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Bakgrunn 
 

 

• To EU-finansierte prosjekter: 

 

• En kvalitativ studie 2013 – 2014 

 

• En kvantitativ studie 2016 - 2017 

 





 

 

 

 

 

Hva visste vi fra før? 



 

Traumatiske hendelser hos blinde og svaksynte 
 

Kan føre til økt sårbarhet for risiko og farer for enkelte typer 

traumatiske hendelser 

 

 direkte 

 

 indirekte  (sosialt, økonomisk og politisk) 

 

 knyttet til hendelsen som forårsaket synstapet 

 
 

 

 

    

   (Leegood et al., 2002; Haskell & Randall, 2009; Kitelsaa 

   et al., 2015; Stevelink, Malcom, & Fear, 2015) 



 

Hva viser tidligere forskning? 
 

• Syn som “nøkkelmodalitet” for å innhente rask og 
presis informasjon – økt risiko når det skjer en ulykke 
(Cattaneo et al, 2011) 

 

 

• Skjevhet i helse og sosiale forhold mellom seende og 
svaksynte (Cumberland et al, 2016) 

 
 

• Synshemmede er signifikant mer eksponert for 
potensielt traumatiske hendelser som fallulykker og 
alvorlige skader (Leegod et al, 2002; Reed-Jones et al 2013) 

 

 

 
 

 



 

Litteraturgjennomgang 1980 – 2017 

 
MEDLINE, EMBASE, PsycINFO, CINAHL, Web of Science, og Cochrane 

Libraries 

 

Elleve studier av 4235 treff  

 

Seks kvalitative studier; Dokumenterte fysiske, atferdsmessige, følelsesmessige 

og kognitive manifestasjoner av traumer og blinde og svaksynte. 

 

Fem kvantitative studier; Fire av fem kvantitative studier viste at ulike typer 

potensielt traumatiske hendelser var signifikant forbundet med mentale 

helseproblemer som PTSD, depresjon og rusmisbruk 

 

Lav til moderat kvalitet på studiene 

  



EUNAD I – kvalitativ studie 
 

Økt risiko for ulykker? 

 

 Frykten for hverdagsulykker mer uttalt enn frykt for katastrofer 

 Unngåelse av potensielle risikofaktorer 

 Tilbaketrekning og sosial isolasjon 

 Frykt for stempling 

 Skam over å ikke mestre 

 Unngåelse av hjelpsøkning, skam 

 Behov for egenmestring og kontroll 

 Behov for informasjon og forutsigbarhet 

      

     Saur, Hansen, Jansen & Heir (2016) 



 

 

To typer hendelser pekte seg ut: 

 Ulykker som en konsekvens av 

synstap 

 

 

Erfaringer med å være synshemmet 

når en ulykke eller katastrofe 

inntreffer 



Hva slags ulykker? 

 

Fall fra flytrappen på vei ut av flyet 

 

 “…..Jeg gikk ned flytrappen og holdt meg fast i 

rekkverket. Da rekkverket tok slutt trodde jeg at jeg var 

nede. Jeg satte foten ned, sikker på at det var fast grunn 

under føttene mine. Jeg tråkket ut i luften, falt og landet på 

hodet. Jeg ble sterkt forslått og husker ingenting mer før 

jeg våknet på sykehuset” 

  

 

  Rekkverket tok slutt før trappen tok slutt 



Om å være synshemmet når ulykken skjer… 

Å forstå hva som faktisk skjer: 

 

Fra en bilpassasjer som var involvert I en bilulykke. Fra de 

andres reaksjoner å dømme trodde han at hans siste 

minutt var kommet: 

 

 “Hadde jeg sett, ville jeg forstått at dette ville går 

bra... Men følelsen av å ikke vite, det var helt forferdelig!” 

 

Du må vurdere fare og risiko basert på reaksjonene rundt 

deg 



Mestring og unngåelse 

Unngåelse av aktiviteter og situasjoner var en uttalt strategi 

hos flere deltagere 

 

En mannlig deltager beskriver det å sitte på i bil etter en 

ulykke: 

 “Jeg var så skjelven...,. Jeg måtte sette meg inn I 

bilen igjen, vi var jo alle sammen på vei til jobb……Jeg 

følte meg som et vrak. Etter den dagen orket jeg ikke å sitte 

på I bil mer. Dette plaget meg I nesten 20  år. Jeg var 

livredd for å kjøre bil. Det er det å være I andres hender, å 

ikke ha kontroll selv….” 

 

 

 



Å håndtere potensielle farer  

 

Unngår å søke hjelp fordi det skamfullt å ikke klare selv 

 

 “…du er så redd for at det samme skal skje igjen, et 

av de verste scenarioene er å gjøre seg til latter og dumme 

seg ut…..” 

 

Viktigheten av selvstendighet og kontroll 

 “Jeg kunne gå omkring i timesvis uten å spørre noen 

om hjelp» 

 

 



 

 

Urfordringer & 

Muligheter 

• Mangel på universal 

utforming 

• Grunnleggende 

tilrettelegging øker 

mestringstillit og selvtillit 

• Uventede hindringer 

• Unngår å be om hjelp 

• Behandlingstilbud 

mangler! 

• Brukermedvirkning 

essensielt! 

 

 
Selvtillit gir kontroll! 



EUNAD II – kvantitativ studie 

 

 

 Hva slags traumatiske hendelser 

 Forekomst av PTSD og depresjon 

 Traumatiske hendelser som fører til depresjon 

 Mestring av potensielle farer 

 Mestring av stress reaksjoner 

 Ensomhet og sosial støtte 

 

 
 



Prosedyre 

 

 Tett samarbeid med Norges Blindeforbund 
 Spørreskjema 

 Sikre brukermedvirkning 

 Hva er særskilt? 

 Tilgang til medlemslister 

 

 

 IPSOS Norge gjennomførte telefonintervjuene 
 Kontinuerlig dialog 

 Kvalitetssikring av intervjuer 

 
 



Prosedyre 
     

Deltagere 
 Medlemmer av Norges Blindeforbund 

 Mål n= 800 

 Realitet n=736 

 

 

Hva har vi undersøkt? 
 Synshemming, progresjon og nåværende syn 

 Ulykker og livshendelser 

 Mobbing 

 Ensomhet 

 Self-efficacy 

 Livskvalitet 

 PTSD og depresjon (DSM-5) 

 Bruk av hjelpemidler 

 

 

 



Utvalget 

 

 

32 % Deltids eller fulltidsarbeidende 

54 % Pensjonist eller uførepensjonist (22 % alderspensjon) 

 

43 % Høyere utdanning (11 % mastergrad eller mer) 

 

24 % Blinde 

40 % Alvorlig synshemmet 

 

35 % Annen funksjonshemming eller sykdom/skade 



Verste hendelse 

 

 

 

1.Sykdom eller skade som forårsaket synstap 

2.Andre “very distressing” hendelser 

3.Livstruende sykdom 

4.Brå død 

5.Seksuell trakassering 

6.Transportulykker 

 

 
 

 

 



Seksuelle overgrep 

 

 

• Eksponering for overgrep 

 

• Mestringstillit 

 

• Tilfredshet med livet 

 

 

 

 

 



Seksuelle overgrep 

 

 

Kvinner  17,4 %  !!! 

 

Menn 2,4 % 

 

 

 Ytterligere forhøyet hos dem som har handicap i tillegg 
til synstap 

 Lavere mestringstillit og livstilfredshet 

 



Ensomhet 

 

     Av og til Ofte 

Følt meg utelatt  29 %  12 % 

  

Følt meg isolert fra andre 27 %  13 % 

 

Mangel på samhørighet 39 %  21 % 

(lack of companionship)  

 
(NB. Dette er foreløpige tall. Artikkel er sendt inn. Må ikke siteres i 

pressen før publikasjon)    



Mobbing 

 

 

Med begrepet «mobbing» menes en situasjon der 

en person gjentatte ganger over tid utsettes for 

negative handlinger fra en eller flere andre - og 

hvor den som er utsatt, ikke klarer å forsvare seg 

mot disse handlingene.  



Mobbing 
 

I løpet av livet   42% 

Siste 6 md     8% 

 

 

I løpet av livet -  

 

Knyttet til synstap   60% 

 



Risikofaktorer - mobbing 

 

• Mer mobbing hos yngre 

• Tidlig synshemmet 

• Andre handicap 

 

– Lavere mestringstillit 

– Mindre tilfreds med livet sitt 



Oppfølgende konsultasjon 

 

 Konsultasjon hos psykolog etter deltagelse 

 

 

 45 av 421 deltagere takket ja 

 
o Marginalisering 

o Utenforskap 

o Internalisering av majoritetssamfunnets perspektiver 

o Ensomhet 

o Eksludering 

o Udekkede hjelpebehov 

 

 



Behandling for psykiske lidelser 

 

• Tilgang på like vilkår? 

• Idealer og realiteter 

• Om det implisitte 

• Om å være «dobbelt så god», selvstendig 

og ikke hjelpetrengende… 

 

• Information deprivation trauma 
 

 
 

 



Oppsummering 

 

Viktigheten av  

 Synstapet 

 Hvordan det skjedde 

 Eksponering for overgrep 

 Sosial støtte, deltagelse og ensomhet 

 Mobbing 

 

 

 



Implikasjoner 

• Forhøyet risiko for redusert mental helse 

• Et udekket behov for psykisk helsehjelp 

• Målrettet informasjon til utsatte grupper 

• Tilgang (reell) til psykisk helsevern – utredning, 
oppfølgning og behandling 

• Kulturspesifikk kunnskap 

• Universal utforming 

• Psykososial førstehjelp – mestring og selvstendighet 

• Sosial integrering – forebygge utenforskap 

• Mobbing på agendaen 

• Tilgang, kompetanse og bruk av hjelpemidler 
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