar samskipti fólks með daufblindu. Með snemmtækri íhlutun er átt við að 

það megi hugsanlega hafa áhrif á þroska barna með markvissum aðgerðum sem 

hæfust snemma í lífi þeirra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sterk tengsl séu á milli 

örvunar fyrstu mánaðar og þroska hjá barni (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Til að daufblindfætt barn geti lært þarf að þróa og viðhalda tjáskiptum með aðferðinni 

maður á mann þar sem barnið hefur ekki tök á að mynda tengsl nema með aðstoð þar 
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sem skynfæri sjón og heyrn eru skert. Óhætt er að segja að gap í þroska hjá 

daufblindfæddum sé oft í tjáskiptum og að mynda tengsl við aðra. Öll þróun tjáskipta 

byggir á líkamlegri reynslu hjá daufblindfæddum einstaklingum og þegar unnið er 

með daufblindfæddum þarf fólk að hafa í huga að geta sett sig í spor hans og einblínt 

á öðru vísi tjáningu (óformlegar tjáskiptaaðferðir) (Definition af døvblindhed og 

nordisk vejleder, 2007). 

Fólk með daufblindu er ekki einsleitur hópur heldur mjög ólíkt innbyrðis. Daufblindir 

einstaklingar þurfa skerðingar sinnar vegna á einstaklingsmiðaðri þjónustu að halda 

sem tekur fullt tillit til persónulegra þarfa þeirra til samskipta. Draga má úr áhrifum 

skerðingarinnar með snemmtækri íhlutun með því að veita strax í upphafi úrræði sem 

hentar einstaklingnum. 
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3. Þróun þjónustu við daufblinda einstaklinga 

 

 

Hér á landi hefur þjónusta við daufblinda einstaklinga þróast mikið á síðustu árum 

með tilkomu Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda 

einstaklinga árið 2009. Fram að stofnun þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar var 

daufblinda ekki viðurkennd fötlun hér á landi.  Þrátt fyrir að daufblinda hafi ekki verið 

viðurkennd fötlun hefur verið starfandi Daufblindrafélag á Íslandi síðan 1993. 

Norðurlöndin standa mjög framarlega og er Ísland að leita í reynslubanka þeirra og 

taka það upp sem er gott hjá þeim og yfirfara það sem þeim finnst síður gott. 

 

Þjónusta við daufblinda einstaklinga 

Árið 1993 voru einungis átta daufblindir einstaklingar skráðir hér á landi en árið 2010 

voru 180 daufblindir einstaklingar á skrá hjá Þjónustu- og þekkingarmiðstöð blindra, 

sjónskertra og daufblindra einstaklinga. Ástæða þessarar miklu aukningar má fyrst og 

fremst rekja til þess að það var ekki fyrr en árið 2008 að þjónusta fyrir daufblinda 

einstaklinga var sett í lög (nr. 160/2008) en fyrir þann tíma var þessi hópur mjög 

hulinn og lítið vitað um hann. Með tilkomu laga um Þjónustu og þekkingarmiðstöð 

fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga (160/2008) var Þjónustu og 

þekkingarmiðstöðin stofnuð. Í lögunum er kveðið á um að það skuli veita 

daufblindum einstaklingum og aðstandendum þeirra þjónustu á öllum sviðum lífsins. 

Hlutverk Þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar er að veita þjónustu á þeim 

sérfræðisviðum sem hún býr yfir og að vinna í samstarfi við aðra aðila og stofnanir 

(t.d skóla og vinnustaði) sem veita daufblindum þjónustu og ráðgjöf fyrir líf 

daufblindra einstaklinga. Þau sérfræðisvið sem Þjónustu og þekkingarmiðstöðin á að 

sinna eru eftirfarandi:  

 Greining, mat, ráðgjöf, kennsla og úthlutun hjálpartækja,  

 Yfirfærsla efni,  

 Stuðningur við nám á öllum skólastigum,  
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 Stuðningur við sjálfstæði í búsetu,  

 Stuðningur við atvinnuþátttöku,  

 Stuðningur til virkra tómstunda,  

 Öflun og miðlun þekkingar og fræðslu. 

(lög nr. 160/2008) 

 

Þessi atriði eru grunnur að þeirri þjónustu sem daufblint fólk hefur rétt á innan 

þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar. Með tilkomu hennar tók til starfa daufblindra 

ráðgjafi en hlutverk hans er að vinna markvisst að því að leita uppi daufblinda 

einstaklinga svo þeir geti fengið þjónustu sem tekur mið af þörfum þeirra. 

  

Greining á daufblindu 

Ein af ástæðum þess hversu lítið er vitað um þá sem eru daufblindir hér á landi er sú 

að sjónskerðing og heyrnarskerðing hefur verið greind af sitthvorum aðilanum og 

engin greiningarviðmið hafa verið til fyrir daufblindu. Daufblinda felur í sér samþætta 

sjón- og heyrnarskerðingu sem kemur í ljós þegar skert heyrn getur ekki bætt upp 

skerta sjón og öfugt. Þegar þessar tvær skerðingar koma saman magna þær hvor aðra 

og geta valdið viðkomandi miklum erfiðleikum í daglegu lífi. Það að sitthvor aðilinn 

metur og meðhöndlar sjón- og heyrnarskerðingu getur stuðlað að því að hin samþætta 

skynskerðing (daufblinda) uppgötvast ekki og er ekki fylgt eftir með viðeigandi 

aðgerðum,  endurhæfingu og stuðningi. En það að greina daufblindu er forsenda þess 

að einstaklingur fái bestu hæfingu og endurhæfingu sem í boði er. Greining fyrir ungt 

daufblint fólk er grundvöllur þess að það geti lifað virku og sjálfstæðu lífi og fái 

stuðning hvað varðar þroska og nám (PO Edberg, G. Jensen, O. E. Mortensen, R. 

Rouvinen, E. M Svingen, og V. Stefánsdóttir, 2009)Þegar um börn er að ræða er því 

mjög mikilvægt að senda heyrnaskert börn í sjónmælingu og sjónskert börn í 

heyrnarmælingu til að tryggja að greining eigi sér stað í tíma sé um daufblindu að 

ræða. Greining í tíma er afar mikilvæg vegna þess að þá er hægt að grípa inn í og 

aðstoða viðkomandi einstakling við að nýta þær sjón- og heyrnaleifar sem eftir eru við 

athafnir daglegs lífs, rötun og annað sem einstaklingur tekur sér fyrir hendur (PO 
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Edberg, G. Jensen, O. E. Mortensen, R. Rouvinen, E. M Svingen, og V. Stefánsdóttir, 

2009)Þegar þetta er skrifað er daufblindraráðgjafi Þjónustu- og 

þekkingarmiðstöðvarinnar í samstarfi við Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og 

heyrnarskertra að vinna að greiningarviðmiði til að auðvelda greiningu á daufblindu 

til að tryggja að fólk greinist snemma og fái þjónustu við hæfi. Það að greina 

daufblindu snemma getur dregið úr neikvæðum áhrifum skerðingarinnar svo sem 

einangrun, aðgerðaleysi og félagslegum og tilfinningalegum röskunum og stuðlað að 

auknum lífsgæðum (PO Edberg, G. Jensen, O. E. Mortensen, R. Rouvinen, E. M 

Svingen, og V. Stefánsdóttir, 2009). Þá er mjög mikilvægt að greining eigi sér stað 

snemma svo hægt sé að hefja snemmtæka íhlutun, hæfingu og endurhæfingu. Með 

tilkomu greiningarviðmiða er vonast til þess að hægt sé að hefja markvissa leit að 

einstaklingum með daufblindu. Enn hefur ekki verið ákveðið hver komi til með að 

greina daufblindu í framtíðinni. 

 

Daufblindrafélag Íslands 

Daufblindrafélag Íslands var stofnað þann 15. mars árið 1994. Félagið er aðildarfélag 

Öryrkjabandalag Íslands. Það voru fimm daufblindir einstaklingar sem stofnuðu 

félagið og í upphafi voru 8 daufblindir einstaklingar í félaginu en í dag eru þeir 14 

aðalmenn og um 20 styrktarfélagar. Félagið er einungis fyrir daufblinda einstaklinga. 

Einn af stofnendum félagsins sinnir formannsstöðu þess í dag Friðjón Erlendsson. 

Félagið starfar á landsvísu og allir daufblindir eiga rétt á ráðgjöf og þjónustu frá 

framkvæmdarstjóra félagsins (Daufblindrafélag Íslands, e.d A).  

Samkvæmt upplýsingum frá Hafdísi Maríu Tryggvadótturr starfsmanns 

Daufblindrafélagsins (munnleg heimild 27, apríl 2010) eru tveir daufblindratúlkar sem 

félagið leitar til við túlkun fyrir félagsmenn sína og koma þeir frá Samskiptamiðstöð 

heyrnarlausra og heyrnarskertra. Túlkaþjónusta við daufblint fólk er þar af leiðandi 

bundin því að það tali táknmál. En raunin er sú að fæstir af félagsmönnum tala 

táknmál, svo það eru oft aðstandendur sem túlka fyrir fólk sem gerir túlkunina ekki 

eins hlutlæga ef að túlkunin hefði verið af daufblindratúlki. 

.  
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Hlutverk daufblindrafélagsins hefur breyst mikið með tilkomu Þjónustu og 

þekkingarmiðstöðvarinnar. Áður var hlutverk félagsins að veita upplýsingar um 

málefni daufblindra, kynna daufblindu þeim sem óska eftir því, styðja nemendur ef 

þeir hafa áhuga á málefnum daufblindra og starfsfólk sem vinnur með daufblindum 

einstaklingum. Tilgangurinn var að stuðla að því að daufblint fólk fengi þjónustu við 

hæfi, vinna að bættri þjónustu við eldra fólk sem orðið er alvarlega sjón- og 

heyrnarskert og taka þátt í þróun á þjónustu við daufblinda (Daufblindrafélag Íslands, 

e.d A). 

Í dag starfar félagið meira sem félagssamtök og hagsmunafélag. Félagið leggur 

áherslu á að daufblinda sé skilgreind sem samþætt fötlun, þar sem það er að reyna að 

ná til eldra fólks sem er stór hópur þess sem glímir við sjón- og heyrnarskerðingu 

vegna hrörnunar. Eldra fólk vill ekki vera skilgreint sem daufblint þar sem því finnst 

það merking þess neikvæð. Meira er verið að vinna í félagsmálum fyrir félagsmenn, 

til að félagsmenn kynnist. Félagið vinnur í nánu samstarfi við Þjónustu og 

þekkingarmiðstöðina þar sem daufblindraráðgjafi starfar (Munneg heimild Hafdís 

María Tryggvadóttir, 2008). 

Tilkoma Þjónustu og þekkingarmiðstöðvarinnar árið 2008 varð upphafið að 

skilgreindri þjónustu fyrir daufblinda einstaklinga. Í næsta kafla verður fjallað um 

mikilvægi samskipta og hvernig mynda eigi samskipti við daufblinda einstaklinga. 
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4. Lífsgæði daufblindra einstaklinga 

 

 

Það að geta átt í samskiptum við annað fólk er eitt af grundvallarlífsgæðum hvers og 

eins. Einstaklingar með daufblindu eru ólíkir innbyrðis, skerðing þeirra er mismikil og 

aðstæður ólíkar. Það skiptir miklu máli upp á möguleika fólks til samskipta hvort það 

fæðist daufblint eða missir sjón og heyrn síðar á ævinni. Og því er mikilvægt að 

nálgast hvern einstakling þar sem hann er staddur og finna réttar samskiptaleiðir fyrir 

viðkomandi.  Samskiptaleiðirnar eru margar og ólíkar innbyrðis en það að finna réttu 

leiðina fyrir hvern og einn er grunnur þess að hann geti tjáð sig og haft áhrif á eigið 

líf. 

Lífsgæði 

Hugtakið lífsgæði er bæði hlutlægt og huglægt, og fer eftir hvernig einstaklingur 

metur líf sitt. Lífsgæði geta breyst á stuttum tíma hjá fólki. Fólk missir færni sem það 

bjó yfir áður eftir sjúkdóma eða slys. Lífsgæði er réttur hvers einstaklings, hvort sem 

hann er fatlaður eða ófatlaður. Þegar fólk eldist, á það að ráða sínum málum sjálft með 

tilliti til  þeirra lífsgæða sem það kýs sjálft.  

Hægt er að skipta lífsgæðum upp í þrá flokka þ.e.a.s innri lífsgæði, ytri lífsgæði og 

félagsleg lífsgæði. Fólk með daufblindu þarf oft á þjónustu að halda til að njóta sömu 

lífsgæða og aðrir þegnar þjóðfélagsins. Ef skoðað er það sem meint er með ytri 

lífsgæðum er átt við daglegar athafnir eins og að nærast, sofa og klæðast. Vinna fellur 

líka undir ytri lífsgæði, fólk þekkir það sem þarf að hætta að vinna hvað það hefur 

mikil áhrif á gæði þeirra í lífinu. Með innri lífgæðum er átt við hvernig sjálfsmynd 

fólks sé (Anna Soffía Óskarsdóttir, 2002)..  Fólk með daufblindu getur þurft sérstæka 

aðstoð við athafnir daglegs lífs. Með félagslegum lífsgæðum er t.d átt við að eiga í 

félagslegu samskiptum við ástvini, foreldra og fjölskyldu. Daufblint fólk þarf á 

sérstökum aðferðum að halda til að eiga samskipti og þurfa yfirleitt á túlki að halda  

 



18 

 

Hvað hefur áhrif á lífsgæði fólks með daufblindu? 

Þegar einstaklingur hvorki sér né heyrir, rýrir það möguleika hans til lífsgæða til 

mikilla muna. Hann tekur ekki þátt í samræðum á venjulegan máta. Hann nýtur ekki 

sjónrænna áhrifa eins og hinir og er eiginlega utanveltu í lífinu ef ekkert er að gert. 

Samkvæmt Ingibjörgu Harðardóttir (1995) er það sem hefur mest áhrif á lífsgæði 

daufblinds fólks tjáskipti, upplýsingaflæði, umferli, greining og endurhæfing, 

menntun og atvinna, félagssamvera og búseta. Til að daufblindir einstaklingar eigi 

kost á að lifa eðlilegu lífi þurfa þeir aðstoð og kennslu um hvernig framkvæma eigi 

hluti, sem okkur heyrandi og sjáandi, finnst sáraeinfaldir (Ingibjörg Harðardóttir, 

1995). Til að einstaklingar með daufblindu séu jafnir öðrum borgurum verða þeir að 

fá sérstaka þjónustu sem tekur mið af þeirra þörfum.  

 

Að mynda samskipti 

Að eiga samskipti við aðra er grunnur allra lífsgæða. Við tengslamyndun skiptir máli 

hvort viðkomandi hafi fæðst daufblindir eða þróað hana síðar á ævinni.  

Meðfædd daufblinda Mikilvægt er að  styrkja lífsgæði einstaklinga með meðfædda 

daufblindu en þá er grundvallaratriði að aðstoða þá í að upplifa og eiga í félagslegum 

samskiptum við aðra. Það er margt sem þarf að hafa í huga við að mynda félagsleg 

tengsl hjá einstaklingum með meðfædda daufblindu og mikilvægt að samskipti séu að 

þeirra frumkvæði.  Norræni þroskaprófíllinn (developmental profile) var þróaður til að 

auka gæði í samskiptum daufblindra barna. 

Norræni þroskaprófíllinn tekur mið af einstaklingnum sjálfum og að hann þroski 

samskiptin sín á eigin forsendum. Til að auka orðaforða daufblinds barns þarf að hafa 

5 atriði í huga: 

 

1. Barnið tjáir sig með hreyfingu, svipbrigði eða hljóð sem 

sá fullorðni skilur sem boð. 
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2. Sá fullorðni staðfestir að hann skilji þau skilaboð sem 

barnið sendir. 

3. Sá fullorðni kemur með tillögu að merkingu. 

4. Sá fullorðni gefur barninu tækifæri til að staðfesta eða 

hafna tillögu um þá merkingu 

5. Barnið samþykkir eða hafnar tillögunni um merkingu með 

sínu tjáningarformi  

(Nafstad og Rødbroe, 2009;5) 

Markmiðið með ofangreindum atriðum er að aðstoða daufblinda barnið til að læra að 

hafa áhrif á umhverfið og hafa skoðanir á því sem um ræðir hverju sinni. Til að svona 

samskipti geti farið fram, þarf fullorðni aðilinn að hafa myndað tengsl við barnið. Þá 

þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga: a) Virða leiðir barns/einstaklings til að tjá sig,  

b) virða það sem barnið/einstaklingurinn leggur til málanna hvað varðar umræðuefni í 

samspili, sameiginlegum athöfnum og samtali og c) virða þörf 

barnsins/einstaklingsins fyrir nánd og fjarlægð og vera til staðar fyrir hann (Nafstad 

og Rødbroe, 2009). Þessi þrjú atriði eru grunnur að félagslegum samskiptum, það þarf 

sá fullorðni að hafa í huga til að mynda grunn samskipti við daufblindan barnið Þetta 

tekur samt mið af öllum samskiptum hvort sem um er að ræða einstakling án 

daufblindu eða með.  

 

Síðdaufblinda þau atriði sem þarf að hafa fyrst og fremst í huga þegar verið er að 

mynda tengsl við síðdaufblinda einstaklinga er að tala skýrt án þess að ýkja málfarið 

því þannig er hægt að komast að því hvort einstaklingur heyri í manni eða ekki. Ef 

viðkomandi hefur ekki heyrn en þó kannski einhverja sjón, er mikilvægt að snúa sér 

að honum svo hann sjái þig örugglega ef hann hefur einhverja sjón. Þá er hægt að 

koma skilaboðunum til einstaklings t.d. með að skrifa á töflu (Daufblindrafélag 

Íslands, e.d B). 
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Mikilvægt er að hafa í huga að daufblint fólk er með mismunandi samskiptahætti, 

sumir tala og skilja táknmál, aðrir nota talmál og enn aðrir nota snertitáknmál en 

þessar aðferðir og fleiri til verða kynntar í næsta kafla. 
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5.  Samskiptaleiðir 

 

 

Daufblinda er fyrst og fremst samskiptafötlun, vegna þess að fjarskynjun fólks (sjón 

og heyrn) er skert. Skilningsvitin eru fimm hjá fólki þ.e.a.s sjón, heyrn, lykt, bragð og 

snerting. Daufblint fólk þarf því að reiða sig á lykt, bragð og snertingu til að geta átt í 

samskiptum þó svo að flest allir hafi einhverja nýtanlega sjón eða heyrn. Daufblindir 

einstaklingar geta notast við margskonar leiðir til að eiga í samskiptum. Það fer eftir 

því hvar og hvernig samskiptin fara fram. Leiðirnar eru margar og ganga út á það að 

nýta þá skynjun sem er til staðar. Ég mun nú gera grein fyrir nokkrum þekktum 

samskiptaleiðum sem eru notaðar með daufblindu fólki.  

 

Táknmál 

Þegar daufblindir einstaklingar hafa nýtanlega sjón notast sumir við táknmál 

heyrnarlausra. Táknmál er sjónrænt mál sem byggist mikið á að rýna í hreyfingu 

handa, höfuðs, líkama, svipbrigða, munn- og augnhreyfingar (Tæknismiðjan, e.d.). En 

þegar verið er að tala um samþætta skynskerðingu eins og daufblindu þá er hagræðing 

gerð og táknin færast aðeins og einblínt á það svæði sem hentar hverjum og einum 

sjónskerðingarlega séð. Þá er oft táknað á því svæði sem er staðsett við hliðina á 

brjósti og gerir einstaklingi kleift að lesa bendingar samtímis. Þá er táknmálið gert 

aðeins hægara sérstaklega í fingrastöfun og þegar stafa þarf nafnorð. Oft er nafnorð þó 

stafað í lófa eða annarstaðar á líkamanum til að forðast misskilning hjá fólki (Danske 

døvblinde syns og hørehæmmede, e.d). Daufblindum einstaklingum getur fundist það 

hjálplegt ef einstaklingur sem er að tákna fyrir þá sé klæddur fötum sem skera sig úr 

umhverfinu  (American association of the deaf-blind, 2009). Oft er betra fyrir fólk 

með sjónskerðingu að hafa skarpar andstæður í umhverfinu t.d. skæra og dökka liti og 

góða lýsingu. 

 



22 

 

Snertitáknmál 

Þeir sem nota snertitáknmál eru fyrst og fremst þeir sem hafa fæðst 

heyrnarlausir/heyrnarskertir og höfðu því grunn í táknmáli áður en þeir misstu sjón 

(American association of the deaf-blind, 2009). Snertitáknmál byggir í grunninn á 

táknmáli heyrnalausra og því að viðkomandi einstaklingur hafi mjög takmarkaða sjón 

og geti ekki numið táknmál nema finna fyrir því sjálfur. Fólk situr yfirleitt á móti 

hvort öðru og daufblindi einstaklingurinn leggur hendurnar á hendur þess sem talar 

við hann (Danske døvblinde syns og hørehæmmede, e.d).. Fólk getur notað annað 

hvort aðra eða báðar hendur í snertitáknmáli. Að nota snertitáknmál krefst mikillar 

einbeitingar og hraði málsins fer eftir því hvort að viðkomandi einstaklingur er 

táknmálsnotandi, sjónskerðing hafi átt sér stað eftir máltöku og að viðkomandi hafi 

tilheyrt Döff menningu áður. 

 

Daufblindratáknmál 

Að stafa í lófa viðkomandi hentar sumum daufblindum einstaklingum sem hafa 

einhverja kunnáttu í lestri og vita hvernig bókstafir líta út. Þá eru stafirnir skrifaðir á 

ákveðin svæði lófans sem ákvarðast út frá því hvað á að tákna hverju sinni (American 

association of the deaf-blind, 2009).  

Þessi aðferð er oft kölluð daufblindratáknmál, þar sem ákveðið svæði í lófa 

einstaklings með daufblindu táknar eitthvað ákveðið. Daufblindratáknmál er eins og 

nefnt var áður skrifað í lófann. Það er mismunandi eftir því hvort notaðar eru báðar 

hendur við samskipti eða hvort ein hendi sé notuð (Deafblind/multi-sensory 

impairment, 2004). Þegar skilaboðum er komið á framfæri með því að tákna í lófa eru 

dæmi um að túlkað sé í báða lófa í einu. Daufblindur einstaklingur situr þá á milli 

tveggja túlka þar sem annar túlkanna túlkar umhverfið og hinn það sem sagt er 

(Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2010). 
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Tactilu tákn 

Þessi aðferð felst í því að herbergi eða aðstæður eru teiknaðar á einhvern líkamspart 

til að gera daufblindum einstaklingi kleift að skilja hvernig umhverfið lítur út og 

auðvelda rötun (umferli). Aðferðin er oft notuð við aldraða sem missa sjón- og heyrn 

og fólk sem er einnig með aðrar fatlanir. Það er notað á sem einfaldastan hátt svo að 

sá sem er daufblindur skilji samskipti og til að auðvelda rýmiskynjun.  

 

Að skrifa á spjald 

Þessi samskiptaleið hentar þeim sem kunna og geta skrifað og lesið íslenskt mál. Þar 

sem þetta fólk er að missa getuna til að heyra og sjá þarf að gæta þess að 

bakgrunnurinn sé mjög einfaldur og að skriffærið sem notað er skilji eftir sig breiðar 

og skírar línur. Þessi aðferð hentar mörgu öldruðu fólki vel og hefur þróast í að 

skrifað er á tölvuskjá. Sú aðferð reynist mjög vel því þá sjást stafirnir skýrt og enginn 

leið að misskilja vegna rithandar félagans  (Syn og hørsel hos eldre, e.d).  

 

LORM 

LORM er ekki hugsað fyrir daufblinda einstaklinga til að eiga í samræðum við aðra 

heldur til að koma stuttum skilaboðum á milli. LORM felst í því að nota hanska með 

myndum af táknum á  og táknar hvert tákn eitthvað ákveðið. Bæði eru hanskar með 

stafrófinu á og einnig með öðrum táknum. Þessi aðferð hentar mjög vel þeim sem 

vilja hafa einföld skilaboð, eins og fyrir starfsfólk sem vinnur með daufblindum 

einstaklingum (Danske døvblinde syns og hørehæmmede, e.d). Hér á landi er verið að 

þróa stafrófshanska til að nota til að koma einföldum skilaboðum til einstaklings.  

 

Punktaletur  

Punktaletur hentar þeim sem fæðast blindir eða missa sjón en hafa einhverjar 

heyrnarleifar. Letrið byggist upp á sex punktum sem er hægt að raða á mismunandi 

vegu eða í allt að 63 tákn, punktunum er raðað í ferhyrning með tveimur lóðréttum 



24 

 

röðum þ.e. þrír í hvorri röð (Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 

daufblinda einstaklinga, e.d). Aðrir sem missa sjón geta nýtt sér punktaletur með því 

að þjálfa upp fínhreyfingar handa. Að lesa punktaletur krefst mikillar þjálfunar og 

góðs snertiskyns fingurgóma . 

 

Punktaletursvél  

Þessi aðferð hentar þeim sem kunna punktaletur, eða hafa áhuga á að læra slíkt. 

Aðferðin felst í því að daufblindi einstaklingurinn er með punktaletursvél sem hann 

skrifar á og sá sem hann talar við er með skjá þar sem það kemur fram það sem er 

skrifað. Svo til að félaginn geti svarað þá er hann einnig með lyklaborð þar sem hann 

skrifar og þá kemur það sem hann skrifar upp á punktaleturslyklaborði sem er 

lyklaborð sem les þau skilaboð og færir þau yfir á punkta sem svo daufblindi 

einstaklingurinn les (American association of the deaf-blind, 2009). 

Þessi aðferð hentar mjög vel þegar daufblindur einstaklingur þarf að eiga í 

samskiptum án aðstoðar sérstaks stuðningsaðila. Það er t.d. hægt að notast við þessa 

samskiptaleið á veitingarhúsum, í almenningssamgöngum og annarstaðar svo 

framarlega sem hinn daufblindi talar við sé bæði læs og skrifandi (Deafdlind 

communicator, e.d). 

 

SMS- símaskilaboð 

Daufblindir einstaklingar geta notast við þann algenga samskiptamáta að senda og 

lesa SMS skilaboð á farsímum sínum. Það er kerfi sem auðvelt er að læra á og gengur 

út á að síminn hefur forrit sem gerir símaskilaboðiðin að punktum og þannig getur 

einstaklingur lesið skilaboðin á punktaletri. Önnur aðferð er að nota talgervil sem er 

setur í símann og þá les síminn það sem gert er í honum (Human Ware USA, e.d). 
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Tadoma 

Tadoma er samskiptaleið fyrir daufblindra einstaklinga frá árinu 1920 sem er ekki 

mikið notuð í dag vegna þess hversu ónákvæm hún er og erfitt að kenna hana 

(Wikipedia, the free encyclopedia, 2009). Aðferðin felst í því að sá daufblindi setur 

þumalfi 

ngur á varir þess sem talar, annan fingur á raddböndin og svo liggja hinir fingurnir á 

kinn þess sem talar. Þannig skynjar sá daufblindi hreyfingu kjálkans, varanna, loft í 

kinnum og titring í raddböndum (California deaf-blind services, e.d). Þessi aðferð er 

talin mjög tímafrek en þeir sem eru virkilega færir í Tadoma aðferðinni geta skilið allt 

að fjörtíu orð á mínútu (Huffman, Valerie, 2007).  Þar sem þessi aðferð þykir mjög 

ónákvæm er oft notast við táknmál samhliða Tadoma aðferðinni þá heldur sá 

daufblindi um talfæri þess sem talar og fær táknmál samhliða því í hinn lófann 

(California deaf-blind services, e.d). 

 

Samskiptaleiðir daufblindra einstaklinga eru mismunandi og fara mikið til eftir 

alvarleika skerðingarinnar, aldri viðkomandi þegar hann missir sjón og heyrn og  

hvort og hversu miklar sjón- eða heyrnarleifar eru til staðar. Daufblint fólk á í 

erfiðleikum með að afla sér upplýsinga í samfélaginu sem ætlast til að allt fólk hafi 

fjarskynjanirnar til að skilja umhverfið. Til að daufblindir einstaklingar geti átt í 

samskiptum við umhverfi sitt verða þeir að fá kennslu í samskiptaaðferðum sem nýtist 

þeim og fá þjónusta við hæfi. 
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6. Lokaorð 

 

 

Í ritgerðinni hefur verið fjallað um daufblindu, orsakir hennar og skilgreiningu, 

þjónustuúrræði, mikilvægi samskipta og helstu samskiptaleiðir. Á 21. öldinni er 

ótrúlegt að ekki sé vitað hversu margir daufblindir einstaklingar eru á Íslandi. Hvar er 

fólkið? Er eflaust spurning sem brennur á vörum einhverra. Ástæðan er sú að greining 

á sjónskerðingu fer fram hjá augnlæknum, en greining á heyrnarskerðingu fer fram hjá 

háls-, nef- og eyrnalæknum og er ekkert samstarf þar á milli. Verið er að vinna 

greiningarviðmið á Íslandi fyrir daufblindu svo hægt sé að greina hana fyrr, en ekki er 

búið að ákveða hver sjái um að greina daufblindu í framtíðinni. Unnið er að því að 

finna daufblint fólk hér á landi en ástæða leitarinnar er eins og fram hefur komið til að 

bregðast við og veita fólki þjónustu við hæfi.  

Fólk með skerðingu eins og daufblindu getur þurft á sérstakri aðstoð að halda 

bæði við samskipti og athafnir daglegs lífs og því verður samfélagið að koma til móts 

við þarfir hvers og eins. Samfélagið gerir yfirleitt ráð fyrir að allt fólk sjái og heyri. 

Til að samfélagið geti komið til móts við þarfir daufblindra einstaklinga verða 

mismunandi samskiptaleiðir að vera þekktar og viðurkenndar. Hvað er maður án 

samskipta? Án samskipta er maður einmanna og einangraður frá samfélaginu. 

Samskipti eru hluti af lífsgæðum hvers og eins og það að finna leiðir til að fólk með 

daufblindu geti haft samskipti er mikilvægur hlutur af lífsgæðum þeirra.  

Fjöldi þeirra starfa sem beinast að því að vinna með hagsmuni daufblinds fólk 

í huga er alltaf að fjölga. Þeir sem sinna nú sérstaklega þessum hópi eru 

daufblindraráðgjafi hjá Þjónustu og þekkingarmiðstöðinni, framkvæmdarstjóri 

Daufblindrafélagsins og tveir daufblindratúlkar sem starfa hjá Samskiptamiðstöð 

heyrnarlausta og heyrnarskertra. Þessir litli hópur sinnir öllum daufblindum 

einstaklingum á landsvísu,og því  hlýtur að vera brýnt að upplýsa samfélagið um þau 

úrræði sem í boði eru fyrir fólk með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu og fjölga 

starfsfólki sem vinnur fyrir fólk með daufblindu. Af ritgerðinni er ljóst að samfélagið 

verður að koma á móts við þarfi einstaklings með daufblindu svo þeir geti átt eðlilegt 
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líf. Fólk með daufblindu verður að fá aðstoð við félagsleg samskipti, rötun í rými sem 

gerir þeim kleift að fara ferðar sinnar (umferli) og athafnir daglegs lífs.  
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