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INNLEDNING
Smarte triks og knep gir et enklere liv
Kursdeltakerne på Norges Blindeforbunds syn- og mestringssentre forteller at det har stor betydning å møte
andre blinde og svaksynte. De blir inspirert til mestring: «Det er verdifullt å se hvordan det går an å greie alt
selv». Og de lærer om hjelpemidler av hverandre: «Etter første kurset fikk jeg meg armbåndsur som snakker.»
Veiledning fra erfarne fagfolk betyr også mye for deltakerne: «Det er den beste synspedagogen jeg har vært
borti. Jeg liker å sy, så hadde han et par briller som er stilt inn sånn at jeg kan sy med de brillene og godt lys.»
«Jeg har lært å sette prikker på vaskemaskinen slik at jeg kan skru på riktig program.»

INNLEDNING

Det er hverdagen det handler om, og de små triksene og hjelpemidlene som gjør det enklere å leve uten å se.
Hvordan vite forskjell på vaniljesukker og bakepulver? Hvordan finne slipset som passer til den lilla skjorta?
Eller når er stumpen til babyen ren?
Det er mulig å gjennomføre de fleste gjøremål selv om synet er sterkt nedsatt eller helt har gått tapt. Det finnes
mange hjelpemidler som kan lette hverdagslige gjøremål. Det beste hjelpemiddel ser imidlertid ut til å være
den enkelte persons fantasi og evne til å løse problemer. I dette heftet viser vi løsninger som synshemmede har
funnet fram til, og som kan lette hverdagen for en som ser lite eller ingenting.
Hva passer for deg?
Heftet er delt inn etter tema, og vi har valgt å sette alle tipsene inn i en tabell med tre rader: utfordring, løsning
og hjelpemiddel. Det er ofte beskrevet flere løsninger på samme problem, og vi overlater til leserne å finne ut
hvilke løsninger som passer for hver enkelt. Det som virker banalt for én person kan gjøre at en annen, som for
eksempel nylig har mistet synet, mestrer dagligdagse gjøremål igjen.
En del av hjelpemidlene som presenteres i dette heftet finnes hos Adaptor Hjelpemidler. Andre hjelpemidler kan
man ofte få kjøpt i dagligvareforretninger.
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Heftet «1001 tips i dagliglivet» ble første gang laget i 1999 med støtte fra stiftelsen Helse og Rehabilitering og
med Blindeforbundets synspedagog Arne Tømta som prosjektleder. Heftet har blitt trykket opp to ganger etter
det. Den versjonen du nå leser, er revidert med støtte fra Extrastiftelsen.
Takk til alle våre oppfinnsomme kursdeltakere og dyktige fagfolk som finner løsninger der synet ikke strekker
til. Og husk – det er ikke farlig å søle og brenne seg litte granne. Prøv deg fram!

Vil du vite mer om de lærerike kursene våre? Se kursoversikt på blindeforbundet.no eller ring 23 21 50 00.

INNLEDNING

Alle tipsene er også tilgjengelig på blindeforbundet.no. Har du tips som kan være nyttig for andre?
Da vil vi gjerne høre fra deg, send en epost til info@blindeforbundet.no eller ring 23 21 50 00. Vi setter stor
pris på alle tips!
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1. MERKING
Tips:
Gi hver brille sitt merke (hakksystem) for å
skille brillepar fra hverandre. Skriv evt. opp
huskelisten i punktskrift. Fil merket på innsiden,
nesten i enden, av brillearmen.

MERKING
8

1.1 Merking av apparater og annet

Ved innkjøp av komfyrer, mikrobølgeovner, vaskemaskiner og lignende, gjelder det å finne fram til modeller
som er enkle å betjene. For eksempel færrest mulig skjulte ”Touchknapper”. Bryterne bør ha klare trinn som du
kjenner når du vrir på dem. Det er også en fordel om bryterne er spissere i den ene enden, slik at det er lett å
kjenne hvor den peker. Det å finne fram til slike hensiktsmessige modeller, gjør arbeidet med å merke
apparatene mye enklere. Vær oppmerksom på at noen apparater med temperaturangivelse bruker
klokkesystemet. Mange komfyrer er laget slik at når termostatbryteren på stekeovnen peker mot klokka 3 er
den innstilt på 100 grader, når den peker mot klokka 6 er den innstilt på 200 grader og mot klokka 9 er den på
300 grader. På vaskemaskiner får man ofte 30 grader når bryteren peker mot klokka 3, 60 grader når den peker
mot klokka 6 o.s.v. Merk enkelt i forhold til personlige behov. Ikke merk mer enn nødvendig. For mye merking
på for eksempel en vaskemaskin kan være forvirrende.

skrift på dymotape med Perkins Punktskriftsmaskin. Dymotapen kommer i flere
farger (også blank), i 12 millimeter bredde
i ruller på 3 meter.

• Bruk pregetang. Skrivehjulet på den hånd- •
holdte pregetangen viser også svartskrift
slik at personer som ikke kan punktskrift
kan bruke den.

Innstilling og regulering av temperatur

Velg markering etter eget system. Ved bruk
av dymotape kan markeringene klippes til
med en spiss. For eksempel for å vise nøyaktig 225°C ved bryteren til komfyren.
OBS! Det er viktig å gjøre rent med et
sterkt vaskemiddel før merking.

Finne varmekilden og
stille den inn

HJELPEMIDDEL

LØSNING

• Bruk dymotapeholderen til å skrive punkt- •

Ved bruk av keramisk topp: skru på
plata, vent til det kommer rødt lys, og
plasser deretter kjelen på plata. Merk
bryteren med merketube hvis det er mulig.

Perkins dymotapeholder
Dymotape

MERKING

UTFORDRING
Generell merking

Pregetang for punktskrift

Merketuber (oransje, hvit og sort)
Selvklebende markeringer (transparente og
oransje)
Komfyrmarkører, magnetiske med farge og
punktmerking

Merketube
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UTFORDRING

LØSNING

HJELPEMIDDEL

MERKING

Finne varmekilden og
stille den inn

Ved bruk av induksjonstopp: sett
merkeblemmer på langsiden av komfyren ved
plateavmerkingen. Kjenn etter merkeblemmene,
og plasser deretter kjelene. Kjenn så etter med
hendene om det er varmelekkasje, eller bruk
hørselen for å høre om varmen er på.

Merkeblemmer

Vite hva som er hva

Bruk punktprinter. Gjenstandene merkes med
selvklebende folie ved å fjerne baksidens
dekkpapir.

Betjene fjernkontroll

Merk de mest nødvendige tastene med
selvklebende markeringsknotter.
Sy fargemerker på klærne. De omfatter tolv
ulike farger.
Broder punktsymbol på vaskedeklarasjonen,
f.eks. ”g” for grønn.
Bruk egne merker for vasketemperatur. Det
finnes merker for 30, 40, 60 og 90 grader.

Punktprinter
Plastfolie for punktskrift (hvit, svart,
transparent)
Plastetiketter for punktprinter
Selvklebende markeringsknotter

Vite hvilke farger
klærne har

•
•

Vite temperaturen tøyet
kan vaskes på
Vite hvilken kopp som
er din
Vite hvilket akebrett
som er ditt

Skille brillepar fra
hverandre

• Fargemerker i punkt

Penny Talk merkepenn

Fargemerker i punkt

Fil inn et hakk i hanken på koppen.

•
•

Riss inn fornavnet tydelig, og marker med
maling der navnet er risset inn. Navnet kan
kjennes igjen med fingrene, og andre kan se at
akebrettet ikke er deres.
Gi hver brille sitt merke (hakksystem). Skriv
evt. opp huskelisten i punktskrift. Fil merket på
innsiden, nesten i enden, av brillearmen.
Sett et merke med tape på brillestanga,
plassering eller farge minner deg på hvilket
bruksområde brillene er beregnet på.

• En neglefil kan brukes til å file inn hakk i
10

brillene.

BRØDMÅLTIDER uuu

2. BRØDMÅLTIDER
Hold brødet i venstre hånd i lufta foran deg. Bruk
vanlig brødkniv og skjær mot deg.
Knivskaftet holdes godt inne i knyttneven. Høyre
tommel, som holdes rett ut parallelt med knivbladet, brukes til å kjenne tykkelsen, og at du
skjærer rett.

BRØDMÅLTIDER

Tips:
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2.1 Skjære brød
UTFORDRING
Skjære brødskivene
passelig tykke og rette,
og unngå å skjære seg

LØSNING

• Brødskjæremaskin

•

• Kniv Dux (Finnes for for høyrehendte og

•
BRØDMÅLTIDER

•

•
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HJELPEMIDDEL

• Bruk en brødskjæremaskinen, og still den inn

på ønsket brødskivetykkelse. Brødskjæremaskinene er utstyrt med fingerbeskytter. Den
elektriske har også smulebrett.
Bruk Kniv Dux. Kniven har en skjærestøtte
langs knivbladet. Tykkelsen på brødskivene
innstilles ved å justere avstanden mellom
knivbladet og støtten.
Bruk brødfjølen Skjærehjelp Hackman. Fjølen
har skjærestøtte som gjør det enklere å skjære
rette skiver. Med denne følger en brødkniv som
plasseres i skjærestøtten. En avstandshylse
gjør at man kan velge mellom seks forskjellige
tykkelser.
Legg bestandig brødet med den største flaten
ned. Da blir det kortere å skjære
Husk at mange dagligvarebutikker har
brødskjæremaskin, slik at man kan få med seg
ferdig oppskåret brød hjem. Flere av butikkene
har også et lite utvalg ferdig oppskåret brød fra
leverandøren.
Hold brødet i venstre hånd i lufta foran deg.
Bruk vanlig brødkniv og skjær mot deg.
Knivskaftet holdes godt inne i knyttneven.
Høyre tommel, som holdes rett ut parallelt med
knivbladet, brukes til å kjenne tykkelsen, og at
du skjærer rett.

for venstrehendte)

• Skjærehjelp Hackman

2.2 Håndtere pålegg
UTFORDRING

LØSNING

Vite hva som er hva,
og kunne skille mellom
f.eks. ulike kjøttpålegg

•
•

Vite hva som er hva
Ta av nyskåret ostestykke uten at det går i
stykker

•
•

Gi varene i kjøleskapet fast plass. Plasser f.eks.
alt pålegget på et brett som du lett kan flytte
inn og ut av kjøleskapet. Bruk gjerne et serveringsbrett med kanter.
La hvert pålegg ha sin faste boks. Boksene og
standardiserte pakninger fra matbutikken kan
gjenkjennes på størrelse, form, struktur og
farge.
Dekk bordet etter et fast mønster der du har
fast plass til smør, ost osv.

BRØDMÅLTIDER

Ta ut det du ønsker uten
å måtte lete

HJELPEMIDDEL

Bruk en teskje, og smak på innholdet i tuben
for å skille mellom f.eks. majones og remulade.
Snu ostehøvelen etter at du har skåret osten.
Ta i mot ostestykket med den andre hånden
når ostestykket slipper taket i høvelen.
Husk at du også kan få kjøpt ferdig oppskåret
ost i matbutikken.

2.3 Håndtere brødskiver
UTFORDRING
Se brødskiva

•

LØSNING

HJELPEMIDDEL

Legg brødskiva i den ene håndflaten, og hold
kniven i den andre hånden. Slik kan du lettere
tilpasse avstanden mellom brødskiva og
øynene.
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UTFORDRING
Se brødskiva

LØSNING

• En hvit asjett gir god kontrast til en mørk brødskive. En mørkere asjett gir god kontrast til en
brødskive av loff. Da kan brødskivas ytterkant
bli tydeligere, og skiva enklere å smøre.

Få brødskiva til å ligge
stødig

Bruk en smørefjøl i plast. Denne har støttekanter som gjør at skiva ligger stødig, og har i
tillegg knotter som gjør at den ikke sklir.

Fordele smøret på
brødskiva

Begynn med å smøre fra midten på brødskiva,
og fordel smøret ut til sidene. Det enkleste er å
dreie skiva slik at du hele tiden kan smøre mot
deg.

BRØDMÅLTIDER

2.4 Ta fram og velge drikke fra kjøleskapet
UTFORDRING
Skille mellom ulike
melketyper

Vite hva som er hva

•
•
•
•
•
•
•
•
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HJELPEMIDDEL

LØSNING
Sett en gummistrikk rundt en av melketypene.
Klipp av et hjørne på kartongen, bak på toppkanten.
Organiser melken i dørhylla på kjøleskapet.
Bruk fargeindikator for å skille mellom melketypene.
Foruten å lukte hva som er hva, kan du bruke
en bred strikk på juicekartongen.
Kjøp juicekartonger som har en mer avlang
form enn melkekartongen, og som dermed er
lett gjenkjennelig.
Ha system i kjøleskapet
TapTapSee app for smarttelefoner. Den tar bilde
av gjenstanden og leser opp om det er juice
eller melk

HJELPEMIDDEL

• Fargeindikator

2.5 Håndtere egg
Legge egget i det
kokende vannet uten å
brenne deg

Vite når egget er ferdig
kokt

Unngå å kakke av for
langt nede

Steke egg på ønsket
måte

HJELPEMIDDEL

LØSNING

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bruk Buldrebassen kokeindikator. Legg buldrebassen i kjelen før du setter på varmen.
Bruk en hullsleiv for å senke eller løfte
egget ned eller opp av vannet.
Bruk en eggkoker. For å unngå problemet med
å plassere egget i kokende vann, kan en elektrisk eggkoker benyttes. Fyll opp passe vann
etter hvordan du ønsker eggene.
Bruk en spiseskje til å senke egget ned i det
kokende vannet.
Bruk en eggtimer. Den varsler med lyd eller farge om egget er bløtkokt, middels eller
hardkokt.
Bruk et korttidsur/varslingsur med stor skrift
for å ha kontroll på koketiden.
Bruk eggsaks
Slå med teskje på toppen til det sprekker. Eller
hold egget i hånden og knus toppen av skallet
ved å kakke det mot bordet. Plukk deretter av
skallet.

Buldrebassen kokeindikator

•
•

Hullsleiv
Eggekoker

•

Eggtimer

•
•

Varslingsur
Korttidsur
Eggsaks

BRØDMÅLTIDER

UTFORDRING
Vite når vannet koker

Bruk ”klokkemetoden”. Ved steking i stor panne kan egget først kakkes opp i en kopp, og
så helles i panna på klokka 3. Snu egget fra
klokka 3 over mot klokka 9 med stekespaden
dersom det skal stekes på begge sider.
Stek ett egg om gangen i en liten panne.
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UTFORDRING
Steke flere egg

LØSNING

• Bruk en firkantet stekepanne, og stek eggene i
pannens hjørner. Stek inntil fire egg samtidig.
• Ved steking av flere egg i rund stekepanne

HJELPEMIDDEL

kan ”klokkemetoden” benyttes. Legg ett egg
på klokka 3, ett på klokka 6 o.s.v. Antall egg
avhenger av størrelsen på steikepanna.

Egget har ”slimet”
overflate

Sett på et lokk i noen sekunder litt før egget er
ferdig stekt. Da stivner ”overflødig” eggehvite.

Spise uten å søle

Skrell egget og legg det i en kaffekopp. Spis fra
koppen med en skje. Ved å velge en mørk kopp
blir egget lettere å se fordi kontrasten øker.

BRØDMÅLTIDER

2.6 Fylle opp og skjenke i kanne, glass eller kopp
UTFORDRING
Vite når det er fullt

•
•
•
•
•
•
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LØSNING

HJELPEMIDDEL

Ha en finger litt ned i glasset eller koppen og
kjenn etter når det fylles.
Løft og hold glasset eller koppen opp mens du
skjenker. På denne måten kan du kjenne tyngden for fullt glass.
Problemet kan unngås ved å bytte ut kaffekopp
eller glass med et stort krus med rikelig plass.
Hør etter lydforandring i glasset eller koppen
når det fylles.
Velg glass eller kopp som har kontrast til det
som skal skjenkes, f.eks. lys kopp til kaffe.
Bruk en nivåindikator. Plasser indikatoren på
kanten av koppen. Når koppen er full gir indikatoren fra seg lydsignal og vibrasjon.

• Nivåindikator

Treffe riktig og unngå søl

•
•

LØSNING
Hold kartongen/kannen helt inntil glasset/
koppen, og løft koppen og kannen i hver sin
hånd mens du skjenker i.
Dersom kartongen er full: åpne kartongen, og
hold glasset i den ene hånden og kartongen
i den andre. Begynn med å støtte kartongen
inntil bordkanten og skrå den gradvis mens du
heller oppi glasset som du hele tiden holder
inntil tuten på kartongen.

Treffe koppen med tuten

Kjøp en TV-kanne med tydelig, noen centimeter
lang tut. Sett tuten over kanten på koppen og
hell.

Vite om kannen er åpen

Bruk kanne som har lokk med en liten opphøyd
markering (taktil prikk). Markeringen skal
stilles ved tuten på kannen. Hvis kannen ikke
har taktil prikk på lokket, kan du selv merke
lokket med en selvklebende markeringsknott.

Unngå søl på benken

•
•

HJELPEMIDDEL

Sett TV-kannen i vasken og fyll den opp der.
Bruk eventuelt også en trakt.
Kok opp samme mengde vann i kjelen eller
trakteren som det som går i TV-kannen, for
eksempel ved å bruke TV-kannen til å fylle
kjelen eller trakteren før koking.

Vite når glass eller mugge er full

Hold glass/mugge helt opp til springen. Lyden
endrer seg når det fylles opp.

Unngå at det kommer
for mye juice ut av kartongen på en gang

Stikk hull med en gaffel ved siden av
helletuten. Det gjør at det letter på trykket
i kartongen, slik at ikke alt kommer med en
gang.

Selvklebende markering

BRØDMÅLTIDER

UTFORDRING
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2.7 Drikke melk, kaffe og te
UTFORDRING
Se og gripe melkeglasset når bordet eller
duken er hvit/lys

•

HJELPEMIDDEL

Bruk et farget drikkeglass. Det lager kontrast til
det lyse bordet, og vil da være lettere å se og
gripe.
Før hånden langs kanten på asjetten til du
kjenner glasset.

BRØDMÅLTIDER

Se kaffekoppen

Bruk en lys kopp som skaper kontrast til kaffen. Da er det lettere å se koppen.

Få passelig mengde
sukker i tekoppen uten
å søle

Bruk sukkerbiter eller suketter. Mål evt. opp
riktig mengde i hånden.

2.8 Lage kaffe og te
UTFORDRING

LØSNING

HJELPEMIDDEL

Koke kaffe

Bruk en kapselmaskin. Disse kan du få kjøpt i
flere el-forretninger.

Kapselmaskin

Unngå søling ved måling
av kaffepulver

Mål opp antall kaffeskjeer i 1/2-litermålet, og
hell så pulveret samlet i kaffekannen/trakteren.

Måleskje
1/2-liter mål

Måle riktig mengde
kaffepulver og vann
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•

LØSNING

•
•

Bruk en lupe på nær avstand for å se bedre.
Bruk trakter med avtakbar vannbeholder som
kan tas ut, og tapp i vann fra springen. Hold
fingeren i beholderen og kjenn etter når det er
fullt, halvfullt osv. Mål evt. Opp ønsket mengde
vann med kopp eller målekopp, og hell det i
vannkokeren. e.

MIDDAGER uuu

3. MIDDAGER
Tips:

12

9

3

MIDDAGER

Bruk klokkemetoden.
Plasser kjøttet ved klokka
6, potetene ved klokka 3
og grønnsakene fra klokka
9 til 12. Eller la poteter og
grønnsaker har motsatt
plassering.

6

19

3.1 Håndtere komfyren
UTFORDRING
Vite om platen er av/på,
og regulere bryteren til
riktig nivå/temperatur

•
•

LØSNING
Marker bryternes øverste del med merketube.
Merk eventuelt også for gradene 100, 200 osv.
Tuben har sterk farge, og den kan brukes til å
lage opphøyde merker. Merkene kan gjenkjennes med synet og/eller fingertuppene.
Merk bryterne øverst med dymotape. Når
bryterne er trinnløse: Merk bryterne øverst og
merk rundt bryteren for nivåer og grader. Dymotapen kan sees eller kjennes. Man kan også
skrive på den med punktskrift.

MIDDAGER

Bruk en komfyr med induksjonstopp. Disse blir
ikke så varme, og du kan bruke en taktil silikonmatte til å legge på platetoppen.
Vite gradtallet

HJELPEMIDDEL

• Merketube (oransje, hvit, sort)
• Dymotape i ulike farger (selvklebende)
Taktil silikonmatte

Bruk ”klokkemetoden”. De fleste termostatbrytere er laget slik at termostaten er innstilt på
100 grader når bryteren peker mot klokka 3,
200 grader når den peker mot klokka 6 og ca
300 når den peker mot klokka 9.

3.2 Bruk av kokeplater, stekeovn og annet
UTFORDRING
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LØSNING

Unngå å brenne deg

Sett kjelen på platen før du slår den på

Vite om kjelen eller
pannen står midt på
platen

Hold en stekespade av tre loddrett, og før den
rundt kjelen og inntil platen for å kjenne om
kjelen står riktig. Bruk evt. en tykk gryteklut og
kjenn etter rundt kjelen. (Støpejernstopp)

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Unngå å velte pannen og
kjelen

La alltid hanken på pannen/ kjelen vende enten
til venstre eller høyre (på klokka 9 eller 3), og
aldri ut fra komfyren mot deg.

Unngå å brenne deg

•
•

Ved bruk av komfyr: bruk kjeler og panner med
håndtak som ikke leder varme.
Ved bruk av stekeovn: bruk varmehemmende
grillvotter.

HJELPEMIDDEL

• Varmehemmende grillvotter

Unngå å brenne deg når
maten skal vendes

Ta pannen vekk fra den varme platen og la den
kjøle seg ned litt slik at sprutingen avtar. Snu
maten og sett pannen tilbake på den varme
platen.

Beregne størrelsen på
bakepapiret til
stekeplaten

Bruk ferdig oppdelt bakepapir. Dette er å få
kjøpt i de fleste dagligvarebutikker.

Sette platen rett i rillene
i stekeovnen, og ikke på
skrå

Begynn i kald ovn. Plasser en trådrist i rillehøyden under der platen skal stå. For kontroll: tell
samme antall riller på begge sider.

Trådrist
Komfyr med få rillehøyder

Frykt for å glemme å slå
av plater eller stekeovn

Bruk komfyrvakt. Dette er et hjelpemiddel som
kan innvilges via Nav. Den monteres mellom
kontakten og komfyren, og gjør at strømmen
brytes en forhåndsvalgt tid.

Komfyrvakt

Vite at alle apparatene
er avslått etter bruk

Koble kaffetrakter og annet til et grenuttak. Slå
av bryteren etter bruk slik at strømforsyningen
til alle apparatene kuttes. Merk bryteren med
av/på. Bryteren lyser når den er på.

Grenuttak (jordet) m/bryter

MIDDAGER

UTFORDRING
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3.3 Koke og skrelle poteter, og annen koking
UTFORDRING

LØSNING

MIDDAGER

Vite om alt potetskallet
er skrelt av

Skrell først en hel runde på langs av potetene.
Skrell deretter hver halvdel. Skrell hele tiden
mot deg, og kjenn etter med fingrene om alt
er skrelt av. Til festbruk er det også noen som
bruker forstørrende TV for å kontrollere at alt
skrellet er av.

Unngå å brenne deg når
du heller ut vannet av
kokte poteter og
grønnsaker

Kok potetene/grønnsakene i en etasjekjele/
hullkjele. Etter koking løftes hullkjelen ut slik at
vannet renner av og ned i den store kjelen.

Unngå å brenne deg når
du skreller

Unngå problemet ved å skrelle potetene før
koking.

Unngå at pasta kleber
seg

Ha litt matolje, margarin eller smør i vannet
ved koking.

Vite når vannet eller
melken koker

Bruk Buldrebassen. Metallplaten gir en klaprelyd når vannet/melken kommer til kokepunktet.

Unngå at det koker over
og unngå søl

Unngå at melken koker
over

Buldrebassen

• Bruk kjelelokket Kokeblomst, som forhindrer at • Kokeblomst kjelelokk
•
•
•
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HJELPEMIDDEL

maten koker over. Lokket fungerer både når du
koker pasta som skummer relativt mye, og når
du koker melk
Bruk store kjeler.
Like før melken koker over blir det stille i
kjelen. Bruk hørselen og lytt. OBS: det koker
fort over!
Smør de øverste centimeterne av kjelen med
smør eller annet fett.

3.4 Steking på plate og i ovn
LØSNING

Vite når panna er klar til
steking

Snu maten i panna uten
at den faller av

Snu maten uten å
brenne deg
Vite når maten er ferdig
stekt

Vite hvor du har innholdet i panna

•
•

•
•
•
•
•
•

Vite hvilke kjøttstykker
som er snudd

Ha smør eller olje i panna og sett den på plata.
Sett plata på full styrke, og skru ned varmen
på når freselyden fra panna gir seg og det blir
stille. Start stekingen etter ca. 1 minutt.
Bruk stekespade i den ene hånden og gaffel i
den andre.
Bruk en steketang. Denne gir mulighet til å
gripe om maten på over- og undersiden ved å
bruke en hånd. Delene kan tas fra hverandre
og brukes hver for seg.
Ta stekepanna vekk fra platene før du snur
maten. Da unngår du stekesprut på hendene.
Bank forsiktig på den stekte maten med en
stekespade for å høre om det er stekeskorpe.
Kjenn raskt etter med fingeren om maten
(kjøttet) er blitt hardere etter å ha snudd
undersiden opp.
Organiser maten i panna. Stek f.eks. fire
kjøttkaker om gangen, og legg dem på klokka
12, 3, 6 og 9.
Begynn å legge i pannen ved hanken og legg
resten i en sirkel rundt pannen.
Bruk en firkantet stekepanne, og legg kjøttkaker i 3 rader. To av radene ligger inntil hver sin
kant av panna, mens en rad er i midten.
Bruk evt. to stekepanner samtidig, slik at det
blir lettere å holde orden på innholdet.
Stikk fyrstikker eller tannpirkere i kjøttet (f.eks.
karbonader) når de legges i stekepanna. Plukk
dem ut etter hvert som du snur det.

HJELPEMIDDEL

• Stekespade
• Steketang i teflon
MIDDAGER

UTFORDRING
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UTFORDRING
Steke pannekaker, og
vite når de er klare til å
vendes

•
•
•
•

MIDDAGER

•
•
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LØSNING
Når røren helles i panna suser det mye.
Susingen avtar etter hvert, og når det blir stille
kan pannekaken vendes. Kjenn evt. etter med
undersiden av skjebladet. Dersom det klebes
til røren, må pannekaken stekes lengre før den
snus.
Bruk klokke og ta tiden for å vite når den skal
vendes.
Kjenn etter om pannekaken begynner å bli tørr
på oversiden. Etter vending kan du raskt kjenne med fingertuppene om pannekaken er stiv
på oversiden.
Finn fram til en god lampe som kan brukes over
komfyren. Det finnes lamper som gir vesentlig
mer lys enn standard komfyrbelysning.
Bruk et pannekakejern som steker
pannekakene på begge sider samtidig.
Ved steking i langpanne: smør langpanna godt,
og sett den nesten helt inn i ovnen (som gjerne
kan være kald). Påse at panna står vannrett.
Hell all røra i og skyv langpanna forsiktig helt
inn. Stekes som kake. Den er ferdig når den er
gyllenbrun på toppen av boblene.

Vanskelighet med å få
stekespaden under
dersom pannekaken
dekker hele pannen

Bruk en liten øse, og ta mindre røre i panna slik
at pannekakene blir mindre, og lettere å snu.

Unngå å brenne deg når
du steker flesk (pga.
sprut)

Bruk langpanne fremfor stekepanne.
Sett panna midt i ovnen, og la flesket steke på
ca. 200 grader i 45 minutter.

Vite når bacon er ferdig
stekt

Ta panna vekk fra den varme platen og vent til
du hører sprutingen gir seg. Kjenn raskt etter
om baconet har krøllet seg.

HJELPEMIDDEL

UTFORDRING
Unngå å brenne deg på
ovnen

•
•

Unngå å brenne deg når
du steker mat i folieform

HJELPEMIDDEL

LØSNING
Sett maten inn i kald ovn.
Bruk grillvott når du setter inn og tar ut av
ovnen.

• Grillvott

Sett aluminiumsformen i langpannen.
Langpannen settes inn og tas ut av ovnen.

3.5 Krydring og skille krydder
Krydre passelig mengde

•
•
•

Skille kryddersortene fra
hverandre

LØSNING
Ta litt krydder i den ene håndflaten, og bruk
fingrene på den andre hånden til å strø
krydderet på maten.
Ved bruk av kanel: hold krydderboksen opp
ned, og bruk den andre håndens pekefinger til
å slå på bunnen av boksen. Ikke rist.
Ved krydring av grøt: bland sukker og kanel i
en bøsse som reserveres spesielt for dette
formålet. Ved å bruke denne, er det enklere å
få ønsket fordeling mellom sukker og kanel, og
få det jevnt fordelt utover grøten.

HJELPEMIDDEL

MIDDAGER

UTFORDRING

• Bruk strikker med og uten knute.
• Skjær hakk i kanten på lokket.
• Bruk merketube eller lignende, og varier antall • Merketube
•
•
•

og plassering. Samme lokk, evt. emballasje
kan benyttes om igjen.
Kontroller ved hjelp av andre sanser.
Merk forskjellig krydder med punktskrift.
Plasser de mest brukte slik at de er lette å
finne, f.eks. på hver sin kant.
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UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Unngå å ta feil av salt og
sukker

Plasser skuffene med salt og sukker lengst fra
hverandre.

Skille mellom salt- og
pepperbøssen

Kjøp sett med ulik størrelse/fasong på salt og
pepperbøssen.

Helle salt og pepper i
bøsser

Bruk en liten trakt når du skal tømme fra posen
til bøssen.

Merkepenn

3.6 Poser og saus
UTFORDRING
MIDDAGER

Holde orden på poser
med saus, supper osv.

•
•

Unngå klumper og brent
saus når du lager hvit
saus

•
•
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HJELPEMIDDEL

LØSNING
Sett på ulike strikker for å skille mellom forskjellige poser. Klipp gjerne forskjellige hakk,
eller klipp bort hjørner. Kjenn på posen, lukt
eller smak på posens innhold hvis du er i tvil
om innholdet.
Bruk merkepenn. Det er en type hjelpemiddel
der du kan lese inn og merke varene du ønsker.
Start med melk og mel, og rør kraftig mens
den varmes opp i kasserollen. Når det begynner å koke: ha i smør og salt, og evt. annet
krydder. La sausen småkoke i 5-10 minutter
mens du rører innimellom.
Lag en jevning av melk og mel i meljevner,
eller et lite syltetøyglass. Rist kraftig til alle
klumpene er borte. Hell jevningen i en tynn
stråle ned i en kjele med varm melk. Rør om
mens det kokes opp. Fyll på med mer jevning
dersom sausen er for tynn.

• Meljevner

LØSNING

Unngå klumper og brent

Visp mel og ca. halvparten av melka sammen i
en kasserolle. Ha i smør, krydder og resten av
melken. Bruk en trevisp og rør/visp mens det
varmes opp. Når det tykner/bobler, før kraftig.
La sausen småkoke i 15 minutter, og rør ofte.
Ha oppi salt til slutt (gjelder all melkemat).
Faren for at det setter seg fast er da mindre.

Lage saus, og få rett
konsistens på den

Bruk sausposer eller sausblokker, og følg
bruksanvisningen nøye. Sausen kan eventuelt
siles når den er ferdig.

HJELPEMIDDEL

3.7 Skjære frukt og grønnsaker
UTFORDRING
Skjære frukt og
grønnsaker uten å skade
fingrene

•
•

Skjære i terninger eller
skiver

•
•

LØSNING
Til dette finnes det mange hjelpemidler
tilgjengelig. Teknikken varierer med hvilket
hjelpemiddel som blir brukt og hva som skal
skjæres.
Ofte kan det være like effektivt å klippe
grønnsakene med saks (persille, rabarbra osv.)

HJELPEMIDDEL
Skjærehjelp
Frukt- og grønnsaksdeler
Epledeler
Løkhakker
Løkholder
Hvitløkpresse

MIDDAGER

UTFORDRING

Velg skjærefjøler i en annen farge, eller med en
annen mørkhetsgrad enn det som skal
skjæres. Det er lettere å se en lys gjenstand
mot en mørk bakgrunn og omvendt.
Bruk en ostehøvel. Den egner seg godt til å
skjære skiver av agurk og flere andre
grønnsaker.
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UTFORDRING

MIDDAGER
28

LØSNING

Få ferdigskåret frukt
og grønnsaker rett i en
serveringsbolle

Bruk en kniv med kort blad. Hold for eksempel
en agurk i hånden, og snitt langsetter inn mot
midten flere ganger. Drei agurken for hvert
snitt. Skjær så agurken opp i ”skiver”, og du får
terninger som kan falle rett i bollen.

Skjære løk i terninger,
og få løken til å ligge
stødig

Bruk en skarp kniv med kort blad, og skjær
løken på langs i to like halvdeler. Legg flatsidene ned og hold en del i stilken. Skjær striper
på langs, men ikke helt inn til stilken. Skjær
deretter på tvers og du får terninger.

Skrelle frukt og grønnsaker

Bruk en potetskreller. Denne egner seg godt til
å skrelle epler, pærer, gulrøtter m.m.

HJELPEMIDDEL

3.8 Spise middag
UTFORDRING

LØSNING

Vite hvor f.eks. kjøtt,
poteter og grønnsaker
ligger på tallerkenen

Bruk klokkemetoden. Plasser kjøttet ved klokka
6, potetene ved klokka 3 og grønnsakene fra
klokka 9 til 12. Eller la poteter og grønnsaker
har motsatt plassering.

Bruke den skarpe siden
av knivbladet

Kjenn med gaffelen hvor taggene på kniven er.
Dette kan gjøres før du skal skjære.

Skjære opp potetene

Del poteten i to, og legg flatene ned. Bruk
gaffelen og finn venstre kant på poteten. Stikk
gaffelen litt inn på poteten og legg kniven flat
inntil gaffelen. Knivbredden brukes da som mål
for hvor stor bit du skal skjære. Vri kniven opp
i ”skjærestilling” en knivbredde fra gaffelen og
skjær opp og ned.

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Skjære opp karbonader,
kjøtt eller lignende

Før gaffelen fra venstre og finn nederste venstre kant av stykket. Stikk gaffelen ned i stykket litt inn fra kanten. Ta kniven og skjær på
baksiden av gaffelen fra venstre mot høyre.
Legg så ned kniven flatt for å måle en knivbredde til høyre for gaffelen. Rett kniven opp i
skjærestilling og skjær opp og ned. Du har da
et passende kjøttstykke på kniven.

Holde styr på erter på
tallerkenen

Prøv å blande ertene i saus, potetmos eller lignende. Det beste er om dette kan skje allerede
ved serveringen.

Ta opp siste rest fra tallerkenen

Samle maten på midten av tallerkenen. Bruk
kniven nærmest kl. 6 og hold gaffelen som om
den skulle vært en skje på kl. 12. Med kniven
skyves så maten opp på gaffelen.

Unngå søl på tøyet

Ha alltid en serviett liggende utbrettet på
fanget. Et godt råd er å ha med seg en ekstra
serviett, eller evt. spørre etter en slik at du
både har en som du kan ha i fanget, og en som
du kan tørke deg med.

HJELPEMIDDEL

MIDDAGER

UTFORDRING

Sett deg alltid helt inn til bordkanten og la tallerkenen stå noen centimeter inn på bordet. Du
unngår da lettere søl, og mister ikke mat ned i
fanget.

3.9 Grilling
UTFORDRING
Unngå fare ved bruk av
tennvæske

LØSNING
Bruk gassgrill eller elektrisk grill istedenfor grill
som fyres med kull.

HJELPEMIDDEL
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UTFORDRING

MIDDAGER
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HJELPEMIDDEL

LØSNING

Ha oversikt over maten
på grillen

Bruk en grill med stor firkantet flate. Det er
viktig å være bevisst på grillens fasong ved innkjøp av ny grill. Det er lettere å holde oversikt
over maten på grillen når den er firkantet.

Unngå at maten blir
brent

Benytt stekepanne eller stekeovn og stek maten nesten ferdig før du skal grille den. Dermed
vet du at den nesten er ferdig og at den ikke
skal ligge lenge på grillen.

Unngå at maten blir
brent

Benytt lange grillvotter.

Vite når maten er ferdig

Bruk et elektronisk steketermometer med tale.
Det finnes også mobilapplikasjoner som gjør
at steketermometeret kan kommunisere med
mobilen.

•
•

Elektronisk steketermometer med tale
Mobilapplikasjoner

BAKING uuu

4. BAKING
Bruk lupe og/eller forstørrende TV for å se
oppskriften. Dersom du lager mat fra pose er det lurt
å tømme ut innholdet først,
slik at posen er flat når du
leser oppskriften via TV’en.

BAKING

Tips:
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4.1 Oppskrifter og oppmåling
UTFORDRING
Holde oversikt over
ingrediensene

Se og følge oppskrifter

BAKING
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HJELPEMIDDEL

LØSNING

•
•
•
•

Begynn med å finne fram alle ingrediensene du
trenger, og sett dem på venstre side av deg.
Etter hvert som du blir ferdig med dem, flyttes
de over på høyre side.
Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har bl.a.
forskjellige koke- og oppskriftsbøker i
punktskrift.
Samle oppskrifter i punkt, eller skriv egne
oppskrifter.
Dersom oppskriftene skrives på plastark blir de
mer holdbare. De kan skylles etter bruk.
Bladet ”Vi kvinner” kommer ut hver måned, og
i bladets midtsider er det oppskrifter i
punktskrift.

Finne oppskrifter på nye
og gamle retter

Det ligger mange oppskrifter på Internett. De
kan leses ved hjelp av forstørrelsesprogram
eller med syntetisk tale. Til dette kan du også
bruke iPad eller smarttelefon.

Huske mange oppskrifter

Les inn oppskrifter på CD eller minnepenn.

Lese oppskrifter

Bruk lupe og/eller forstørrende TV for å se oppskriften. Dersom du lager mat fra pose er det
lurt å tømme ut innholdet først, slik at posen er
flat når du leser oppskriften via TV’en.

•

Den rutete kokeboka i lyd fra blindeforbundet

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Lese oppskrifter

Del 1/2 kilo-pakning med margarin/smør i to
like store deler ved å skjære diagonalt, fra
hjørne til hjørne. Hver av delene er 250 gram.
Dersom pakningen har terningform, kan du
skjære diagonalt mellom de to andre hjørnene
og få fire like store deler som hver veier 125
gram. Denne metoden kan også brukes på
fersk gjær: skjær diagonalt for å få to like store
deler på 25 gram.

Måle uten å søle

Oppbevar melet, sukker og lignende i bokser.
Det er lettere å måle fra boks enn fra pose.

Måle nøyaktig

•
•
•
•

Det finnes talende vekter for synshemmede.
Du kan også finne vekter i kjøkkenbutikker som
har tydelige tall og visere.
Noen synshemmede kjøper også vanlig
kjøkkenvekt som de tilpasser ved å fjerne
plastfronten (glasset), og merke med dymotape eller merkelim.
Bruk tabellen under og regn om dine
favorittoppskrifter fra vektangivelser til
angivelser i desiliter, spiseskjeer eller teskjeer.
Finn evt. fram til nye oppskrifter som bruker
slike mål framfor gram.
Ha og bruk flere 1 dl-mål til ulike ingredienser.

•

Kjøkkenvekt med tale

•

Målekopper, målemugger og måleskjeer

BAKING

UTFORDRING

TABELL FOR OMREGNING AV VEKT TIL MÅL uuu
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Tabell for omregning av vekt og mål
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

dl
dl
dl
dl
dl
dl
dl
dl
dl
dl

hvetemel
sammalt hvete
farin
potetmel
salt
havregryn
hvetekim
hvetekli
kakao
maizena

1 dl melis
1 dl revet ost
1 dl margarin
(fast eller smeltet)
1 ss. bakepulver
1 ts. bakepulver
1 dl ris
1 dl rosiner
1 dl mandler
1 dl sirup

60 gram
40 gram
90 gram
15 gram
5 gram
90 gram
60 gram
60 gram
125 gram

BAKING

1 dl tilsvarer omtrent 6 spiseskjeer (ss). 1 spiseskje tilsvarer omtrent 3 teeskjeer (ts)

4.2 Brød- og kakebaking
UTFORDRING

LØSNING
Bruk en eggskiller. Hviten renner forbi, mens
plommen blir liggende igjen. Ta plommen i
hånden for å kontrollere at den er hel.
Tøm egget i hånda, plommen blir liggende
igjen, hviten has i bakebollen.

Skille plommen fra
eggehviten

Smøre former

• Bruk fingrene til å smøre med, peke- og langefinger for å komme til i hele formen.
• Ta et kaffefilter, tre hånden inni og ta en klump
•

34

60 gram
55 gram
90 gram
70 gram
135 gram
40 gram
40 gram
15 gram
40 gram
55 gram

med smør/margarin. Smør deretter formen.
Vreng av kaffefilteret og kast det.
Bruk formfett. Dette er å få kjøpt i de fleste
dagligvarebutikker. Hold da i formen og beveg
den rundt mens du sprayer.

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Få en smidig deig

Bruk olje i stedet for mel når du f.eks. skal
kjevle eller kna deigen på kjøkkenbenken.

Heve deigen

Ha litt vann oppi badekaret/oppvaskkummen
og la deigen stå der å heve.

Dele deigen i like store
deler
Unngå søl på bordet

Mål opp like deler ved bruk av kjøkkenvekt med
tale.
Overfør deigen direkte fra bakebollen til
formene.

Unngå å brenne seg ved
heving av deig i
stekeovn

Sett formen i kald ovn. Sett stekeovnen på ca.
50 grader og la formen stå i 20-30 minutter.

Unngå å brenne seg ved
steking av brød

Sett risten og brødformene inn i ovnen mens
den er kald.

Vite når de er ferdige

•
•

Kjenne etter om det lukter godt stekt når
brødene ifølge klokka er omtrent ferdig stekt.
Ved å banke forsiktig på brødet, vil en med litt
erfaring kunne høre om det er ferdig stekt.

Bake brød

Bruk en brødbakemaskin. Da kan du fylle
maskinen med de aktuelle ingrediensene og
stille inn når du ønsker at brødet skal være
ferdig. Ved hjelp av denne kan du f.eks. ha
ferskt brød til frokost.

Piske krem og lage
eggedosis

Når du starter piskingen har røren en
plaskende lyd. Når denne lyden avtar og ikke
lenger høres, er røren ferdig. Rør og kjenn om
den har riktig konsistens.

Dele kakebunn i to
(vannrett i midten)

Bruk et fat med 2-3 cm høye kanter. Legg
kaken på fatet og skjær vannrett slik at kanten
på fatet styrer kniven.

Ta krem/glasur på kake

Sett på kakeformen (ringen) igjen og ha
bakepapir under. Ta på krem. Ringen beholdes
til kremen er stiv.

HJELPEMIDDEL

Kjøkkenvekt med norsk tale

BAKING

UTFORDRING
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UTFORDRING

LØSNING

Legge krem/glasur glatt
og jevnt utover kaken
Vite hva som er i posen
ved bruk av poseingredienser ved baking

Dra kremen/glasuren utover med en
deigskrape.
Smak eller kjenn på innholdet for å ta rett
pose. Klyp evt. på posens emballasje.

Holde oversikt over
hjemmelaget syltetøy
Fjerne kjernehus i epler

Merk glassene med punktskrift: hvilken
bærsort, dato og år.
Del eplet i to. Bruk en teskje til å ta bort
kjernehuset, og kjenn etter om det er tatt
vekk.
Bruk et eget verktøy til fjerne kjernehuset.
Dette finnes i noen dagligvarebutikker og de
fleste kjøkkenbutikker.

•
•

BAKING

Unngå å få hår i maten

HJELPEMIDDEL

Bruk hodeplagg ved matlaging.

4.3 Steke vafler
UTFORDRING
Få røra midt på
vaffeljernet

LØSNING

• Fyll opp øsa med røre og hell den gjennom
trakten. Bruk gjerne en bred syltetrakt.
• Sett vaffeljernet med håndtaket mot deg. Slå i

HJELPEMIDDEL

røra fra enten høyre eller venstre kant, og over
mot den andre siden (fra kl. 3 til kl. 9, eller
omvendt).
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Ha passelig med røre
over plata

Bruk øse som gir akkurat riktig mengde med
røre. Bruk den avrundede enden av øsa til å
stryke røra ut over plata. NB! Ikke bruk
metalløse hvis jernet har teflonbelegg.

Vite når vaflene er ferdig
stekt

Vaffeljernet gir fra seg en klikkelyd når vaflene
er ferdig stekt. Ha det rolig mens du steker så
du hører klikkelyden.

Vaffeljern med termostat

Vite når vafflene er
ferdigstekt

LØSNING

• Vaffeljernet gir fra seg et pipesignal når vaffe- •
len er ferdig.

Unngå å brenne deg når
man åpner lokket på
vaffeljernet

Om du ikke har en grytevott tilgjengelig, kan
du binde en hyssing til det øverste håndtaket
på vaffeljernet. La hyssingen henge utenfor
bordkanten når jernet er lukket. Følg hyssingen
og ta direkte på håndtaket når du skal åpne
jernet. Pass på at ikke hyssingen havner inni
jernet når du har i ny røre og lukker det igjen.

Unngå å søle/samle
sølet

Sett langpanna på kjøkkenbenken. Dekk langpanna med matpapir eller plastfolie, og sett
vaffeljernet og bollen med vaffelrøre opp i
panna.

Unngå søl

Sett stålbollen/kasserollen nesten inntil vaffeljernet. Legg en fuktig klut under slik at den
ikke glir. Sett bollen med røra opp i stålbollen/
kasserollen og dra det hele inn til vaffeljernet.
Dermed får du kort vei å føre øsa med røre.

HJELPEMIDDEL
Vaffeljern med pipelyd

Stålbolle, evt.kasserolle

BAKING

UTFORDRING

HUSSTELL uuu
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5. HUSSTELL
Tips:
Benytt deg av 3 skittentøykurver:
en til hvitvask, en til kulørt tøy og en til
tøy du er usikker på.

HUSSTELL

KULØRT

USIKKER

HVITVASK
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5.1 Fryseboks og fryseskap
Lag innholdsliste i storskrift eller punktskrift og
fest på skuffene. Det er enklere å holde orden
og ta ut mat fra fryseskap enn fryseboks.

Holde oversikt i
fryseskapet
Hente/legge mat i
fryseren, og vite hvor de
forskjellige varene er

HJELPEMIDDEL

LØSNING

• La varene ha fast plass i kurver og hyller, og

• Ulike bokser, hyssing, strikker, frysetape,

•

• Merkepenn

bruk for eksempel en fast bokstype til et
bestemt innhold. Merk innholdet med
punktskrift og fest lappen til posen eller boksen
med frysetape.
Bruk merkepennen til å lese inn og merke
varene du ønsker.

punktskrift, punktskrifttape som tåler
frysing

5.2 Kjøkkenskap og dører
UTFORDRING
Unngå å kollidere med
kjøkkenskap og dører

LØSNING

HJELPEMIDDEL

Lukk skapdører igjen, spesielt overskap på
kjøkkenet. La dører være enten helt åpne eller
igjen.

HUSSTELL

UTFORDRING

5.3 Klesvask, stryking og sortering
UTFORDRING
Være sikker på at det
ikke er flekker på tøyet

LØSNING

• Føl deg fram med fingrene for å finne flekker.
• Hvis du tror du kan ha fått flekker på tøyet,
kan du spørre dem du er sammen med.
• Vask tøyet ofte, og ta nytt tøy fra morgenen av.

HJELPEMIDDEL
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UTFORDRING
Vite at alt tøyet i skapet
er rent
Sortere tøy som kan
vaskes sammen

Få et familiemedlem eller en venn til å
kontrollere tøyet før det plasseres i skapet.

• Benytt deg av 3 skittentøykurver: en til

• Tre skittentøykurver

•

• Fargeindikator

hvitvask, en til kulørt tøy og en til tøy du er
usikker på.
Bruk fargeindikator til å finne ut hva slags farge
klærne har.

HUSSTELL

Skifte og holde klessett
sammen

Selv om bare en del er skitten, bytt begge
deler for å kunne holde dem sammen.

Lese vaskeanvisningen
på tøyet

Les vaskeanvisningen med ditt vanlige
lesehjelpemiddel.

Lupe eller forstørrende TV

Stille inn riktig
vaskeprogram og grader

Merk aktuelle vaskeprogrammer og
gradinnstilling med merketube. Tuben har en
sterk rødfarge og den kan brukes til å lage opphøyde merker. Merkene kan gjenkjennes med
synet og/eller fingertuppene.
OBS! Vær bevisst på maskinens
brukervennlighet og på hvordan du kan merke
den ved kjøp av ny maskin.

Merketube (Fluoriserende rød,
oransje, hvit, sort)

Finne riktig vaskepulver

Ved å oppbevare forskjellige typer vaskepulver
i lett gjenkjennelige bokser er det lett å skille
vaskepulver for kulørt, hvit- og ullvask.

Ulike bokser

Vaske sokker i
vaskemaskinen og skille
par fra hverandre
Skille sokker til ulike
eiere fra hverandre

Bruk sokkelås under vask og tørk, eller bruk
fargeindikator for å finne ut hvilke sokker som
hører sammen. OBS! Fest sokkelåsen et sted
over selve foten slik at sokkene blir rene.

Sokkelås
Fargeindikator

Skille sokker til ulike
eiere fra hverandre
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HJELPEMIDDEL

LØSNING

• Fest en sokkelås på sokkene til en eier og to • Sokkelås
sokkelåser til en annens sokker.
• Hver eier har sin egen vaskepose som han/hun • Vaskepose
legger sine egne skitne sokker i.

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Vaske tøy og holde
klessett sammen

Vask delene sammen, fest settene med klips
før vask.

Klips

Henge opp tøy til tørk på
klessnor med klesklyper

Bruk et forkle med stor lomme. Da har du
begge hendene frie til å henge opp tøyet.

Forkle med stor lomme

Unngå å blande tøy til
ulike eiere
Unngå å blande sokker

Sorter tøyet etter eier når du henger det til
tørk.
Heng hvert par sammen, oppå hverandre.

Tørke tøy og unngå at
det blir krøllete

• Heng opp tøyet vått, glatt ut bukser og skjorter •
•

(på kleshengere) med hendene, strekk
sømmen forsiktig og la det tørke. Alternativt:
kjøp strykefritt tøy.
Rist tøyet godt før det blir hengt opp.

Stille inn riktig program/
temperatur på
strykejernet

Marker temperatur/program med merketube.
Tuben har en sterk rødfarge og den kan brukes
til å lage opphøyde merker. Merkene kan
gjenkjennes med synet og/eller fingertuppene.

Unngå å brenne deg når
du tar etter strykejernet
Vite om tøyet blir glatt
og rynkefritt, og ikke
brent
Stryke skjorter og bluser
rynkefritt

Følg ledningen fra kanten av strykebrettet og
bort til håndtaket.
Bruk fingrene dine til å føle deg fram på tøyet.

Kleshengere i plast, oppblåsbare kleshengere

Merketube

HUSSTELL

UTFORDRING

• Begynn med kraven, deretter forstykket, så

bakstykket og til slutt ermene. Stryk på vranga
rundt huller og knapper. Stryk kragen og mansjettene både på vranga og retta.

• Glatt ut ermene med ermsømmen som holde-

punkt. Ermbrettet brukes spesielt i forbindelse
med mansjettene. Tre ermet innpå, stryk alltid i
lengderetningen av ermet og inn mot mansjetten (for å komme inn i evt. legg).
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UTFORDRING

LØSNING

• Skulderpartiet: Tre krage/skulderpartiet inn
•
•

HUSSTELL
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på strykebrettspissen slik at skuldersømmen
ligger langs midten på strykebrettet. Ermene
henger nå ned fra strykebrettspissen.
Bakstykket: Legg blusens bakstykke på strykebrettet slik at skulder- og sidesøm ligger
langs spisskanten av brettet. Dermed får du
strøket halve ryggen. Forskyv blusen på brettet
og stryk motsatt side.
Forstykket: Bruk samme måte som på
bakstykket.

HJELPEMIDDEL

• Strykebrett, evt. med ermbrett.

Få buksen glatt og
rynkefri

Arbeid fra vrangen til å begynne med. Tre bukselinningen inn på brettet fra spissen slik at et
hoftestykke ligger på brettet. Arbeid fra
brettspissen. Drei deretter på buksa og ta et og
et av de 3 andre hoftestykkene. Damp
eventuelt ut ”knær” i buksa. Vreng den og
damp buksebeina.

Strykebrett, evt. dampeklede

Få skjørtet glatt og
rynkefritt

Arbeid fra vrangen av plagget for å unngå
blanke partier av jernet. Legg linningen inn på
strykebrettspissen, og glatt til med hånden.
Arbeid fra brettspissen. Nå kommer du lett helt
opp mot linningen med spissen på strykejernet
og du har bare et lag å forholde deg til.

Strykejern, evt. dampeklede

Vaske duker og skille
dem fra sengetøy

Unngå å vaske duker sammen med sengetøy,
eller kjenn etter på stoffet hva som er duk.
Oppbevar duker og sengetøy hver for seg.

Holde klessett sammen
slik at de blir lette å
finne i skapet

Brett klær som hører sammen.

Oppbevare sengesett
sammen

Brett alle tre delene, og legg putevar og laken i
dynetrekket.

5.4 Oppvask og bruk av oppvaskmaskin
HJELPEMIDDEL

LØSNING

Måle opp en passelig
mengde oppvaskmiddel
når du vasker opp

Hell oppvaskmiddel i hånden din og kjenn etter
når du har nok.

Vite at det du vasker blir
rent

Kjenn etter med fingrene om ting er blitt rene.
Ved å holde rundt selve oppvaskkosten og ikke
i skaftet, kan du vaske og samtidig kjenne etter
om tingene blir rene.

Fjerne matrester og
lignende som sitter godt

Skyll av servise og bestikk umiddelbart etter
måltidet, dermed unngår du at matrester setter
seg fast før oppvasken. Skyll melkeglass i kaldt
vann rett etter bruk. Benytt vaskeklut for å få
god føling med om det du vasker blir rent.

Bruke oppvaskmaskinen
effektivt

Sett inn i maskinen etter et fast system, slik
at du vet hva som er hvor. Dette gjør det også
enklere å ta ut.

Klut

HUSSTELL

UTFORDRING

5.5 Vaske gulv
UTFORDRING
Unngå kaos når du
vasker gulv
Rengjøre hele gulvet

LØSNING

HJELPEMIDDEL

Rydd rommet først.

• Støvsug først og vask deretter.
•

Bruker du miljøklut eller mopp er det ikke nødvendig med såpe, og lo henger ikke igjen.
Gå ned på knærne og vask gulvet for hånd, del
for del. Begynn innerst i rommet og rygg ut.
Ikke bruk vaskekost.

• Støvsuger, vaskeutstyr
• ”Miljøklut” eller mopp
• Klut
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UTFORDRING

LØSNING

Unngå vonde knær når
du vasker gulv

Gå i sports- eller maleforretning og finn egnede
knebeskyttere som er beregnet på innendørs
ballspill eller gulvlakkering.

Unngå å snuble i ledninger når du støvsuger

Rydd unna ledningene før støvsugingen.

HJELPEMIDDEL
Knebeskyttere

5.6 Vaske bord
UTFORDRING
Vite at hele bordet er
rent når du vasker bord

LØSNING
Kjenn med fingrene over bordet etter tydelige
flekker og ta de du kommer over først. Tørk
deretter over hele bordet.

HUSSTELL

5.7 Renhold av stekeovn
UTFORDRING
Forenkle renholdet av
ovnen

LØSNING

HJELPEMIDDEL

• Bruk selvrensende stekeovn.
• Legg sølvpapir nederst i ovnen for å fange opp • Aluminiumsfolie
brente matrester.
• Legg en klut med salmiakkvann i bunnen av
• Ren klut og salmiakkvann
stekeovnen og la den ligge til neste morgen/i
noen timer. Vask godt over etterpå for å fjerne
salmiakkrester. OBS! Sørg for at ovnen er kald
før du utfører denne metoden.
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5.8 Belysning og bytte av sikringer
UTFORDRING

LØSNING

Huske å skru av/på lyset

• Marker en del av bryteren, for eksempel med • Tape eller andre hjelpemidler for
tape i den posisjonen bryteren står på.
merking
• Dette er hjelpemidler som består av en ”over- • Stikkontakter med fjernkontroll
gang” mellom kontakten i veggen og ledningen.
Her finnes en form for mottaker som tar i mot
signaler fra en fjernkontroll. Med fjernkontrollen kan en styre alle kontaktene enkeltvis eller
samlet.

Få tilbake lyset når sikringen har gått, og vite
hvilken sikring som er
gått.

Tidsstrømbryter for eksempel til
motorvarmer

• Alle sikringene nummereres med punktskrift

• Oversikt i punktskrift eller storskrift i

•

• Automatsikring

•

eller storskrift og en liste i punkt eller storskrift
henges på innsiden av skapdøren. Listen viser
til de nummererte sikringene og hvilke rom i
leiligheten de omfatter.
Bytt ut de vanlige sikringene med automatsikringer. Dersom disse blir overbelastet, spretter
det ut en ”bryter” som er lett å kjenne. Trykk
denne inn igjen og strømmen er tilbake. I nybygg brukes det nå vanligvis sikringstavler med
fastmonterte automatsikringer.
Dersom du ikke har lyssans, kan du bruke en
lysindikator for å sjekke om taklyset virker når
lysbryteren er slått på. Da kan du finne ut om
sikringen er gått eller ikke.
Fargeindikatorer har lysindikator innebygd.

sikringsskapet

HUSSTELL

Vite om lyset er av eller
på

Koble lyset til en tidsstrømbryter som gjør at
lyset blir slått automatisk på og av på ønskede
tidspunkt.
Det finnes flere typer, ikke alle egner seg like
godt for programmering for synshemmede.

HJELPEMIDDEL

• Lys- og tekstindikator, lumitest eller
fargeindikator
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5.9 Vaske vinduer
UTFORDRING

Vite om hele vinduet blir •
rent og uten skjolder

•
•
HUSSTELL
Vaske vinduer i dagslys
(lysskyhet).

LØSNING
Mål først ut hvor mange bredder nalen må dras
for å gå over hele vinduet. Krøll sammen litt
avispapir og gå over med dette etter at vinduet
er vasket for å unngå skjolder.
Vask vinduet med klut og ”Zalovann” etter et
system: Først ovenfra og ned, deretter fra den
ene siden og over til den andre.
Ta ytterkantene til slutt. Gå over med
pusseskinn og vann. Først vasking, så pussing.
Begynn oppe til venstre i vinduet. Legg
venstre hånd på vinduskarmen. Med høyre hånd pusser du vinduet i sirkelbevegelser
fra høyre mot venstre. Når du har kommet til
høyre kant, vasker du fra høyre mot venstre.
Fortsatt i sirkelbevegelser. Flytt deretter venstre hånd en pusse-bredde ned og gjenta prosedyren med å vaske først mot høyre, så mot
venstre. Flytt så venstre hånd ned o.s.v.
Vask først på denne måten, tørk etterpå.

HJELPEMIDDEL

•

Nal, vaskemiddel, avispapir

•

Klut, ”Zalovann”, pusseskinn

•

Pusseskinn, ønsket rengjøringsmiddel

Vask heller vinduer om kvelden eller i overskyet vær. Et generelt prinsipp er å unngå å vaske
vinduer i sollys, dermed unngås skjolder.

5.10 Gardiner
UTFORDRING
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HJELPEMIDDEL

LØSNING

Velg enkle typer
gardiner uten rysjer,
kapper etc.

Dekk til det ene sporet med fingeren din
eller en bomullsdott, og tre gardinen inn på det
andre sporet.

Henge opp gardiner pent

Velg enkle typer gardiner uten rysjer, kapper etc.

Bomullsdott

5.11 Stell av inneblomster
Stelle og vanne blomster

Vanne blomster og unngå å søle vann utenfor
potten

HJELPEMIDDEL

LØSNING
Stikk fingeren i jorda for å kjenne etter om
blomsten trenger vann. Ha kjennskap til blomster og hvilket stell ulike blomster skal ha.
Spør evt. blomsterforhandleren om tips til stell.

• Legg peke- og langfinger ned på pottekanten.

•

•

• Dype skåler

Plasser kannetuten mellom fingrene, da har
du styring og kan kjenne vannmengden. Kjenn
etter med fingrene om det er kommet vann
i vinduskarmen eller på bordet, og tørk etter
med en klut.
Problemet kan unngås ved å bruke dype skåler
under pottene, eller tette potteskjulere. Disse
fanger opp vann som kommer ut av potta.

Vannkanne med lang tut

Tette potteskjulere

• Ved innkjøp av blomster eller ved omplanting

bør du påse at jorda er godt nedenfor pottekanten. Det blir da plass til vann over jorda om
du skulle være uheldig å fylle på for mye.

Gi riktig mengde vann
Vite om blomsten har
meldugg eller lus

Bruk selvvanningspotter og skriv ned vanningsdato
Kjenn etter med fingrene om bladene/stilkene
er seige. Du kan også kjenne om vindusposten
er støvete eller klebrig.

HUSSTELL

UTFORDRING

Selvvanningspotter

5.12 Pusse sko
UTFORDRING
Pusse sko

LØSNING
Bruk svamp med transparent skokrem som fås
kjøpt i skobutikken.

HJELPEMIDDEL
Svamp med transparent skokrem

HOLDE SELSKAP uuu
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6. HOLDE SELSKAP
Tips:

HOLDE SELSKAP
48

Bruk mørke tallerkener til lys duk, og omvendt.
Bruk mørke eller lyse brikker til glassene,
avhengig av dukens farge og fargen på drikken.
Bruk kuvertbrikker, f.eks. i plast. Hvit tallerken
gir kontrast til nypesuppe, og farget drikkeglass
gir kontrast til hvit duk når Farris, vann eller
lignende serveres. Hvit kopp gir kontrast til
kaffen etc.

6.1 Dekke/pynte bord
LØSNING

Dekke bord på en enkel
måte

Dekk på før gjestene kommer. Følg et fast
system og dekk likt hver gang. Da vet du og
gjestene hvor ting er. Det kan være lurt å
dekke på med servietter til alle typer måltider.

Dekke kaffebord på en
enkel måte

Dekk etter et bestemt system, f.eks. asjett
først, deretter skål, så kopp og til slutt skje.

Se asjett, kopp og glass
når du dekker bord

Bruk mørke tallerkener til lys duk, og omvendt.
Bruk mørke eller lyse brikker til glassene,
avhengig av dukens farge og fargen på drikken.
Bruk kuvertbrikker, f.eks. i plast. Hvit tallerken
gir kontrast til nypesuppe, og farget drikkeglass
gir kontrast til hvit duk når Farris, vann eller
lignende serveres. Hvit kopp gir kontrast til
kaffen etc.

Velge matchende farger
på lys og servietter i
forhold til bordduken når
du skal pynte bord

Ta med duken til butikken og be om hjelp til å
finne lys og servietter som kan passe til. Spør
evt. familie eller venner om hjelp.

Vite farger på duker,
servietter, lys, pynt og
annet tilbehør

Legg ting med samme farge i poser og merk
med punktskrift.

Velge duk å ha på bordet og vite hvilke farger
dukene har og hva de
kan matche til

Begrense antall fargerike duker, og ikke kjøp
mange duker med mange farger.

Legge duken riktig vei
på bordet

HJELPEMIDDEL

Kontrastfarger, kuvertbrikker

HOLDE SELSKAP

UTFORDRING

Punktskrift, poser

• Kjenn etter at eventuell sømkant eller at lappen
med vaskeanvisning vender ned.
• Bruk fingermål.
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UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Legge servietter på
bordet

Sett serviettene opp i glassene som en blomst
eller dytt servietten i hanken på koppen som en
rosett.

Velge farge på
serviettene og finne
matchende serviettfarge
når bordduken har
mange farger

Bruk hvite servietter.

6.2 Servering av mat og drikke
HOLDE SELSKAP
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UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Servere kaffe eller te
uten å søle

Sett fram TV-kannen og la gjestene helle i
koppene selv.

Vite når koppen er full
når du skjenker kaffe og
lignende

Løft og hold rundt koppen øverst. Kjenn når
koppen begynner å bli varm øverst og kjenn
etter tyngden.

Skjære opp kringle og
lignende i like store
stykker

Hold kniven ned på kringla med den ene hånden.
Med den andre hånden måler du ønsket størrelse
på stykkene.

Unngå å bruke mye tid
og krefter på matlaging
når man får besøk

Lag for eksempel kabaret, salat eller horn med
ost og skinke.
En suppe eller gryterett m/rundstykker kan lages
på forhånd og er enkelt å servere.
Ost og kjeks sammen med frukt og grønnsaker
er også et enkelt og godt alternativ.

TV-kanne

6.3 Holde tale/foredrag
UTFORDRING
Huske stikkordene når
du holder tale

LØSNING

• Skriv stikkordene på punkt og ha ”jukselappen” •
tilgjengelig under talen.
• Bruk Power Point. Teksten som står i presenta-

HJELPEMIDDEL
”Jukselapp” i punktskrift

sjonen kan enten leses på leselist eller på et ark
med punktskrift.
Fest et punktark med tape i lysarkets venstre
kant. Det kan være lurt å skrive lysarkets tekst
med punktskrift på punktarket.

Avdekke deler av
teksten på lysarket

Del punktarket opp i mindre deler slik at du kan
bla/åpne deler av arket og dermed avdekke litt
og litt av lysarket.

Vanlig overheadark/lysark og punktark

HOLDE SELSKAP

Legge arket riktig vei
når du bruker overhead/
lysark

HÅNDARBEIDuuu
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7. HÅNDARBEID
Tips:
Bruk et målebånd som har
punktmarkering for hver cm
og store tall.

HÅNDARBEID
52

7.0 Håndarbeid

Praktiske gjøremål og håndarbeid er en viktig del av livet for mange. Når synet svikter er det mange slike aktiviteter
som blir vanskelige. Noen ganger kan aktivitetene tilpasses og metodene forenkles på en slik måte at en kan fortsette
med de samme aktivitetene. Andre ganger er det kanskje ikke mulig å fortsette med de gamle aktivitetene. Da kan det
være en god idé å finne på nye aktiviteter, slik at en fortsatt får brukt sine kreative evner og interesser. Under følger
både tilpasninger av teknikker og tips om nye gjøremål som kan erstatte det en har drevet med tidligere.

Se det du arbeider med
når du gjør håndarbeid.

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Luper, lupelamper, svanehalsluper.

Bruk en lupe med god belysning og ha begge
hender fri til håndarbeid.

7.1 Tre i synål
UTFORDRING
Treffe hullet når en trer
tråd i nål.

LØSNING

• Bruk nåltreder eller nåltredeapparat.

•

• Selvtredende synåler kjennes litt butt ut på

•

Følg bruksanvisning.

toppen. Her er det et lite hakk/en liten åpning
der tråden presses igjennom.

HJELPEMIDDEL
Nåltreder
Nåltredeapparat enkel
Nåltrederapparat dobbelt
Selvtredende synåler

HÅNDARBEID

UTFORDRING

7.2 Orden i sysakene
UTFORDRING
Ha oversikt over fargene
på trådsnellene

LØSNING
Merk posene/boksene med punkt eller storskrift
og legg trådsnellene i disse.

HJELPEMIDDEL
Små klipsposer eller små bokser
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7.3 Strikking
UTFORDRING

Du kan finne mange oppskrifter ved å søke på
Internett og lese dem ved hjelp av punktskrift,
forstørrelse og/eller syntetisk tale.

Internett.

Følge oppskriften

Les inn oppskriften på diktafon, eller få den
nedskrevet i punkt. Fest en sikkerhetsnål i den
første masken på omgangen, og flytt den
etterhvert som du begynner på en ny omgang.

Diktafon, punktskrift, sikkerhetsnål

Vite hvor i mønsteret du
er

Fest en sikkerhetsnål eller binders etter hver
”rapport”, og etter hver ”rapport” lager du en
løkke.

Sikkerhetsnåler/binders

HÅNDARBEID

Skille og holde rede på
fargene/ garnnøstene

•
•

Skille mellom to
forskjellige garnnøster

Måle tykkelsen på
strikkepinnene
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HJELPEMIDDEL

LØSNING

Finne strikkeoppskrifter

Vite om du er på retta
eller vranga av
strikketøyet

•
•

Ha en pose til hver farge og ha merkelapper i
punktskrift på posene. Eventuelt kan du skille
fargene på garnnøstene ved å feste strikk på et
nøste, binders på et annet og ha et tredje nøste
i en pose.
Lag merkelapper i punkt som angir fargen til
hvert enkelt garnnøste. Heft fargelappene med
tape eller stiftemaskin. Tre rett fargelapp på
tråden til garnnøstet det hører sammen med.
Ta merkelappen av det ene nøstet.
Dersom du kjøper garn i bunter og nøster selv,
kan du nøste et av dem litt fastere (hardere)
enn det andre.
Mål tykkelsen på strikkepinnene med
plastplaten. Hullene har diameter fra 2 til 10
millimeter. Plastplaten kan også brukes til å måle
bor og skruer.
På vranga av strikketøyet kan du med
fingertuppene føle vannrette streker. På retta
kan du føle loddrette streker.

•
•

Poser, strikker, binders og merkelapper i
punktskrift

Lapper i punktskrift

Strikkepinnemåler

Se forskjell på masker
og pinner
Unngå å miste masker
Unngå å miste masker
når du skal legge bort
strikketøyet
Plukke opp mistet maske
Telle omganger
Strikke slik du gjorde før

HJELPEMIDDEL

LØSNING
Bruk strikkepinner som har en annen farge/står i
kontrast til garnet. Bruk gjerne selv et ensfarget
forkle som står i kontrast til strikketøyet.
Bruker du strikkepinner av bambus, glir ikke
maskene så lett av.
Når du skal legge bort strikketøyet, kan du sette
en strikk på tuppen av pinnene for at maskene
ikke skal falle av. Du kan også stikke
strikkepinnene inn i en kork.
Legg strikketøyet under en forstørrende lese-TV,
og hente den opp igjen.
Det er lettere å telle omganger hvis du strikker
rillestrikk
Ved å bruke gamle teknikker på en ny og
enklere måte, kan en fortsette med strikking.
Bruk ullgarn, strikk stort og krymp produktet i
vaskemaskin. Form produktet til riktig størrelse/
fasong mens det er vått. På denne måten kan du
lage luer, tøfler, sitteunderlag m.m.

Strikkepinner i farger
Fargerikt garn
Strikkepinner av bambus
Gummistrikk, kork

Forstørrende lese-TV
Rillestrikk
Tykke pinner, tykt garn og vaskemaskin

HÅNDARBEID

UTFORDRING

7.4 Veving
UTFORDRING

LØSNING

HJELPEMIDDEL

Sortere fillene når du
vever

Sorter fillene/remsene i bunter/baller etter farge
og sett nummer på hver bunt.

Lage og følge et mønster

Lag mønster etter nummersystemet. Bruk en
knappenål, sikkerhetsnål eller lignende som du
stikker inn i mønsteret, for å vite hvor du har
skiftet farge.

Knappenål, sikkerhetsnål

Kjenne mønsteret/overflaten når du vever

Ved å bruke garn/filler i forskjellig tykkelse er
det lett å kjenne overflaten.

Garn/filler i forskjellig tykkelse
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7.5 Toving
UTFORDRING
Finne et alternativ til
strikking og annet
håndarbeid

HJELPEMIDDEL

Toving gjør at ulla får en fin overflate og du har
mulighet til å forme og lage bilder, tøfler,
hatter m.m. Materialet har en lett og god
funksjon og er lett å forme. Hvis du ønsker å
lage bilder, kan du velge ull i en bunnfarge. Ved
å legge ull i andre farger og typer oppå, kan du
lage motiver og mønstre. Hvis du skal lage tøfler
og hatter, trengs det former i ønsket fasong
og størrelse. Du kan få ideer og lære teknikker
gjennom kurs og bøker.

Garn, strikkepinner, grønnsåpe, vaskemaskin

HÅNDARBEID

7.6 Legge opp bukser eller andre klesplagg
UTFORDRING

LØSNING

Legge opp et klesplagg
og måle nøyaktig

Bruk et målebånd som har punktmarkering for
hver cm og store tall.

Legge opp riktig lengde
og klippe rett

Klipp til en papplate som er litt mindre enn det
du skal legge opp. Fest denne med knappenåler.
Brett opp og sy langs kanten.
Sømfix er en slags tape som legges inn i bretten
og strykes fast med strykejern.

Feste sammen et klesplagg uten å sy
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LØSNING

HJELPEMIDDEL

• Målebånd i plast
• Målebånd i metall
• Norsktalende målebånd
Papplate, knappenåler

Vlieseline sømfix

7.7 Bruke symaskin

Sy med symaskin, føre
tøyet i riktig avstand fra
nåla og sy i riktig
retning

LØSNING
I selvtredende synåler for symaskin har nåløyet
en splitt på den ene siden. Her kan tråden føres
inn i nåløyet ved å presse tråden stramt inn til
nålen samtidig som den føres nedover langs nåla
til den smetter inn i splitten.

• Plassere tapen på friarmen til høyre for nåla og •
legg stoffet kant i kant inntil tapen.
• MaxDetail er en kikkertbrille som forstørrer 2,1x. •
Den kan fokuseres til arbeidsavstander mellom
30 og 60 cm. Fokuser på ca. 30 cm, still lyset
fra ei lampe med halogen eller LED-lys med lite
lampehode og lang arm inn på synåla.

HJELPEMIDDEL
Selvtredende synåler for symaskin

Tape i kontrastfarge til tøyets farge
Kikkertbrillen MaxDetail og godt lys

HÅNDARBEID

UTFORDRING
Tre i symaskinnål

VELGE KLÆR OG SKOuuu
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8. VELGE KLÆR OG SKO
Tips:

VELGE KLÆR OG SKO
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Bruk fargeindikator. Legg
strømpebukse og annet tilbehør som
hører sammen i en pose, og legg det
sammen med kjolen. Heng dress, slips
og skjorte sammen.

8.1 Klær
UTFORDRING

Vite hvilken farge klærne har

HJELPEMIDDEL

LØSNING
Rydd opp i skapene og ta bort klær som du ikke
bruker. Hold orden og ha system i skapene

• Merk kleshengeren med punktskrift. Pass på at •
•
•

riktige klær kommer på riktig kleshenger etter
bruk eller vask. Bruk fargeindikator.
Sy på fargemerker på innsiden av klesplagget.
Sy et punktsymbol ved hjelp av tråd på merkelappen på klesplagget, for eksempel ”g” betyr
grønt.

Vite at klærne passer
sammen når du kler
på deg

Bruk fargeindikator. Legg strømpebukse og
annet tilbehør som hører sammen i en pose, og
legg det sammen med kjolen. Heng dress, slips
og skjorte sammen.

Finne farger som passer
sammen

Ikke ha klær i alt for mange farger.

Finne riktige klær

Ha for eksempel glattstrikkede gensere for seg
og ribbestrikkede gensere for seg.

Finne klær som passer
sammen

Ta en fargeanalyse. Kan være en hjelp i valg av
farger som passer deg. Lær hvilke farger som
passer sammen.

Bytte skjorte eller annet
klesplagg når du har sølt

Ha ekstra skjorte/annet klesplagg tilgjengelig i
veske eller lignende.

•
•

Punktmaskin
Fargeindikator
Fargemerker
Selvbrodert punktsymbol

Fargeindikator, pose

VELGE KLÆR OG SKO

Finne fram klær i skap
og vite hva som er hva

Fargepallett

59

8.2 Skotøy
UTFORDRING
Ta på riktige sko

VELGE KLÆR OG SKO
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HJELPEMIDDEL

LØSNING

• Fest en klype på skoparet når du tar av deg sko- •

Klesklype, dymotape

•
•

Flate og runde skolisser

ene, eller knyt skolissene sammen når du tar av
deg skoene. Fest eventuelt en bit dymotape oppunder pløsen på skoen. Knyt en spesiell knute
på lissene for å gjenkjenne joggeskoene dine.
Merk det ene skoparet i hælkanten med en kniv.
Bruk runde skolisser på det svarte skoparet og
flate lisser på det brune paret.

Vite hvilke støvler som
er dine

Fil inn ”ditt” merke øverst i støvelkanten, for å
kjenne igjen dine støvler.

Kjøpe robuste spasersko

Kjøp flate sko eller sko med lav hæl. Bruk sko
som tåler nærkontakt med fortauskanter etc., for
eksempel sko med ru skinn.

•

Fil

HYGIENE uuu

9. HYGIENE
Ha godt tilpasset lys på et
eller flere steder.
Unngå motlys eller refleks
fra speilet, og ha lyse
vegger og tak.

HYGIENE

Tips:
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9.1 Baderommet
UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Bruke speilet på badet

Ha godt tilpasset lys på et eller flere steder.
Unngå motlys eller refleks fra speilet, og ha lyse
vegger og tak.

Riktig belysning

Finne toalettartiklene

Ha eget toalettskap.

Toalettskap

9.2 Barbering
UTFORDRING
HYGIENE

Vite at skjeggstubbene
er fjernet når du
barberer deg

HJELPEMIDDEL

LØSNING

• Kjenn med fingrene etter skjeggstubber.
• Bruk speil som forstørrer.

• Forstørrende speil

9.3 Tannpuss
UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Unngå søl ved tannpuss

Ha tannkrem i munnen rett fra tuben.

Egen tannkremtube

Finne egen tannbørste

Fil et hakk i enden på tannbørsten. Faste plasser
er også til god hjelp.

Merking

9.4 Hårvask
UTFORDRING
Skille mellom sjampoog balsamflasken når du
vasker håret
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LØSNING

• Ha strikk rundt en av flaskene, for eksempel
•

rundt sjampoflasken (”s” for strikk og ”s” for
sjampo).
Kjenn igjen og skill flaskene på deres ulike
fasong.

• Strikk

HJELPEMIDDEL

UTFORDRING

LØSNING

Unngå hår i huset når du
grer håret

Gre deg utendørs, i dusjen, eller bruk et håndkle
over skuldrene som kan ristes ute etterpå.

9.5 Sminke

HJELPEMIDDEL
Håndkle, frisørkappe

Generelt om sminke: Det kan være lurt å være varsom med sminke, legg heller litt for lite enn for mye.
Få mascara likt på begge
øynene
Påføre mascara

Ta permanent maskara på begge øyevippene.
Den varer i 3-5 uker.
Hvil hånden mot kinnet og bruk en kost som ikke
er for lang.

Påføre eyeliner

Ha øyet lukket og finn utgangspunktet med den
ene hånden, og legg eyelineren med den andre
hånden. Åpne øyet til slutt for å strekke ut.
Hold en finger i overkant av brynet og påfør eyelineren under. Hold evt. Fingeren under brynet
og påfør over.

Påføre eyeliner på bryn

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Skille mellom lys og
mørk øyenskygge

Merk med punktskrift.

Påføre øyenskygge

Hold en finger langs brynet, og legg øyenskyggen under.

Påføre rouge og unngå
at rougen sprer seg
Unngå for mye rouge
(ved brvuk av kost)
Påføre rouge

Bruk svamp, unngå kost som spriker.

Unngå rouge i hårfestet

Legg en finger langs hårfestet.

Påføre pudder
Påføre leppestift

Bruk pudder som ikke er for løst.
Bruk den skarpe kanten og tegn ytterkantene,
fyll deretter ut.

Kort mascarakost

HYGIENE

UTFORDRING

Punktskrift

Rougesvamp

Dytt eller slå på kosten.
Hold en finger litt under kinnbenet og påfør rougen over fingeren.
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UTFORDRING
Unngå for mye
Se tydelig når du
sminker deg

HJELPEMIDDEL

LØSNING
Trykk sammen leppene med et papir mellom.

Papir

• Bruk sminkespeil som forstørrer 3 ganger og

• Sminkespeil

•

• Beauty look (Multi optikk AS)

festes med sugekopper, eller håndspeilet som
forstørrer 5 ganger
Benytt spesiallupe for montering på speil

Håndspeil

Sminkelupe (Multi optikk AS).

9.6 Soling og hudpleie
UTFORDRING
Smøre (sol)krem på
ryggen

HJELPEMIDDEL

LØSNING
Benytt et skaft der du kan feste små svamper
som kan skiftes ut. Ha aktuell krem på svampen.

”Kremkost” (dansk)

HYGIENE

9.7 Klippe negler
UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Klippe negler

Bruk forstørrende-TV for å klippe riktig. Dette er
neglesakser som har påmontert lupe slik at det
er lettere å se neglene ved klipping.

Forstørrende-TV, neglesaks med lupe

Ser ikke neglene

Fil neglene istedenfor å klippe dem

Neglefil

9.8 Måle kroppstemperaturen
UTFORDRING
Måle temperaturen

LØSNING

• Bruk talende termomenter.

• Engelsktalende kroppstermometer

• Legg ordinært digitalt termometer under kame- •
raet på en lese-TV og les av resultatet på skjermen.
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HJELPEMIDDEL

Norsktalende termometer er både
ute-, inne- og kroppstermometer
Digitalt termometer og lese-TV

9.9 Badevekt
UTFORDRING
Bruke badevekt

LØSNING

•
• Benytt badevekt med tale eller for
synshemmede.
• De fleste kikkerter som er spesiallaget for syns- •
hemmede har innstillingsmulighet for svært
korte avstander, for eksempel til å se på
badevekten

HJELPEMIDDEL
Badevekt med norsk tale
Badevekt for svaksynte
Kikkert for svaksynte

9.10 Bading på offentlig sted

LØSNING
Toalettmappen i plast kan du ta med i dusjen, og
du har da alle tingene på samme plass.

HJELPEMIDDEL
Toalettmappe i plastikk, eventuelt
gjennomsiktig

9.11 Urinprøve
UTFORDRING
Unngå søl ved urinprøve

LØSNING
Bruk et stort glass og hell over i et mindre, eller
bruk trakt når du tar prøven

HYGIENE

UTFORDRING
Vite hvor du har de
ulike toalettartiklene når
du bader på offentlige
steder

HJELPEMIDDEL
Sort glass, trakt

9.12 Menstruasjon
UTFORDRING

LØSNING

Vite når menstruasjonen
kommer

Ha alltid med små pakker med bind

Frykt for flekker på
klærne

Bruk mørke klær, evt. lange skjorter/gensere i
den aktuelle perioden.

HJELPEMIDDEL
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9.13 Medisiner
UTFORDRING
Lese av måleinstrumentet når du måler
blodsukkeret
Treffe riktig med
dråpene når du drypper
øynene

•

HYGIENE

•

nederste øyelokk og trekk nedover. Plasser
dråpen i hulrommet mellom øyet og øyelokket.
Bøy hodet bakover og lukk øyet som skal dryppes. Bruk pekefinger og tommel på den ledige
hånden til å åpne øyet igjen. Støtt korken på
flaska mot pekefingeren som holder øvre øyelokk. Du får dermed god styring på hvor dråpen
kommer og unngår å komme bort i selve øyet
med flaskeenden.
Bruk produktet Autodrop. Den hjelper deg å treffe med øyedråpene.

•

Talende blodsukkermåleapparat

Autodrop

Måle opp riktig mengde
flytende medisin

Medisinen doseres ved å trekke den opp fra
flaska ved hjelp av ei sprøyte. Ved hjelp av den
taktile merkingen finner en riktig mengde.

Sprøyte med taktil merking
(kjøpes på apoteket)

Gi/ta medisin

Hell den flytende medisinen i en egnet måleskje.

Måleskje fra apotek

Holde styr på medisiner
og huske om du har tatt
dem

• Dosetten har egne ”rom” for 4 medisininntak pr. •
•
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HJELPEMIDDEL

LØSNING

•
• Bruk talende blodsukkermåletapparat
• Kontakt Hjelpemiddelsentralen i fylket eller
Huseby kompetansesenter for rådgivning.
• Bøy hodet bakover. Sett venstre pekefinger på

•

dag for ei uke. Dosetten er merket med punktskrift, og den hjelper deg å huske å ta medisiner,
og til å ta riktige tabletter.
Pilleboksen er inndelt i 7 separate doseringsbokser, en for hver dag. Hver av disse har fire
romslige rom, slik at du kan fordele dosene på
morgen, formiddag, middag og kveld. De syv
doseringsboksene kan enkelt tas ut av brettet.
Bestill medisinene ferdigdosert i poser fra
apoteket.

•

Apotekets medisindosett

Jumbo pilleboks

PENGER OG KORTAUTOMAT uuu

10. PENGER OG KORTAUTOMAT
Ring kontofonen i din
bank, og få
opplysninger om
kontoen.

PENGER OG KORTAUTOMAT

Tips:
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10.1 Mynter og sedler
UTFORDRING
Gjenkjenne de ulike
myntene fra hverandre

PENGER OG KORTAUTOMAT

Gjenkjenne de ulike
sedlene fra hverandre

LØSNING

• Hver seddel har sin egen bredde; lær deg bred-

den på hver seddel. Strekk ut peke- og langfinger. Plasser seddelen mellom disse fingrene med
langsiden inn. Mål bredden på seddelen ved å
kjenne hvor langt opp på fingrene den går, for
eksempel går kanskje 50-lappen til negleroten
av pekefingeren, mens 200-lappen nesten går til
fingertuppen. Bruk pekefingeren på den andre
hånda når du skal kjenne.

• Lag en form i samme størrelse som 100-kroner • Form i papp eller plast i nøyaktig samme
seddelen og ha denne i lommeboken. Med denne
formen kan du måle forskjellen på sedlene.

• Lag deg et eget brettesystem. Brett f.eks.

50-kronesedlene i to fra kortsiden, 100-kronesedlene i tre fra kortsiden, 200-kronesedlene i
det ene hjørnet, 500-kronesedlene i to hjørner
og 1000-kronesedlene i tre fra kortsiden.

Kjenn igjen sedlene på de forskjellige fargene.
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HJELPEMIDDEL

Kjenn igjen myntene på deres størrelse og struktur. Alle myntene har relieffer på flatene. 1-kronen og 5-kronen har hull i midten. 5-kronen har
rifler i kanten og er litt mindre enn 20-kronen.
20-kronen har relieff av et vikingskip. 10-kronen
har rifler med mellomrom i kanten.

størrelse som 100-kroner seddelen

10.2 Bruk av minibanker og betalingsterminaler
UTFORDRING

Merk et eller flere kort ved hjelp av teip.

Holde rede på retningen

Bankkortene har en chip i den ene enden, og det
er opphøyde tall på oversiden av kortene. DNBkort har i tillegg et hakk i den enden som skal
vendes mot deg.

Teip

• Lær en eller flere tastatur-typer utenat og

•

hvordan kortet skal dras igjennom. 5-tallet er
ofte markert med en liten tupp eller lignende.
KLAR-knappen er som regel plassert nederst til
høyre og ANGRE-knappen nederst til venstre. La
eventuell seende ledsager taste inn din
personlige kode hvis du finner dette forsvarlig.
Benytt talende minibanker.

PENGER OG KORTAUTOMAT

Trykke på de rette
tastene i forskjellige
minibanker

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Skille kort fra hverandre

Lær deg hvordan et slikt ”tastatur” ser ut, spør
etter 1-tallet og klarknappen.

Taste riktig kode når du
betaler med kort i
betalingsterminal

10.3 Kontooversikt
UTFORDRING
Holde oversikt over saldoen og de siste
kontoinnskudd- og
uttakene

HJELPEMIDDEL

LØSNING

• Ring telefonsvareren Kontofon i din bank, og få •
opplysninger om kontoen.
•
• Be banken om å sende kontoutskrift i
punktskrift.
• Nettbank gir tilgang til vanlige banktjenester •
•

som kontooversikt. Det er mulig å få talende kodebrikke fra banken, evt. få koden på telefon.
Last ned nettbank app

•

Kontofon
Kontoutskrifter i punkt
Nettbank

Smarttelefon
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10.4 Betale regninger eller overføre penger
UTFORDRING
Betale regninger eller
overføre penger

•
•

LØSNING
Benytt telegiro og betal regningene hjemmefra.
Nettbank gir tilgang til vanlige banktjenester
som å betale eller overføre penger. Det er mulig
å få tak i talende kodebrikke fra banken, evt. få
koden på telefonen.

•
•

HJELPEMIDDEL
Telefon
Nettbank

PENGER OG KORTAUTOMAT
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11. INNKJØP
Tips:

INNKJØP

Kjenn og lukt på frukten/
grønnsakene om de er
friske.
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11.1 Handle mat
UTFORDRING

INNKJØP

Benytt fast butikk og bli kjent der. Når det er
nødvendig, spør betjeningen om hjelp til å finne
matvarene.

Finne fram til og i
butikken

Noen butikkjeder har vareutkjøring som en
service til sine kunder. Noen steder er det
firmaer som har dette som sin virksomhet, andre
steder er dette en tjeneste som
frivillighetssentralen tilbyr. Finn ut om det finnes
en slik tjeneste der du bor.

Kombinere ledsaging og
handlevogn

Ledsageren går først og styrer handlevogna, du
går etter og skyver handlevogna forover. Dere
opptar da bare normal bredde slik at dere lett
kommer fram mellom hyllene. Ledsageren kan
også lett informere om varene som passeres.

Komme i kontakt med
butikkpersonalet hvis
de ikke ser deg og tilbyr
hjelp

Hvis du har behov for det, spør andre kunder
etter kasseapparatene eller en betjent disk inne i
butikken, og be personalet der om hjelp.

Huske hva du skal
handle
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LØSNING

Finne varene du skal ha
når du handler

Handlevogn

• Skriv handleliste i punktskrift og ha den i

•

Punktskrift

•

•

Diktafon

lomma. Les den opp for betjeningen hvis du
trenger hjelp.
Les inn handlelista på diktafon.

Sjekke priser og
holdbarhetsdato på
varene

Bruk lupe for å se prislappen/holdbarhetsdatoen,
evt. merkelappen på hylla.

Handle og plukke ut frisk
frukt og grønnsaker

Kjenn og lukt på frukten/grønnsakene om de er
friske.

Handle og finne riktig
melketype

Finn ut hvor ”din” butikk plasserer de ulike
melkeslagene.

Lupe

Fast butikk

UTFORDRING
Finne rett pose kaffe av
kok- og filtermalt

LØSNING

HJELPEMIDDEL

Posene med kok- og filtermalt kaffe kjennes
forskjellig når du tar dem i hendene. De gir også
ulik lyd når du rister lett på dem.

11.2 Handle klær
UTFORDRING

Finne riktig størrelse når
du handler klær

LØSNING

Ha med et ”gammelt” plagg og kjøp noe som
passer i forhold til den størrelsen du har med.
Spør evt. betjeningen om hjelp.

HJELPEMIDDEL
”Gamle” klær

UTFORDRING
Finne rett butikk

LØSNING

• Luktesansen kan være en fin støtte til å peile seg
inn på for eksempel bakeren eller skobutikken.
• Benytt kjennetegn utenfor, på døra m.m. Legg

HJELPEMIDDEL

INNKJØP

11.3 Finne rett butikk
for eksempel merke til kjennetegn ved inngangspartiet, er det trappetrinn, en spesiell type
gelender/dørhåndtak, kjennetegn på fortauet
etc.

11.4 Innkjøp med førerhund
UTFORDRING
Hvordan gå inne i butikken med førerhund uten
å støte borti ting

LØSNING

HJELPEMIDDEL

La førerhunden gå foran mens du drar
handlevognen etter deg.
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11.5 Post bank, apotek, vinmonopol etc.
UTFORDRING
Holde rede på
kølappsystemet og vite
når det er din tur ved
ærend i post, bank,
apotek etc.

•
•
•

INNKJØP
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Ha oversikt over utvalg
og priser når du skal
handle på Vinmonopolet
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LØSNING
Lag avtaler med forretningene hvis du ønsker
og trenger det. Etter hvert vil personalet kjenne
deg igjen og ekspedere deg uten at du trenger
å bruke kølappsystemet.
Trekk en kølapp og spør en annen kunde om
nummeret på din lapp og nummeret på
displayet. Hør på lydsignalene og tell deg fram
til din tur. Spør en kunde om veien til rett luke.
Ofte vises køordningen på et display eller en
skjerm. Hvis du kan bruke en kikkert som er
beregnet på svaksynte, kan du stille deg slik at
du kan følge med på skjermen/displayet ved
hjelp av kikkerten.

•

Kikkert beregnet for svaksynte

Sjekk ut Vinmonopolets prisliste på internett,
eller spør betjeningen.
Bestill på nett. www.vinmonopolet.no

ARBEID UTENDØRS uuu

12. ARBEID UTENDØRS
Plasser lydfyret ved siden av
der avfallet skal tømmes, og
orienter deg etter lydsignalet.

ARBEID UTENDØRS

Tips:
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12.1 Plenklipping
UTFORDRING
Vite at hele plenen er
klippet

•
•

ARBEID UTENDØRS

Se hvor du har klippet

HJELPEMIDDEL

•

Plenklipper, manuell eller motorisert

•

Robotklipper

Se etter hjulsporene etter klipperen og beregn
etter dem. Se etter kontrasten i skillet mellom
klipt og uklipt gress. Det er lysere der det er
klipt. Forskjellen synes bedre når gresset er litt
høyt før klipping.

12.2 Raking
UTFORDRING
Holde riktig retning og få
med gresset

•
•
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LØSNING
Klipp dobbelt. Klipp først på langs og deretter
på tvers. Plenklipping forutsetter god
lokalkunnskap og orienteringsevne.
En robotklipper er en selvgående, oppladbar
gressklipper som på egenhånd klipper plenen.
En kabel i utkanten av plenen avgrenser
området der klipperen går. For at dette skal
kunne fungere er det viktig at robotklipperen
blir riktig «installert». Du må regne med å
være avhengig av hjelp i starten for å få dette
til å fungere.

HJELPEMIDDEL

LØSNING
Start i ett hjørne og følg naturlige kanter. Kjenn
etter om du får med gresset. Lytt og orienter
deg etter lydkilder som for eksempel biler.
En hageslange kan brukes til å dele opp hagen i passende felt. For helt blinde kan den
også brukes til å gå på for å holde retningen.
Rak i så fall inn mot slangen fra begge sider.
Rak deretter langs slangen til passene hauger.
Hageslangen flyttes deretter 2 ”rakebredder”
bortover.

• Hageslange

Få opp alt/det meste av
gresset

HJELPEMIDDEL

LØSNING

• Rak plenen i sirkler. Rydd opp fortløpende i
•
•

trillebår etter hver rakte sirkel. Å rake i sirkler
krever lokalkunnskap og at det arbeides systematisk.
Bruk en gressklipper som samler gresset etter
hvert som det blir klippet. Gresssamleren må
tømmes med jevne mellomrom.
En bioklipper er en gressklipper som hakker
opp gresset i småbiter slik at det er unødvendig
å fjerne gresset etter klipping

• Gressklipper med oppsamler
•

Kan også benyttes til å samle opp løv
om høsten
Bioklipper

12.3 Bed og luking
UTFORDRING
Finne frem i bedet

Vite hva som er ugress
og hva som er blomster

LØSNING

HJELPEMIDDEL

Lag flere små bed istedenfor å ha ett stort ved
å bruke kantstein eller planker på høykant. Det
gir bedre oversikt.

• Rak plenen i sirkler. Rydd opp fortløpende i

trillebår etter hver rakte sirkel. Å rake i sirkler
krever lokalkunnskap og at det arbeides systematisk.
Plant selv. Da kan du lettere vite hvor blomstene og annet står.

ARBEID UTENDØRS

UTFORDRING

•
• Putt ugresset direkte opp i en bøtte, så slipper
du å rydde etterpå.

Unngå å bli våt og
skitten og unngå vonde
knær

Putepose beskytter klær og knær. En lys pose
gjør det enklere å finne den når den ligger på
bakken.

Vite hva som skal
fjernes av
bringebærbusken

De gamle stilkene som skal fjernes føles taggete. Årsskuddene som skal stå føles glatte.

Pute/skumplastbit innpakket i lys
plastpose
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UTFORDRING
Hvordan se ugresset i
singelgang

LØSNING

HJELPEMIDDEL

Benytt eventuelt sidesyn, og se etter kontrast
mellom ugress og lys singelgang.

12.4 Vanning
UTFORDRING
Vite hvor du vanner

HJELPEMIDDEL

Sitt på huk eller på knærne når du vanner. Bruk
den ene hånden til å kjenne hvor du skal vanne
mens du holder vannkanna i den andre hånden.

ARBEID UTENDØRS

12.5 Sette poteter
UTFORDRING
Holde rette rader og ha
passelig avstand mellom
settepotetene

12.6 Spaing
UTFORDRING
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LØSNING

Holde retningen og vite
hvor du har gravd i
grønnsakhagen

LØSNING
Sett opp pinnene i like stor og passelig avstand
fra hver sin kant på bedet/åkeren. Det er en
fordel om kanten er tydelig markert med planke eller stein. Fest snora til pinnene og grav en
fure. Sett potetene ved å bruke målepinnen på
20 cm og fyll opp med jord. Flytt så pinnene og
snora og mål rett i forhold til den første potetraden. Ved å arbeide knestående får du bedre
kontakt med det du gjør.

LØSNING
Bruk en planke som retningsgiver og flytt den
etter hvert.

HJELPEMIDDEL
2 pinner, snor og målepinne 20 cm

HJELPEMIDDEL

12.7 Trillebårkjøring
UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Vite at du er på rett vei
når du kjører trillebår

Gå foran og trekk trillebåren etter deg.

Vite hvor du skal tømme
avfall

Plasser lydfyret ved siden av der avfallet skal
tømmes, og orienter deg etter lydsignalet.

Transportabelt lydfyr

UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Vite hva som er beiset og hvor langt du er
kommet når du beiser
huset

Kjenn med fingrene om veggen er våt eller tørr.
Hør etter om det er beis på kosten.

12.9 Vedhogging
UTFORDRING
Å hogge ved trygt

LØSNING

• Arbeid knestående. Det gir bedre kontakt og

•

•

•

kontroll å arbeide nede på gulvet. Hold meiselen
på enden av vedkubben og hold i meiselen hele
tiden når du slår.
Samme framgangsmåte som foregående tips.
Hold meiselen med rørleggertang og du kan
bruke større kraft når du slår.

ARBEID UTENDØRS

12.8 Beising

HJELPEMIDDEL
Meisel, sleggehammer, hansker og
vernebriller

Meisel, liten slegge, rørleggertang,
hansker og vernebriller
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UTFORDRING
Å hogge ved trygt

LØSNING

• La vedkubben stå på hoggestabben. Plasser

• Hoggestabbe, øks og liten slegge

• Av sikkerhetshensyn er foregående tips å

• Hoggestabbe og øks

økseeggen på enden av kubben. Hold så øksa
med en hånd og slegga med den andre. Slå på
øksa slik at den fester seg til kubben. Hold så
økseskaftet med begge hender, løft øksa, snu
den og slå øksehammeren i hoggestabben slik at
kubben deler seg.

ARBEID UTENDØRS

anbefale. Skulle du likevel foretrekke øks og
hoggestabbe, er det viktig at både du selv og
hoggestabben står stødig. Hoggestabben må
være flat på toppen slik at også vedkubben står
eller ligger stødig. Prøv øksebanen før du hogger
til. Stå bredbent slik at øksa kommer mellom
beina dersom du bommer. For å redusere
faremomentet, kan det være lurt med et forsiktig hogg først, slik at øksa fester seg i
vedkubben før du bruker stor kraft.

Se sverdet på
motorsagen

HJELPEMIDDEL

Dersom du synes at du har god nok synsrest,
og er vant til å bruke motorsag, kan problemet
reduseres ved å ta sverdet av motorsagen og
male det hvitt

Sprayboks med hvitmaling

12.10 Snømåking
UTFORDRING
Måke snø
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LØSNING

HJELPEMIDDEL

Måk inntil oppsatt kantstein. Senere: måk etter
snøkanten.

SNEKRING uuu

13. SNEKRING
Bruk en spikerdor, et rørformet verktøy som gir godt hold
og har stor anslagsflate. Spikeren legges inne i ei hylse med
magnet slik at den ikke bøyes eller faller ut. Spikeren treffes
av den innvendige doren og ikke av hammeren direkte. Egner
seg spesielt godt til finere snekkeroppgaver.

SNEKRING

Tips:
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13.1 Snekring etc
UTFORDRING
Måle nøyaktig

LØSNING

• Bruk målebånd og tommestokker som er
• Talende skyvelær er tilkoblet talesyntese.

•

punktmerket for hver cm.

Tommestokker i tre (2 m)
Målebånd norsktalende
Talende skyvelær

SNEKRING

Vite når noe er i vater

Bruk et vater som avgir lydsignal når det er i vater.

Vater med lyd og display

Sage en plate bent

Mål og fest en skjæreplanke med tvinger på platen som skal deles. Sag langs skjæreplanken.

2 tvinger, en rett skjæreplanke og sag

Sage ut runde plater

Fest en mal på den plata du skal skjære ut og
skjær langs malen. Du kan også fargelegge
malen slik at den har god kontrast til platen
under. Mal og egnet sag, for eksempel en stikksag

Mal og egnet sag, for eksempel en
stikksag

Treffe spikeren når du
hamrer

• Bruk en spikerdor, et rørformet verktøy som

•
•
•
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• Målebånd i metall

gir godt hold og har stor anslagsflate. Spikeren
legges inne i ei hylse med magnet slik at den
ikke bøyes eller faller ut. Spikeren treffes av den
innvendige doren og ikke av hammeren direkte.
Egner seg spesielt godt til finere
snekkeroppgaver.
I stedet for å holde spikeren direkte, kan den
holdes ved hjelp av ei tang, en dobbelt pappbit
eller annet.
For å slippe å holde spikeren, kan det først lages
et lite hull ved hjelp av bor eller syl. Fest så
spikeren slik at den står i hullet før du begynner
å banke.
Som et alternativ til å spikre, kan du benytte en
batteridrill og skruer. Finn en bit som passer til
skruehodet. Ofte trenger du ikke å lage et hull
på forhånd, bare plasser skruen på riktig sted og
skru til.

•

Spikerdor

KLOKKAuuu

14. KLOKKA
Tips:

KLOKKA

Klokker med ekstra store og
tydelige tall og visere.
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14.1 Klokka
UTFORDRING
Vite hva klokka er

LØSNING

• Klokker med ekstra store og tydelige tall og

•

• Punktklokker. Dette er klokker der en kan

•

•
• Når et punktur skal avleses er det viktig å

•
•

visere.

kjenne direkte på tall og visere, for eksempel
ved å åpne glasset som er formet som et lokk.
Klokker med tale (norsk).

KLOKKA
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begynne midt på tallskiven, altså der viserne er
festet. Unngå den vanlige feilen å kjenne langs
kanten, da drar du viserne med deg. Husk at det
er minuttviseren som er festet øverst (lengst fra
tallskiva). Kjenn først på denne, begynn så på
midten igjen og kjenn hvor timeviseren peker.

HJELPEMIDDEL
Armbåndsur for svaksynte
Veggur
Korttidsur/ kjøkkenur
Armbåndsur med punkter
Sjakkur med punkter
Stoppeklokke med punkter
Talende ur
Stoppeklokke med tale
Punktur

TELEFON uuu

15. TELEFON
Tips:

A

*

4
7

1

5

B

C

TELEFON

Telefoner med store tall og
symboler gjør telefonen
lettere å bruke for
svaksynte.

2 3

6
8 9
0
#
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15.1 Telefon
UTFORDRING
Se nummertastene og
slå riktig nummer

LØSNING

• Telefoner med store tall og symboler gjør
telefonen lettere å bruke for svaksynte
• På noen telefoner med tastatur er 5-tallet

•

HJELPEMIDDEL
Telefoner med store taster
Doro-telefoner

merket med en opphøyd prikk. Den kan føles
med fingertuppen, og brukes til orientering for å
finne de andre tallene og tastene.

• Bruk det såkalte touchsystemet for telefon:

TELEFON

Pekefinger-langfinger-ringfinger: 1-2-3
Pekefinger-langfinger-ringfinger: 4-5-6
Pekefinger-langfinger-ringfinger: 7-8-9
Langfinger: 0
Venstrehendte kan betjene tastene slik:
Ringfinger-langfinger-pekefinger: 1-2-3 Osv.

Rekke telefonen i tide
når den ringer.
Huske telefonnummer.
Se telefonnummer.

Velge rett smarttelefon
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Bruke telefonen som
datamaskin

Trådløs telefon/ mobiltelefon

En trådløs telefon kan du ha med deg rundt i
leiligheten og ut i hagen, og raskt ta den når den
ringer.

• Skriv navn, adresse og telefonnummer i punkt •
•

eller storskrift og sett arkene alfabetisk i
ringperm.
Få hjelp eller bruk egnede lesehjelpemidler som
optikk eller forstørrende-TV for å finne ”nye”
nummer i telefonkatalogen/ på internett.
Les telefonlisten inn på en lydopptaker.
Iphone fra Apple er den telefonen de fleste
synshemmede velger. Det er fordi den har
innebygget tale og er enkel å bruke for
synshemmede. Samsung Galaxy er også en
foretrukket modell. For mer informasjon:
stat.ped.no
Smartelefon koblet til leselist

•

Punktskrift.
Telefonregister i punkt
Tusj
Telefonregister svaksynte
Digitale opptakere

Leselist

BAROMETER uuu

16.BAROMETER
Tips:
UTFORDRING: Lese av barometer

BAROMETER

LØSNING: Lag ditt eget barometer på
følgende måte: Finn et lite grantre som er ca
1-2 cm i diameter. Ta bort alle grener unntatt
ei som er 20-30 cm. Kutt stammen på treet ca
10 cm over og under kvisten. Ta av barken.
Fest så ”barometeret” under tak utendørs slik
at kvisten følger veggen. La det som var
toppen tidligere være opp. Bruk en spiker oppe
og en nede. Når det blir høytrykk vil tuppen på
kvisten gå oppover, mens den vil henge når det
blir lavtrykk.
HJELPEMIDDEL: ”Barometer laget av ungt
grantre”

UNDERSKRIFTER OG NOTATER uuu
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17. UNDERSKRIFTER OG NOTATER
UNDERSKRIFTER OG NOTATER

Tips:
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Plasser en signaturramme der underskriften skal
være.

17.1 Underskrifter og notater
UTFORDRING
Skrive en rettlinjet
underskrift

• Bruk spesialpapir for svaksynte. Slikt papir
finnes i gult og hvitt med kraftige linjer i
forskjellig avstand.

Utgått plastkort som du ikke lenger
bruker

Signaturstempel og sverte til
signaturstempel
Skrivepapir for svaksynte

• På en skriveramme er linjene markert ved hjelp • Skriverammer i A4 eller A5
av stramme elastiske strikker. Det er dermed lett
å holde linjene ved å skrive mellom strikkene.
Det gir best resultat om du skriver på ulinjerte
ark.

Skrive ned korte notater,
etc.

•

Signaturramme

• Ha en skrivetavle, papir og pren i veska.

Punktskriften preges inn i papiret fra baksiden.
Det må skrives speilvendt fra høyre mot venstre.

•

• Snakk inn notatet på en lydopptaker, for senere •
avspilling.
• Bruk en spesiell almanakk beregnet på punkt- •
skrift.

Skrivetavle, pren og punktskriftpapir

UNDERSKRIFTER OG NOTATER

et merke til venstre på stempelet slik at det blir
lett å plassere det riktig vei.

Se linjene på papiret
når du skriver brev og
notater

HJELPEMIDDEL

LØSNING

• Plasser en signaturramme der underskriften skal •
være.
• Skjær ut en signaturramme i den størrelsen du •
ønsker.
• Tren inn din underskrift, uten at pennen må
løftes fra papiret.
• Bruk et signaturstempel istedenfor å skrive. Sett •

Digitale lydopptakere
Almanakk

NYHETER; AVISER, RADIO OG TVuuu
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18.NYHETER; AVISER, RADIO OG TV
NYHETER; AVISER, RADIO OG TV

Tips:

90

Kikkertbriller forstørrer fra
2 ganger og oppover. Jo
større forstørrelse, jo
mindre synsfelt.

18.1 Underskrifter og notater
UTFORDRING
Få med deg nyheter

LØSNING

• Bruk egnede lesehjelpemidler til å lese avisen. •
Radio og TV formidler lokale og større nyheter.

•
•
Vanskelig å betjene
fjernkontroller
Ser ikke TV-bildet godt
nok’’’

med nyheter fra fylket du bor i. Noen steder gis
lokalavisen ut som lydavis.
Abonner på Klar Tale.
Abonner på lydaviser, som inneholder klipp fra
aviser og blader.
Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek har en abonnementsordning på noen større aviser. Du kan
enten få avisene tilsendt på CD i Daisyformat
eller laste ned/streame innholdet over Internett.

Det finnes enkle fjernkontroller i salg. Disse har
bare taster for de mest nødvendige funksjonene

•
•

• Sitt nær TV-skjermen; fra en halv meter og oppover.
• Kikkertbriller forstørrer fra 2 ganger og oppover. •
Jo større forstørrelse, jo mindre synsfelt.
• TV med stor skjerm

Optiske hjelpemidler.
Forstørrende-TV
Radio
TV
Lydaviser.
Lettlest-avisen ”Klar Tale”

Lydaviser produsert gjennom
fylkeslagene til Norges Blindeforbund
Daisyspiller eller datamaskiner

Enkle fjernkontroller

NYHETER; AVISER, RADIO OG TV

• Les nyheter på internett. De fleste norske aviser
har en egen nettutgave.
• I Norges Blindeforbunds lydaviser er det en del •

HJELPEMIDDEL

Kikkertbriller
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MOBILITET OG ORIENTERING

Tips:
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Finn noen å gå etter. Ikke
vær redd for å spørre
andre fotgjengere om det er
klart.

19.1 Mobilitet og orientering
UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Mobilitet og orientering er et eget fagområde som har med det å ta seg fram fra et sted til et annet på en sikker og
trygg måte. Det finnes en egen faggruppe som lærer bort dette faget til dem som har behov for det. Kontakt med
disse fagfolkene kan du få ved å henvende deg til Statstipend Sørøst/Statped midt kompetansesenter, til
fylkessynspedagogen eller Norges Blindeforbund. Førerhund er til god hjelp for svaksynte og blinde for å kunne bevege
seg fritt

UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING
Gå etter en annen person og hold følge med
denne personens rygg. Det bør helst være
tydelig fargeforskjell mellom ryggen og
omgivelsene.

Krysse gaten

Finn noen å gå etter. Ikke vær redd for å spørre
andre fotgjengere om det er klart.

Forbipasserende som
kommer og spør om du
trenger hjelp når du står
og venter på noen

Pakk ned den hvite stokken, for å bli mer
anonym i mengden. Av og til vil du likevel få
slike spørsmål. Svar da høflig slik at den som
ønsker å hjelpe også gir tilbudet en annen gang
du eller andre trenger hjelpen.

Treffe kjente uten å
kjenne dem igjen

Si ifra om synshemmingen og at den gjør det
vanskelig å gjenkjenne personer.

Orientere deg på skolen

Få satt opp rekkverk der det er nødvendig, for å
ha markerte ledelinjer til å finne fram.

Rekkverk

Bruk lydfyr.

Lydfyr

Unngå å kollidere i dører
og skapdører hjemme

La dørene enten være helt åpne eller helt lukket.
Monter evt. dørlukkere på de ”farlige” dørene.

Dørlukkere

Finne fram på bussholdeplass og andre
sentrale plasser

I samråd med kommunen kan det være mulig
å montere egnet lydfyr på steder det er viktig å
finne fram til. Ofte kan et lydfyr med en
fjernkontroll være en god løsning.

Lydfyr

MOBILITET OG ORIENTERING

Unngå å støte borti ting
når du går på gaten

FERIE OG FRITID uuu
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20. FERIE OG FRITID

FERIE OG FRITID

Tips:
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Kjøp av tandemsykkel.
Kontakt Syklistenes Landsforening og forhandlere for
alternativer.
Du kan få offentlig tilskudd
fra Nav for kjøp av
tandemsykkel.
Kontakt Blindeforbundet

20.1 Husk
UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Huske å ta med ting du
trenger.

Heng vesken eller sekken på en krok på innsiden av utgangsdøren. Putt ting oppi ettersom
du kommer på dem.

Krok

20.2 Reiser
UTFORDRING

LØSNING
Dra kortet over stemplingsautomaten.
Det kommer egen lyd fra automaten når kortet
er tomt. Det kan også stemples hos sjåføren på
buss og trikk, slik at du kan spørre hvor mye
som er igjen.

Reise billettløst i byene

I flere byer kan du kjøpe billett via en apper på
smarttelefon.

Reise billettløst på tog

Last ned appen til NSB og kjøp billett der. Du
kan også kjøpe billett om bord på toget og skal
som synshemmet slippe ombordtillegget.
Undersøk avgangstid og spornummer på
forhånd
Ring Jernbaneverkets telefon

Finne og rekke rett buss
eller tog
Finne og rekke rett fly
eller tog

Reise med NSB i følge
med ledsager

•
•

Bruk ledsagertjenesten som flyselskapene har
på flyplassene. Bruk ledsagertjenesten som NSB
har på for eksempel Oslo Sentralbanestasjon,
og Oslo Lufthavn. Ring og gjør avtale på forhånd. Forhør deg på forhånd om andre reiseselskapers ledsagertjeneste, og reisens pris for
eventuell ledsager.
Ledsager innvilges honnørrabatt når den han/
hun ledsager framviser tilleggslegitimasjon.

HJELPEMIDDEL
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Holde styr på når
reisekortet for
kollektivtransport er
tomt, og hvordan kortet
stemples elektronisk.

• Jernbaneverkets telefontjeneste
Ledsagertjeneste

Tilleggslegitimasjon fra
Norges Blindeforbund
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UTFORDRING
Reise med offentlige
kommunikasjonsmidler

LØSNING

• Si ifra til konduktøren når han ser billetten din

FERIE OG FRITID

•

Være selvhjulpen slik
at barn og foreldre kan
nyte livet i kjente og
trygge omgivelser

første gang om at du trenger hjelp. Gjør da en
avtale for hele reisen og fortell hvilken hjelp du
trenger.
Før reisen kan det være lurt å ha laget en
telefonliste over viktige togstasjoner,
flyselskaper, sentrale busstasjoner, taxisentraler
osv. Med mobiltelefon kan du få opplysninger,
gjøre avtaler og gi beskjeder.

• Lei hytte eller bruk egen campingvogn som kan • Campingplass spesielt tilrettelagt for
plasseres på tilrettelagt campingplass.
funksjonshemmede
• Ha andel i et sommerhus som er tilgjengelig med
offentlige kommunikasjonsmidler.

20.3 Mosjon
UTFORDRING
Gå og jogge sammen
med ledsager

Gå i fjellet sammen med
ledsager

96

HJELPEMIDDEL
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Begge holder i pannebåndet. Gå ved siden av
hverandre; den ene holder med høyre hånd og
den andre med venstre hånd. Gå i takt slik at
den enes høyre bein er i takt med den andres
venstre bein.
Ledsager går først. Hold i hver deres ende av
stokken, med enten høyre eller venstre hånd.
Ledsageren kan gi tegn til den synshemmede ved
å trykke stokken ned for å unngå lave
greiner, og ved å svinge stokken for å få den
synshemmede til å svinge unna en stein og
lignende. I slike tilfeller bør det informeres
samtidig.
Dersom terrenget er ekstra ulendt, lønner det seg
å holde ledsagers sekk i stedet for stokken.
Sjekk også turforeningen.no sin ledsager tjeneste

Elastisk bånd (pannebånd), hundebånd,
snor eller annet

Stokk på ca 1,3 meter lengde

UTFORDRING
Finne fram når du er på
tur

•
•

Vite hvor ballen, målet
og medspillerne er når
du spiller fotball

•
•

Bli fortrolig med kompass og retninger i
nærmiljøet.
En GPS kan bl.a. fortelle deg hvor du er, fortelle
deg hvordan du kan følge en rute for å komme
et bestemt sted m.m.

HJELPEMIDDEL

• Kompass med punkter
• GPS for synshemmede eller GPS-apper
til Smarttelefon

Putt ballen i en bærepose, og knyt eller tape
den igjen. Da gir ballen en lydeffekt.
Finn ballen på banen når den er i ro ved å ta litt
sand fra lomma og kast der du tror ballen er.
Let etter ballen ved å krabbe rundt i sirkel og
strekk ben og armer til sidene for å øke
aksjons- og leteradiusen. Sett radio/ musikkspiller bak målene for å vite plasseringen. Hold
kontakt med med- og motspillerne ved å rope.

Bærepose og radio/ musikkspiller
Baller med lyd

Kontakt Syklistenes Landsforening og
forhandlere for alternativer.

Syklistenes Landsforening (SLF) og deres blad ”På Sykkel”.

Du kan få tilskudd fra Helfo for å kjøpe
tandemsykkel.

Sykle sammen med
barn som ikke kan sykle
alene.

Knerten sykkelpåheng er en slags tilhenger
som kan festes bak på andre sykler. Barnet er
da selv aktiv med å trå. Med andre ord blir en
vanlig sykkel som en tandem når Knerten blir
montert på. Knerten sykkelpåheng

Knerten sykkelpåheng

Overfylte badestrender
og steiner

Bade på dypet, fra båt. Ha på radioen eller
annet som gir lyd, slik at du finner tilbake til
båten.

Båt
Radio eller transportabelt lydfyr

Svømming uten vanlige
briller

Det finnes svømmebriller med styrke. Dersom
du er lysømfintlig og trenger filtre, kan det også
settes glass med filtre i disse svømmebrillene.

Svømmebriller med styrke, evt. med
filter (Multioptikk)

FERIE OG FRITID

Kjøpe tandemsykkel

LØSNING
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UTFORDRING
Gjøre aerobicøvelsene riktig og trygt i en
gruppe

Gjør en forhåndsavtale med instruktøren slik at
du får lære øvelsene sammen med instruktøren
før du begynner i en gruppe.
Deltakerne har ofte sine egne matter og derfor
sitt eget ”område” der de utfører øvelsene, uten
å komme bort i hverandre

Trene hjemme

Bruk treningsapparat(er) eller andre
innretninger i hjemmet, for eksempel trapper.

Unngå å gå/løpe utenfor
banen på tredemølle

FERIE OG FRITID

LØSNING

•
•

Stille inn ønsket
program på tredemølle

Fest en bøyle i hoftehøyde. Løp inne i denne
slik at du kjenner det dersom du nærmer deg
kanten.
Fest strikken rundt livet. Fest den så til fronten
på tredemøllen med krokene

HJELPEMIDDEL

Ergometersykkel, roapparat, trampoline,
vektapparater, gummislanger/strikker,
trapper, tredemølle etc.

• Sirkelrund bøyle

• Aerobicstrikk og karabinkroker

Merk de ulike funksjonene med punktskrift.

20.4 Ledsaging på ski

Da det er lite tilgjengelig materiell om ledsaging på ski, er det naturlig med en liten innføring om dette her.
Dette er enkle råd beregnet på personer som ikke nødvendigvis driver med langrenn som konkurranseidrett.
Ledsagers plass
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Avhengig av den synshemmedes ønsker og eventuelle synsrester kan ledsageren ha 3 posisjoner:
Dersom den synshemmede har en synsrest, kan det være tilstrekkelig at ledsageren går foran.
Den synshemmede kan da følge og se på ledsagerens bevegelser og se på ledsagerens ski. Ved at ledsageren
snur på hodet og roper, kan også muntlige beskjeder gis.
Mange blinde foretrekker å ha ledsageren foran, særlig i forbindelse med skøyting og rulleskigåing. Ofte blir
dette kombinert med at ledsageren bruker en lydkilde som gjør at den synshemmede lett vet hvor ledsageren
er. Slike lydkilder kan være en bjelle, en musikkspiller eller et spesialutviklet ledsageranlegg. Anlegget består
av en hodebøylemikrofon og en midjeveske.

De fleste blinde foretrekker at ledsageren går ved siden. Dette gjør samtaler og fysisk kontakt enklere. Dette
forutsetter nesten at en går i løyper med 2 parallelle spor.
I noen tilfeller er det også aktuelt at ledsageren går bak den synshemmede. Dette kan særlig være aktuelt når
en går tur i ei løype med ett spor, ved forbigåing, møting og lignende. Alle beskjeder må her gis verbalt.
En alternativ metode når en skal kjøre nedoverbakker, er at ledsageren kjører i skisporet foran den
synshemmede. Ledsageren retter den ene staven bakover (vanligvis høyre stav) og den synshemmede tar tak i
eller like over trinsa på ledsagerens stav og de kjører etter hverandre. Det kan være en fordel om begge sitter
relativt lavt under slik kjøring. Dette er en måte som er vanlig å bruke av aktive blinde skiløpere.

Aktuelle beskjeder
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Også hvilke beskjeder som skal gis avhenger av den synshemmedes ønsker og behov, men her følger noen
eksempler på vanlige beskjeder som ofte blir brukt ute i sporet:
Ei ski høyre: Dette er en nyttig beskjed å gi når den synshemmede står med for eksempel høyre ski i venstre
spor. Dersom han står med venstre ski i høyre spor er anvisningen ei ski venstre. Dersom han står utenfor sporet i riktig retning, angis dette ved for eksempel 2 ski høyre eller 3 ski høyre alt etter hvor langt utenfor sporet
han er.
Tuppa til høyre/drei til høyre er kommandoer som brukes dersom den synshemmede står med skiene på tvers
eller skrå i forhold til løypa. Anvisningen etterfølges ofte av anvisningene over.
Rett fram er en anvisning som kan brukes når løperen er usikker på om han er i sporet, for eksempel når løypa
er svak eller på toppen av en fiskebeinsbakke.
Svinger kan angis ved anvisningen sving til høyre/venstre. Dersom det går litt fort bør det angis av om det er
en krapp sving, om den er slak og gjerne hvor mange grader retningsforandringen utgjør.
Bakker angis ved om de går oppover eller nedover, ca hvor lange de er og om de er bratte eller slake. I utforkjøringer kan det være lurt om ledsageren tar tak i den synshemmedes skistav tett oppunder håndtaket.
Dersom begge holder med et godt grep, gir dette meget god støtte og ledsageren har god mulighet for å styre
den synshemmede. Dersom det er så bratt at en ønsker å ploge, kan dette skje ved at begge ploger bare med
ytre ski. Dersom begge ploger med begge ski, fører dette til at skiene krysses og begge faller. Dersom det er
veldig bratt, kan det være aktuelt at ledsageren kjører foran og hele tiden snakker, for eksempel sier her, her….
Samtidig ploger begge sakte nedover.
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20.5 Sportsfiske
UTFORDRING
Finne snelle som egner
seg for synshemmede

•

FERIE OG FRITID

•
•
Forberede fisketuren

Finne en god og sikker
fiskeplass

•
•

Fiske i skumringen
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HJELPEMIDDEL

LØSNING
Åpen haspelsnelle med ”autocast” egner seg
godt for synshemmede. ”Autocast ” er et system
som gjør at senen legger seg til rette under en
tapp hver gang du sveiver inn.
En lukket haspelsnelle av god kvalitet er bra for
nybegynnere. Disse er enkle å kaste med og
hvis du holder stangen slik at du kan la snøret
gli mellom pekefinger og tommel når du sveiver
inn er det liten sjanse for at noe galt kan skje.
Multiplikatorsnelle fungerer bra for viderekomne. Den er særlig egnet for fiske fra båt,
røyedrag og dorgefiske.
Gjør unna mest mulig av forberedelsene mens
du er hjemme og kan bruke luper, lamper og
lese-TV som ikke er tilgjengelig ute i naturen.
Snakk med kjentfolk og få tips.
Bruk brygger med stoppkanter, for eksempel
jernbanesviller.
Mange steder er det nå laget spesielle
fiskeplasser for funksjonshemmede.
Bruk plasser der du er trygg og kjenner
elve- eller sjøbredden og bunnforholdene.
Bruk hodelykt av god kvalitet for å komme gjennom skogen. Dersom du har en diagnose som
innebærer nedsatt mørkesyn, kan slike lykter
dekkes av NAV

Hodelykt

UTFORDRING
Få den tynne senen
gjennom stangringene
og feste den i sluken

Vikle senen flere ganger rundt tannpirkeren. Senen er da lettere å styre og føle enn ved bare å
holde i senen. Finn stangringen nærmest snella
og tre tannpirkeren gjennom denne og så de
andre ringene. Når du skal finne og feste senen
i seneinngangen på sluken, kan du spikke tannpirkeren svært tynn ytterst. Du kan også bruke
en tynnere gjenstand enn en tannpirker.

Sveive inn når du har
fått napp

Snu deg 45 grader fra til nappet. Stanga gjør da
mye av jobben ved innsveivinga. Reguler styrken på bremsen (på snella) etter motstanden
fra fisken.

•
•
•

Mange som har en synsrest vil kunne følge med
duppen ved hjelp av en kikkertbrille for avstandsbruk.
Velg lett synlige dupper, for eksempel hvit dupp.
Det finnes også «refleksgule» dupper.
Det er lettere å se duppen når den er nær land
enn langt unna. Dette kan utnyttes ved at du
fisker mest om kvelden da fisken ofte går
nærmere land.

Tannpirkere

• Kikkertbriller
• Lett synlig dupp

Fiske med dupp og
våtflue

Sett duppen i enden av sena, gjerne på en «fortom» som er like lang som stanga. Fest flua 30
cm fra duppen. Du kan fordele fluene med ca 30
cm mellomrom. Fluene kan enten festes direkte
på sena (knyt hardt slik at kroken kommer ned
i vannet) eller i en liten opphenger. Egner seg
både i elv og i stille vann. Ved fiske i elv er det
viktig å sveive inn umiddelbart etter kastet.

Dupp og våtfluer

Fiske med våtflue fra båt

Metoden over kan også brukes ved dregging
etter båt. Fungerer da også godt uten duppen i
enden.

Kastestang og våtflue
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Følge med på duppen
når du fisker med dupp

HJELPEMIDDEL

LØSNING
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UTFORDRING
Klarer ikke/liker ikke å
feste levende mark på
kroken

LØSNING

• Jigg er en spesialkrok (ofte med skarp farge)
•

som sammen med et agn i et gummiaktig stoff
erstatter krok og mark.
Det er laget naturtro kunstig mark (Gulp/softbait) som egner seg for meitefiske. «Markene»
selges i forskjellig lengde (2,5, 5 og 10 cm).

HJELPEMIDDEL
Fiskekrok og kunstig mark.
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20.6 Fotografering
Selv om fotografering kan være en synskrevende aktivitet, er det mange synshemmede som har stor glede av å
fotografere. På samme måte som for normaltseende, er det hyggelig å forevige begivenheter og turer. I tillegg
er det mange som i mange sammenhenger føler at de går glipp av mye av det andre opplever av synsinntrykk.
Da kan det være en god idé å fotografere og så se på bildene senere, gjerne da ved hjelp av optiske
hjelpemidler eller forstørrende TV. I det følgende kommer noen enkle råd for valg av kamera og for hvordan
bildene kan tas slik at de blir tydelige og lette å se.
Mange synshemmede har funnet det nyttig å bruke digitale kameraer som alternativ til kikkerter. Ved hjelp av
zoomfunksjonen kan du zoome deg inn på skilter, skjermer m.m. og lese teksten. Det er mulig å bruke
kameraene på dagens mobiltelefoner. Enda bedre er det å bruke et digitalt kamera med stor optisk zoom
(10-20 ganger) når en skal fotografere. Etterpå kan en benytte kameraets digitale zoom for å få ytterligere
forstørrelse. Samme teknikk kan benyttes under forelesninger og foredrag. Da kan fotografering av
presentasjonene foran i salen også i stor grad erstatte notater.

UTFORDRING
Finne et kamera som
egner seg for deg

LØSNING

• Lytt til råd fra synshemmede som fotograferer
og fra butikkpersonalet.
• Det er i dag kompaktkameraer som har automa-

tisk innstilling av blenderåpning og automatisk
fokusering. Dette vil være en fordel for de fleste.
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• Med zoom-funksjon kan motivet trekkes

nærmere. Vurder om dette er viktig for deg.

HJELPEMIDDEL

UTFORDRING
Finne et kamera som
egner seg for deg

Få med ønskede detaljer
når du fotograferer

Bruke lyset til å ta gode
bilder

HJELPEMIDDEL

LØSNING

• Dersom du ønsker å gjøre noe ekstra ut av det
å ta bilder, kan et speilreflekskamera være
aktuelt. Et slikt kamera gir mange muligheter
og fine bilder.

Bruk god tid. Ved å gå nær motivet vil detaljene
komme bedre fram. Dersom det ikke er mulig å
komme nær, vil et kamera med zoom-funksjon
være en fordel.

• Ta bilder om morgenen og kvelden. Du kan da

•
• Ta bilder etter regnvær. Solskinn like etter regn
gir et klart og skarpt lys som ofte gir gode
bilder.

Plassere og stille inn
kamera

Bruk god tid. Benytt kamerastativ, evt. kan du
legge kameraet mot noe som står støtt.
Ved litt mer avansert landskapsfotografering
anbefales å bruke søkeren aktivt og undersøke
motivet godt. Gå gjennom søkeren bit for bit
også på sidene. Forsøk så å danne deg et helhetsbilde og vurder om bildet vil bli bra.

Kamerastativ
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få spennende lys- og skyggevirkninger som blir
annerledes enn bilder tatt midt på dagen.
Ta bilder med sola litt fra siden. Du får da fram
skyggevirkninger som gir kontraster i bildet.

20.7 Motorsykkel
UTFORDRING
Holde god kontakt med
sjåføren som passasjer
på motorsykkel

HJELPEMIDDEL

LØSNING
Med intercom kan du og sjåføren snakke
sammen uten å måtte rope. Det letter kommunikasjonen med hensyn til hvor dere skal kjøre
og når dere skal ta pause, og sjåføren kan holde
deg orientert under kjøringen.

Intercom
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20.8 Synge i kor
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UTFORDRING

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Lære sangtekster

Skann tekstene og lær dem utenat.
Eller samarbeid med seende i koret når dere
skal lære en sang.

Skanner

Lære riktig stemme

Ta opp egen stemme under korøvelsen og
arbeid videre med denne hjemme.

Diktafon eller lydopptaker på telefon

Finne nye sanger

Søk etter sangtekster og skriv med ut i punktskrift

20.9 Bruke musikkanlegg
UTFORDRING

LØSNING

Finne den CDen du vil
høre på

Lag en nummerert liste i punkt over alle CDene. Merk CDene med tilsvarende punktnummer
som på listen og ha dem i stigende rekkefølge i
CD-stativet.

Har ikke CD-spiller

Wimp og Spotify er eksempler på to tjenester
som du med reklame kan lytte til musikk uten
kostnad. Du kan også betale en liten sum for å
få fri tilgang til musikken reklamefritt. Løsningen
kalles å streame og du kan gjøre det både fra
data, nettbrett og smarttelefonen din dersom du
har internett.

HJELPEMIDDEL
Liste eller kartoteksystem i punktskrift.
Dymotape/plastfolie for punktskrift.
Kabinetter for oppbevaring av CDer

20.10 Kafé og restaurantbesøk
UTFORDRING
Lese menyen
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LØSNING

• Peppes Pizza har menyene i punktskrift.
• Be servitøren lese menyen

HJELPEMIDDEL

• Meny i punktskrift

UTFORDRING

LØSNING

Skille tallerken og duk

• Benytt serviett eller lignende for å få fram

HJELPEMIDDEL

kontrast, og dermed for eksempel kunne skille
mellom hvit duk og hvit tallerken.

• Bruk tallerkenbelysning, bærbare lykter/lamper • Tallerkenbelysning/kuvert-belysning
som går på batterier (gjerne oppladbare) som
er lette å ha med seg og plassere ved siden av
tallerkenen.

• Be kelneren om å få maten servert ferdig renset
og oppstykket.
• Avtal med en seende ledsager at han/ hun

Rense benmat

Gå med serveringsbrett

20.11
UTFORDRING
Unngå å dulte borti
andre dansende

FERIE OG FRITID

renser maten din, mens ledsagerens tallerken
står foran deg. Når ledsager har renset din mat,
bytter dere tallerkener.

Når begge bærer hvert sitt brett: gå ved siden
av hverandre med albue mot albue.

Dans
LØSNING

HJELPEMIDDEL

Orienter deg etter høyttalerne, partner, andre
dansende og kanten på dansegulvet.
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21. HUNDEHOLD

HUNDEHOLD

Tips:
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Furminator er en hårtrimmer
for hunder. Det er forskjellige
modeller for hunder med
langt og kort hår. Furminator
fjerner underpels og løse hår
og reduserer røyting. En tørr
mikrofiberklut er også
effektivt.

21.1 Hundehold
UTFORDRING
Vasket og tørke av
hunden før den går inn i
leiligheten/huset

• Bøtte, grønnsåpe, mikrofiberklut,

•

• Hageslange

mikrofiberklut og håndkle ved utgangsdøren før
turen.
Ha en hageslange ved inngangsdøren og skyll
hunden før dere går inn
Hvis mulig, anlegg hundegården i flukt med terrassen, slik at hunden kan slippes ut
verandadøren.

Ta opp hundens avføring

Ha en vrengt hundepose klar i hånda, følg med
hånda fra ryggen til hunden ned mot halen og
videre til bakken. Føl deg fram til avføringen
med posen på hånda. Grip om ”uhumskhetene”,
og vreng posen og knyt den.

Finne søppeldunk
dersom du har fått tatt
opp hundens avføring

Fest/knytt posen til hundens sele, til du kommer
over en søppeldunk.

Hundepose

• Fukt hendene forsiktig med vann og bruk fingre•

Unngå løst hundehår i
huset.

håndkle

HUNDEHOLD

Hunden har det travelt
med å få gjort sitt
fornødne

Kvitte seg med hundehår
på bukse eller kjole

HJELPEMIDDEL

LØSNING

• Gjør klar en bøtte med varmt grønnsåpevann,

ne til å stryke av hundehårene nedover. Gjenta
dette flere ganger om nødvendig. Du kjenner om
du får med deg hundehår.
Rull en klesrulle over tøyet. Riv/klipp av den
brukte tapen og den er klar til neste gangs bruk.
Furminator er en hårtrimmer for hunder. Det er
forskjellige modeller for hunder med langt og
kort hår. Furminator fjerner underpels og løse
hår og reduserer røyting. En tørr mikrofiberklut
er også effektivt.

• Klesrulle (fås kjøpt for eksempel på
H&M, Clas Ohlson og Dressmann)

Furminator
Mikrofiberklut
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22. BARN OG SYNSHEMMEDE FORELDRE

108

22.1 Mating
UTFORDRING
Mate baby/lite barn uten
mye søl

•

LØSNING

HJELPEMIDDEL

• Ha barnet i armkroken og hold armen din dels
•
Gi små barn grøt

Gi et spedbarn Biovit,
Sanasol eller lignende

rundt barnet samtidig som du med denne armens fingre føler barnets munn. Mat med den
andre hånden.
La barnets rygg hvile mot din mage. Hold barnets hender nede med din venstre hånd og gi
barnet mat med din høyre.

• Lag grøten litt tynn (bløt) og la barnet suge i seg • Tutekopp med stort hull
grøten
• Lag tykk grøt
• Kjøp engangssprøyter (uten spiss) på apoteket. • Engangssprøyter uten spiss
Riss inn et hakk i stemplet ved ønsket antall ml.
Hell litt Biovit, Sanasol eller tran i et eggeglass.
Stikk sprøyten ned i væsken og dra opp stemplet til du kjenner hakket. Sprøyt så medisinen
forsiktig inn i barnets munn.
Enkelte medisiner leveres med slike sprøyter,
men du må selv lage hakket.
Samme metode kan benyttes ved oppmåling av
morsmelkstillegg. Sprøyt den oppmålte varme
melken ned i tåteflasken. Til melk kan du bruke
en sprøyte på 50 ml. Sprøytene tåler koking,
men ikke for lenge.

BARN OG SYNSHEMMEDE FORELDRE

Sett deg slik at bena og knærne dine støttes litt
opp. Hold knærne samlet. Legg babyen slik at
den har bakhodet mot dine knær og føttene mot
din mage. Med knærne merker du om babyen
snur hodet. Med din ene hånd styrer/holder du
babyens hender, mens du mater med den andre
hånden. Ha maten i en bolle med høye kanter.
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UTFORDRING
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LØSNING

Sterilisere tåteflaske

Kjøp tåteflaskesterilisator. Den er lettere å hanskes med enn kokende vannkjeler

Gi barn opplæring i
bordskikk

Avtal med seende, for eksempel barnehagepersonalet, om at de er ekstra oppmerksomme på
dette og at de gir tilbakemelding om dette

HJELPEMIDDEL
Tåteflaske sterilisator

22.2 Vask og stell
UTFORDRING

LØSNING

Vaske og skifte bleie på
lite barn

Bruk hånddusjen for å være sikker på at barnet
blir helt rent. Hold alltid en hånd på barnet når
det ligger på stellebordet.

Vaske og skifte på lite
barn

Vask stumpen i håndvasken. Husk å ha i kaldt/
lunkent vann til slutt, så barnet ikke brenner
ryggen på en varm kran. Skift på barnet på gulvet. Legg det på et teppe/madrass med håndkle,
og sitt selv på knærne mens du arbeider.

Finne riktig salve

Merk de ulike salvene med punktskrift.

Pusse tenner på barn

Puss ved å holde tannbørsten i den ene hånden,
og bruk den andre hånden til å styre og kjenne.

HJELPEMIDDEL

22.3 Små barn og sikkerhetstiltak
UTFORDRING
Små barn som utforsker
ting i leiligheten

LØSNING

HJELPEMIDDEL

22.4 Bære barnet
UTFORDRING
Holde lite barn når du
går inne uten å dulte
borti hindringer

LØSNING

HJELPEMIDDEL

Hold barnet med den ene hånden og la det hvile
sitt hode ved ditt hode. Den andre armen holder
du et stykke foran barnets hode når du går.

22.5 Leker og spill
UTFORDRING
Spille spill når barn og/
eller foreldre er synshemmede

LØSNING

HJELPEMIDDEL

• Kjøp leker og spill gjennom Adaptor.
• Tilrettelagte og merkede leker og spill
• Foreta egne merkinger av lottospill, pekebøker • Dymotape, gjennomsiktig kontaktpapir,
og ulike former for kortleker. Bruk dymotape,
gjennomsiktig kontaktpapir eller merk kortene
med punktmaskin. Med mye møye er det mulig
å punktmerke et helt monopolspill.

BARN OG SYNSHEMMEDE FORELDRE

Vær nøye med at det er fritt for småsaker rundt
barnet som det kan svelge. Sett vaskemidler
og andre giftige stoffer høyt opp og ha krok på
enkelte skapdører. Bruk barnesikring i stikkontaktene eller installer pirkesikkert vegguttak.
Bruk barnesikring på stekeovnen og høy kant på
komfyren. Sett grind foran trappa. Bygg høyere
rekkverk på verandaen.

punktmaskin
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22.6 Skjønnlitteratur for barn på lyd og i punktskrift
UTFORDRING

Lese bøker for barn

BARN OG SYNSHEMMEDE FORELDRE

•

som låner. Lån av lydbøker fra NLB og KABB er
gratis. Lydbøkene sendes portofritt i posten.
Lån lydbøker fra offentlig bibliotek.
Last ned lydbøker fra internett.

22.7 Barn i huset
UTFORDRING

(NLB) i Oslo, tlf: 22 06 88 00.
KABB Tlf. 69 88 31 11.

• Bruk for eksempel lydbokforlaget.no
HJELPEMIDDEL

LØSNING

Barnet kan ødelegge
gjenstander du er redd
for (ved uhell)

Sett bort (lagre) ting du er redd for

Ikke tråkke på leker som
ligger på gulvet

Subb med føttene og føl deg fram på den måten,
for ikke å tråkke på lekene.

Ikke snuble i sykler som
ligger foran trappa og
sekker som ligger innenfor døra

Gjør en avtale med barna og vennene deres om
hvor syklene og ryggsekkene skal plasseres.

22.8 Ut på tur
UTFORDRING
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LØSNING

• Kontakt Lydbiblioteket for å kunne bli registrert • Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

HJELPEMIDDEL

LØSNING

Gå med barnevogn

For høyrehendte: Bruk mobilitetsstokken i din
høyre hånd. Benytt stokkteknikkene du ellers
bruker. Hold vogna i venstre hånd og dra den
etter deg.

Mobilitetsstokk

Gå med barnevogn i
kombinasjon med
førerhund

Førerhunden går som vanlig på din venstre side.
Hold barnevogna i høyre hånd og dra den etter
deg.

Førerhund

UTFORDRING
Gå med barn i pulk på
sommerstid
La barnet leke fritt uten
å bli holdt i hånden

Førerhunden drar pulken mens den som vanlig
går på din venstre side.

Pulk med hjulfeste

• Heng en liten bjelle bak på ryggen til barnet eller • Liten bjelle eller noe annet som lager lyd
•

på barnets sko eller lue. (Obs! Barnet kan etter
hvert ”lure” deg ved å holde hånda for bjella slik
at den ikke høres.)
For sterkt svaksynte foreldre kan det være en
hjelp å kle barnet i sterke farger når det er ute.

• Bruk sele/bånd på barnet
• Sele
• Avtal på forhånd med barnet at der dere nå skal
gå, er det viktig at dere leier hverandre
• Bruk bæremeis når barnet er gammelt nok og • Bæremeis
turen ikke er for lang. Kan også være nyttig i
butikker.

Øve sykling med barn

Fest et hundebånd til sykkelen

Hundebånd

22.9 Ta temperaturen
UTFORDRING
Ta barnets temperatur

LØSNING
Med det norsktalende termometeret følger det
med egne følere for måling av feber, ute- og
innetemperatur. Bruk engangshylser av plast
hvis temperaturen skal måles i rectum. Hylsene
fås kjøpt på apoteket. Flere synshemmede småbarnsforeldre har etter hvert fått dekket et slikt
over folketrygden.

HJELPEMIDDEL
Engelsktalene febertermometer
Norsktalende ute/inne/feber-termometer

BARN OG SYNSHEMMEDE FORELDRE

Gå tur med lite barn

HJELPEMIDDEL

LØSNING
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22.10 Blikk og kroppsspråk
UTFORDRING

BARN OG SYNSHEMMEDE FORELDRE

Kompensere for helt
eller delvis mangel på
blikkontakt med barna

114

•

•

LØSNING
Bruk mye berøring og kjærtegn i samværet
med barna. Bruk i tillegg språket aktivt. Bevisst
variert stemmebruk er et annet nyttig middel for
å få fram et budskap. Tilbring mye tid på gulvet
sammen med barnet. Da er det lettere å følge
med på og ta del i barnets aktiviteter. Gi barnet
muligheter til hyppig blikkontakt med seende,
spesielt i den første tiden, om begge foreldrene
er blinde eller sterkt svaksynte.
Lær babymasasje. For eksempel stimulering av
babyens håndflater mens den ligger på ryggen
og ser opp i ansiktet på en forelder, som stryker
og ”ser” på barnet.

• Delta på babysvømming
Dele felles oppmerksomhet med barnet om ting i
leiligheten.

Bær barnet med deg rundt i leiligheten og se/
kjenn på gjenstander mens du navngir dem.
Dermed styrer du barnets oppmerksomhet

Gjøre en muntlig avtale
med barnet og vite at
han/hun har forstått

Be barnet gjenta avtalen/beskjeden.
Eventuelt hold lett i barnet for å forsøke å fange
oppmerksomheten når en beskjed blir gitt.

HJELPEMIDDEL

22.11 Barnehagen
UTFORDRING

LØSNING
Be barnehagen om å legge forholdene til rette slik at barnet får en del fysiske utfordringer
utendørs. Videre be personalet være ekstra
oppmerksomme med hensyn til å gi synsstimulerende aktiviteter. For eksempel spill, tegnepregede formingsaktiviteter, innlæring av farger og
lignende

Være orientert om beskjeder fra barnehagen

Få utdelt planer etc. i trykt eller vanlig skrift,
eventuelt innlest på lydfil. Bli muntlig informert.
Spør selv personalet av og til om det er noen
beskjeder.

HJELPEMIDDEL

Lese-TV. Skanner. MP3-spiller.

22.12 Skolen
UTFORDRING
Lekser, lære å skrive
(skriftforming

LØSNING

HJELPEMIDDEL

Be læreren være ekstra oppmerksom på barnets
læring av skriftforming.

• Kontakt Tambartun og undersøk om aktuelle • Skolebøker som er produsert i punktskolebøker finnes i punktskrift eller på lyd.
skrift eller på lyd fra Tambartun
• Mange skolebøker finnes som e-bok
• PC
• Skriv for eksempel ned diktater, regnestykker, • Punktskriftmaskin, PC, Optacon, Abacus,
engelske gloser og annet på PC eller punktskriftsmaskin for deretter å høre barna i stoffet.
Barna må da selv være i stand til å diktere.
Optacon for å finne ut hvordan regnestykker er
satt opp. Abacus til utregning. PC med internett
for å hente materiale til særoppgaver og lignende For øvrig er skanner og lese-TV aktuelle
hjelpemidler for foreldrene under barnets lekselesing.

BARN OG SYNSHEMMEDE FORELDRE

La barnet få nok synsstimulerende og fysiske
aktiviteter

skanner, lese-TV
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UTFORDRING
Foreldremøte med
klassestyrer

BARN OG SYNSHEMMEDE FORELDRE

Formidling av beskjeder
mellom klassestyrer og
blinde foreldre
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HJELPEMIDDEL

LØSNING
Be om å få en ekstra konferansetime utover den
ene fastsatte timen i halvåret.
Be om å få komme tidligere/ bli igjen etter
møtet for å få den viktigste informasjonen

• Ta tidlig kontakt med barnets klassestyrer og få i •

•

stand en ordning der læreren leser inn
beskjeder, lekseplaner og annen informasjon på
en diktafon. Diktafonen følger med barnet hver
dag, og foreldrene kan lese inn svar og
beskjeder på tilsvarende måte til
læreren.
Eventuelt kan klassestyrer ringe hjem dersom
barnet har beskjeder skrevet med håndskrift,
som kan være vanskelig å lese både for barnet
og foreldrene.

Diktafon

• Kommunikasjon mellom skole og foreldre kan
skje via e-post.

NOEN NYTTIGE ADRESSER uuu

Noen nyttige adresser
Adaptor hjelpemidler
Tlf. 23 21 55 55
hjelpemidler@adaptor.no
www.adaptor.no

Statped midt
fagavdeling syn
Tambartun
Tlf. 02196
statped.midt@statped.no
www.statped.no/syn
Norges Blindeforbund,
sentraladministrasjonen
Tlf. 23 21 50 00
info@blindeforbundet.no
rehab.oslo@blindeforbundet.no
www.blindeforbundet.no

Midt-Norge
Tlf. 73 80 01 50
rehab.trondelag@blindeforbundet.no
Nord-Norge
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no
Norges Blindeforbund,
kurssentre
Hurdal syn- og mestringssenter
Tlf. 63 98 80 00
rehab.hurdal@blindeforbundet.no

Nav Kompetansesenter for
tilrettelegging og deltakelse
Tlf. 21 06 88 70
tilde@nav.no
www.nav.no/søk etter kompetansesenter
for tilrettelegging og deltakelse
Norsk lyd- og
blindeskriftbibliotek
Tlf. 22 06 88 10
utlaan@nlb.no
www.nlb.no

NOEN NYTTIGE ADRESSER

Statped sørøst
fagavdeling syn
Hovseter
Tlf. 02196
statped.sorost@statped.no
www.statped.no/syn

Norges Blindeforbund,
regionskontor
Vestlandet
Tlf. 55 33 69 55
rehab.bergen@blindeforbundet.no

Solvik syn- og mestringssenter
Tlf. 56 15 77 70/71
rehab.solvik@blindeforbundet.no
Evenes syn- og mestringssenter
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no
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EGNE TIPS

Tips:
Hvordan skille mellom
sjampo- og balsam i dusjen når du ser lite eller
ingenting? Sett strikk
rundt sjampoflasken!
SHAMPOO

BALSAM

I dette heftet har vi samlet tips og triks fra synshemmede og fagpersoner som kan
gjøre hverdagen enklere for den som ser lite eller ingenting. Målgruppa kan være
synshemmede selv, foreldre eller annen familie til synshemmede, synspedagoger,
lærere, synskontakter og ergoterapeuter. Vi håper også at blinde og svaksynte kan
bli inspirert til å bruke fantasien og finne egne løsninger.
«Fantasien er det viktigste
hjelpemiddelet mitt i hverdagen»

