
Dövteamet Östergötland

Region Östergötland, kommunikationsenheten, februari 2022

Dövteamet finns till för teckenspråkiga personer i 
Östergötland. Vi ger råd och stöd för att förbättra  

dövas delaktighet i samhället.

Kontakt

Tolkcentralen, Region Östergötland
Badhusgatan 8, 582 22 Linköping

Lena Ek Rundqvist, stödpedagog
Mobil, sms: 072-566 61 70
E-post: lena.ek.rundqvist@regionostergotland.se
Bildtelefon: lena.dovteam.ostergotlandt@ectalk.se

Annika Wiklund, stödpedagog
Mobil, sms: 073-074 20 68
E-post: annika.wiklund@regionostergotland.se
Bildtelefon: annika.dovteam.ostergotland@ectalk.se

Linköpings kommun
Klostergatan 5B, 582 23 Linköping

Thomas Persson, stödpedagog
Mobil, sms: 070-910 15 71
E-post: thomas.c.persson@linkoping.se
Bildtelefon: dovteam.linkoping@t-meeting.se

Norrköpings kommun
Lindövägen 5A (plan 1), 601 81 Norrköping

Lars Andersson, stödassistent
Mobil, sms: 073-020 15 34
Telefon: 011-15 60 52
E-post: lars.andersson@norrkoping.se
Bildtelefon: dovteam.norrkoping@t-meeting.se

Vi finns på Facebook 
facebook.com/tolkcentralen.regionostergotland



Dövteamet erbjuder råd och stöd i syfte att förebygga och minska 
de svårigheter som dövheten kan medföra i livet.

Genom kunskap kan kontakten mellan hörande och döva underlättas 
och möjligheten ökar till att få ett bra möte.

Vi delar med oss av våra kunskaper om skillnader och likheter i 
dövas/hörandes kulturer och livsvillkor.

Dövteamet ger råd och stöd till dig som:

• Är över 18 år, teckenspråkig och bor i Östergötland

• Är anhörig

• I arbetet kommer i kontakt med döva

Dövteamet ersätter inte andra funktioner som god man, personlig 
assistent, hemtjänst eller tolk.

Konsultation av dövteamet är kostnadsfri.

Dövteamet har tystnadsplikt.

Dövteamet erbjuder bland annat:

• Stöd i kontakter med myndigheter och andra organisationer

• Samhällsinformation och rådgivning

• Socialt och pedagogiskt stöd för personlig utveckling genom 
stöttning, motivation och samtal

• Praktisk hjälp med att kontakta myndigheter, fylla i blanketter, 
göra skrivelser, fondansökningar och överklagande, felanmälan, 
översätta skriven text till teckenspråk med mera

Arbetssätt
Enskild konsultation, hembesök och uppsökande verksamhet.

Gruppverksamhet i form av träffar och informationsmöten.

Konsultativt stöd till hörande genom förmedling av kunskaper om 
dövas kultur och livsvillkor.

Dövteamets alla insatser utgår från klientens egen situation, behov 
och önskemål.

Kommunikation på teckenspråk och/eller talad svenska.

Teckenspråkig Öppen mottagning

Linköping
Onsdag ojämna veckor klockan 10.00-12.00
Onsdag jämna veckor klockan 16.00-18.00
Kontakta Annika, kontaktuppgifter finns på baksidan

Norrköping
Måndag jämna veckor klockan 15.00-18.00
Strömbackens Träffpunkt, Linköpingsvägen 16


