Indkaldelse af præsentationer til
streams

Hermed opfordrer Nordisk Uddannelsescenter for Døvblindepersonale (NUD) til at indsende forslag til
præsentationer til den 9. Nordiske Konference om Døvblindhed, Hanaholmen Kulturcentrum, Espoo
v/Helsinki, Finland, 10.-14. September 2008.
Konferencen i 2008 vil være struktureret omkring tre hovedtemaer: Identifikation,
Dokumentation/Information og Kommunikation. Disse hovedtemaer vil blive afspejlet dels i
plenumforelæsningerne, dels ved at konferencens præsentationer vil blive delt ind i fire sideløbende
streams, der tager udgangspunkt i hver sit tema:
A. Identifikation
B. Dokumentation/Information
C. Kommunikation – Medfødt døvblindhed
D. Kommunikation – Erhvervet døvblindhed
Streamene vil på hver deres område bidrage til at svare på spørgsmålet: Hvad er så specielt ved
døvblindhed?

A. Identifikation

Man forsøger i døvblindefeltet at fastholde en funktionel definering af døvblindegruppen, men står
konstant overfor udfordringen om, hvordan man opnår konsensus om, hvordan en sådan funktionelt
defineret gruppe skal afgrænses.
I de seneste år er der blevet sat øget fokus på, at døvblindegruppen i høj grad er en gruppe, som
konstrueres ud fra overvejelser om, som f.eks., hvorvidt den enkelte er for dårligt fysisk eller mentalt
fungerende til at kunne drage nytte af døvblindetilbudet (specielt i afgrænsningen mod mentalt
retardering), hvorvidt døvblindesektoren har økonomisk mulighed for at optage den enkelte (specielt i
forhold til den voksende ældrepopulation), eller om man er ”døv nok” eller ”blind nok” (en kamp med
en medicinsk definering af døvblindhed). Afgrænsningen af gruppen sker under påvirkning fra
forskellige faktorer, så som ydre pres på serviceydelserne for døvblinde og forskellige opfattelser af
målgruppens ”prototyper”.
Denne stream vil rumme præsentationer, der omhandler de forskellige spørgsmål, der har med
afgrænsningen af døvblindegruppen at gøre, samt med konkret identificering af døvblindhed hos
enkeltindivider, eller brugergrupper.

B. Dokumentation/Information

Denne stream vil samle præsentationer, der behandler forskellige problemstillinger, vedrørende
dokumentation af døvblindhed og døvblindepraksis, samt aspekter af information om døvblindhed.
Information om døvblindhed er et kernepunkt i arbejdet med personer med døvblindhed. I denne
stream vil vi indplacere præsentationer, der retter sig mod spørgsmålene: Hvilken viden har vi behov
for at dokumentere, for at kunne give den rette information på den rette måde til de rigtige personer og
instanser? Hvordan dokumenterer vi dette? Hvordan informerer vi bedst i forskellige sammenhænge?
Hvad er de forskellige formål med at informere om døvblindhed?

C. og D. Kommunikation - hhv. medfødt døvblindhed og erhvervet
døvblindhed

Disse to streams vil samle præsentationer om kommunikation med personer med hhv. medfødt og
erhvervet døvblindhed.
Kommunikation med døvblinde foregår under særdeles vanskelige vilkår. Vi ønsker gennem disse to
streams at få belyst de særlige døvblindspecifikke vilkår for kommunikation. Hvad er så specielt ved
kommunikation med personer med døvblindhed?
Disse to streams vil samle præsentationer, der kan medvirke til, at viden og erfaringer om dette
vanskelige emne kan deles og udvikles.

Indsendelse af forslag

Præsentationerne vil blive placeret i en af de fire streams, og skal være af maksimalt 30 minutters
længde.

Forslaget skal indeholde:

1. Præsentationens titel (max. 25 ord).
2. Angivelse af den relevante stream for det indsendte forslag.
3. En kort beskrivelse/resumé af præsentationens indhold. Omfanget skal være på ca. en side (ca.
500 ord).
4. 2-3 spørgsmål, der kan lægge op til debat under præsentationen.
5. Kontaktoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mail) samt en angivelse af
oplægsholderens arbejdsmæssige tilknytning (titel og arbejdsplads).

Forslagene skal udformes på følgende måde:

1. Forslaget skal være skrevet på et af de fem nordiske sprog.
2. Der modtages kun elektronisk materiale, som bedes sendt til nud@nud.dk som vedhæftet fil. Hvis
man ikke har adgang til email, kan materiale eventuelt sendes på cd-rom.
3. Vi accepterer disse filtyper: Word-filer (.doc), Adobe PDF (.pdf), Powerpoint (.ppt) og Rich Text
Format (.rtf). Benyt venligst en gængs skriftfont – eksempelvis Arial eller Times New Roman.
Tidsfrist:

Forslag skal indsendes til NUD (nud@nud.dk ) senest den 14. januar
Du vil få besked om, hvorvidt vi har fundet plads til din præsentation senest den 10. marts 2008.
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