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Det er fullt mulig å leve et aktivt liv selv om du mister synet. Bodil Tysse, Grethe Grindheim 
og Bjørg Pettersen nyter bassenget på Solvik syn- og mestringssenter.

Heldigvis er det fullt mulig å leve et meningsfullt 
og selvstendig liv, selv om du er blitt rammet av et 
synstap. Du kan fint mestre arbeidslivet, være fysisk 
aktiv, lage mat, surfe på nettet, handle i butikker, 
gjøre håndarbeid, lese og skrive.

Du må bare lære hvordan. Det er ikke noe man 
umiddelbart forstår, eller klarer selv, men det 
finnes hjelp å få. Både fagpersoner og likepersoner 
kan være til stor hjelp og støtte på veien videre til 
et aktivt og selvstendig liv. 

Du skal vite at du har rettighetene på din side. 
FN-konvensjon om rettighetene til mennesker 
med nedsatt funksjonsevne slår fast at økonomiske, 
kulturelle og sosiale rettigheter, sivile og politiske 
rettigheter skal gjelde også for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Den norske diskriminerings- 
og tilgjengelighetsloven trådte i kraft 1. januar 2009 
for å gi juridisk beskyttelse mot diskriminering på 
grunn av funksjonsnedsettelse.
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Blindeforbundets tilbud

Hjemmebesøk
Mange føler seg alene om krisen når synet 
svikter. I Blindeforbundet kan du møte 
andre som lever med dårlig syn og de kan 
hjelpe deg på veien til et aktivt liv. Vi har 
rehabiliteringskontakter i hvert fylke som 
tilbyr hjemmebesøk til personer som opplever 
synstap. Rehabiliteringskontakten tilbyr en 
god samtale, informasjon om aktuelle 
tjenester og hjelp til å skrive søknader. 

Rådgivning
Blindeforbundet har en egen rehabiliterings-
avdeling som svarer på dine spørsmål. De har 
gode kunnskaper om blant annet rettigheter 
og muligheter i det offentlige støtteapparatet, 
Blindeforbundets kurstilbud og mye mer. Du 
kan ta kontakt med rehabiliteringsavdelingen 
i kontortid alle hverdager. 

Syn- og mestringssentre
Norges Blindeforbund driver tre syn- og 
mestringssentre i henholdsvis Hurdal i 

Akershus, Solvik i Hordaland og Evenes i 
Nordland. Sentrene er tilrettelagt for syns-
hemmede og er universelt utformet. Her 
tilbys kost, losji, flotte fasiliteter og en lang 
rekke kurstilbud for deg som har dårlig syn. 
Alle de tre sentrene ligger vakkert til med 
gode muligheter til turer og friluftsliv. Her 
kan du komme på kurs, ferier og samlinger 
med andre som ser lite eller ingenting. 

Kurs
Tilknyttet syn- og mestringssentrene finnes 
spesialisert kompetanse innen synsrehabilite-
ring og -habilitering. Fagpersoner arbeider tett 
sammen med likemenn for å gi et best mulig 
tilbud til personer med synshemninger. 

Målet med Blindeforbundets rehabilite-
ringskurs er at du skal få hjelp til å mestre 
en ny hverdag, både praktisk og følelses-
messig. Du får opplæring i bruk av hjelpe-
midler og IKT, trening i mobilitet, oriente-
ring og kompenserende teknikker, og du får 

Norges Blindeforbund er her for deg når synet svikter. Hos oss møter du fagspesialister og 
likepersoner som kan hjelpe deg på veien til et aktivt og meningsfylt liv som synshemmet. 

Kompetente fagfolk i Blindeforbundet står klar for å hjelpe deg som sliter med synet.
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kunnskap om egen øyesykdom. Kurset er 
gratis og for å delta må du innfri kravene til 
Verdens helseorganisasjons definisjon (se 
kapittel om hjelpemidler) av synshemnin-
ger. Det første kurset er også for pårørende. 
Vi har flere andre kurs for synshemmede i 
ulike livsfaser og innen spesifikke tema. 

Aktiviteter og ferier
Blindeforbundet har ferietilbud i jula, påsken 
og om sommeren. Da kan du komme til et 
syn- og mestringssenter og slappe av, spise 
god mat, bli med på aktiviteter, nyte naturen 
og møte andre mennesker som lever med 
synstap. Blindeforbundet tilbyr egne opp-
levelses- og aktivitetsopphold for familier 
og for barn og unge. I Solvik i Hordaland, har 
vi ferieleiligheter som medlemmer kan leie 
til lave priser.

Lokale aktiviteter
Blindeforbundets fylkeslag organiserer en 
rekke aktiviteter, kurs og samlinger der du 
bor. Du finner informasjon om fylkeslagene 
på Blindeforbundet.no.

Mentor
Du som er i yrkesaktiv alder, tilbys samtale 
med en av Blindeforbundets mentorer. En 
mentor gir råd og veiledning i forhold til 
synshemning og arbeid. De veileder syns-
hemmede arbeidssøkere til å finne sine 
ønsker og mål.

Barn og unge
Blindeforbundet har en egen barne- og ung-
domsavdeling som organiserer leire, turer 
og ulike aktiviteter gjennom året. Blindefor-
bundet har en radiokanal for barn og fylkes-
lagene tilbyr fritidsaktiviteter lokalt. Foreldre 
til barn med synshemninger tilbys kurs og 
samlinger i regi av Blindeforbundet. Blinde-
forbundet har egne foreldrekontakter. De er 
selv mor eller far til et synshemmet barn, og 
kan komme med gode råd og tips til andre 
foreldre. Unge kan også være med i Norges 

Blindeforbunds ungdom som er en organi-
sasjon av og for svaksynte og blinde ung-
dommer. Se nbfu.no. 

Medlemsfordeler
I tillegg til hjelpeapparatet vårt, får du som 
medlem i Norges Blindeforbund tilgang på 
en rekke medlemsfordeler. Felles for disse 
fordelene er at de letter hverdagen, samtidig 
som de sparer deg for utgifter. Det er blant 
annet gratis blader og rabatter på ulike 
produkter og tjenester. Vi har et eget 
medlemssenter som ringer til alle nye 
medlemmer, for å kartlegge behovene og 
eventuelt formidle kontakt videre.

Kontakt Blindeforbundet
Hvis du ønsker mer informasjon om 
tjenestene eller tilbudene beskrevet over, 
ring tlf. 23 21 50 00. Se også nettsiden 
blindeforbundet.no eller send en e-post til 
info@blindeforbundet.no.

Ungdommer på aktiv vintersamling i Hurdal.
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Rehabilitering

Hva innebærer synsrehabilitering? 
I synsrehabiliteringen vil synsfunksjonen 
din utredes. Det vil si at du sammen med 
fagpersoner kartlegger hva du i praksis 
ser, og hvordan du kan bruke restsynet du 
eventuelt har på best mulig måte. Dette blir 
utgangspunktet for opplæring i hvordan du 
kan løse dine daglige gjøremål ved hjelp av 
teknikker som kompenserer for synstapet. 
Tre områder er sentrale i synsrehabiliteringen: 
Aktiviteter i dagliglivet (ADL), mobilitet og 
orientering, og lesing og skriving. 

ADL vil si ferdigheter som gjør deg i stand til å 
leve et mest mulig selvstendig liv i hverdagen. 
Det kan for eksempel være å systematisere 
tingene i huset ditt, slik at det blir enklere å 
finne fram i klesskapet eller kjøkkenskuffen. 

Selv om synet svikter, er det fullt mulig å jobbe, trene, lage mat, bruke sosiale medier, 
lese bøker og nyte livet. Synsrehabilitering gjør deg i stand til å ha en aktiv hverdag 
som blind eller svaksynt. 

Det kan også være taktil merking av gjen-
stander eller bruk av synshjelpemidler. Mobi-
litet og orientering innebærer trening i å finne 
fram i omgivelsene og komme deg fra sted 
til sted. Når det gjelder lesing, vil noen kunne 
bruke hjelpemidler til å gjøre skriften større 
eller tydeligere. Mobiltelefoner og nettbrett 
har vært betydningsfullt på dette området. 
Hvis du ikke kan lese vanlig skrift, vil du få 
opplæring i punktskrift. 

Det er vanlig å få en sorgreaksjon når synet 
svikter. Det hindrer mange i å søke hjelp. Men 
det finnes flere som er eller har vært i samme 
situasjon som deg. Å komme sammen med 

På kurs i regi av Norges Blindeforbund møter man andre i samme båt, slik som Silje Nordlund.

Å finne frem ved hjelp av 
hvit stokk, er noe man lærer 

på rehabiliteringskurs.



7

andre som har opplevd det samme er nyttig. 
Du kan utveksle tanker og erfaringer med 
andre i samme situasjon. Blindeforbundet 
har mange møtepunkter for mennesker som 
har mistet synet. Her kan du også få hjelp fra 
fagpersoner til å takle de emosjonelle sidene 
ved synstapet.

Hvor får du hjelp?
For å få synsrehabilitering, må du være innen-
for grensene som definerer en som synshem-
met, i henhold til Verden Helseorganisasjon 
(WHO) og trygdelovens kriterier. Dette må 
dokumenteres av øyespesialist. Det er kom-
munen som har ansvaret for at alle som 
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendig 
utredning og oppfølging ved behov for rehabi-
litering. Kommunen skal ha en egen kontakt-
person for synshemmede, ofte kalt synskon-
takt eller sansetapskoordinator. Synskontakten 
kan gi deg råd, veiledning og hjelpe deg med 
søknader om blant annet hjelpe-midler. Opp-
læringsloven gir deg rett til å lære nye ferdig-
heter som ADL, mobilitet og lesing. Søknad om 
opplæring, sendes til voksenopplæringen eller 
utdanningsetaten i kommunen. 

Individuell plan
Alle som har behov for langvarige og koor-
dinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet 
en individuell plan. Planen skal bidra til at 
tjenester fra ulike etater koordineres, slik at 
du får et helhetlig og tilpasset tilbud. Planen 
kan være et nyttig verktøy i en rehabilite-
ringsprosess. Kommunen er lovpålagt å ha 
en koordinerende enhet for rehabilitering 
og enheten har ansvaret for å utarbeide din 
individuelle plan. 

Statped
En kan ikke alltid regne med at kommunen 
har nødvendige fagressurser for å tilby 
synsrehabilitering. Kommunen vil da kunne 
samarbeide med den statlige pedagogiske 
tjenesten Statped som bistår både barn og 
voksne. For voksne mellom 18 og 67 år, som 
nylig har fått et alvorlig synstap, eller som 

På introduksjonskurset kan du ha med 
pårørende. Eirin Berg Andreassen har 
med mannen sin.

har en synsnedsettelse som forverrer seg, 
gir Statped et landsdekkende kurstilbud. 
Statped samarbeider med hjemkommunen 
og andre sentrale instanser. Hovedregelen er 
at opplæringsansvarlig i kommunen henviser 
til Statped, men sykehuset kan også sende 
henvisning, hvis synstapet er akutt.

Blindeforbundet 
Norges Blindeforbund har et bredt rehabili-
teringstilbud til deg som mister synet – også 
til deg over 67 år. Vi tilbyr hjemmebesøk, råd-
givning, kurs, aktiviteter og mye mer. Les mer 
i kapittelet om Blindeforbundets tilbud.

Mer info
Blindeforbundet.no – se egen side om å 
leve med synstap.
Sansetap.no – offentlig informasjonsside 
om blant annet synstap.
Helsedir.no – se siden om habilitering 
og rehabilitering.
Statped.no – informasjon om syns-
rehabilitering og tilbud.
Lovdata.no – Dine rettigheter i helse- 
og omsorgstjenesteloven (kapittel 7), 
opplæringsloven (kapittel 4A), forskrift 
om stønad til hjelpemidler og forskrift om 
habilitering og rehabilitering. 
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Kommunikasjon og medier

Universell utforming
Nye løsninger innen informasjons- og kom-
munikasjonsteknologi (IKT) er lovpålagt 
å være universelt utformet fra 1. juli 2014. 
Eksisterende løsninger skal følge kravene 
om universell utforming innen 1. januar 
2021. Universell utforming vil si at løsnin-
gene er tilgjengelige for alle, uavhengig av 
funksjonsevne. Kravet gjelder IKT-løsninger 
både i offentlig og privat sektor, men om-
fatter i første omgang nettsider og auto-
mater. Kravene omfatter blant annet at 
teksten må kunne oppfattes på flere måter 
enn å se skjermen. Les mer på uu.difi.no. 

Lære å lese igjen
Med synsrehabilitering vil du lære nye lese- 
og skriveteknikker når synet svikter. Hvilke 
metoder som er mest aktuelle for deg, 
kommer an på synsfunksjonen din. Noen 
kan lese vanlig tekst med forstørrende 
hjelpemidler. Andre lærer det taktile skrift-

Digitale medier kan gi mange nye muligheter for blinde og svaksynte. Tilgangen 
til elektronisk informasjon, forutsetter at den er universelt utformet og at du som 
synshemmet får relevant opplæring.

språket punktskrift. Med ekstrautstyr eller 
spesial-programvare til PC, kan du tilpasse 
teksten til din synsfunksjon. Selv om du 
ikke har vært en aktiv IKT-bruker tidligere, 
kan dataopplæring ved et synstap gi deg 
langt flere muligheter til å holde deg orien-
tert. Les mer i kapittelet om rehabilitering.

Mange lærer seg å lese og skrive ved hjelp av punktskrift og nye løsninger innen IKT. Her 
blir skjermteksten «oversatt» på punktskrift-tastatur.

Punktskrift er lett å lære, men krever øvelse 
for å bli en rask leser.
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Bibliotektjenester til synshemmede
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) 
yter bibliotektjenester til blinde, svaksynte 
og andre som har problemer med å lese 
trykt tekst. Her finner du både skjønn-
litteratur, fag- og studielitteratur, aviser 
og tidsskrifter. Du kan velge mellom å låne 
lydbøkene via app eller nettbibliotek - 
eller få bøkene tilsendt portofritt på CD i 
posten. Punktskriftbøker sendes i posten i 
hefteformat. Nye lånere må dokumentere 
synshemning, men medlemmer av Norges 
Blindeforbund slipper å legge ved slik 
dokumentasjon. Les mer på nlb.no eller 
ring 22 06 88 10. Se kapittel om utdanning, 
for info om NLBs studielitteratur.

Lydbibliotek fra KABB 
Kristent Arbeid Blant Blinde (KABB) er landets 
største produsent av kristne lydbøker. De 
yter bibliotektjenester til blinde, svaksynte 
og andre lesehemmede. Se kabb.no eller 
ring 69 81 69 81.

Telefonavis
Telefonavisen er en tjeneste utviklet av 
Norges Blindeforbund. Det er en tjeneste 

der følgende nettaviser blir lest opp med 
syntetisk tale: VG nett, Adresseavisen, Ber-
gens Tidende, Fedrelandsvennen, Nordlys, 
Aften-posten og Stavanger Aftenblad. Du 
kan ringe til telefonavisen på 800 58 600.

National Talking Newspapers and Magazines
Denne britiske tjenesten leverer over 200 
aviser og magasiner på lyd, blant annet 
National Geographic og Financial Times. 
Abonnementene koster per 2014 fra £11. Du 
kan laste ned publikasjonene som lyd- eller 
tekstfiler eller få dem tilsendt gratis i posten.

Klar Tale
Klar Tale er en ukentlig, lettlest nyhetsavis. 
Klar Tale kommer ut hver torsdag som 
papirutgave, som lydavis på CD og podcast, 
og som punktskriftutgave. Se klartale.no for 
abonnement.

Forstørrende lese-tv kan brukes til å lese og 
skrive brev, lese bruksanvisninger, tekstmel-
dinger eller lakke negler, for å nevne noe.

Arnt Magne Aastad nyter en lydbok. 
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Blindeforbundets utgivelser
Norges Blinde er Blindeforbundets med-
lemsblad med 11 utgivelser i året. Du kan 
motta bladet i vanlig skrift, punktskrift, på 
lyd eller som e-post. 

Alt om syn er Blindeforbundets ekstern-
blad og sendes ut til givere og andre med 
interesse for Blindeforbundets arbeid. 

Radio Z (blindeforbundet.no/internett/
radioz) er Blindeforbundets webradiokanal 
med sendinger sju dager i uka. Her får du 
musikk, nyheter og egne programmer for 
barn og ungdom. 

Spor 2 er Blindeforbundets ukentlige 
aktualitetsprogram. Sendingene legges 
ut på Radio Z før kl 16.00 hver mandag, 
og ligger tilgjengelig som podcast på 
blindeforbundet.no. 

Punktskriftblader er tilbud fra Blindefor-
bundets trykkeri. Det er blader med ulikt 
innhold, alt fra krim og ukebladstoff til 
nyhetsavis og radio/tv-program.

De fleste fylkeslagene gir ut lokale lyd-
aviser som sendes ut til medlemmene 
per post ukentlig. 

Minimix er en egen lydavis for barn mellom 
3-10 år og sendes ut til abonnentene ti 
ganger i året. 

For mer informasjon eller abonnement, 
ring 23 21 50 00 eller send en e-post til 
info@blindeforbundet.no.

Mobile enheter
Smarttelefoner og nettbrett kommer med 
innebygde tale- og forstørrelsesprogram. 
De kan også knyttes mot punktskrift-utstyr. 
På den måten kan du tilpasse telefonen til 
din synsfunksjon. Det finnes en rekke apper 
som er nyttige for blinde og svaksynte i 
hverdagen: Til å lese skilt, oversette trykt 
tekst til tale, gjenkjenne farger, oversette 
språk og mye mer. Blindeforbundet tilbyr 
kurs i bruk av nettbrett og smarttelefon.

Organisasjon for IKT-interesserte
ISE er en interessegruppe for synshemmede 
som har interesse for datatekniske hjelpe-
midler og programmer. På ise.no legges det 
blant annet ut tips om nye, smarte produkter 
og løsninger. 

Blindeforbundet gir ut lydaviser, blader og 
driver en webradio. Her med programledere 
Aage Auby og May-Britt Haug.

Prinsesse Märtha Louise fikk se hvordan 
synshemmede bruker datahjelpemidler på 
Hurdalsenteret.
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Arbeidsliv
Selv om du mister synet, er det fullt mulig å jobbe. Det finnes flere offentlige 
støtteordninger for deg som ønsker å få eller beholde en jobb. 

Rådgivere i Nav
Nav har tilbud til synshemmede som 
ønsker seg inn i jobb eller står i fare for å 
miste jobben de har. Ta først kontakt med 
ditt lokale Nav-kontor for veiledning. De 
kan eventuelle henvise til Nav Kompetan-
sesenter for tilrettelegging og deltakelse 
eller Nav Arbeidsrådgivning. Avhengig 
av behov, kan disse spesialenhetene tilby 
veiledningssamtaler, informasjon og avkla-
ring om hjelpemidler, utredning av praktisk 
synsfunksjon, samt at rådgiverne kan bidra 
i nettverkssamarbeid med arbeidsgiver, 
tiltaksarrangør og andre Nav-enheter. 

Blindeforbundets tilbud
Norges Blindeforbund arrangerer karriere-
verksted for synshemmede i yrkesaktiv 
alder. Her drøftes tema som søknadsskri-
ving, jobbintervjuer, hvordan du presen-
terer synshemningen for arbeidsgivere 
og lignende. Blindeforbundet har også en 
egen mentorordning for deg som ønsker 

en samtalepartner om ulike tema knyttet til 
arbeid. Mentorene er synshemmede i yrkes-
aktiv alder og er i faste, stabile arbeidsfor-
hold. De kan dele av sine erfaringer og gi 
deg noen tips på veien mot arbeid. Kontakt 
Blindeforbundet på tlf. 23 21 50 00 eller se 
blindeforbundet.no for mer informasjon 
om tilbud til deg i yrkesaktiv alder.

Tilrettelegging på arbeidsplassen
Hvis du mister synet og er i jobb, har arbeids-
giveren din en lovpålagt, særskilt plikt til 
individuell tilrettelegging av arbeidsplass 
og arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver skal så 
langt det er mulig forsøke å finne løsninger 
som gjør at du blir værende i jobben eller får 
andre arbeidsoppgaver. Plikten omfatter ikke 
tilrettelegging som medfører en uforholds-
messig byrde for virksomheten. Hva som 
anses som uforholdsmessig byrde, vil bli en 
konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Det 
er viktig å holde en åpen dialog med arbeids-
giver, for å komme fram til gode løsninger. 

Terje Karlsrud er lærer på videregående skole i Trondheim. – Det fungerer helt fint, sier 
både han og elevene. (Foto: Petter Steen Angell/Byavisa i Trondheim)
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Nav kan bistå i denne dialogen. Arbeidsgiver 
kan gå til oppsigelse etter ett år med syke-
melding, men ikke uten at en har vurdert 
tilretteleggingsmulighetene først. 
Les mer på lovdata.no (arbeidsmiljøloven og 
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), 
arbeidstilsynet.no og nav.no.

Inkluderende arbeidsliv
Virksomheter som har tegnet en samarbeids-
avtale med Nav Arbeidslivssenter i fylket om 
inkluderende arbeidsliv (IA-avtale), kan søke 
Nav om tilretteleggingstilskudd. Tilskuddet 
skal stimulere arbeidsgivere til å legge til 
rette arbeidet slik at ansatte kan være i 
arbeid til tross for helseproblemer. Les mer 
på nav.no og inkluderende.no. 

Arbeidsavklaringspenger (AAP)
Hvis du har fått nedsatt din arbeidsevne med 
minst 50 prosent på grunn av. sykdom eller 
skade, kan du ha rett til arbeidsavklarings-
penger. Ytelsen skal sikre deg inntekt i perio-
der hvor du har behov for bistand fra Nav for 
å stå i eller få arbeid. Bistanden kan bestå av 
en eller annen form for arbeidsrettet tiltak, 
medisinsk behandling eller annen oppfølging 
fra Nav. Arbeidsavklaringspengene gis i en 
periode på maksimalt fire år og utgjør 66 
prosent av inntektsgrunnlaget ditt. Se nav.no 
for søknadsskjema. 

Tidsbegrenset lønnstilskudd
Tidsbegrenset lønnstilskudd er en økonomisk 
støtteordning som arbeidsgivere kan søke 
Nav om. Lønnstilskuddet skal kompensere 
for lavere produktivitet hos en arbeids-
taker. Tilskuddet gis i en begrenset periode 
i begynnelsen av et arbeidsforhold hvor en 
person har problemer med å komme inn på 
arbeidsmarkedet på vanlige vilkår, eller hvis 
vedkommende står i fare for miste arbeidet 
på grunn av. helseproblemer. Når du deltar 
på dette arbeidsrettete tiltaket, er du ansatt 
på ordinære lønns- og arbeidsvilkår og skal 
utføre ordinære oppgaver i bedriften. Du kan 
få tidsbegrenset lønnstilskudd i inntil tre år 
hvis du har nedsatt arbeidsevne.

Terje André Olsen er i full jobb, og som men-
tor gir han råd til andre synshemmede om 
arbeidslivet.

John Arne Nordholmen, som er 
sterkt svaksynt, har startet egen 

virksomhet som massasjeterapeut.
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Praksisplass
Med en praksisplass, får du arbeidserfaring 
ved en offentlig eller privat virksomhet. Du 
får ikke lønn fra arbeidsgiver, men arbeids-
avklaringspenger via Nav. Målet med tiltaket 
arbeidspraksis er å gi tilrettelagt arbeidstre-
ning med oppfølging. Arbeidspraksis kan være 
aktuelt hvis du har vansker med å komme 
inn på arbeidsmarkedet eller har nedsatt 
arbeidsevne. Praksisplassen kan lede fram til 
en lønnet jobb, men dette er ingen garanti. 
Arbeidserfaringen kan likevel være viktig for å 
bygge opp CV’en din. Ta kontakt med Nav for 
informasjon og veiledning.

Tilskudd til teknisk tilrettelegging
Dette er et tilskudd som arbeidsgivere kan 
søke Nav om dersom de tar i mot personer 
i arbeidspraksis, ansetter personer med 
lønnstilskudd, eller har personer på andre 
arbeidsrettede tiltak. Tilskuddet skal dekke 
eventuelle ekstrautgifter som virksomheten 
har, for at deltakeren skal kunne utføre 
arbeidsoppgavene sine. Tilskuddet gjelder 
ikke utstyr som Hjelpemiddelsentralen 
kan gi. 

Lese- og sekretærhjelp
Som blind eller svaksynt kan du få lese- og 
sekretærhjelp, hvis det er nødvendig for at du 
skal kunne utføre jobben din, gjennomføre 
utdanning, delta på relevant arbeidstrening 
eller delta i organisasjonsarbeid som tillits-

valgt. Du kan også få noen timer med lese- 
og sekretærhjelp til å løse oppgaver i daglig- 
livet. Nav lønner sekretæren etter at søknaden 
er innvilget. Du må selv finne en person som 
kan være sekretær for deg. 
Se søknad på nav.no.

Funksjonsassistent
Funksjonsassistentordningen for synshem-
mede trådte i kraft 1.1.2014. Du kan søke om 
funksjonsassistent hvis du er yrkesaktiv, har 
sterkt nedsatt syn og har behov for ordningen 
for å kunne være i jobb. Funksjonsassistanse 
dekker lønnsutgifter til en person som kan gi 
ledsaging i arbeidssituasjonen. Hva som er 
mest aktuelt av lese- og sekretærhjelp eller 
funksjonsassistent, vil bli vurdert i hvert 
enkelt tilfelle. Kontakt Nav for nærmere 
informasjon. 

En funksjonsassistent kan gi ledsaging. Her 
blir Vidar Bråten ledsaget av Mette Mellem. 

Ved hjelp av tilrettelegging på arbeidsplassen 
kan svaksynte Michael Moore fortsatt være i 
jobb som energimegler.
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Arbeidsreiser
Hvis du ikke kan benytte deg av kollektiv-
transport for å komme deg til og fra jobb 
eller utdanningssted, kan du søke Nav om å 
få dekket arbeids- og utdanningsreiser med 
drosje. Du kan kontakte Nav-kontoret eller 
kommunen om støtte til transport, hvis du 
ikke kvalifiserer for den nasjonale ordningen.

Tidsubestemt lønnstilskudd
Denne formen for lønnstilskudd har som 
formål å forebygge uførepensjonering og 
øke mulighetene for ordinært arbeid blant 
personer med varig og vesentlig nedsatt 
arbeidsevne. Deltaker skal ansettes på 
ordinære arbeids- og lønnsvilkår. Målgrup-
pen kan i tillegg omfatte personer som er 
innvilget gradert eller full uførepensjon. 
Lønnstilskuddet til arbeidsgiver gis i en tids-
ubestemt periode og skal kompensere for 
deltakerens reduserte produktivitet.

Uførepensjon 
Uførepensjon skal være siste løsning, hvis 
du som synshemmet ikke kommer i jobb og 
vurderes å ha varig nedsatt inntektsevne. 
Medisinsk behandling og aktuelle arbeids-
rettete tiltak skal da være prøvd ut først. Du 
kan få fra 50 prosent (gradert) og opptil 100 
prosent (full) uførepensjon, hvis du er mel-
lom 18 og 67 år og evnen til å utføre arbeid 
er nedsatt med minst halvparten. Søknads-
skjema finner du på nav.no.

Adaptor 
Bedriften Adaptor, som holder til i Oslo og 
på Hønefoss, er en tiltaksarrangør for Nav 
for personer med variert bistandsbehov. De 
har spesialkompetanse innen tilretteleg-
ging for personer med nedsatt syn. Adaptor 
tilbyr fire tiltak som skal bistå jobbsøkere 
med å realisere sine yrkesmål: Avklaring, 
arbeid med bistand, arbeidspraksis og varig 
tilrettelagt arbeid. Se adaptor-arbeid.no for 
mer informasjon.

Erland Struperud ser ikke, men som pølse-
maker håndterer han kjøtt og skarpe kniver. 
(Foto: Martin Næss Kristiansen) 

Jasmine Paader og Mohammed Irshad Butt 
jobber i Blindeforbundets bruktbutikk og 
kafè, ADA. 
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Tips og råd:
Opplys arbeidsgiveren!
En undersøkelse viser at 8 av 10 arbeids-
givere tror at synshemmede ikke kan 
bruke PC. Det er derfor viktig at du i 
jobbintervju eller i et arbeidsforhold 
forteller arbeidsgiver om alt du 
faktisk kan gjøre. Fortell om hvordan 
synshemningen fungerer i praksis, om 
hjelpe-midlene som finnes, hvordan 
utfordringer kan løses og hvor man kan 
søke bistand. 

Tenk helhetlig!
Hvordan er hverdagen din utenfor jobb? 
Hvis du har små barn, mye husarbeid, 
verv eller andre ting som tar mye energi, 
kan du søke om støtteordninger til hjelp 
i hjemmet og på fritiden. Alle som har 
behov for koordinerte og langvarige 
tjenester fra kommunen, har krav på 
en individuell plan og en koordinator. 
Slik kan du få hjelp til å finne støtte-
ordningene som passer best for deg.

Kom i gang med synsrehabilitering!
For å kunne mestre et arbeidsliv som 
synshemmet er det avgjørende at du 
lærer deg å mestre hverdagen som 
synshemmet. Både Statped og Norges 
Blindeforbund tilbyr rehabiliterings-
kurs for personer i yrkesaktiv alder. 

Hver sak vurderes individuelt
Du har ikke lovfestet rett til alle støtte-
ordningene som finnes, men du har 
muligheten til å søke på dem. Hva 
som er aktuelt for deg, kommer helt 
an på din individuelle situasjon. 

Eva Kirkevik og Hege Helgebostad Frisvold 
tok skrittet og meldte seg på kurs for 
personer i yrkesaktiv alder i regi av Blinde-
forbundet. Zip-line over Hurdalsjøen er èn 
av mange utfordringer.

Mobilitetsinstruktør Ellinor Hodgetts lærer 
Yousef Mohammed Arian å gå i trapp med 
hvit stokk.
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Høyere utdanning
Det finnes mange muligheter og støtteordninger for deg som har en synshemning 
og ønsker å ta høyere utdanning. 

Karriererådgivning
Allerede i ungdomskolen, bør synshemmede 
elever få god yrkesveiledning. Spørsmål du 
bør stille deg ved valg av utdanningsretning 
er: Vil utdanningen føre til en jobb som du 
fint kan utføre med nedsatt syn og tilrette-
legging? Er det mulig å tilrettelegge arbeidet 
ved eventuelle utfordringer? Er utdanningen 
gjennomførbar i sin helhet, og hva kan faktisk 
tilrettelegges? Be om hjelp fra skolerådgiveren 
for å få informasjon og råd om fagvalg. 

Hvis du ikke får tilstrekkelig hjelp på skolen, 
kan du kontakte ditt lokale Nav-kontor for råd 
og informasjon om utdanningsmuligheter. Du 
kan også ta opp temaet med Nav Hjelpemid-
delsentral. Noen fylker har også karrieresentre 
som tilbyr utdannings- og yrkesveiledning, 
primært til de som ikke er skoleelever. 

Se også vilbli.no, utdanning.no, jobbfeber.no 
og studievalg.no for informasjon og råd om 
utdanningsvalg. På nav.no ligger interesse- 
og karrieretester som kan være til hjelp.

Særskilt vurdering ved opptak
Hvis synshemningen din gir grunn til å tro 
at karakterpoengsummen din ikke gjen-
speiler kvalifikasjonene dine, kan du be om 
særskilt vurdering ved søknad til høyskoler 
og universiteter. Du må oppfylle kravene til 
generell studiekompetanse og eventuelle 
spesielle opptakskrav. 

Økonomisk støtte
Lånekassen gir ekstra støtte til studenter 
som ikke kan jobbe ved siden av studiene 
på grunn av nedsatt funksjonsevne. Du 
kan også få støtte i to ekstra måneder 
om sommeren. Du må først ha sendt inn 
vanlig søknad om støtte på lanekassen.no, 
før du kan søke om ekstra stipend. Les mer 
på lanekassen.no.

Magnus Kroken studerer informasjonsvitenskap. Han har forelesningsnotatene kraftig 
forstørret på PC-skjermen. (Foto: Anders Helgerud/Studvest)
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Tilrettelegging ved studiestedet
Universiteter og høyskoler er lovpålagt – 
så langt det er mulig og rimelig – å legge 
til rette lokaler, adkomstveier, sanitær-
anlegg og tekniske innretninger slik at 
funksjonshemmede studenter kan studere 
ved institusjonen. Lærestedet skal også 
legge til rette for studenter med særskilte 
behov. Det gjelder både i studiehverdagen 
og ved eksamen. Det er ditt individuelle 
behov som skal være utgangspunktet for 
tilretteleggingen. 

Alle offentlige høyskoler og universiteter 
skal ha en konsulent eller en tilretteleg-
gingstjeneste for studenter med funk-
sjonshemning. Ta kontakt med studie-
stedet i god tid før studiestart for å avtale 
et møte med tilretteleggingstjenesten. 
Hvis du har nedsatt funksjonsevne, kan du 
søke om å få tidlig svar på søknaden din til 
høyskole eller universitet. Da vil du få bedre 
tid til å tilrettelegge ved studiestedet.

Ekstra støtte ved forsinkelse
Dersom læringsmiljøet eller studiesituasjonen 
ved lærestedet ditt ikke er tilpasset funksjons-
evnen din, kan du ha rett til støtte fra Lånekas-
sen ved forsinkelse ut over 60 studiepoeng 
eller ett undervisningsår. Hvis du søker om 
stipend ved forsinkelse, må du skrive et brev til 
Lånekassen der du forklarer hvorfor du søker 
om dette stipendet. Du må legge ved doku-
mentasjon som viser at læringsmiljøet ikke 
har vært tilpasset din funksjonshemning og 
dokumentasjon fra Nav som viser at du ikke 
får stønad til livsopphold. 

Hjelpemidler
Selv om du har hjelpemidler fra før, kan 
behovet endre seg når du skal begynne å 
studere. Du søker om hjelpemidler fra hjelpe-
middelsentralen der du er folkeregistret, 
men utstyret kan utprøves og leveres ut ved 

Læresteder er lovpålagt å tilrettelegge 
for funksjonshemmede, for eksempel med 
taktile WC-skilt.

Norges Blindeforbunds Ungdom kjemper 
for synshemmedes rett til utdanning. 
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hjelpemiddelsentralen i fylket du studerer. 
Du kan be Nav Hjelpemiddelsentral om å 
delta i møter med tilretteleggingstjenesten 
ved studiestedet. Ved behov kan spesialen-
hetene i Nav også delta. 

Tilpasset pensum
Blinde og svaksynte studenter har rett til å 
låne og få produsert den studielitteraturen 
de trenger i tilpasset format. Norsk lyd- og 
blindeskriftbibliotek (NLB) har ansvaret 
for å framskaffe, tilrettelegge og produsere 
studie-litteratur for synshemmede studen-
ter. Det gjelder studenter ved universiteter, 
høy-skoler og fagskoler som er godkjent av 
Lånekassen. For å søke NLB om tilrettelagt 

pensum, må du dokumentere synshemnin-
gen og oversende bekreftelse om opptak fra 
studiestedet. Ta kontakt med lærestedet ditt 
for å få pensumlisten så tidlig som mulig, 
slik at NLB rekker å produsere litteraturen 
ferdig i tide. Se nlb.no.

Mentor og lese- og sekretærhjelp
Som blind eller svaksynt kan du ha rett til 
lese- og sekretærhjelp i høyere utdanning. 
Det kan være bistand til å finne litteratur, 
ta notater under forelesninger, få forklart 
visuelle illustrasjoner, lese korrektur og 
benytte læringsplattformer. 

Hvis du trenger annen form for ekstra 
bistand under utdanningen, kan du søke 
Nav om å få en mentor. Mentoren er en 
medstudent eller en student på høyere 
nivå som får lønn gjennom Nav for å gi 
deg praktisk bistand under studiene, for 
eksempel til ledsaging ved faglige og sosiale 
arrangementer. Ta kontakt med ditt lokale 
Nav-kontor for hjelp til å søke den støtten 
som er mest relevant for deg. 

Som synshemmet kan du ha rett til lese- og 
sekretærhjelp i utdanningen.

PC med leselist gjør det mulig for blinde 
å bruke internett, skrive og lese epost og 

andre dokumenter.



19

Individuell utdanningsplan
Alle studenter som er tatt opp til studier 
av 60 studiepoengs omfang eller mer har 
en lovfestet rett til individuell utdannings-
plan. Som regel tas det utgangspunkt i 
standardisert plan for studiet, men du kan 
be om individuell tilpasning eller endringer 
i planen. 

Arbeids- og utdanningsreiser
Du kan søke Nav om å få dør-til-dør-trans-
port fra hjemmet til studiestedet, hvis du 
ikke kan benytte deg av offentlig transport 
eller gå. Ta kontakt med Nav-kontoret ditt 
for informasjon og søknad eller se nav.no. 

Interesseorganisasjoner
Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU) er 
en organisasjon av og for unge synshem-
mede. Se nbfu.no.

Synshemmede Akademikere (SAF) har som 
formål å ivareta synshemmede akademi-
keres interesser i høyere utdanning og på 
arbeidsmarkedet. Se saf.org.no.

Unge funksjonshemmede er et samarbeids-
organ for funksjonshemmedes ungdoms-
organisasjoner i Norge. Formålet er å sikre 
deltagelse og samfunnsmessig likestilling 
for ungdom med funksjonshemninger og 
kronisk sykdom. 

Synshemmede studenter har rett på 
tilpasset pensum.

Førerhunden har rett til å være med inn 
over alt, også på forelesninger.
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Hjelpemidler
Det finnes en rekke produkter som er designet for å gjøre hverdagen enklere for deg 
som ser dårlig. Som synshemmet kan du låne visse hjelpemidler gjennom folketrygden.

Smarte dingser
Produkter spesielt utformet for deg med 
synsvansker, kan være utstyr som forstørrer 
det du skal se, for eksempel lupe, spesial-
brille, kikkert og lese-tv. Det kan også være 
kjøkkenredskaper som talende vekt eller de-
silitermål med følbare tall. Innen IKT finnes 
utstyr og programvare som gjør at du kan 
bruke for eksempel PC og smarttelefoner. 

Synskontakten i kommunen kan vise deg 
noen enkle hjelpemidler. På Blindeforbun-
dets rehabiliteringskurs, vil du også få se og 
prøve ulike produkter. Hvis du skal søke om 
utlån av hjelpemidler, er det Nav Hjelpemid-
delsentral som utreder hjelpemiddelbeho-
vet ditt og prøver ut relevant utstyr.

Søknad om hjelpemidler 
Du kan søke om hjelpemidler fra Nav Hjelpe-
middelsentral, hvis du er klassifisert som 
blind eller svaksynt i henhold til Verdens helse-
organisasjons kriterier (se faktaramme). 
Andre synsmessige forhold kan også utløse 

En rekke produkter gjør hverdagen enklere for deg som ser dårlig. Med denne brødkniven 
for eksempel, skjærer du ikke fingrene.

Arild Kjebekk underviser Bjørg Pettersen i 
bruk av forstørrende lese-tv slik at hun får 
lest avisen. 
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rett til hjelpemidler. Synshemningen må 
være varig (over to år) og dokumenteres av 
øyelege i søknaden. I søknaden må du også 
redegjøre for at hjelpemidlene er nødvendige 
og hensiktsmessige i enten jobbsammen-
heng, i dagliglivets gjøremål eller i idrett. 

Se nav.no for søknadsskjema. Synskontak-
ten i kommunen eller Blindeforbundets 
rehabiliteringsavdeling, kan hjelpe deg med 
å skrive søknaden. Maksimal behandlingstid 
av søknaden er seks måneder. 

Opplæring
Du kan søke om opplæring samtidig som 
du søker om hjelpemidler. Hvis kommunen 
ikke har tilstrekkelig kompetanse til å gi 
opplæring, kan de få veiledning fra hjelpe-
middelsentralen. 

Tilskudd til småhjelpemidler
Du kan søke om et tilskuddsbeløp på 2000 
kroner til anskaffelse av rimelige hjelpe-
midler spesielt utformet for personer med 
nedsatt funksjonsevne. Du kjøper selv inn 
hjelpemidlene når tilskuddet er innvilget. 

Du søker Nav om tilskuddet på separat 
søknadsskjema. Søknaden bør skrives i 
samarbeid med kommunens helsetjeneste 
og inneholde en beskrivelse av funksjons-
utfordringer og hvilke hjelpemidler du har 
behov for. Se nav.no for info og skjema. 

Førerhund
En førerhund regnes som et hjelpemiddel, 
og både blinde og svaksynte kan søke om 
det. Det ligger målrettet arbeid bak avlen, 
utvelgelsen og opptreningen av valpene som 
kvalifiserer til å bli førerhunder. Hunden leder 
den synshemmede utenom hindringer - til og 

Armbåndsur finnes med både følbar 
markering og tale.

Det finnes et stort utvalg av luper som gir 
ulike grader av forstørring. Noen luper har 
lys og kombinerer forstørring med godt lys.
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med hindringer i høyden som en gren i hode-
høyde eller en åpen dør på en varebil. Hunden 
markerer fortauskanter ved å stoppe, og vil 
på kommando søke til døra, trappa, heisen 
eller til et mistet nøkkelknippe, hvis det er 
ønskelig. Du kan ha med hunden på restau-
ranter, matbutikker og andre steder der dyr 
vanligvis ikke har tilgang. 

Du søker om førerhund via Nav Hjelpemid-
delsentral. Du må dokumentere en varig 
synsnedsettelse og behovet for hjelp når 
du ferdes ute. Din egnethet som førerhund-
bruker, vil bli vurdert før hjelpemiddelet 
eventuelt innvilges. 

Utgifter til hundeholdet kompenseres for av 
grunnstønaden. Førerhundbrukere har auto-
matisk krav på sats 3 av grunnstønaden. Les 
mer om førerhunder på Blindeforbundet.no. 

Smart for alle
Hjelpemidler kan være gode hjelpere også 
for personer som ikke fyller kriteriene for 
utlån gjennom Nav. Se adaptor.no (her får 
du som medlem av Blindeforbundet rabatt), 
provista.no, bojo.no, handytech.no, nordi-
ceye.no, tagarno.no, enklereliv.no for utvalg.

Gunhild Slettedal får bevegelsesfrihet med 
førerhunden Mobelix.

WHOs kategorisering av synstap
Verdens helseorganisasjon, WHO, har ut-
arbeidet en liste over ulike kategorier av 
synstap. Dette har betydning for hvilke 
rettigheter man har. 

For å angi hvor svekket synet er, kan 
en lege eller optiker teste visus/syns-
skarphet. Dette gjøres med synstavle 
(snellen tavle), fingertelling eller lys-
sans avhengig av hvor svekket synet 
er. Visus angis som hvor mange meter 
pasienten sitter fra tavlen delt på det 
antall meter en normalt seende klarer å 
lese det pasienten klarer.

For eksempel; en pasient klarer å lese 
ned til 2. linje på 6 meters avstand. 
Denne skal vanligvis kunne leses på 60 
meters avstand. Visus blir da 6/60.

1.  Svaksynt
 Når visus på det beste øye er mindre 

enn 6/18 og til og med 6/60.
2. Sterkt svaksynt
 Når visus på det beste øye er mindre 

enn 6/60 og til og med 3/60 (finger-
telling 3 m). Kategori 2 foreligger 
også ved total hemianopsi.

3. Blind kategori 3
 Når visus på det beste øye er mindre 

enn 3/60 (fingertelling 3 m) og til og 
med 1/60 (fingertelling 1 m). 

 Kategori 3 foreligger også når syns-
feltet er mindre enn 20 grader men 
større enn 10 grader.

4. Blind kategori 4
 Når visus på det beste øye er mindre 

enn 1/60 (fingertelling 1 meter) og 
minimum lik eller bedre enn lyssans. 
Kategori 4 foreligger også når syns-
feltet er mindre enn 10 grader. 

5. Totalt blind
 Når det ikke er lyssans.
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Transport
Muligheten til å ta seg trygt og effektivt fram i samfunnet er avgjørende for å 
kunne leve et aktivt liv. Gode transportløsninger er derfor et viktig interesse-
politisk område for Blindeforbundet.

Universell utforming
Norge har et lovpålagt krav om at kollek-
tivtransporten skal utformes universelt. 
Det vil si at alle skal kunne benytte seg av 
de ordinære løsningene i størst mulig grad, 
uten behov for bistand. Det innebærer for 
eksempel. at toget er tydelig merket og at 
reiseinformasjonen kan høres, ikke bare le-
ses. Kravene til universell utforming gjelder 
ved bygging av nye transportmidler/stasjo-
ner og ved større oppgraderinger. Når det 
gjelder eksisterende transport, er det ikke 
lovfestet noen tidsfrist for dette. Men myn-
dighetene har en visjon om at Norge skal 
være universelt utformet innen 2025.

Arbeids- og utdanningsreiser
Hvis du har varige funksjonshemninger og 
ikke kan reise til og fra arbeids- eller utdan-
ningssted med offentlig kommunikasjon, 
kan du søke Nav om støtte til arbeids- og 
utdanningsreiser. Det er en nasjonal ordning 
som innebærer at du kan få transport med 
drosje til og fra arbeid eller skole. Du kan 

kontakte Nav-kontoret eller kommunen om 
støtte til transport, hvis du ikke kvalifiserer 
for den nasjonale ordningen.

Transporttjenesten (TT)
TT-ordningen er en transporttjeneste for 
personer som ikke kan benytte seg av bil og 
vanlig kollektivtrafikk. Det kan være ulike 
grunner til det. Ofte handler det om at det 
er vanskelig å finne frem til og fra holde-
plass. Transporten foregår som oftest med 
drosje og gjelder fritidsreiser. I dag organi-
seres fritidsreisene av fylkeskommunen, og 
tilbudet varierer. Blindeforbundet jobber 
interessepolitisk for å få på plass en nasjonal, 
rettighetsfestet TT-ordning. Kontakt Nav 
lokalt eller ditt fylkeslag av Blindeforbundet 
for informasjon om tilbudet der du bor.

Honnørpris 
Honnørpris for synshemmede på offentlig 
transport er ikke lovfestet, men kan tildeles 
dersom du har honnørkort. Blindeforbun-
dets rehabiliteringsavdeling kan utstede 

Dør-til-dør-transport er for funksjonshemmede som ikke kan bruke bil eller kollektiv transport.
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honnørkort etter visse synskriterier. Ring 
Blindeforbundet på 23 21 50 00 for informa-
sjon. Ikke alle transportfirma tilbyr honnør-
pris, selv om du har honnørkort. 

Ledsagerbevis
Med et ledsagerbevis kan du ta med deg en 
person til redusert pris på offentlige trans-
portmidler. Beviset er en frivillig ordning for 
kommunene. På srlf.no ser du hvilke kom-
muner som har ordningen. Søknaden sen-
des til bestillerenheten eller servicekontoret 
i din hjemkommune/bydel. 

Billettkjøp
Fra 1. juli 2014 skal alle nye betalingsauto-
mater som retter seg mot allmennheten, 
være universelt utformet. Det innebærer 
for eksempel at informasjonen presenteres 
som lyd i tillegg til tekst. Tekst og grafikk på 
skjermen skal ha god lesbarhet og tydelige 
kontraster. Kravene gjelder nye automater. 
De automatene som allerede finnes, skal 
være universelt utformet innen 2021. Les mer 
på uu.difi.no. NSB og flyselskapene skal ikke 
kreve ekstra gebyr dersom du grunnet 
manglende tilgjengelighet ikke kan bestille 
billetter via nett eller betalingsautomater.

Assistanse på reise
Jernbaneverket tilbyr bistand ved de største 
togstasjonene i Norge. Tjenesten er gratis og 
må bestilles senest 24 timer før reisen (tlf. 
477 70 098, assistanse@jbv.no). NSB kan gi 
assistanse under selve togreisen. Du må da 
bestille billetten gjennom NSB Kundeservice 
på tlf. 815 00 888 eller hos en kundebehand-
ler på stasjonen og gi beskjed om at du 
trenger assistanse. 

Flyselskapene yter assistanse fra innsjek-
kingsskrankene og ut til flyet, og fra flyet til 
ankomsthallen. Assistanse avtales direkte 
med flyselskapet ved bestilling av reisen 
og senest 48 timer før avgang. Hvis du har 
behov for assistanse fra flybussen og inn 
til innsjekkingsskranken, må du søke til fly-
plassen senest 48 timer før avreise.

For bussreiser tar du kontakt med det 
busselskapet du reiser med for assistanse, 
eventuelt med NSB hvis bussholdeplassen 
er rett ved en jernbanestasjon. 

Førerhund
Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjør 
det forbudt å diskriminere på grunn av ned-
satt funksjonsevne i forbindelse med bruk av 
offentlig kommunikasjon. Det innebærer at du 
som førerhundbruker ikke kan nektes å bruke 
kollektivtransport. Førerhunden reiser gratis 
og skal bli med inn i bussen/kabinen. Når du 
bestiller fly, må du gi beskjed om at du reiser 
med førerhund ved billettbestillingen. Drosje-
sjåfører har ikke lov til å nekte førerhund-
brukere adgang.  

Både ved reise på tog og fly kan man benytte 
seg av gratis assistanse.

Har du opplevd diskriminering?
Diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven gjør det forbudt å diskriminere på 
grunn av nedsatt funksjonsevne. 
Ta kontakt med Likestillingsombudet på 
grønt (gratis) nummer 800 41 556, send 
e-post til post@ldo.no eller les mer på 
ldo.no. Du kan også kontakte Blindefor-
bundet på tlf. 23 21 50 00 for bistand.
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Fritid
Det er viktig at du kommer i gang med synsrehabilitering så raskt som mulig, hvis 
synet svikter. Da kan du lære nye teknikker for å fortsette med hobbyene dine. 
Kanskje oppdager du også en ny fritidsinteresse?

Idrett 
Norges Idrettsforbund (NIF) har ansvaret for 
å inkludere personer med funksjonshem-
ning i idrettslag gjennom sine særforbund. 
Hvis du ønsker å fortsette med eller å be-
gynne med en bestemt idrett, kan du ta 
kontakt med idrettslaget der du bor. Du kan 
også kontakte NIF som har egne fagkonsu-
lenter for funksjonshemmede. De har god 
oversikt over hvilke tilbud som finnes i hvert 
fylke og kan bistå både idrettslag og enkelt-
personer med aktivitetstilbud. Se idrett.no.

Tilpasset trening
Blindeforbundets fylkes- og lokallag arran-
gerer turer og aktiviteter lokalt. Se blinde-
forbundet.no for å finne ditt fylkeslag. I Oslo 
finnes egne idrettlag/aktiviteter for syns-
hemmede: Hodr IL (hodr.no), Oslo Blindes 
Helsesportlag (tlf. 922 33 100) og RP-forenin-
gen (rpfn.no). Beitostølen Helsesportsenter 
i Oppland, tilbyr treningsopphold for barn, 
ungdom og voksne med funksjonsnedset-
telser. Oppholdet dekkes i sin helhet av det 

offentlige. Se bhss.no. Valnesfjord Helse-
sportsenter i Nordland tilbyr treningsopp-
hold for voksne med funksjonsnedsettelser. 
Se vhss.no.

Tilrettelagte idrettsarrangementer holdes 
blant annet på Beitostølen Helsesportsenter 
(ridderrennet.no), Ringebufjellet (Vinter-
sportsuka.no) og på Blindeforbundets syn- 
og mestringssentre (blindeforbundet.no).

Med en ledsager kan du gå deilige skiturer 
til tross for dårlig syn.

Meningsfylte hobbyer kan du fortsatt ha, selv om du blir synshemmet. På kurs i regi av 
Blindeforbundet oppdager mange steinsliping.
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Aktivitetshjelpemidler
Aktivitetshjelpemidler er utstyr spesielt 
utviklet for at personer med funksjonsned-
settelser skal kunne delta i sportsaktiviteter. 
Tidligere kunne bare personer under 26 år 
søke Nav Hjelpemiddelsentral om aktivitets-
hjelpemidler, men fra 1. juli 2014 innføres en 
tilskuddsordning for personer over denne 
alderen. Se nav.no.

Treningskontakt
Personer som har problemer med å få gjen-
nomført trening på egenhånd, kan søke 
kommunen om treningskontakt, støttekon-
takt eller brukerstyrt personlig assistent.

Hobbyer
Er du glad i å sy, strikke eller snekre? Med syns-
rehabilitering kan du lære deg kompenseren-
de teknikker som gjør at du kan opprettholde 
hobbyen din etter at synet svikter. Det finnes 
mange smarte verktøy og sysaker for syns-

hemmede som du kan bruke i hobbyen din. Se 
hjelpemiddelkatalogen.no for eksempler. 

Blindeforbundets fylkeslag arrangerer kurs 
og aktiviteter over hele landet. Eksempler er 
matlagingskurs, dans, vinsmaking og sjakk. Se 
blindeforbundet.no eller ring 23 21 50 00 for å 
settes i kontakt med fylkeslaget der du bor.

Norske synshemmedes sjakkforbund (NSSF)
Forbundet NSSF er tilsluttet Norges sjakk-
forbund og organiserer blinde og svaksynte 
sjakkspillere over hele landet. Se nssf.us.

Habiliteringskurs
Blindeforbundet tilbyr habiliteringskurs til 
alle blinde og svaksynte. Du kan delta på 
kurs ved Hurdal, Solvik eller Evenes syn- og 
mestringssenter uavhengig av hvor du bor 
i landet. Aktivitetene vil variere: Kunst og 
håndverk, kroppsspråk, hverdagsjus, skiuke, 
fjellturer, mat- og vinkurs, litteraturuker, 
hagestell og mye mer. Se kurskatalogen på 
blindeforbundet.no eller kontakt Blindefor-
bundet på 23 21 50.00

Støtte på fritiden
En støttekontakt kan bistå deg som har 
utfordringer med å komme deg ut på fritids-
aktiviteter på egen hånd. Hvis kommunen 
ikke klarer å finne en støttekontakt, kan du 
undersøke frivillighetssentralen, Røde Kors 
eller Blindeforbundets fylkeslag der du bor 
om de har lignende tilbud. 

I goalball bruker spillerne skjerm foran 
øynene og kaster en lydball i forsøk på å 
skåre mål.

Birgit Habbestad og Bjørg 
Pettersen kan fortsette å 

strikke, selv om synet har 
sviktet. – Jeg bruker sterk 

farge på garnet, sier Birgit.
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BPA er en kommunal tjeneste for funksjons-
hemmede som har behov for praktisk og 
personlig assistanse i hverdagen. Tildelingen 
av BPA er avhengig av at ordningen anses 
som den mest hensiktsmessige for den 
enkelte bruker. Ta kontakt med Nav lokalt 
for å søke om støtte. Du kan også søke kom-
munen om hjemmehjelp, hvis du har behov 
for hjelp til å utføre husarbeid eller trenger 
annen praktisk bistand hjemme. 

Ledsagerbevis
Med et ledsagerbevis kan du ta med deg en 
person på offentlige transportmidler og på 
kultur- og fritidsarrangementer der ordningen 
aksepteres. Personen betaler da redusert pris. 
Beviset er en frivillig ordning for kommunene. 
Søk hos bestillerenheten eller servicekontoret 
i din hjemkommune/bydel. På srlf.no ser du 
hvilke kommuner som har ordningen. 

Enkelte teaterforestillinger er synstolket. 
Her hører Magne Lunde på Hedda Gabler 
via en synstolkeapp.

Fra hjemkommunen kan du søke om å få 
utstedt ledsagerbevis.

Synstolket kultur og underholdning
Synstolking betyr at en stemme beskriver 
handlingen som skjer mellom dialogene i 
en film eller et teaterstykke. I kinosalen kan 
synshemmede bruke mobiltelefonen og 
høretelefoner til å høre synstolkingen uten 
at andre i publikum forstyrres. På DVD-er 
kommer synstolkingen som et eget lyd-
spor. Nationaltheatret synstolker noen av 
sine stykker. Blindeforbundet jobber for at 
synstolking skal bli standard på alle nor-
ske kinofilmer og at også NRK og TV2 tilbyr 
synstolking og lydteksting (oversettelse av 
norsk tekst på utenlandske programmer, 
intervjuer o.l). 

Ved noen av de store kunstmuseene i USA 
og Storbritannia tilbys egne omvisninger 
for synshemmede der en får lov til å ta på 
utvalgte objekter. En guide vil forklare og 
synstolke kunsten for deg som ikke ser. I 
Norge er det per 2014 bare Vigelandsmuseet 
som tilbyr slike omvisninger. Norges Blinde-
forbund jobber interessepolitisk for at kultur 
skal bli mer tilgjengelig for synshemmede.
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Økonomiske støtteordninger
Når synet svikter, kommer mange i en ny økonomisk situasjon. Men det finnes 
ordninger som skal bidra til at synshemningen ikke påfører deg uforholdsmessige 
store utgifter.

Se kapitlene transport, hjelpemidler, arbeid 
og fritid om støtteordninger innenfor disse 
områdene. 

Grunnstønad
Grunnstønaden skal helt eller delvis dekke 
visse ekstrautgifter du kan få som direkte 
følge av synshemningen. Det er blant an-
net drift av tekniske hjelpemidler, transport 
(hvis du er under 70 år) og førerhundhold. 
Du kan ikke få grunnstønad til engangs-
utgifter. Grunnstønaden er delt inn i seks 
satser. Grunnstønaden er skattefri og blir 
utbetalt en gang i måneden. Søknad sendes 
til Nav. Se skjema og info på nav.no. 

Hjelpestønad
Hjelpestønad skal dekke pleie og tilsyn og 
utgjør cirka 1200 kroner per måned. Alle 
som er definert som blinde etter Verdens 
helseorganisasjon (WHOs) kategori 4 og 5 har 
krav på denne stønaden (Se WHO-katego-
riene i kapittel om hjelpemidler). Stønaden 

gjelder private pleieforhold, det vil si at fami-
lie eller andre privatpersoner utfører pleien 
eller tilsynet. Søknad om stønad sendes til 
Nav lokalt. Se skjema og info på nav.no.

Forhøyet hjelpestønad 
Barn under 18 år, som har et pleie- og til-
synsbehov med vesentlig høyere utgifter 
enn det som dekkes av ordinær hjelpestø-
nad, kan få forhøyet hjelpestønad. Stønaden 
gis i tre satser og kriteriene er svært strenge. 
Se skjema og info på nav.no.

Fysioterapi og kiropraktor
Alle medlemmer av folketrygden har rett 
til en viss refusjon av utgifter til behand-
ling hos kiropraktor og fysioterapeut, hvis 
behandlingen er av vesentlig betydning for 
funksjonsevnen. Se helfo.no.  

Det finnes flere offentlige ordninger som skal kompensere for utgifter du får som synshemmet. 
Grunnstønad for førerhundehold er ett eksempel.



29

Terapiridning
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) gir 
bidrag til terapiridning hos fysioterapeut 
når visse vilkår er oppfylt. Bidraget gjelder 
for personer med medfødt eller ervervet 
funksjonshemning som medfører at vanlige 
aktiviteter ikke fører fram til en rimelig grad 
av fysisk utfoldelse. Det kreves henvisning 
fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor. 
Se helfo.no.

Støtte til tilpasning av bolig
Du kan søke Husbanken om støtte til tilpas-
ning av boligen din, hvis det vil gjøre den 
bedre egnet til å ivareta dine behov som 
synshemmet. Hensiktsmessig belysning, 
taktile markeringer og bruk av kontraster 
er tilpasninger som kan gjøre det enklere å 
orientere seg hjemme, hvis du har en syns-
hemning. Tilskudd til tilpasning tildeles fra 
den enkelte kommune til enkeltpersoner 
som har behov for tilrettelagt bolig. Du kan 
også søke kommunen om tilskudd til bolig-
etablering. Se husbanken.no. 

Rabatter gjennom Blindeforbundet
Som medlem av Norges Blindeforbund, får 
du en rekke rabatter på produkter og tjenester. 
Se oversikt på blindeforbundet.no. 

Husbanken kan gi støtte til tilpasning av 
bolig, som for eksempel riktig belysning.

HELFO gir etter visse kriterier bidrag til terapi-
ridning for fysisk utfoldelse.

Trenger du hjelp til 
å skrive søknad?
Synskontakten i kommunen og Blinde-
forbundets rehabiliteringsavdeling kan 
hjelpe deg med å skrive og sende inn 
søknader om støtte.
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Mer informasjon
Brosjyrer
Norges Blindeforbund har en rekke brosjyrer 
som går dypere inn i flere av temaene som 
er omtalt i dette heftet. På blindeforbundet.
no/brosjyrer kan du bestille brosjyrer om for 
eksempel rehabilitering, universell utfor-
ming og førerhund. 

Brosjyrene er gratis og kan i tillegg til trykt ut-
gave, fås som nedlastbare filer (PDF og tekst), 
lydutgave og punktskriftversjon. Brosjyrer kan 
også bestilles på tlf. 23 21 50 00.

Blindeforbundets fylkeslag
Norges Blindeforbund har bemannede 
kontorer i hvert fylke. De bistår medlemmer 
lokalt, organiserer aktiviteter og jobber 
interessepolitisk mot lokale myndigheter. 
Du finner ditt fylkeslag på 
blindeforbundet.no eller via 23 21 50 00.

Enten du er svaksynt, blind eller har fått en øyesykdom, så er Norges Blindeforbund klar for å hjelpe 
deg. Vi har oversikten! Torunn Gaarder, Martin Smestad og Randi Mathisen er alle medlemmer.

Andre organisasjoner for synshemmede

Norges Blindeforbunds ungdom 
er en organisasjon av og for svaksynte og 
blinde ungdommer. De organiserer kurs 
og aktiviteter, driver likepersonsarbeid og 
jobber interessepolitisk. 
Se nbfu.no.

Foreningen Norges døvblinde 
er for personer som er født med eller har 
ervervet syns- og hørselshemninger. 
Se fndb.no

Landsforbundet for kombinert syn- 
og hørselshemmede 
er av og for personer som er døvblinde 
eller har kombinert syn- og hørselstap. 
De organiserer aktiviteter og jobber
interessepolitisk. 
Se lshdb.no. 

Synshemmede akademikere 
har som formål å ivareta synshemmede 
akademikeres interesser i høyere utdanning 
og på arbeidsmarkedet. 
Se saf-org.no.
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Medlemssenteret i Norges Blindeforbund har 
god oversikt over hva som finnes av tilbud og 
rettigheter for synshemmede.

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte 
er en tverrkirkelig organisasjon som blant 
annet har eget lydbibliotek og arrangerer 
leirer. Se kabb.no.

Interessegruppe for synshemmede 
EDB-brukere 
er en organisasjon for synshemmede med 
interesse for datatekniske hjelpemidler. 
Se ise.no.

Diagnoseforeninger

Aniridi Norge 
er en landsdekkende interesseorganisasjon 
for mennesker med diagnosen aniridi og 
deres familie/pårørende. Syndromene 
WAGR og Gillespie er også tilhørende. 
Se aniridi.no.

Retinitis Pigmentosa Foreningen 
er en forening for alle med interesse for 
øyesykdommen Retinitis pigmentosa (RP). 
Se rpfn.no.

Glaukomforeningen 
er en landsdekkende forening for pasienter 
med glaukom og deres pårørende. 
Se glaukomforeningen.no.

Norsk forening for albinisme 
er for mennesker med albinisme og 
familiene deres. 
Se albinisme.no

Kunnskapssider 

På lovdata.no 
kan du enkelt søke i alle Norges lover for å 
finne mer informasjon om dine rettigheter.

Sansetap.no 
er en offentlig nettside med fyldig informa-
sjon om det å leve med synstap som barn, 
ungdom, voksen og eldre.

Nav.no har informasjon om rettigheter, 
søknadsskjema o.l.

Statped.no 
har artikler om syn, synsfunksjon, opplæring 
med mer.

Se blindeforbundet.no for flere relevante 
lenker. På blindeforbundet.no finner du også 
mer informasjon om kurs, medlemskap og 
du kan lese relevante nyheter.



 

 

 
 Sporveisgata 10
 Postboks 5900 Majorstuen
 0308 Oslo
 Tlf. 23 21 50 00
 Epost: info@blindeforbundet.no
 www.blindeforbundet.no
 

Er du blind eller svaksynt? 
Vi har samlet nyttig informasjon og 
tips som kan hjelpe deg på veien til å 
leve et aktivt og selvstendig liv.

Ser 
mulighetene


