
“Jeg har også været på kursus for at 
lære om haptiske signaler. Nu mangler 

jeg at lære punktskrift. Det må jeg 
hellere snart begynde på.” 
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KOMMUNIKATION ER ET AF DE EMNER, 

SOM 64 ÅRIGE KAI HOLST HAR BRUG 

FOR AT DRØFTE MED DØVBLINDE-

KONSULENTEN. FOR HANS SYNSNED-

SÆTTELSE ER IGEN PROGREDIERET, OG 

DET ER I ENDNU FLERE SITUATIONER 

BLEVET SVÆRT FOR HAM AT AFLÆSE  

TEGNSPROG VISUELT. HER MÅ KAI 

HOLST ANVENDE TAKTILT TEGNSPROG, 

DVS. FØLE SIN SAMTALEPARTNERS  

TEGNSPROG MED HÆNDERNE. 

DØVBLINDEKONSULENTEN RÅDGIVER OM, 

HVILKE TILTAG DER KAN OPTIMERE KAI 

HOLSTS KOMMUNIKATION YDERLIGERE. 

”Mit venstre øje er blevet meget dårligt. Alt 
hvad jeg kan se med dette øje er bare sort med 
hvide prikker. Synsfeltet på det højre øje er under 
10 grader. Syndromet Usher 1 er årsag til, at jeg 
er døv og har synsproblemer og nogle gange 
må bruge taktilt tegnsprog. Jeg bruger også 
haptiske signaler sammen med min kontaktper
son fx til et socialt arrangement. Så tegner min 
kontaktperson med sine fingrer på min ryg nogle 
signaler, som diskret kan fortælle, om en person 
i selskabet smiler, eller når en person løfter 
glasset. Sådan skal kontaktpersonen også gøre, 
når jeg snart skal holde min 65 års fødselsdag”, 
siger Kai Holst. 

Kai taler løbende med døvblindekonsulenten 
om, hvordan han bedst muligt kan optimere 
sine muligheder for at følge med i en samtale. 
I forbindelse med den kommende fødsels-
dagsfest spekulerer han på, hvordan han kan 
opfange, når kontaktpersonen synsbeskriver 
for ham og formidler, hvad der bliver sagt. 
Døvblindekonsulenten har i den sammenhæng 
bl.a. taget initiativ til et fælles møde med en 
samarbejdspartner, som har viden på informa-
tions og kommunikations-teknologiområdet, 
med det formål at tale om brug af Ipad. Kai er 
interesseret i at kunne veksle mellem at aflæse 
tegnsprog, når betingelserne er optimale til 
det, og når det så bliver for svært, vil han gerne 
kunne læse med forstørret tekst på IPad, hvad 
kontaktpersonen skriver på tastaturet. 

”Jeg har også været på kursus for at lære om  
haptiske signaler. Nu mangler jeg at lære punkt
skrift. Det må jeg hellere snart begynde på. 
Jeg kan få brug for det i fremtiden, hvis mit 
syn bliver endnu dårligere, og jeg ved fra andre 
døvblinde, at det tager meget lang tid at lære. 
Det vil jeg tale mere med døvblindekonsulenten 
om”, siger Kai Holst.

Det er afgørende for Kai Holsts fremtid, at han 
kan få rådgivning af døvblindekonsulenten om, 
hvilke kompensationsmuligheder der findes. 
For han vil altid have brug for at kunne kom-
munikere med sine omgivelser - omend mere 
besværet. Døvblindekonsulentens rådgivning 
skal således sikre Kai mulighed for at bevare sin 
selvstændighed og livskvalitet.

KOMMUNIKATION HANDLER OGSÅ OM 
SELVSTÆNDIGHED OG LIVSKVALITET
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