
Å være sulten, men ikke vite hvor pleieren satte middagstallerkenen, 
og så står det et tent stearinlys på bordet...

Tips til deg som 
hjelper svaksynte og blinde:

• Si hvem du er. 
• Si hva du gjør. 
• Følg med, gi tydelig informasjon. 
• Tilby en arm. 
• Prøv å se verden som vi gjør det. 

Tusen takk! 

Hjelp 
– vi har en blind pasient! 



Tenk deg å plutselig få et sprøytestikk i armen uten å ha 
blitt forberedt på det som skal skje. Eller å være tissetrengt, 
men ikke finne toalettet fordi det er så dårlig merket for 
dem som ser dårlig. For ikke å snakke om å være sulten, 
men ikke vite hvor pleieren satte middagstallerkenen, og så 
står det et tent stearinlys på bordet...

Blinde og svaksynte opplever mye rart i helsevesenet. De blir ropt opp, 
men ikke hentet på legekontoret. Resepsjonisten peker og sier «der» 
når den blinde pasienten lurer på hvor toalettet er. Mat blir satt fram 
uten at pleieren sier fra. Legen kommer inn i rommet uten å presentere 
seg eller å forberede pasienten på at han/hun skal undersøkes. Det er 
vanskelig å finne tilbake til rommet, fordi dører ikke er tydelig merket. 

Lukk øynene! Du er pasient på sykehus. 
Eller bor på sykehjem.

Informasjon blir ikke gjort tilgjengelig. Det er mangel på kunnskap, 
og det er ubetenksomhet i møte med synshemmede.

Derfor har Blindeforbundet, takket være støtte fra Stiftelsen Dam, laget 
animasjonsfilmer med en humoristisk vri, rettet mot helsepersonell 
og helsestudenter. Filmene skal øke forståelsen og kunnskapen om 
hvordan helsepersonell skal forholde seg til pasienter/klienter som er 
blinde/svaksynte. 

Her kan du se filmene:

Målet er at synshemmede skal bli behandlet med verdighet og respekt 
i en situasjon hvor de er pasient/hjelpetrengende og ekstra sårbare. 
Dette vil også kunne komme pårørende som er synshemmede til gode, 
for eksempel hvis barnet er innlagt på sykehus.

Å plutselig få et sprøytestikk i armen uten å ha blitt forberedt på 
det som skal skje...

Å være tissetrengt, men ikke få hjelp til å finne toalettet ...


