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EN FORTÆLLING SOM BESKRIVER 

YDELSEN ”PSYKOLOGBISTAND”

”Jeg skulle bistå med en udredning til VISO på 
en kvinde med kombineret syns og høretab, 
som også var beskrevet som psykisk retarderet. 
I forbindelse med udredningen viste en målret
tet undersøgelse dog, at kvinden ikke var udvik
lingshæmmet, når hun blev testet med materi
ale, der tog hensyn til hendes syns og høretab. 
Kvindens bosted er derfor nu ved at undervise 
kvinden i punktskrift, så hun kan lære at læse.”

Således fortæller psykolog Litte Frehr om en 
af de situationer, hvor hendes job er med til at 
gøre en forskel for en borger. Littes arbejdsfelt 
spænder vidt, men for alle opgaverne gælder 
det, at den psykologiske tilgang er tilpasset per-
soner, der mangler en sans. Hendes psykologer-
faring kombineret med viden om personer med 
høretab eller med kombineret syns- og høretab 
giver således en unik forståelse og indsigt, der 
kommer borgerne til gavn.

”Som psykolog på CFD har man erfaring med 
de særlige opvækstvilkår og udfordringer, som 
livet giver for borgere, som har et høretab eller 
er døve. Dette kræver en specialviden om indi

viders udvikling fra barn til voksen, et særligt 
kendskab til handicapforståelse i samfundet 
gennem tiden samt videreuddannelse i psykolo
gisk undersøgelse og behandling af døve,” siger 
Litte Frehr.

Psykologernes mange forskellige opgaver til-
rettelægges alle efter aftale og i samarbejde 
med borgeren, som altid er i centrum.

”Opgaverne for os psykologer kan – udover 
samtale og behandling – for eksempel være 
forældreevneundersøgelser af døve tegnsprogs
brugere eller andre med høretab, udredninger 
på personer med komplicerede handicaps eller 
rådgivning og vejledning til kommunalt ansat 
personale, som arbejder med døve eller døv
blinde,” fortæller Litte Frehr.

CFD’s psykologer modtager løbende tegn-
sprogsundervisning for at kommunikere direkte 
med de borgere, der er tegnsprogsbrugere eller 
anvender tegnstøttet kommunikation.

EN PSYKOLOGISK UNDERSØGELSE 
VISTE, AT BORGEREN IKKE VAR 
UDVIKLINGSHÆMMET 
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