
Inspirasjon – læring – mestring 
Om rehabiliteringstilbudet i Norges Blindeforbund 

Ser 
mulighetene
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For den som mister synet, enten 
helt eller delvis, kan det føles som 
om man ikke får til noen ting. 
Det enkleste er ofte bare å sette 
seg ned. Men vi i Norges Blinde-
forbund vet at man kan leve et 
fullverdig liv, uansett hvor lite syn 
man har. Derfor har vi utviklet en 
rekke tilbud for å hjelpe deg med 
å mestre endringene et synstap 
medfører, på en måte som tar deg 
rett tilbake til deg selv.

Det spiller ingen rolle om 
du er medlem eller ei. 
Vi er her for deg, uansett.

– Å miste synet betyr ikke slutten på livet, 
men starten på noe nytt! Inspirasjon til å 
velge nye løsninger, nye aktiviteter og å 
skape nye relasjoner er viktig, sier Anne 
Berit Gransjøen som er sterkt svaksynt.
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Morten Eriksrød 
(t.h.) fikk besøk av 
rehabiliterings-
kontakt og likeperson 
Harald Rishovd da 
han mistet det meste 
av synet. 
– Møtet med Harald 
var avgjørende for å 
komme meg videre, 
sier Morten. 

Hjemmebesøk

Vi har rehabiliteringskontakter i hvert fylke som drar på hjemmebesøk. 
Disse kontaktpersonene lever selv med nedsatt syn av forskjellig grad 
og kan tilby både en god samtale og motivasjon for å komme gjennom 
de frustrasjonene og utfordringene et synstap ofte bringer med seg. 

Vi har også unge rehabiliteringskontakter som tar kontakt med 
ungdom som ønsker å snakke med en i samme situasjon.

I tillegg vil de gi konkret informasjon om veien videre: Hvilke tilbud 
som finnes av hjelpemidler, kurs, tilrettelagte sosiale arrangementer, 
stønader og serviceordninger fra kommunen, samt hvordan man 
går frem for å få dem. Rehabiliteringskontaktene våre tar også 
med seg relevante skjemaer hvis du ønsker hjelp med eventuelle 
søknadsprosesser.
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Rehabiliteringsrådgiver Gry Berg og 
rehabiliteringskoordinator Jan Normann 
Larsen tilbyr en god prat og nyttige råd 
på veien videre når synet svikter.

Individuell hjelp og oppfølging

Våre kontorer er åpne alle hverdager. Her er alle hjertelig velkomne 
til å ringe eller ta en tur innom! 

Uansett hvor du bor i landet kan vi tilby veiledning, informasjon, 
juridisk bistand og en god prat. Vi har bred erfaring med helhetlig 
rehabilitering og hjelper deg gjerne med søknader og kursdeltagelse. 
Våre mentorer kan støtte og motivere i forhold til arbeid. 

Ta kontakt med oss hvis du eller noen du kjenner ønsker 
hjemmebesøk, kurs eller annen informasjon og veiledning. 
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Synsopplysninger

De fleste av våre kursdeltagere er svaksynte.

Bekreftelse fra øyelege, eller optiker, er avgjørende for å vite hvilke 
rettigheter du har. For å ha krav på kurs og hjelpemidler må du falle 
inn under Verdens helseorganisasjons definisjon av å være svak-
synt. Det vil enten si at visus på beste øyet er under 0,33, at det er 
store synsfelt-utfall på begge øyne, eller betydelige synsproblemer 
grunnet nedsatt kontrastsyn, mørkesyn eller lysømfintlighet. 

Vi hjelper gjerne med å innhente synsopplysninger fra øyelege, 
eller optiker.  

Mette Mellem er 
synspedagog. 
– Vi finner riktig 
hjelpemiddel til 
kursdeltakeren for å 
utnytte synsresten 
optimalt. Det går an 
å lese på en eller 
annen måte, uansett 
hvor dårlig du ser, 
sier erfarne Mette.
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Kurstilbud

Norges Blindeforbund har tre syn- og mestringssentre som ligger 
naturskjønt til ved sjøen. Her finnes brygge, båter og tilrettelagte 
naturstier hvor alle kan finne frem på egen hånd. Alle sentrene er 
universelt utformet og enkle å ta seg fram på.
 
Målet med våre kurs er å bygge selvstendighet og livskvalitet. Vi gir 
opplæring i kompenserende teknikker og ferdigheter i syv fag: data, 
punktskrift og taktil trening, aktiviteter i dagliglivets gjøremål (ADL), 
kunst og håndverk, mobilitet, syn og fysisk aktivitet. Alle som deltar 
på våre rehabiliteringskurs får en introduksjon og gjennomgang av 
de ulike fagene, samt anledning til å fordype seg i de fagene en selv 
foretrekker. 

Styrking av selvfølelse og aksept, blant annet gjennom samvær med 
kvalifiserte likepersoner og andre kursdeltagere, er også en viktig del 

Nye Hurdal syn- og 
mestringssenter i Akershus 
har stort svømmebasseng, 
klatrevegg, spinningsal og 
utsikt over Hurdalsjøen. 

Solvik syn- og mestringssenter 
på Askøy utenfor Bergen kan 
friste med fisk i sjøen, varmt 
vann i bassenget og trivelig 
interiør. 

Evenes syn- og mestrings-
senter i Nordland har 
snekkerrom, vevstue og
solarium. Her finnes både 
grillhytte og badestamp. 
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av det å komme på kurs. Kombinasjonen av å lære fra fagpersoner og 
likepersoner (andre synshemmede) er unikt ved vårt kurstilbud.

Alle som deltar på våre kurs ser dårlig. Bare det å møte andre og dele 
erfaringer, kan lette skuldrene til den som går og bærer på et synstap. 
Du er ikke alene! Gjennom fristende fellesaktiviteter får du god 
kontakt med de andre deltagerne, du får beveget kroppen og deltatt 
i aktiviteter som du kanskje ikke trodde passet for deg. Hos oss kan 
du utfolde deg under tilrettelagte forhold enten i gymsal, svømme-
basseng, boblebad, klatrevegg, badstue, på naturstier eller i skiløypa.

Rehabiliteringskursene delfinansieres av Nav og er gratis 
for deltakeren.
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– Det er kjempe-
positivt å være her. 
Først da jeg fikk 
dårlig syn kom jeg 
meg på datakurs!
Nå øver jeg på touch, 
sier Liv Guroplass og 
suger til seg gode 
tips fra IKT-instruktør 
Kittil Asmyhr.
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Kurs - uansett alder

Ingen er for gammel til å delta på kurs. Vi har egne kurs for deg som 
er over 67 år, hvor tempo og tematikk er tilrettelagt. Her går det an 
å lære seg data, enten for første gang eller på ny, finne leseløsninger, 
gjenerobre kjøkkenet med nye hjelpemidler og lure triks, ta opp 
igjen håndarbeid eller få nye hobbyer, samt å lære seg teknikker for å 
ferdes både inne og ute – og i trapper – på trygge måter. De aller 
fleste setter også stor pris på å bevege kroppen og å bli kjent med 
nye mennesker. 

Nedsatt hørsel 

Hvis du både hører og ser dårlig kan det bli vanskelig å få med seg 
innholdet i et kurs. Derfor tilbyr vi egne kurs, hvor undervisningen 
foregår i mindre grupper. På denne måten kan du lære deg å bruke 
hjelpemidler for å lese, gå, lage mat og bruke data. I tillegg til 
undervisningen i synskompenserende ferdigheter har vi «temakurs 
hørsel» hvor du får en innledning i hjelpemidler som er laget spesielt 
for deg som både ser og hører dårlig. Her vil det være foredrag om 
høreapparater og andre temaer som er relevant for hørsel.
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Mobilitetspedagog 
Ellinor Hodgetts vet 
alt om å se dårlig og 
å bruke hvit stokk. 
Kunnskapen deler 
hun med Yousef 
Mohammad Arian 
som igjen kan gå 
trygt i trapper.
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Nevrologiske skader 

Mange får synsproblemer som følge av nevrologiske skader, som 
slag, trafikkulykke eller kreft. Derfor har vi synspedagoger som 
tilbyr kartlegging og synstrening. Hva den enkelte ser etter en slik 
skade varierer veldig. Vi synes derfor det er viktig å bruke tid på å 
finne ut hva du trenger av opplæring og trening, før vi setter i gang 
med synstreningen. 

For å kompensere for det synet du ikke kan trene opp igjen, kan 
du lære mange nyttige mestringsteknikker. Synshjelpemidler og 
kompenserende ferdigheter er en viktig del av synsrehabiliteringen. 
Ved å prøve tilrettelagte løsninger kan du finne noe som fungerer 
for deg – som for eksempel å bruke data, lage mat, lese, sende 
tekstmeldinger og andre ting du har lyst til å gjøre.

Temakurs livsstil

Temakurs livsstil er for deg som ønsker å ta tak i egen livsstil og 
helse. På kurset får du hjelp til å finne meningsfulle aktiviteter, 
gode tips for sunne kostholdsvaner og hvordan oppnå et variert 
og godt kosthold. Du lærer å lage enkle matretter og kan benytte 
deg av svømmebassenget eller spinningsalen og ha det hyggelig 
sammen med andre i samme situasjon som deg selv.
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Yrkesaktiv alder 

For deg i yrkesaktiv alder består kursene av informasjon og veiledning 
omkring tilrettelegging i forhold til arbeid. Det blir foredrag og tilbud 
om enkeltsamtaler fra Nav kompetansesenter for tilrettelegging 
og deltagelse, arbeidsbedriften Adaptor, og våre mentorer. Det blir 
foredrag og tilbud om enkeltsamtale med psykolog. I tillegg får du 
undervisning og opplæring i bruk av tilrettelagt data, orienterings-
teknikker, lesing med spesielle hjelpemidler, hjelpemidler og teknikker 
til bruk i kjøkkenet og andre aktiviteter hjemme. Det blir også fysisk 
aktivitet hvor du får anledning til å velge mellom blant annet klatring, 
spinning, svømming og balansetrening. 

Hanne Lise Haugland 
(t.v.) og Kristine 
Fagerbakke (t.h.) får 
gode kjøkkenråd av 
ADL-instruktør Jane 
Forberg (midten). 
– Hjelpemidler, tips 
og triks og å møte 
andre som ser dårlig, 
er det beste, mener 
damene som er på 
sitt første kurs.
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Karriereverksted

Vi kan tilby en inspirerende langhelg med våre mentorer for å finne ut 
hva du egentlig vil og hvordan du skal få det til; enten det gjelder å 
beholde og tilrettelegge eksisterende arbeid, eller å komme inn på 
arbeidsmarkedet. Vi bruker en løsningsorientert tilnærming for å sette 
dine ressurser i fokus og planlegge hvordan du kan benytte deg av disse 
for å nå dine mål. Vi jobber også med temaer som å skrive en god CV, 
søknad og å gjøre et godt inntrykk på jobbintervju.

Adaptor

Adaptor er en arbeidsmarkedsbedrift som eies av Norges Blindefor-
bund. Vi tilbyr arbeidsrettede tiltak på vegne av Nav. Adaptor bistår 
gjerne med å finne det tilbudet som passer best for deg – om det er 
arbeidspraksis, støtte til å komme ut i arbeidslivet, varig tilrettelagt 
arbeidsplass, eller kartlegging av egen arbeidsevne. Vi er spesielt 
opptatt av syn og har et eget tilbud som bistår personer med nedsatt 
syn ut i arbeidslivet.  

Fagkompetanse

Norges Blindeforbund har lang erfaring i å arbeide med og utvikle 
kurstilbud for synshemmede. Alle våre ansatte har kompetanse på 
det å være svaksynt eller blind. I tillegg har vi en bredde av faglige 
kvalifikasjoner og er opptatt av å jobbe tverrfaglig og flerfaglig. 
Hos oss vil du møte synspedagog, optiker, mobilitetspedagog, 
IKT-instruktør og ADL- instruktør, jurist, ergoterapeut, hjelpepleier, 
sosionom, formingslærer og helsecoach – for å nevne noen. Norges 
Blindeforbund er eneste aktør som har et helhetlig rehabiliterings-
tilbud til synshemmede personer over 67 år.  
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Likepersonordningen 
– å snakke med noen i «samme båt»

Det unike ved vårt rehabiliteringstilbud er at vi ikke bare har fag-
personer, men også kvalifiserte likepersoner.  Både rehabiliterings-
assistentene ved våre kurs, rehabiliteringskontaktene som drar på 
hjemmebesøk og mentorene som gir støtte og motivasjon for å 
komme ut i eller beholde arbeid, har en helt unik innsikt i det å leve 
med nedsatt syn. De er selv blinde og svaksynte og fremstår både 
som inspiratorer på at «det går», samt som forståelsesfulle lærere 
som ikke bare viser hva man skal gjøre og hvordan, men som også vet 
hvordan prosessen oppleves fra innsiden. 

Vi har også foreldrekontakter som er foreldre til blinde og svaksynte 
barn, eller synshemmede selv. Å få et barn med nedsatt syn kan føre til 
usikkerhet og bekymringer. Da kan det være godt å snakke med en 
forelder som har opplevd det samme. Foreldrekontakter er en god 
samtalepartner, en som kan gi gode råd og veiledning.

Kristi Lunde har 
vært rehabiliterings-
assistent i 25 år. Hun 
er synshemmet og
 ekspert på punkt-
skrift. – Her lærer man 
å lese og skrive igjen, 
sier hun og ser bort 
på eleven sin, Truls 
Marius Storm Jansen. 
– Her lærer man å leve 
igjen! parerer Truls 
takknemlig.
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På leir er det 
morsomt og sosialt. 
Synshemmede 
barn og unge fra 
hele landet møtes 
til utfordringer i 
trygge omgivelser.

Felleskap med andre 

Vi arrangerer temakurs familie som er kurs for hele familien. 
Kursene er skreddersydd til aldersgruppen med tanke på temaer 
og innhold. Det er fokus på familielivet, viktige overganger i livet, 
forelderrollen, velferdsrettigheter, selvstendighet og tilrettelegging 
i hjemmet, samliv og søskenfokus. Der temaene er forbeholdt de 
voksne, legges det opp til aktiviteter og utflukter for barna. 

Førerhund er frihet

En førerhund er ikke bare søt og koselig, men også et offentlig 
hjelpemiddel som gir trygghet og frihet når du beveger deg ute. 
Førerhundskolen arrangerer både forkurs – for deg som vil ha en 
innføring i hva det vil si å ha førerhund, og for å kartlegge dine 
behov – og samtreningskurs for deg som har fått førerhund. Her 
vil du og hunden bli godt kjent med hverandre. 



Ser 
mulighetene

Østlandet/Sentraladministrasjonen
Sporveisgata 10
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo
Tlf. 23 21 50 00
rehab.oslo@blindeforbundet.no

Vestlandet
Rasmus Meyers allé 5
5015 Bergen
Tlf. 55 33 69 55
rehab.bergen@blindeforbundet.no

Midt-Norge
Olav Tryggvasonsgt. 24
7011 Trondheim
Tlf. 73 80 01 50 
rehab.trondelag@blindeforbundet.no

Nord-Norge/Evenes
Forravn. 255
8533 Bogen i Ofoten
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no

Adaptor
Pilestredet 75
0354 Oslo
Tlf. 23 21 55 50
firmapost@adaptor.no 

www.blindeforbundet.no

Kontakt oss!

Klara Hellesøy unner 
seg et øyeblikk med 
avkobling på lærerikt 
rehabiliteringskurs.
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