UDREDNING SKAL PEGE PÅ DE RETTE
TILTAG FOR PETER

EN FORTÆLLING DER BESKRIVER
YDELSEN ”UDREDNING I DE FÅ
MEST SJÆLDNE, SPECIELLE OG
KOMPLICEREDE ENKELTSAGER
VEDRØRENDE DØVBLINDBLEVNE
VOKSNE”
En gruppe af eksperter er samlet med det formål at lave en udredning af 45-årige Peters
funktionsnedsættelse. Fra at kunne gå med
rollator er Peter inden for få år blevet kørestolsbruger. Hans håndbevægelser er også blevet
mindre, hvilket gør det svært at aflæse hans
tegnsprog. Kommunen har nu via VISO bedt om
eksperternes input til, hvordan Peter fremover
kan blive bedst afhjulpet kommunikativt, pædagogisk og boligmæssigt.
Gruppen af eksperter tæller denne dag foruden
en genetiker også en psykiater og en psykolog.
Herudover er chefen for CFD Rådgivning og tre
døvblindekonsulenter involveret i udredningsmødet. De ser på et videoklip af 45-årige Peter
på det beskyttede værksted, hvor han kommer
dagligt. Han er i dialog med sin kontaktperson,
så gruppen kan se, hvordan han kommunikerer.
Kirsten Washuus, som er ansvarlig for videooptagelserne, deltager også i mødet. Hun har som
døvblindekonsulent kendt Peter igennem en
årrække.
”Peter har boet hos sine forældre siden teen
ageårene, hvor han blev ramt af en alvorlig
diabetes. Han har gået på døveskole, hvor han
har været opfattet som døv udviklingshæmmet.
Tiltagende synsproblemer betyder, at Peter
de sidste 20 år også har været kendt af CFD’s
døvblindekonsulenter som funktionel døvblind,”
forklarer Kirsten Washuus.

Diagnosen på Peters funktionsnedsættelse har
hidtil været ukendt. Forud for dagens møde
er der blevet undersøgt blodprøver fra Peter
og hans nærmeste familie, og resultaterne af
undersøgelsen bliver fremlagt af genetikeren.
Undersøgelsen har vist, at Peter er ramt af det
sjældne syndrom Wolfram, som indebærer
en række af symptomer, som kendes igen fra
Peters sygdomsbillede. Han har både fysiske,
motoriske og kommunikative funktionsnedsættelser, der er forværret over tid. Genetikeren kan
bekræfte, at der er tale om en progressiv sygdom. Med udgangspunkt i denne viden kan de
fremmødte eksperter, nu koncentrere sig om at
drøfte hvilke tiltag, der kan gavne Peter bedst
muligt.
”Blandt en række af tiltag blev der bl.a. drøftet
brug af taktil kommunikation for at imødese
Peters dårlige syn. Der blev talt om vigtigheden
af, at han har kontaktpersoner, som kan tegn
sprog på højt niveau for at kunne stimulere
Peter. Og såfremt der i fremtiden opstår et be
hov for et botilbud, blev der anbefalet et tilbud i
et tegnsprogsmiljø,” siger Kirsten Washuus.
Efter mødet modtog kommunen en afrapportering af udredningen med en detaljeret beskrivelse af anbefalede tiltag. Input der kan indgå i
en realistisk handleplan for Peters fremtid.

(Fortællingen er anonymiseret, og Peter er et
opdigtet navn)

Blandt en række af
tiltag blev der bl.a.
drøftet brug af taktil
kommunikation for
at imødese Peters
dårlige syn.

13

