Gode råd i møte med synshemmede

Bilde: Mobilitetspedagog Mette Mellem og sterkt svaksynte Vidar Bråten står og prater sammen under et stort tre i en park. I bakgrunnen er det gangstier som møtes. Trærne har mistet bladene og det er vått i gresset.
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Innledning

Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. 

Seende føler seg imidlertid ofte usikre på hvordan de skal hjelpe eller komme i kontakt med en synshemmet. Er det noe du lurer på, så ikke vær redd for å spørre. Si gjerne hvem du er og henvend deg direkte til den synshemmede når du snakker. 

Vårt mål med denne brosjyren er at kunnskap og praktiske råd kan være med på å fjerne noe av usikkerheten. 


Den hvite stokken

Når du ser en person med hvit stokk, er dette et signal om at personen enten er blind eller svaksynt. Stokken forteller at «her kommer en synshemmet» og er et hjelpemiddel til å ta seg fram i omgivelsene. Stokken fanger opp hindringer, som fortauskanter eller stolper. 

Bilde 1: En blå sirkel med et piktogram av en mann med hvit stokk.
Bildetekst: Det internasjonale symbolet for blinde og svaksynte.

Bilde 2: En ung kvinne ikledd en rød tunika, sorte tights og flotte sko spaserer målbevisst i byen. Hun har hvit stokk.
Bildetekst: Med den hvite stokken manøvrerer Stine Jåthun seg fram i byen og signaliserer samtidig for omgivelsene at hun ser dårlig.


Førerhund 

En førerhund i sele er på jobb, og må ikke forstyrres. Den kan bli distrahert og sette brukeren i fare ved at du klapper den, prater med den eller prøver å gi den en godbit. Dersom du har lyst til å klappe hunden, spør den synshemmede først! Mange tror at førerhunden finner frem selv, men det er hele tiden brukeren som styrer ved å bruke korte kommandoord. 

Førerhunden har lov til å være med inn i matbutikker, på restaurant, kollektivtransport og andre offentlige steder.

Man trenger ikke være blind for å ha førerhund. Svaksynte med orienteringsproblemer har også glede av det fantastiske hjelpemiddelet, selv om de kanskje kan lese avisen. 

Bilde: En ung kvinne er ute og går sammen med førerhunden sin.
Bildetekst: Stine Jåthun bruker førerhunden Kalmer på buss, i butikk, gatelangs, og i skog og mark.


I trafikken

Uten syn mister man mye informasjon om trafikkbildet. Synshemmedes oppfatning av omgivelsene baserer seg i stor grad på hørselsinntrykk. 

Når du er syklist
Det er vanskelig å høre en sykkel og en som er blind vil ha store problemer med å oppfatte at du er i nærheten. Ta det litt rolig så oppstår det ikke sjokkerende situasjoner!

Når du er fotgjenger
Går du på rødt lys i et lyskryss vil en som er synshemmet ta dette som tegn på at det er klart og du kan derfor ufrivillig bringe han eller henne opp i farlige situasjoner. En førerhund ser ikke forskjell på rødt og grønt, slik mange tror.

Bak rattet
Noen ganger tuter bilister for å signalisere at det er «klar bane», men bilhorn betyr fare, så det er bare forvirrende med velment tuting. Kjør aldri forbi en bil som har stoppet foran et fotgjengerfelt. Parker aldri i fotgjengerfelt og forlat ikke bilen med bildøren/bagasje-lokket åpen. Det kan skape farlige situasjoner. El-biler er utfordrende fordi de er stillegående og den synshemmede hverken ser eller hører dem. Vær derfor særlig aktsom hvis du kjører slik bil.

Bilde: En lyshåret dame med førerhund står og venter på grønt lys i et gatekryss.
Bildetekst: Førerhunden Calvin ser ikke forskjell på rødt og grønt lys. Det er brukeren, Liv Karin Christiansen, som må vite når det er klart. Ta hensyn i trafikken når du ser en med hvit stokk eller førerhund!


Ledsagerteknikker

Blinde og svaksynte trenger fra tid til annen hjelp fra seende til å ta seg fram, f.eks. på steder hvor man ikke er godt kjent. Ledsagerteknikker gjør at man kan gå trygt, sikkert og smidig sammen.

Ledsagergrep
Ved å gripe over albuen på Mettes arm som henger rett ned, vil Vidar komme et halvt skritt bak og kjenne av måten hun beveger seg på, om hun går til høyre eller venstre, oppover eller nedover. For å vise hvor dørhåndtak, rekkverk og lignende er, bruker Mette ledsagerarmen. Hun legger hånda på rekkverket, og Vidar vil følge 
armen hennes ned og finne det.

Trange passasjer
Det er mange steder hvor det ikke er plass til å gå ved siden av hverandre, for eksempel på travle og trange fortau, eller i butikker. På slike steder må de gå bak hverandre. Når Mette legger ledsagerarmen sin bak på ryggen, vil Vidar gå inn bak henne.

Bilde 1: En mann og en dame er ute og spaserer. Mannen har hvit stokk og han holder kvinnen over venstre albue med sin høyre hånd.
Bildetekst: Mobilitetspedagog Mette Mellem og sterkt svaksynte Vidar Bråten viser ledsagerteknikker.

Bilde 2: Illustrasjonsbilde av ledsagergrepet: Det viser tydelig at en hånd holder godt fast rundt ledsagerens arm, rett over albuen. 
Bildetekst: Ledsagergrepet: Vidar griper rett over albuen på ledsager Mettes arm.

Bilde 3 og 4: Vidar og Mette passerer en trapp som går ut på fortauet slik at det blir trang passasje. Bildene viser at Vidar går inn bak henne både sett fra siden og forfra. 
Bildetekst: Der det er trangt tar Mette armen sin bak ryggen, og Vidar går inn bak henne, men beholder ledsagergrepet.

Bytte side
Hvilken side av ledsageren man skal gå på, høyre eller venstre, er en smakssak. Det kan være situasjoner hvor det må byttes side, for eksempel gjennom døråpninger. Vidar går inn bak ledsageren, fører hånden over ryggen og søker hennes frie arm, for så å gå over på motsatt side. De har nå byttet side uten å miste kontakten. Slik kan de bytte side både under gange og mens de står stille. 

Snu 180 grader
Av og til må man snu seg helt rundt. Da bruker man ledsagerarmen for å signalisere, det være seg å finne dørhåndtak eller peke ut retninger. Ledsag i mest mulig rette vinkler. Det gjør det lettere å orientere seg. 

Dører
Det er flere måter å åpne/lukke dører på når man går sammen med ledsagergrep. Par som ofte går sammen, finner gjerne sin egen måte å gjøre det på. Dette kan være en grei metode:

Vidar står ved hengslesiden. Mette åpner døra med ledsagerarmen. Da får Vidar informasjon om døra slår ut eller inn og kan lett finne dørhåndtaket ved å følge ledsagerarmen hennes med sin ledige hånd til dørhåndtaket. 

Mette går først inn gjennom døra og gjør et lite stopp når Vidar er gjennom. Da får han tid til å finne dørhåndtaket på den andre siden og lukke etter dem samtidig som han beholder retningssansen.

Bruker den synshemmede hvit stokk eller førerhund, vil det enkleste være at ledsageren igjen markerer hvor dørhåndtaket er, ledsagergrepet slippes til begge er gjennom døråpningen.

Er det svingdører sier Mette fra om det, og Vidar beholder ledsagergrepet. Teknikk for trang passasje kan brukes her.  

Bilde 1 og 2: Mette går foran mot en dør, mens Vidar forbereder seg på å skifte side ved å gå bak ryggen hennes samtidig som han beholder fysisk kontakt med henne.
Bildetekst: Vidar bytter side slik at det blir enklere å gå gjennom døra. Han beholder kontakt med Mette ved å føre hånden over ryggen og søke hennes frie arm.

Bilde 3: Mette og Vidar er nesten gjennom døren. Mette først, Vidar rett bak mens han holder i ledsagerarmen hennes.
Bildetekst: Mette åpner døra med ledsagerarmen og Vidar finner dørhåndtaket ved å følge Mettes arm.

Trinn og trapper
Ved å gå mest mulig rett mot fortauskanter og andre trinn, er det mindre sjanse for snubling. Mette sier fra om det er trapp opp eller ned og bytter eventuelt side, slik at Vidar kommer på siden mot rekkverket.

Når Mette skal ledsage Vidar opp eller ned trapp legger hun ledsagerarmen på rekk-verket slik det er beskrevet tidligere. Hun skal være ett trinn foran Vidar slik at han får tid til å reagere på nivåforskjellene. Hun tar et lite stopp når de kommer til en avsats og til enden av trappen. Da kjenner Vidar at armen går tilbake til normal posisjon og han vil være et halvt skritt bak Mette igjen.

Ved å ta et lite stopp på toppen eller bunnen av trapper, unngår Mette at Vidar tar et skritt «i løse lufta».

Bilde: Mette og Vidar ved en trapp. Mette tar hånden på ledsagerarmen på trappegelenderet, mens Vidar holder begge hendene på ledsagerarmen.
Bildetekst: – Trapp ned, sier Mette. Vidar finner rekkverket ved å følge ledsagerarmen.

Å sette seg
Det finnes bedre teknikker for å få satt seg enn å bli dyttet på plass. Når Mette skal vise Vidar en stol, legger hun ledsagerhånden sin på stolryggen og Vidar følger armen ned og finner selv setet.

Mette sier fra hvis stolen står inntil et bord. Da kan Vidar lokalisere bordet og trekke stolen ut. Inn mellom stolrekker hvor det er trangt om plassen beholder de det vanlige grepet, men beveger seg sidelengs skritt for skritt. Mette går først, og når hun har funnet setene passer hun på at de står rett foran dem før hun legger ledsagerarmen sin på seteryggen – eller på setet hvis det er enklere. Ut igjen på samme måten; Mette går først. 

I midtganger på buss og tog brukes teknikken for smale passasjer. Når de setter seg, går Mette inn til setet først og markerer samtidig seteryggene.

Bilde: Mette og Vidar i en kafé ved et bord med stoler.
Bildetekst: Mette legger sin ledsagerhånd på stolryggen og Vidar finner stolen ved å følge armen med sin hånd.

Bil
Mette viser Vidar dørhåndtaket på bilen, eller toppen av bildøra hvis den står åpen. Hun sier samtidig fra hvilken retning (høyre / venstre) fronten av bilen vender. Med en hånd på biltaket har Vidar kontroll slik at han slipper å slå hodet når han setter seg inn.

Er det trafikk på den siden Vidar skal gå ut, åpner Mette døren for han, ledsager han inn på fortauet og viser i hvilken retning han skal gå.

Bilde: Mette og Vidar skal inn i en bil. Mette tar på dørhåndtaket, mens Vidar holder henne i armen.
Bildetekst: – Bilen står vendt mot høyre, sier Mette og viser dørhåndtaket med ledsagerarmen.


En oppfordring til slutt:
     
Husk på at du aldri forlater en synshemmet i et åpent rom. Finn et sted han kan sitte, en handlevogn å holde i eller en vegg å lene seg mot. Da har han et holdepunkt. 

Bilde 1: Vidar står og venter ved siden av kassa i en dagligvareforretning.
Bilde 2: Vidar på handletur i dagligvaren. Han holder i trillevognen mens ledsager Mette plukker varer.

I ramme:
• Vil du hjelpe en synshemmet, spør først
• Si gjerne hvem du er når vi møtes
• Snakk direkte til meg, ikke ledsageren min
• Du behøver ikke heve stemmen når du snakker til meg 
• La meg ta deg i armen og følge dine bevegelser
• Ikke forstyrr førerhunden min når den jobber
• Vær naturlig, da går det alltid best

Se filmsnutter med ledsagerteknikker på blindeforbundet.no

Bilde: Vidar og Mette ved fruktdisken i en dagligvareforretning. Mette legger hånden sin på en melon. Vidar følger armen hennes med sin hånd slik at han kan kjenne på melonen.

Slagord: Ser mulighetene

Logo: Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund 
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo 
Besøksadresse: Sporveisgt. 10 
Tlf. 23 21 50 00
info@blindeforbundet.no 

HYPERLINK "http://www.blindeforbundet.no" www.blindeforbundet.no

ISBN: 978-82-92998-19-9

Kolofon:
Norges Blindeforbund informasjonsavdelingen 2017. Foto: Helle Gannestad/Lill Beate Eidsheim/Norges Blindeforbund. Layout: Anne Rita Egeland. Opplag: 5000


