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EN FORTÆLLING SOM BESKRIVER 

YDELSEN ”SPECIALRÅDGIVNING 

TIL DØVE OG ANDRE MED HØRETAB 

– HERUNDER I RELATION TIL 

ARBEJDSMARKEDET”

En af døvekonsulenternes vigtige kerneydelser 
er at yde specialrådgivning i relation til arbejds-
markedet. Dette kan ske via individuelle samta-
ler med døve borgere, men også ved at indgå 
i et tæt samarbejde med de lokale jobcentre, 
hvor døvekonsulenterne kan bidrage med deres 
særlige viden om døvhed/høretab og tegn-
sprog. 

I Fredericia er døvekonsulent Annette Troelsen 
en af de bærende kræfter i ”Det Døverehabilite-
rende Team”. Det blev oprettet af Fredericia 
Kommune, fordi der er en stor gruppe døve i 
Fredericia, som har svært ved at finde fodfæste 
på arbejdsmarkedet.

Teamet består af repræsentanter fra kommu-
nens jobcenter, socialcenter og støttecenter 
for døve. CFD’s døvekonsulent er inviteret med 
som en fast ekstern sparringspartner. I teamet 
fokuseres der på at lave særligt tilrettelagte 
handleplaner for ledige døve kontanthjælps-
modtagere, hvor der tages udgangspunkt i den 
enkeltes borgers ressourcer.

Det betyder, at de forskellige samarbejdspart-
nere alle kan byde ind med deres særlige viden, 
som kan bidrage til at finde den rette indgang 
til arbejdsmarkedet for den døve borger.

Vickie Kramer Bang, som er afdelingsleder for 
Voksenteam, Fredericia kommune, siger:

”Teamet profiterer af døvekonsulentens special
viden om døves kultur, samt viden om hvad det 
er, der nogle gange spænder ben for succes på 
arbejdsmarkedet. For borgeren betyder det, at 
vedkommende bliver bedre forstået, og mulig
heden for at en eventuel praktik lykkes.”

Trine Olesen fra Kontanthjælp og revalidering 
tilføjer: 

”Døvekonsulenterne supplerer resten af team
et med viden om konkrete arbejdsgivere, som 
kan modtage døve medarbejdere, og konkrete 
erhverv, som døve vil være gode til at bestride, 
ligesom døvekonsulenterne kan supplere med 
lovgivningen om hjælpemidler, når en døv bor
ger starter op i praktik, job eller uddannelse.”

ET TÆT SAMARBEJDE MELLEM 
DØVEKONSULENTERNE OG KOMMUNENS 
SAGSBEHANDLERE HJÆLPER DØVE IND PÅ 
ARBEJDSMARKEDET 

”Teamet profiterer  
af døvekonsulentens  

specialviden om døves 
kultur, samt viden 

om hvad det er, der 
nogle gange spænder 

ben for succes på 
arbejdsmarkedet.”
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