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INTRODUKTION

Dette IMPACT undervisningsmodul sætter fokus på hjælpemidler til blinde
og synshandicappede.

Modulet giver først et overblik over syn og synshandicap, de mulige
tekniske hjælpemidler, samt måder hvorpå man kan gøre hjælpemidlerne
tilgængelige for de mennesker, som har behov for dem.

Dernæst følger en mere detaljeret beskrivelse af, hvordan personalet i
social- og sundhedssektoren kan medvirke til at sikre, at synshandicappede
med uopfyldte behov for hjælpemidler får de rette tilbud.

Formålet med modulet er at give en forståelse for:

•  udbredelsen og konsekvenserne af de vigtigste synshandicap

•  det brede udvalg af tekniske hjælpemidler, som i øjeblikket er til
rådighed

•  hvordan synshandicappede får – eller sommetider ikke får – de
tekniske hjælpemidler, de har brug for

•  hvor vigtig en rolle personalet i social- og sundhedssektoren spiller i
forhold til at sikre, at behovet for hjælpemidler dækkes
tilfredsstillende.

Der er lagt særlig vægt på den nøglerolle, ansatte i social- og sundheds-
sektoren kan have som hjælpemiddelformidlere. I følgende tre klient-
situationer er der mulighed for at opdage uidentificerede synshandicap
og/eller ikke opfyldte behov for hjælpemidler:

•  i hjemmet (f.eks. besøg af den kommunale sygepleje, socialrådgiver
eller hjemmehjælper)

•  i konsultationen hos den praktiserende læge

•  på hospitalet (under indlæggelse eller lige før udskrivning)
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Hjælpemiddelformidlere

Husk fra introduktionsmodulet….

En hjælpemiddelformidler er en ansat i social- eller sundhedssektoren, som
uden at være specialist i hjælpemidler, sikrer at klienterne/patienterne får
de relevante hjælpemidler. Som hjælpemiddelformidler er man
opmærksom på uopfyldte behov, som opstår på grund af handicap eller
aldersrelaterede funktionsproblemer, og handler relevant i forhold til
problemerne.

Dette kan blandt andet indbefatte at hjælpe mennesker til at få tekniske
hjælpemidler ved at henvise dem til en ergo- eller fysioterapeut eller andre
specialister inden for området eller selv agere på en mere direkte måde.
Alle ansatte i social- og sundhedssektoren, som beskæftiger sig med ældre
og handicappede, bør have den nødvendige faglige viden og kompetence,
som gør dem i stand til at handle som hjælpemiddelformidler.

Gennem hele dette modul følger vi to cases, Nicole og Eleen, som blev
præsenteret i introduktionsmodulet. Desuden introduceres nye cases, som
illustrerer bestemte situationer undervejs.
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1 SYNSHANDICAP OG HJÆLPEMIDLER

Dette afsnit indeholder vigtige informationer om synshandicap i Europa i
dag. Afsnittet indeholder epidemiologiske facts om synshandicap, forklarer
øjets funktioner og viser hvordan synsproblemer opstår.

Der redegøres for, hvilke konsekvenser synshandicap har for de menne-
sker, som må leve med dem, ligesom de vigtigste tegn på et muligt
synshandicap beskrives.

Dernæst følger en oversigt over hovedtyper af hjælpemidler til blinde og
synshandicappede samt en beskrivelse af, hvordan synshandicappede (eller
i hvert fald de, hvis handicap er blevet opdaget) typisk kan få adgang til
hjælpemidler.

Til slut beskrives de færdigheder og den viden, som personalet i social- og
sundhedssektoren har brug for for at være i stand til effektivt at formidle
kontakt mellem brugere med uopfyldte behov og de relevante
servicefunktioner.

1.1 Forskellige synshandicap og hjælpemiddelløsninger

Der er mange årsager til synshandicap. Det kan skyldes genetiske faktorer,
infektioner, fysiske tilstande eller traumer. Man kan være synshandicappet
fra fødslen, et synshandicap kan udvikle sig pludseligt, eller det kan
udvikle sig progressivt, således at ens syn gradvist forværres.

Mange forskellige tilstande kan påvirke øjet. Effekten og graden af syns-
handicap forårsaget af disse tilstande varierer en del. Som med andre han-
dicap varierer synshandicap fra person til person. Også for den enkelte
ændres synshandicappet fra en svag begyndelse til en fuldt udviklet
tilstand.

De fleste mennesker med synshandicap oplever delvist synstab af forskel-
lig art og i forskellige grader, og en mindre gruppe oplever fuldt tab af
synet. Udtrykkene  “blind” og ”svagsynet” bruges ofte til at beskrive den
grad af synstab, en person har.
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Betegnelsen blind bruges til at beskrive et betydeligt og permanent synstab,
mens svagsynet refererer til et mindre alvorligt synstab. Der er forskellige
officielle definitioner på graden af synstab, og disse kan påvirke
muligheden for at få hjælp fra det offentlige i form af økonomisk eller
anden støtte.

Mange tror, at det at man er blind betyder, at man ikke kan se noget
overhovedet. I virkeligheder er det kun 18% af de blinde og meget svag-
synede, som ikke har noget brugbart syn. Hvad angår de svagsynede, som
stadig har et restsyn, er der meget stor forskel på, hvor brugbart dette syn
er, selv blandt mennesker med den samme diagnose.

En minoritet af synshandicappede kan skelne lys, men intet andet. Så selv
om man ikke har noget egentligt syn, betyder det, at man kan opfatte lys, at
man kan lokalisere vinduer og dermed orientere sig i rummet.

Nogle mennesker har ikke noget sidesyn; andre ikke noget centralsyn.
Nogle har et tunnelsyn, mens andre igen ser alt svagt og uklart, eller som et
kludetæppe af klare og uklare områder.

De fleste synsproblemer kan korrigeres ved brug af briller eller
kontaktlinser. Der er imidlertid mange, hvis synsproblemer ikke helt kan
løses ad den vej. Dette modul beskæftiger sig primært med de
synsproblemer, som ikke kan rettes ved hjælp af briller eller kontaktlinser.

Det er meget forskelligt, i hvor høj grad et synshandicap påvirker den
enkelte. Nogle kan have så meget syn tilbage, at de kan læse tekster sat
med stor skrift, og i nogle tilfælde almindelige tekster, men de kan have
vanskeligt ved at komme over gaden.

Konsekvenserne af et givet synshandicap varierer meget afhængig af:

•  den nøjagtige tilstand
•  hvor meget tilstanden har udviklet sig
•  hvor passende den enkeltes omgivelser er
•  adgangen til hjælpemidler og anden støtte
•  den enkeltes evne til at klare sig

Handicap og hjælpemiddelløsninger

Tekniske hjælpemidler kan være en støtte for mennesker med
synshandicap. Enten ved at forbedre deres restsyn (mere end 80% af de
svagsynede har et brugbart restsyn) eller ved at give mulighed for at øge
udnyttelsen af de andre sanser såsom hørelsen og følesansen.
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Teknologi kan give privatliv

Ved hjælp af tekniske hjælpemidler kan synshandicappede læse og skrive
og udføre daglige gøremål uafhængigt af andre og dermed fortsat have en
høj livskvalitet. Ud over disse direkte praktiske fordele kan hjælpemiddel-
teknologi også bidrage med løsninger på problemer, som er mindre åben-
bare, men betydningsfulde for den blinde. Ifølge John Gill, som repræ-
senterer det engelske Royal National Institute of the Blind, er “manglen på
privatliv en af de mest umynddiggørende ting ved at være blind.” Dette
skyldes, at blinde i mange tilfælde er afhængige af hjælp fra andre menne-
sker til dagligdags gøremål, såsom at få læst private breve op. Tekniske
hjælpemidler kan reducere denne afhængighed af andre.

Selvfølgelig skal tingene ses i det rette perspektiv. Det er ikke realistisk at
forvente tekniske universalløsninger på synshandicap. Med John Gill’s ord

ville det være: “uklogt udelukkende at søge  tek-
niske løsninger på menneskelige problemer”.

I tidens løb har traditionelle hjælpemidler såsom,
blindestokken, Braille-maskiner og båndoptagere
bidraget betydeligt til øget mobilitet, uafhængighed
og livskvalitet for mennesker med synshandicap.

For nylig er der desuden
kommet en række nye

hjælpemidler til brug i hjemmet og på arbejds-
pladsen. Som eksempler kan nævnes et mini
videokamera, som “læser” trykt materiale og
reproducerer det i forstørret form på en edb-
skærm eller et fjernsyn, software og tale-
maskiner, som kan læse teksten på en computer-
skærm højt og Braille-tastaturer til PC.

Faktisk kan blinde og svagsynede nu få adgang til en række aktiviteter, som
før var lukket land, ved hjælp af talte beskeder (naturligt eller syntetisk),
taktile markeringer, forstørret skrift og andre løsninger.

Udfordringen består i at sikre adgang til disse nye teknologier for alle de
mange mennesker, som kunne drage fordel af dem, men som endnu ikke er
i stand til at udnytte dem. Grundene kan være, at deres behov ikke er
erkendt, at de ikke kommer i kontakt med de relevante hjælpemiddel-
tjenester eller i værste fald, at de simpelthen ikke har råd.
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! Opgaver til teksten

Skriv så mange eksempler på tekniske hjælpemidler for blinde og
svagsynede, som du kan komme i tanke om. Nævn både eksisterende og
fremtidige hjælpemidler, som du tror blinde og synshandicappede kunne
have gavn af. Hvis du har mulighed for det,  kan du sammenligne din liste
med andres.

1.2 Udbredelse

Verdenssundhedsorganisationen (WHO) anslår, at der på verdensplan er
ca. 148 mill. mennesker med synshandicap.

WHO oplyser at:

•  omkring 38 mill. mennesker med synshandicap er blinde.
Andre 100 mill. har nedsat syn eller delvist syn og har
risiko for at blive blinde.

•  ni ud af ti blinde lever i den tredje verden.

•  der er mange grunde til synshandicap, men der er stor
forskel på hovedårsagerne til synshandicap i den vestlige
og den tredje verden.

•  i den vestlige verden skyldes de fleste synshandicap
aldersrelaterede forhold såsom grå stær og
makuladegeneration (forkalkning).

•  i udviklingslandene skyldes de fleste tilfælde af
synsnedsættelse fejlernæring og utilstrækkelige sundheds-
og behandlingssystemer.

•  mere end 80% af alle tilfælde af blindhed kunne
forebygges eller behandles ved hjælp af eksisterende
viden og teknologi.

Der findes forskellige beregninger over antallet af mennesker med
synshandicap, afhængig af hvilken definition, der benyttes. I EU for
eksempel anslås det, at andelen af befolkningen med synshandicap ligger
på 2 – 3% -  svarende til mellem 8 og 12 millioner mennesker. Heraf er
(ifølge tal fra det engelske Royal National Institute of the Blind) omkring
2% under 14 år, 9% mellem 15 og 59 år, 19% er mellem 60 og 74 år, og
70% er over 75 år.
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Synshandicap er altså i høj grad et aldersrelateret fænomen, og da den
gennemsnitlige levealder stiger, er antallet af blinde og svagsynede også
støt stigende.

! Opgaver til teksten

Tænk på synshandicappede mennesker, som du kender, og skriv svarene på
følgende spørgsmål:

•  Hvordan ved du, at disse mennesker har et synshandicap?
•  Hvor alvorligt er deres synshandicap?
•  Hvilken alderskategori tilhører de?
•  Hvordan passer det på dette afsnits statistik. Prøv at forklare eventuelle

forskelle.

! Undersøg - hvor mange mennesker er synshandicappede i
Danmark?

I dette modul præsenterede vi nogle statistikker om synshandicap i Europa.
Prøv at finde statistikker, der viser hvor mange synshandicappede, der er i
Danmark. Prøv at finde statistikker, der viser sammenhængen mellem
synshandicap og andre faktorer, såsom alder eller køn.

To kilder kan bruges til at indsamle specifikke statistikker:
- den/de nationale organisation(er) for blinde og svagsynede

- Nationale statistiske kontorer (som ofte har lokalafdelinger og
websites); deres statistiske publikationer findes ofte på bibliotekerne på de
højere læreanstalter.

Tab af synet er et af de hyppigste handicap blandt ældre. Selvom der
mangler præcise data, anslås det, at én ud af ni over 65 og én ud af fire
over 85 har et alvorligt synshandicap, defineret som manglende evne til at
kunne læse avistryk, da et synstab af den grad har indflydelse på mange af
dagligdagens funktioner.

Med alderen bliver øjnene dårligere og synet er måske ikke så godt, som
før. Nethinden hos en 60-årig lader kun en tredjedel af det lys passere, som
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nethinden hos en 20-årig gør, selv uden at dette skyldes specifikke
sygdomme.

Geriatrisk blindhed negligeres ofte, fordi synstab ses i forbindelse med
andre tilstande, som svækker helbredet mere åbenlyst. De fleste tilfælde af
aldersbetinget syns- og høretab kan ikke uden videre henføres til medicin-
ske diagnoser.

For eksempel er tilbøjelighed til synsproblemer på grund af blænding ikke
anerkendt som et medicinsk problem, medmindre det er en følgevirkning af
grå stær. Således har to tredjedele af de ældre, som har alvorlige syns-
handicap, også mindst ét andet alvorlig handicap eller en kronisk lidelse.

! Opsummering

Hvad er hovedbudskabet i denne sektion? Vælg det bedste svar:

1. Synshandicap er meget mere udbredt i udviklingslandene.
Dette er et af budskaberne i denne sektion, men ikke hovedbudskabet.

2. Synshandicap kan opstå af mange forskellige grunde.
Dette er også et af budskaberne men ikke hovedbudskabet .

3. Synshandicap er meget udbredt og et stigende problem, efterhånden
som befolkningen bliver ældre.
Dette er det centrale budskab i denne sektion. Som et resultat af,  at
befolkningen bliver ældre, får mange flere synsproblemer på et
tidspunkt. Som du kan læse videre om i dette modul, kan du opfylde en
vigtigt rolle som hjælpemiddelformidler for denne voksende gruppe.

1.3 Årsager

Øjet
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Øjets anatomi

Linsen (Lens) – den gennemsigtige struktur inden i øjet, der samler og
sender  lysstråler ind på nethinden.

Nethinden (retina) – nervelaget, der beklæder den bagerste del af øjet.
Nethinden er følsom over for lys og skaber impulser, der via den optiske
nerve, sendes til hjernen.

Makula (Macula) (den gule plet) – en lille del af nethinden, som
indeholder specielle lysfølsomme celler. Makula gør det muligt at se fine
detaljer klart.

Synsnerven (optic nerve) – nerven der skaber kontakt mellem øjet og
hjernen. Synsnerven transporterer impulserne, som skabes af nethinden, til
hjernen, som så “oversætter” dem til billeder.

Hornhinden  (cornea) – øjets “klare forrude”. Hornhinden samler og
sender lys videre ind i øjet.

Iris – den farvede del af øjet. Iris hjælper med at regulere den lysmængde,
som kommer ind i øjet.

Pupil – pupillen er den mørke del i midten af iris. Pupillen bestemmer hvor
meget lys, der kommer ind i øjet. Den skifter størrelse og tilpasser sig den
mængde lys, der er til rådighed.

Glaslegemet (vitreous)- den klare geléagtige substans inden i øjet

Hvad er årsagerne til synshandicap?

Der er mange grunde til synsnedsættelser, herunder genetiske årsager,
ulykker, sygdomme og svækkelse på grund af alder. Hver af disse årsager
kan ødelægge øjet eller dele af synssystemet.

Tal fra England viser, at der hver dag er 200 mennesker, som kommer til
skade med deres øjne i hjemmet. En tredjedel er børn. De mest almindelige
øjenskader opstår ved almindeligt husligt arbejde, f.eks. vedligeholdelse af
bilen eller havearbejde.

Synshandicappets omfang afhænger i høj grad af, hvor alvorlig skaden er
og hvor i øjet den er opstået.
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Louis Braille
Louis Braille var søn af en saddelmager. Da han var tre, legede han i sin
fars værksted. Han prøvede at skære et stykke læder med den skarpe
beskærerkniv, som smuttede og endte i hans øje. Dette betød, at han
mistede synet på det ene øje. Senere spredte en infektion sig også til det
andet øje, og han mistede synet på begge øjne. En konsekvens af denne
ersonlige tragedie blev, at han begyndte at udvikle Braille skrift, som
bruges af millioner af blinde og svagsynede i dag.

Som allerede nævnt, findes synshandicap i Europa overvejende blandt
ældre. Der er fire hovedårsager til synshandicap i denne gruppe:
•  makuladegeneration (forkalkning)
•  grå stær
•  grøn stær
•  nethindeløsning grundet diabetes

Disse øjensygdomme tegner sig for 85% af synshandicappene blandt ældre.
Synsproblemer kan også opstå som resultat af en hjerneblødning. For
yderligere information se Oplysningsarkene.

Nicole

Nicole kan godt lide at læse, men desværre er hendes syn blevet dårligere.
For nylig begyndte hun at bruge lydbøger, specielt når hun følte træthed i
øjnene. ”Lydbøger er meget praktiske, man kan lytte og strikke samtidig”.

! Opsummering - opgaver

Skriv de væsentligste årsager til synshandicap og diskuter deres
karakteristika.

Du får brug for at se på oplysningsskema 1 for at kunne svare på dette. Dit
svar skal indeholde de fem årsager, som er beskrevet i denne sektion.
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1.4 Virkninger

Eleen

Eleen lider af makuladegeneration (forkalkning) – hun har ikke noget
centralsyn og uskarpt periferisyn. Hun er diagnosticeret  blind og kan ikke
læse eller køre bil. Hun har fundet nogle måder at klare sig på med sit
restsyn. Manglen på centralsyn har umiddelbar indflydelse på afstands-
vurderingen. Når hun skal lægge noget fra sig eller bestemme en tings
afstand i forhold til en anden, gør  hendes manglende evne til at opfatte
dybde mange dagligdags ting besværlige. For eksempel oplevede Eleen, at
maden på tallerkenen ikke var, hvor hun troede, og gaflen kom tom ind i
munden. Hun rakte ud efter kanden med vand og greb ud i den tomme luft.
Denne mangel på afstandsbedømmelse, får Eleen til at føle sig meget
usikker.

Eleen’s mangel på centralsyn påvirker også afstandsbedømmelsen, når hun
skal gå, og hendes evne til at holde balancen er heller ikke så sikker som
før. Med tabet af centralsynet har hun vanskeligt ved at gå på en lige line
mere end nogle få meter.

Det er ofte nemt at overse synsproblemer, fordi de ikke altid er så
påfaldende. Meget ofte klarer synshandicappede tilsyneladende de fleste
opgaver såsom at komme omkring, klæde sig på og spise uden de store
problemer.

Til forskel fra fysiske sygdomme er der sjældent smerte forbundet med
øjensygdomme. I de fleste tilfælde udvikler synsnedsættelsen sig langsomt
og måske fremadskridende, men kan gå upåagtet hen i måneder, måske år.

Aldous Huxley

Den berømte forfatter til bogen Fagre nye verden boede i Surrey i det
sydlige England. Mens han var elev på Eton fik han en øjeninfektion og
blev næsten helt blind. Selvom han genvandt en del af synet senere, forblev
han alvorligt synshandicappet resten af livet. Dette fik ham til at flytte til
Californien, fordi han fandt, at lyset der var bedre for hans øjne. Huxley
skrev bogen ”Kunsten at se: svagsynede lærer at se uden briller efter
Batesmetoden: en selvhjælp til normalt syn”, som enhver med interesse for
syn og synshandicap burde læse (forlaget Aschehoug, findes også som
lydbog).

Selv om en del synshandicap forbliver uopdagede, medmindre der
gennemføres en komplet øjenundersøgelse, er der forskellige praktiske
måder at opdage temmeligt åbenlyse problemer.
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Direkte indikationer

En klient/patient klager over bestemte synsproblemer, som beskrevet i den
følgende billedtabel. Tabellen giver et hurtigt overblik over de symptomer
og vanskeligheder, som er forbundet med nogle af de væsentligste
problemer med øjnene.

Indirekte indikationer

Klienten/patienten fortæller (eller du bemærker), at han/hun oplever
funktionelle vanskeligheder, som kan antyde et bagvedliggende
synsproblem.

Funktionelle problemer kan være et tegn på, at personen oplever synstab.
Vær opmærksom på problemer med følgende:

•  læsning

•  skrivning

•  bevægelse (støder ind i ting, går ikke udendørs)

•  genkendelse af ansigter

•  basale aktiviteter i dagligdagen (spise, klæde sig på, personlig
hygiejne)

•  spille spil eller deltage i hobbyaktiviteter (sport, havearbejde)

•  se TV

•  udførelse af daglige gøremål (bankforretninger, indkøb, madlavning,
rengøring)

•  omsorg for andre.
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Tilstand Symptomer og vanskeligheder
i forbindelse med tilstanden

Sådan ser personen

Normalt syn Sådan ser en person med normalt
syn.

Makula-
degeneration
(forkalkning)

Forringer centralsynet.
Gør det vanskeligt at læse, skrive
og genkende ansigter.
I nogle tilfælde forekommer
lysoverfølsomhed.

Grøn stær I fremskredne tilfælde ødelægger
sygdommen det periferiske syn og
efterlader kun centralsynet.
Blandt sygdommens tidlige tegn
er synet af en bue over eller under
objekter. Sygdommen gør det
vanskeligt at foretage sig noget,
som kræver sidesyn. Det er kun
muligt at se ting, som befinder sig
lige foran én. Det er vanskeligt at
se noget i svag belysning.

Grå stær Øjets linse bliver tåget.
Synsfeltet bliver uklart. Dårligt
syn i skarpt lys. Mennesker med
alvorlige tilfælde af grå stær kan
kun se former og stærke farver.
Afhængig af sygdommens om-
fang kan mennesker med grå stær
have problemer med at læse,
skrive, dyrke fritidsaktiviteter og
sørge for de daglige gøremål.

Nethindeløs-
ning grundet
diabetes

Kan påvirke hele synsfeltet. Det
er almindeligt, at der forekommer
blinde pletter.



IMPACT

Modul om synshandicap, sommeren 1999
Side 16 af 61

Eleen

Eleen har svært ved at genkende folk. Ansigterne er uklare, selv
hendes eget. Hun siger, ”når jeg ser mig i spejlet, ser jeg mine øjne
som to sorte pletter, en svag kontur om mit ansigt og en hvid masse
(mit hår) ovenover. Når jeg ser på andre mennesker, ser jeg kun et
omrids, måske brillerne, hvis de går med briller, og deres hår. Ingen
ansigtstræk eller udtryk. Der er nogen, som taler til dig, og du ser kun
en krop og omridset af et ansigt. Når en person kommer hen til mig,
kan jeg måske genkende stemmen, men er alligevel nødt til at spørge,
”hvem er du”? Det gjorde mig meget nervøs i begyndelsen.

Følgevirkningerne af synshandicap

Som bekendt varierer følgerne af ethvert synshandicap meget
afhængig af sygdommens eller tilstandens art, hvor fremskreden
tilstanden er, hvor megen støtte, der er til rådighed og af personens
evne til at klare sig med sit handicap.

Det vigtigste for folk med synshandicap er, at deres livskvalitet ikke
forrin- ges unødigt, fordi de får svært ved at gøre de ting, som betyder
meget for dem i dagligdagen. Næste afsnit giver et overblik over de
mange tekniske hjælpemidler, som nu gør det muligt at foretage sig
næsten alt, selv når man er totalt blind.

Ældre mennesker er også ofte meget bekymrede for, at det gradvise
eller pludselige tab af selvstændighed, som følger med et synstab, vil
medføre at de må flytte på plejehjem, selvom de i øvrigt er i stand til
at klare sig selv. I det følgende beskrives, hvordan en sådan situation
kan undgås ved brug af hjælpemiddelteknologien.

Faktisk kan selv meget få og enkle hjælpemidler gøre mange
synshandi- cappede i stand til at klare en del såkaldte primære
dagligdags ting, såsom at spise, bade, klæde sig på og gå på toilettet.
Dog kan de samme menne- sker have svært ved at udføre andre
mindre basale aktiviteter såsom at købe ind og lave mad.

Uden hjælpemidler vil disse mennesker selvfølgelig også have svært
ved - eller slet ikke kunne - læse, skrive, se tv eller deltage i andre
ting, som er vigtige for dem.

En synshandicappet person kan også have svært ved at klare
pengesager og tage medicin. Alene disse to områder er meget vigtige
i forhold til at leve et selvstændigt liv.

Desuden oplever blinde og svagsynede mange af de problemer, som
sårbare ældre har, nemlig isolation, lav indkomst, tab af social status
og øget afhængighed af andre.

Mange synshandicappede oplever følelser af chok, frygt og
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modløshed i synshandicappets indledende faser. For nogle bliver
denne tilstand permanent, og de kan føle sig isolerede, vrede, angste
og deprimerede.

Nogle mennesker, som bliver ramt af synshandicap, trækker sig
tilbage fra sociale aktiviteter og nære venner. De kan have en følelse
af at have mistet kontrollen over deres eget liv.

Eleen

Eleen fortalte sin sagsbehandler, at folk fandt det for besværligt at
tale med hende. Sagsbehandleren vidste, hvor vigtigt det var for Eleen
at bevare sine sociale kontakter. Han sagde til Eleen, at hun havde ret
til regelmæssig kontakt med andre voksne, og at alle faktisk ønskede
at snakke med hende. Han opfordrede hende til at forsøge. Han gjorde
hende opmærksom på, at hvis hun fra starten af forklarede, at hun
havde svært ved at se, og mindede folk om, at de skulle identificere
sig, så ville de ikke være så bange for at komme i snak med hende, og
hun ville selv have skabt den indledende kontakt.

! Opgaver til teksten

Lav en liste over de vigtigste følgevirkninger af synshandicap. Prøv
også at nævne indikatorer på, at en person har problemer med synet.

I dit svar skal du komme ind på både de praktiske og de sociale
konsekvenser af et synshandicap. Hvis du går i stå, så kig tilbage i
den ovenstående tekst.

! Ekstra opgaver - synssimulation

Ved at lave en opgave om synssimulation er det muligt at få en bedre
forståelse for, hvad det vil sige at have et synshandicap. I
Oplysningsarkene kan du se hvordan. Det anbefales, at du laver denne
opgave.

1.5 Hjælpemidler til synshandicappede

Som bekendt findes der nu en lang række tekniske hjælpemidler, som
gør det muligt for blinde og svagsynede at deltage i de fleste
aktiviteter. Hvilken hjælpemiddelløsning, der anbefales, vil afhænge
af graden af synstab og den enkeltes individuelle behov.

En person, som kun har ganske små problemer med synet, kan måske
klare sig alene ved at få installeret den rette belysning, så tydelige
kontraster gør det muligt at læse og se ting. For andre, som har svære
synshandicap, kan det være nødvendigt med en række specielle
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hjælpemidler og støtteforanstaltninger.

I det følgende ser vi på det store udbud af løsninger, som kan give
synshandicappede en bedre livskvalitet.

Først vil vi se nærmere på en række ikke-tekniske løsninger eller
teknikker. De indbefatter øget belysning, farvekontrast og
organisering af omgivelserne og kan hjælpe synshandicappede til at
drage nytte af deres restsyn. Disse løsninger kræver kun en smule
eller slet ingen teknologi.

Dernæst vil vi se på hjælpemidler og støtteforanstaltninger opdelt i
følgende kategorier:

•  tilgængeligt trykt materiale
•  personlige hjælpemidler
•  tilpassede hverdagsting
•  informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
•  fremtidig udvikling

! Undersøgelsesopgave

Beskriv hvordan du ville gribe det an, hvis du skulle undersøge,
hvilke hjælpemidler synshandicappede almindeligvis har til rådighed
i Danmark

•  Hvor tror du, det er muligt at få statistiske oplysninger om
antallet af synshandicappede, som har bestemte hjælpemidler til
rådighed?

•  Er det muligt at finde kataloger over eksisterende hjælpemidler?

Informationer af denne art fås blandt andet hos offentlige
myndigheder og hos organisationer for synshandicappede. Andre
kilder til disse oplys- ninger er private producenter og forhandlere af
hjælpemidler.

Ikke-tekniske løsninger

Når en person er synshandicappet kan der gøres meget for at forbedre
indretningen af deres hjem med henblik på at gøre det nemmere at
komme omkring og klare sig selv.

To ting er meget vigtige for synshandicappede: at kunne klare de ting,
de kunne, før de fik problemer med synet, og at forebygge ulykker.
Der er mange praktiske ting, man kan gøre uden brug af tekniske
hjælpemidler. For eksempel kan bare det, at sætte hjemmet i system,
at gøre tingene mere omhyggeligt end før synsnedsættelsen og at være
vedholdende hjælpe den synshandicappede til at klare sig bedre i
hjemmet.
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På følgende områder kan praktiske løsninger være til gavn:

•  Systematisering af hjemmet (indendørs og udendørs)
•  Forbedret naturligt og elektrisk lys
•  Forbedret brug af farvekontraster
•  Forebyggelse af ulykker
•  Organisering og mærkning af genstande

Eleen
Eleen blev ved med at vælte ting i skabet, når hun satte tingene på
plads efter opvasken. Hun bestemte sig til at flytte rundt på tingene i
skabet og på arbejdsfladerne i køkkenet, så der ikke stod nogen høje
ting forrest. Hun begyndte også at røre ved tingene for at finde ud af,
hvad det var, og hvor det hørte til. Forbedringen var tydelig, og det
blev igen en fornøjelse for hende at arbejde i køkkenet. Men med
vaner, som var oparbejdet gennem et helt liv, var det ikke nemt at
lave om på tingene. Eleen glemte ofte det nye system og syntes at det
var frustrerende.

Praktiske tips om, hvordan sådanne løsninger kan indføres, kan ses på
Oplysningsarkene.

Tilgængeligt trykt materiale

Der er primært to måder at gøre trykt materiale tilgængeligt for
synshandicappede på - forstørrelse af teksten og bearbejdelse af
teksten til et alternativt medie (lyd eller berøring). Nogle af de
almindeligste løsninger er:

•  Stor skrift
Mange synshandicappede kan godt læse stor skrift og meget
offentligt trykt materiale, som henvender sig til
synshandicappede, er sat med en tyk og lige skrifttype uden
seriffer som f.eks. 16 eller 18 punkt Arial.

•  Braille og Moon
Det er også muligt at få skrevet bøger i Braille. Dette er et
specielt taktile skriftsprog til blinde. Braille (eller punktskrift)
anvender et hævet sekspunktssystem, som repræsenterer
bogstaverne. Men selv Braille er blindes eget skriftsprog, er det
kun et fåtal, som faktisk kan læse og skrive punktskrift.

•  Lydbøger og blade
Bøger og blade, som er indtalt på lydkassetter og CD-ROM kan
være en meget nyttig løsning for mennesker, hvis synshandicap
forhindrer dem i at læse. Disse specialmaterialer til
synshandicappede har været tilgængelige i nogen tid, og der
kommer et stadigt større udvalg på markedet.
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•  Elektroniske bøger, blade og aviser
Elektroniske bøger og blade er en ny løsning på området. De kan
“læses” af blinde ved hjælp af tale-synthesisers, som er tilsluttet
PC’eren eller fungerer som en selvstændig enhed. For at få fuldt
udbytte af disse hjælpemidler skal tekstens lay-out dog tage højde
for de krav, som denne type læsning stiller, idet metoden adskiller
sig væsentligt fra at navigere visuelt gennem en avis. I nogle
lande sender man også elektroniske aviser over TV-nettet, som en
service til de blinde, som har det nødvendige læseudstyr.

Personlige hjælpemidler

Betegnelsen personlige hjælpemidler bruges her om udstyr, som er
specielt designet som redskaber til mennesker med synshandicap.
Herunder er hjælpemidlerne opdelt efter de funktionelle problemer,
som de løser.

Hjælpemidler som forbedrer synet

•  Udvidelse af synsfeltet
Til at udvide synsfeltet bruger man normalt prismer eller
speciallinser, som sættes i brillestel. Deres funktion er at udvide
synsfeltet, når dette er blevet indsnævret.

•  Kikkerter
Kikkerter er til gavn, når man
skal se ting på lang afstand. En
kikkert kan bæres ligesom
briller, eller kan holdes i
hånden og kan bruges for det
ene øje alene eller for begge
øjne.

Hjælpemidler til læsning

Der er en række læsehjælpemidler, som kan gøre trykt materiale og
tekster på computerskærme tilgængelig for blinde og svagsynede.

•  Læselinealer
En tekstlinie kan være lettere at læse, når man anvender en
læselineal, et mørkt stykke pap eller plastik med en slids i, som
placeres over linien, og isolerer den fra resten af teksten. I nogle
lande kan dette hjælpemiddel ikke længere købes, og må
fremstilles af brugeren selv.
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•  Opkopiering
Kopimaskinens opkopieringsfunktion kan være et meget nyttigt
redskab. Har man adgang til en kopimaskine, kan man kopiere
tekst op i den ønskede størrelse.

•  Lup
En lup kan holdes i
hånden, bæres i en
snor om halsen, sættes
på et stativ eller
monteres på brillestel,
specialfiltre eller
prisme- linser. Der
findes også modeller
med indbygget lys,
som giver øget
kontrast.

Eleen

Eleen kan ikke læse almindelig tekst, selv når hun har briller på.
Den lokale hjælpemiddelcentral bevilligede hende en 10X
håndholdt lup, som hjælp til læsning. Ved at holde luppen tæt
op til sit venstre øje og holde papiret op til luppen kan hun
læse tekst, bogstav for bogstav. ”Det er min eneste adgang til
det skrevne ord”, siger hun. ”Selv om det er lidt besvær- ligt,
er det meget bedre end slet ikke at kunne læse”.

•  PC med syntetisk tale, Braille eller forstørrelse
Personlige com-
putere (PC’ere) kan
vise teksten med
forstørrede og
letlæselige skrift-
typer. PC'er kan også
bruges sammen med
talemaskiner og
andre anord- ninger,
som kan omsætte
computertekst til tale eller punktskrift.

Du kan finde flere oplysninger om dette område i afsnittet om IKT.
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•  CCTV
En del synshandicappede
benytter sig af CCTV – closed
circuit television – systemer
som hjælp til læsning. Et CCTV
system består af en tv-skærm og
en platform, hvorpå læsemateri-
alet placeres. Et kamera kan
projicere det skrevne materiale
op på skærmen med forskellige
typer kontrast, og skrifttyper,
som gør det lettere at læse.
CCTV kan også bruges som
hjælpemiddel til skrivning. Der
findes mere end 150 forskellige
modeller, herunder også
bærbare CCTV.

•  Elektroniske læsemaskiner
Optical character readers (OCRs)
kan skanne og oversætte trykt
tekst til tekstfiler, som kan læses
af en indbygget tale-synthesiser
eller bruges på en computer.

Hjælpemidler til skrivning

For synshandicappede, som kan skrive på maskine, er skrivning måske ikke
det store problem. For eksempel findes der en række tekstbehand-
lingsskabeloner, som kan være til hjælp ved skriveproblemer. Afhængig af
synshandicappets sværhedsgrad kan nogle blinde og svagsynede have brug
for mere avanceret udstyr. En meget svagsynet person kan for eksempel
have brug for en tale-synthesiser, som kan læse det skrevne op.

•  Skrivning på papir
Papir med tydelige linier,
skriverammer og hjælpelinier til
adressering er ting, som kan gøre
det lettere for synshandicappede at
skrive. Forstørrelsesapparater  og
CCTV-systemer kan også være en
hjælp.
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•  Skrivning på computer
Nu til dags foregår meget skrivearbejde selvfølgelig på computerens
tekstbehandlingsprogrammer. Selv uden specialudstyr, kan
muligheden for at forstørre teksten på skærmen være til stor gavn.
Specielle tastaturer (f.eks. med store bogstaver) kan lette skrivningen.
Og som nævnt er skærmlæseprogrammer og syntetisk tale en god
løsning for blinde og meget svagsynede.

•  Braille (punktskrift)
Før i tiden brugte man Braille skrivemaskiner til at skrive Braille
dokumenter på. Nu til dags bruger man også Braille printere til PC.

•  Lydnoter og -breve
Kassettebånd kan gøre det ud for breve. En
diktafon kan også være en nyttig og bærbar
løsning.

•  Elektroniske noter
Der findes en række hjælpemidler til
notattagning for synshandicappede. Med
specialudstyr kan det lade sig gøre at skrive
ting ind på et Braille tastatur og få teksten
ud som kunstig tale eller Braille. Bærebare PC'ere giver også mulighed
for at tage noter eller skrive tekster, når man er ude. En bærbar PC kan
tilsluttes tale eller Braille printer.

Hjælpemidler til mobilitet/gang

Stokke og førerhunde er de mest velkendte
hjælpemidler til synshandicappede. I den
senere tid har man udviklet mere højtek -
nologiske hjælpemidler såsom satellit-
baserede orienterings- og navigations-
systemer til blinde fodgængere.
Udviklingen på dette område beskrives
nærmere i afsnittet om den fremtidige
teknologiske udvikling.
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Tilpassede hverdagsting

Telefoner
Telefonen kan være en livsvigtig
forbindelse til omverdenen for synshan-
dicappede, især for de, som bor alene.
Men det at bruge telefonen kan volde
mange vanskeligheder, fordi brugeren
ikke kan læse nummeret på den, han eller
hun ønsker at ringe til eller for den sags
skyld numrene på telefonens tastatur.
Synshandicappede kan blandt andet have
gavn af følgende hjælpefaciliteter til
telefonen:

•  trykknapper med store tal

•  telefoner med hukommelse til telefonnumre

•  opkaldsfaciliteter, som gør det muligt at indtale det nummer, man
ønsker at ringe til

•  telefonsvarere som med et lydsignal indikerer, at der er indtalt en
besked

Køkkenredskaber
For en synshandicappet kan aktiviteter som madlavning, rengøring og
indtagelse af mad og drikke kræve nye tilgange til opgaverne. Der findes
en del tilpasset køkkenudstyr, som synshandicappede brugere kan have
gavn af. Mange af disse redskaber bliver mere og mere alminde- lige i alle
hjem, mens andre er udviklet specielt til synshandicappede.

Noget køkkenudstyr har
”taleudstyr”, såsom talende
microovne, køkkenvægte og
minuture. Der findes også
mere specialiseret udstyr,
såsom sensorer, som fortæller,
at gryden er ved at koge over.

Andre genstande har over-
flader/ displays med stor
kontrast eller taktile marke-
ringer såsom målebægre med
forhøjede målestreger, minuture med store sorte tal på hvid baggrund og
køkkenvægte med blindskrift. ”Buler” eller forhøjede prikker kan også
være en simpel og effektiv mærkning på hverdagsting i hjemmet. F.eks. på
tænd/sluk-knappen på vaskemaskinen.

Af andre nyttige redskaber kan nævnes skærekasser, som kan være en
hjælp til at skære lige, og bestik med specialgreb.
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Måltider
Ud over at arrangere maden i et
system, som går med uret (så alt står,
hvor man forventer det), kan man
bruge dækkeservietter for at undgå
pletter og skridsikre måtter, så
porcelænet ikke glider eller vælter.

Hjælp til indtagelse af medicin
Der findes også en række anordninger som kan være til
hjælp, når synshandicappede skal tage medicin: behol-
dere, som rummer den daglige dosis, metoder til dose-
ring af medicin og metoder til måling af blodsukker o.
lign.

Fritids- og hobbyaktiviteter
En del spil findes i specialudgaver til synshandicappede. Spillene er
forsynet med blindskrift, farvekontraster eller lydeffekter; f.eks. domino-
brikker med forhøjede prikker, spillekort og bingoplader med stor skrift og
bingoplader med blindskrift.

Man kan få specielle bolde med bjælder i, så synshandicappede kan spille
boldspil.

Der findes også redskaber, som gør det lettere at lave håndarbejde. F.eks.
redskaber, som gør det lettere at tråde en nål, bestemme størrelsen på en
strikkepind eller tælle rækker på sy-/strikketøjet.

! Undersøg – find ud af mere om disse hjælpemidler

Der findes en række producenter og forhandlere af hjælpemidler til
synshandicappede. Nogle producenter lægger informationer ud på
Internettet. De fleste af dem kan findes på telefonbøgernes fagbogssider,
og man kan som regel få brochurer tilsendt, hvis man ringer eller skriver til
dem.

Producenterne og forhandlerne kan give information om deres produkter
(og grunde til at købe dem!). Det kan være en god ide også at søge
produktinformationer hos uafhængige organisationer, såsom lokale
foreninger for blinde og svagsynede eller nogle af de større internationale
organisationer.
For eksempel har RNIB (Royal National Institute for Blind People) i
Storbritannien udarbejdet adskillige datablade om sådanne
hjælpemidler. RNIB website: http://www.rnib.org.uk/
! Ekstra opgaver – hvor kan produkterne fås lokalt?
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. . . A HAND R-E-A-C-H-E-S OUT OF

      THE FOG . . .

Selv hvis du har kendskab til hjælpemidlerne, kan det være svært at
rådgive folk om, hvor produkterne kan købes. Brug telefonbogens gule
sider eller Internettet til at finde forhandlere af bestemte hjælpemidler
•  Er det muligt at finde en forhandler, som har et bredt udvalg af

hjælpemiddelprodukter?

•  Hvad er fordelene ved at købe hjælpemidlerne lokalt?

•  Hvilke ulemper er der ved at købe produkterne lokalt?

Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

Informations- og kommunikationsteknologien byder til stadighed på et
voksende antal løsninger for synshandicappede.

TV
Inden vi bevæger os ind i computerverdenen med Internettet, er det vigtigt
at se på en mere udbredt beskæftigelse som TV-kigning. For folk, som
holder af at se TV, kan det at få et synshandicap føles som noget nær en
katastrofe. Skærmen bliver måske et virvar af stærke farver uden konturer
eller former, men med flimrende mønstre og konstante stærke lysglimt,
som gør ondt i øjnene. Den synshandicappede er måske kun i stand til at
høre stemmer uden at se personen og kryptiske budskaber uden billeder,
som forklarer sammenhængen – ingen ansigter eller personer, landskaber
etc.

•  Forstørrelsesapparater til TV-skærmen
Dette hjælpemiddel forstørrer skærmbilledet. Det er meget vigtigt, at
forstørrelsesapparatet placeres i korrekt afstand til skærmen og seeren,
og man skal være opmærksom på, at seeren skal sidde midt for TV’et,
da man ikke kan se noget, hvis man sidder skråt for. Skærmen skal
tildækkes, når den ikke er i brug, da linsen ellers kan virke som et
brændglas. Nogle har gavn af forstørrelsesapparaterne, andre ikke.

•  TV-briller
TV-briller er stærke optiske briller, specielt udviklet til TV-kigning.
Seeren kan sidde skråt for skærmen og de er praktiske, fordi de er
nemme at tage med sig.

•  TV med høj billedopløsning
Et lille TV-apparat med en høj skærmopløsning gør det muligt for
seeren at sidde meget tæt på skærmen og kan være en løsning for
nogle.

•  Audio-beskrivelse af TV
Inden for den senere tid er der
sket en udvikling inden for
auditiv beskrivelse af visuelle
sekvenser, således at det
visuelle indhold af TV-
programmer (og biograffilm)
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kan formidles. Stemmebeskrivelsen transmitteres over en separat
audiokanal, som kan modtages ved brug af en dekoder.

I Europa er auditiv beskrivelse i øjeblikket begrænset til få timers
program i få lande, men i USA er det mere udbredt. Dog har Audetel
(se Oplysningsarkene) for nylig udviklet en effektiv metode til
formidling af denne service over de nye digitale TV-systemer i
Europa.

•  Talende teletekst
Det er nu muligt for synshandicappede at få adgang til teletekst ved at
tilslutte en syntetisk tale til teletekstskærmen. Det er forskelligt fra
land til land, hvordan systemerne fungerer.

Brug af computere, Internettet og udstyr med elektronisk display

Efterhånden som informationssamfundet er blevet en realitet, bruger vi i
stigende grad computere, Internettet og udstyr med elektronisk display i
vores hverdag. Dette giver nye muligheder for synshandicappede, men
betyder også nye udfordringer. I det følgende gives en oversigt over nogle
af løsningerne på dette område.

•  Skærmlæsere og syntetisk tale
Skærmelæsere er som allerede nævnt software, som kan omsætte tekst
på en computerskærm til brugbart materiale for en syntetisk tale. Dette
er blevet et meget vigtigt redskab for synshandicappede i  informa-
tionssamfundet. I en årrække har dette software fungeret godt i DOS-
versioner, men er først for nylig blevet videreudviklet, således at det
kan køre under andre styresystemer såsom Microsoft Windows. Store
firmaer såsom Microsoft og IBM arbejder ligesom en række mindre
firmaer på at gøre software mere tilgængeligt og dermed åbner der sig
en ny  verden, hvor synshandicappede har mulighed for at bruge
computere, sende e-mails og søge informationer. Flere informationer
om dette emne kan findes på http://www.abilitynet.co.uk/

For at løsninger med skærmlæsning og syntetisk tale kan fungere i
praksis, må producenterne af computerudstyr og online service udvikle
deres produkter, så de lever op til de krav, som synshandi- cappede
brugere har. Selv om der findes gennemarbejdede og bruger- venlige
retningslinier for udarbejdelsen af sådant software og sådanne
services, er det desværre ofte sådan, at ikke alle har mulighed for at få
adgang til disse ting endnu. Oplysningsarkene indeholder information
om nogle af hovedretningslinierne på dette område.

•  Tilgængelige public services
Computere er ikke den eneste nye måde at kommunikere med
omverdenen på. Vi konfronteres i stigende grad med maskiner med
elektronisk display, såsom bankernes kontantautomater,
billetautomater og offentlige informationsstande. Synshandicappede
skal også kunne benytte sig af disse muligheder. Også her findes der
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nu gode retningslinier for muliggørelsen heraf. (se Oplysningsark).

! Undersøg – design for alle

Med informationssamfundets fremvækst er mængden af information steget
betydeligt. Desværre er det ikke al information, som findes i et tilgænge-
ligt format. Der findes nu gennem- bearbejdede retningslinier for, hvordan
man udarbejder et web site så det bliver tilgængeligt for synshan-
dicappede. Informationer om disse retningslinier samt et redskab til at
kontrollere, om web sites er tilgængelige findes på.

http://www.cast.org/bobby/index.html

Check fem af de web sites, du ofte benytter, for at finde ud af, om de er
tilgængelige for alle. Hvis du eller dine kolleger/venner opretter web sites,
så prøv at vurder disse sites ud fra kriteriet om tilgængelighed.

Online services specielt for blinde

Ud over de muligheder for at modtage information, som er rettet mod alle,
findes der en række serviceydelser specielt for synshandicappede.

•  Radio-oplæsningsservice
Den første ”online” service på dette område var den radio-
oplæsningsservice, som stadig findes i nogle lande. Denne service
udbydes af radiostationer, som har specialiseret sig i udsende
programmer baseret på trykt materiale. Abonnenter på denne service
har modtagere, som er indstillet på stationens sendefrekvens.

•  Fjernoplæsningsservice
I nogle lande, specielt i Sverige og USA, findes der nu en service for
blinde, som ved hjælp af en fax sætter dem i forbindelse med en fjern-
oplæsningsservice. Når en blind modtager et brev eller en anden type
skrivelse faxer de en kopi til denne service, som så læser teksten højt
over telefonen.

•  Elektroniske aviser
Som nævnt tidligere har det i en årrække været muligt for blinde i
nogle lande at abonnere på elektroniske aviser. Elektroniske aviser kan
læses højt ved hjælp af syntetisk tale og har et layout, som er lavet
specielt med henblik på denne type læsning.

Inden for den senere tid er mange aviser blevet tilgængelige online på
World Wide Web. Dette giver nye muligheder for blinde i hele
Europa, forudsat de har det udstyr, som er nødvendigt for at kunne få
adgang til aviserne og læse dem. Det er desuden en forudsætning at
der i opsætningen af de elektroniske aviser er taget hensyn til
synshandicappedes behov.
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•  Elektroniske bøger
Udbredelsen af World Wide Web har også betydet at elektroniske
bøger og andre publikationer bliver tilgængelige i stigende omfang.

Som det er tilfældet med aviser, findes der også retningslinier for,
hvordan andre typer publikationer gøres lettere tilgængelige for blinde,
som bruger skærmlæsere og syntetisk tale. Det er derfor vigtigt, at
udbyderne af elektroniske publikationer opfordres til at bruge disse
retningslinier.

I Finland har man for nylig lavet forsøg med online udlån af
elektroniske bøger til blinde.

! Undersøg – Gutenbergprojektet

Et godt sted at kigge efter elektroniske bøger er

 http://www.gutenberg.org/

Prøv at se på, hvilke bøger der findes på dette og andre tilsvarende
sites.

Hvor stor en andel af disse bøger, tror du ville være egnet til
skærmlæsere og syntetisk tale for blinde?

Fremtiden

Brugen af IKT åbner mange nye muligheder for synshandicappede,
specielt fordi det bliver muligt at konvertere visuel tekst til andre
medier såsom tale og blindskrift. Som nævnt giver den seneste
teknologiske udvikling blinde mulighed for at bevæge sig ind på
områder, som ikke hidtil har været tilgængelige for dem.

•  Orienterings- og navigationssystemer
I øjeblikket arbejdes der på
at udvikle orienterings-
systemer for blinde, som
bevæger sig rundt på kendte
eller ukendte steder. Der
har allerede været lavet
forsøg med satellitstyrede
geografiske positionerings-
systemer, mobiltelefoner og
bærbare PC'er, og
resultaterne af disse forsøg har været ret lovende.

•  Talende skilte
Offentlige skilte, som udsender signaler, der kan opfanges af
specialudstyr til blinde er også under udvikling og findes allerede
nogle steder i verden. Ved at bære en speciel anordning, som kan

http://www.gutenberg.org/
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kommunikere med skilte på veje og bygninger, kan blinde blive i
stand til at finde ud af, hvor de er, og hvor de skal hen.

! Undersøg - Nicole

Vi har tidligere fortalt, at Nicole er begyndt at bruge talende bøger. Gå
tilbage til beskrivelsen af Nicoles case og inddrag den information, du
netop har fået i dette afsnit. Hvilke teknologiske hjælpemidler kunne
Nicole yderligere overveje at bruge?

Eksempler på svar kunne være:
•  forstørrelsesskærm til Nicoles fjernsyn
•  gode lysforhold; naturligt og kunstigt lys
•  fjernelse af forhindringer i huset

! Undersøg – Fremtidens hjælpemidler til synshandicappede

Indhent information om nye forsknings- og udviklingsprojekter inden
for hjælpemidler til synshandicappede. Et godt sted at starte er EU-
programmerne TIDE og Elderly Programmes of the European
Commission. Http:www2.echo.lu/telematics/disabl/disabel.html
Flere oplysninger på Oplysningsarkene.

! Opgaver til teksten – fremtiden for visuel hjælpemiddeltek-
nologi

Dette afsnit om tilgængelig service og hjælpemidler indeholder en
masse faktuel information. Prøv at opsummere nogle af de mere
generelle budskaber.
Eksempler:
•  Ikke alle løsninger er egnede for alle synshandicappede
•  Udviklingen går hurtigt på dette område
•  Både simple lavteknologiske løsninger og de mere komplekse

højteknologiske har deres berettigelse .
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! Opgaver til teksten – mere end blindskrift

Når folk skal nævne ting, som kan gøre livet lettere for blinde eller
folk med andre synshandicap, er blindskrift ofte det første, som falder
dem ind. Men faktisk er det sådan, at blindskrift kun bruges af et fåtal
af blinde. Diskutér hvorfor det forholder sig sådan og giv et bud på,
hvilke andre hjælpemidler og teknologier, synshandicappede kan have
gavn af og hvorfor.
I svaret skal nævnes:
•  Blindskrift er ikke så udbredt, fordi det kun er blinde eller meget

svagsynede, som har lært blindskrift i en ung alder, som har gavn
af dette system.

•  Efterhånden som man bliver ældre, bliver det sværere at lære at
bruge blindskrift. Blinde og meget svagsynede udgør kun en lille
andel af de synshandicappede.

•  Mennesker med nedsat syn  kan have større gavn af anden
hjælpemiddelteknologi end blindskriftsudstyr. Af hjælpemidler,
som er mere brugt end blindskrift, kan nævnes: Forstørrelses-
apparater, CCTV-udstyr og forskellige former for talt information.

1.6 Hvordan bliver man en effektiv hjælpemiddelformidler?

Dette afsnit ser først på, om synshandicappede faktisk får de hjælpemidler,
de har brug for. Dernæst beskrives, hvordan hjælpemiddelteknologi nor-
malt formidles i Europa. Afsnittet indeholder en repetition af, hvordan man
som hjælpemiddelformidler kan medvirke til en positiv udvikling på dette
område. Senere følger en mere detaljeret beskrivelse af hjælpemid-
delformidlerens rolle i bestemte klientsituationer.

Får synshandicappede de hjælpemidler, de har brug for?

I førstedelen af dette modul blev det beskrevet, at en stor del af befolk-
ningen vil få problemer med synet på et tidspunkt i deres liv. Det er også
klart, at udviklingen af hjælpemiddelteknologi kan mindske mange af de
vanskeligheder, som synsproblemer kan medføre. Men det er skuffende at
opleve, at mange af de mennesker, som ville kunne have gavn af
hjælpemidler, ikke får dem.

Ligesom det er tilfældet med hjælpemiddelteknologi rettet mod andre typer
handicaps, er der en række faktorer, som medvirker til at gøre situationen
uacceptabel:

•  at ingen har øje for problemerne og de potentielle løsninger

•  begrænsninger i den offentlige service omkring hjælpemidler

•  utilbøjelighed til at anvende nyttig teknologi, selv når behovet er
anerkendt
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Som nævnt udvikler problemer med synstab sig ofte langsomt og snigende.
Dette betyder, at der kan gå lang tid, før problemerne opdages af den
synshandicappede selv  og af vedkommendes familie og de forskellige
medarbejdere i social- og sundhedssystemet, som den synshandicappede
kommer i kontakt med.

Selv i de tilfælde, hvor uopfyldte behov er blevet opdaget, oplever mange
mennesker med synsproblemer, at det er svært at få adgang til de hjælpe-
midler, de har brug for. I forhold til hjælpemidler til synshandicappede kan
man pege på nogle specielt problematiske sider ved servicesystemet.

En vigtig kilde til problemer er opdelingen af de forskellige former for
service og især den kløft der ofte er mellem de servicefunktioner, som har
med hjælpemidler til synshandicappede at gøre, og de som formidler andre
typer hjælpemidler. Normalt når et synshandicap er blevet anerkendt, vil
der være en offentlig service, som dækker optiske hjælpemidler. Alterna-
tivt vil klienten blive henvist til private servicefunktioner på området. Men
er der brug for andre typer hjælpemidler er situationen ofte mere uklar.

Specialister i optiske hjælpemidler har ofte intet at gøre med andre typer
hjælpemidler. De har måske ingen viden om anden teknologi, eller har
andre grunde til ikke at henvise til de, som udbyder andre typer service. Et
andet problem er, at udbuddet af disse typer service ofte er utilstrækkeligt
og opdelt i en række områder.

I nogle tilfælde ved klienten måske godt, at han/hun har et problem men er
utilbøjelig til at søge problemet løst via hjælpemidler, fordi det opfattes
som skamfuldt eller på anden måde forbindes med noget negativt.

Hjælpemiddelservice for synshandicappede

Der er stor forskel på de offentlige systemer, som varetager hjælpemiddel-
service for synshandicappede i de forskellige europæiske lande, ligesom
det er tilfældet for de øvrige handicaps, som dette materiale omhandler.
Herunder gives et overblik over det britiske servicesystem.

Nogle lande, især de nordiske, har en vidtstrakt service, som stiller alle de
mest almindelige typer hjælpemidler til rådighed – gratis eller billigt for
brugeren. Andre lande har et bredt udvalg af hjælpemidler at tilbyde, men
stiller visse kriterier op for tildelingen såsom graden af invaliditet, krav til
omstændighederne (hjælpemidler til brug på arbejde, i uddannelse, i
hjemmet etc.) og/eller klientens økonomiske situation. Det vigtigste at
bemærke ved eksemplet fra Storbritannien er vigtigheden af den placering,
som den første registrering af et potentielt problem har sammen med en
relevant henvisning. Det kan både være den synshandi- cappede selv, en
hjælper eller en professionel, som tager dette første initiativ. Det er på
dette tidspunkt i processen, hvor behovet opdages og relevante initiativer
sættes i gang, at hjælpemiddelformidler-rollen har sin berettigelse
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! Undersøg – Hvordan får synshandicappede i Danmark adgang til
hjælpemidler?

Nedenfor er der et eksempel på det britiske servicesystem.

Hvis du er i tvivl om, hvordan tildelingen af hjælpemidler er organiseret i
Danmark, så prøv at finde ud af det.

Skriv resultatet af dine undersøgelser ned.

Husk når du svarer

•  Hvilke organisationer tilbyder udstyr: det offentlige, centre for
handicappede (institutioner, bofællesskaber o.a.), organisationer for
synshandicappede, frivillige organisationer?

•  Hvilke procedurer findes der, når man skal vurdere, hvilke
hjælpemidler en person har brug for?

•  Findes der nogen form for offentlig økonomisk støtte til anskaffelse af
hjælpemidler og hvilke krav stilles der for at opnå denne støtte (skal
hjælpemidlerne f.eks. være testede?, er udvalget begrænset?).
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An Example: Assistive technology services for visually impaired people
in the UK

Note: Modellen er ikke oversat til dansk, da den illustrerer det britiske
system.
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Social- og sundhedspersonalets rolle som hjælpemiddelformidlere

Diagrammet over det britiske hjælpemiddelsystem giver et lidt idealiseret
billede af virkeligheden, sådan som det ville være tilfældet for lignende
diagrammer for de fleste andre lande.

Ved første blik ser det f.eks. ud som om, at alle som har et behov for
hjælpemidler får stillet relevant ekspertise til rådighed og får tildelt de
fornødne hjælpemidler eller får hjælp til selv at anskaffe dem. I praksis er
fungerer systemet ikke så problemfrit, og der er mange huller og udækkede
behov.

Et af de største problemer er det faktum, at mange mennesker falder
gennem sikkerhedsnettet og deres behov overses i første omgang. Det
betyder, at de slet ikke kommer ind i systemet og bliver henvist til de
servicefunktioner, som kan formidle hjælpemidlerne.

Det er i denne situation, at personalet i social- og sundhedssektoren  har en
vigtig rolle som hjælpemiddelformidlere. Nedenstående diagram viser de
relevante handlinger, som en hjælpemiddelformidler kan sætte i gang som
omtalt i introduktionsmodulet.

Kort sagt er hjælpemiddelformidlerens rolle ret enkel – at være opmærk-
som på problemer med synet og på uopfyldte behov for hjælpemidler. Når
disse behov er klarlagt, skal hjælpemiddelformidleren foretage de rele-
vante handlinger for at klienten kan få opfyldt sine behov.

Som hjælpemiddelformidler har du 3 basale muligheder:

•  rådgiv klienten om, hvordan han/hun selv kan tage hånd om situationen

•  henvis til nogen med mere ekspertise/flere ressourcer

•  tag selv hånd om problemet

og i alle tilfælde skal du selvfølgelig sikre den fornødne

Signaler   OpfølgningErkende

Hjælpe klienten
til at handle selv

Henvise til relevant
specialist eller

  service

Handle
selv
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•  opfølgning

Hvilken mulighed, du skal vælge, afhænger meget af situationen; hvor stort
dit kendskab til synshandicap er, de professionelle grænser og
kompetencer, som er knyttet til dit arbejdsområde og karakteren af det
formidlingssystem til hjælpemidler, som findes i dit lokalområde.

De forskellige muligheder udelukker ikke nødvendigvis hinanden. Nogle
gange kan det være relevant at henvise klienten til at købe et simpelt
hjælpemiddel, samtidig med at man henviser ham/hende til en specialist for
en grundigere vurdering af behovet.

Desuden er det afgørende, hvad enten du henviser patienten/klienten til en
anden behandler eller ej, at du bliver ved med at være involveret og sikrer,
at der bliver taget hånd om problemet. Ligeledes skal du følge op på, om
patienten/klienten rent faktisk har fået de nødvendige hjælpemidler.

Træning i brugen af hjælpemidler er et område, som ofte forsømmes. I
tilfældet med CCTV-udstyr gives der f.eks. i Sverige 20 timers træning i
brug af udstyret, mens der slet ingen træning gives i Storbritannien. Det
kan være en stor hjælp for dine klienter, hvis du er fortrolig med brugen af
de vigtigste hjælpemidler.

Eleen

Eleen  har en hobby, hvor hun maler detaljerede motiver på porcelæn. Hun
har gået til porcelænsmaling på lokalcentret, men det er nu blevet meget
anstrengende for hende at koncentrere sig, og hendes arbejde er ikke så
præcist som det var før i tiden. Hun er flov over det, og fordi hun er
perfektionist, holder hun op med at komme til undervisningen.
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! Opgaver til teksten – Hvordan kan Eleens problemer løses?

Hvad kunne man gøre for at forhindre, at Eleen opgiver undervisningen?
Vælg den bedste løsning.

1. Lad være med at gøre noget. Det er Eleens egen beslutning.
Dette er ikke en positiv tilgang til problemet. Eleen stopper, fordi hun
ikke ser nogen anden udvej. Du bør i hvert fald informere hende om
andre muligheder.

2. Støt hende i at finde nogle hjælpemidler, som kan afhjælpe hendes
problem.
God løsning

3. Hjælp hende til at acceptere sit handicap og overbevis hende om, at
hun bør gå til egen læge.      
God løsning, specielt hvis hun tidligere har haft kontakt med sin egen
læge omkring problemerne med synet. Men husk også at følge op ved
at sikre, at hun også får de nødvendige hjælpemidler efter lægebesø-
get.

!!!! Opsummering - opgaver

Diskutér hvordan du kan tage højde for problemer med synshandicap i dit
fremtidige eller nuværende arbejde. Hvordan kan du opdage synshandicap?
Hvilken service kan du yde synshandicappede? Hvilke informationskilder
kan du trække på?

Lav en liste over de vigtigste budskaber i dette modul indtil nu.

Dit svar skal i alle tilfælde inkludere:

•  Synsproblemer er ret almindelige, men bliver ofte ikke behandlet før de
har været til gene i længere tid

•  Der findes mange typer hjælpemidler, som kan løse problemerne.
Optisk korrektion, hjælpemidler til svagsynede, og hjælpemidler som
kan overføre visuelt materiale til andre medier

•  At finde frem til den rette servicefunktion og at få de rette hjælpemidler
kan ofte være meget vanskeligt – du kan og bør spille en vigtig rolle i
disse opgaver fra start (opdage synsproblemer, opfange signaler) til
slut (opfølgning for at sikre at de nødvendige hjælpemidler bliver
skaffet og brugt korrekt.
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2 AT FÅ ØJE PÅ UOPFYLDTE BEHOV

2.1 I hjemmet

Nicole

Selv om hun nærmer sig sin 83 års fødselsdag, bor Nicole Garett alene i sin
lejlighed. Hendes børn bor 100 kilometer borte og besøger hende kun en
gang om måneden. Hun er folkepensionist og får regelmæssig hjemme-
hjælp. Hjemmehjælperen gør rent, køber ind og holder øje med hende. Fru
Garrett kommer godt ud af det med sin nuværende hjemmehjælper.

Ved sit sidste besøg lagde hjemmehjælperen mærke til, at de samme bøger
havde ligget fremme længe, og at der lå uåbnede breve. Da hjemmehjælpe-
ren under samtalen kom ind på fru Garretts bøger, blev det klart for hende,
at fru Garrett ikke længere læste. Hjemmehjælperen havde lagt mærke til,
at fru Garrett sommetider spurgte, hvad der kom i fjernsynet om aftenen,
selv om tv-programmet lå på bordet.

En række forskellige faggrupper arbejder med ældre i deres egne hjem,
bl.a. hjemmesygeplejersker, hjemmehjælpere og socialrådgivere. De ser
disse mennesker i eget hjem - ofte over en længere periode - og har derfor
gode muligheder for at opdage eventuelle vanskeligheder, som klienterne
har i deres hverdag.

! Opgaver til teksten – din erfaring med synshandicappede

Tænk på en person, som har udviklet et synshandicap (måske en tidligere
klient):

•  Hvordan blev problemet oprindeligt opdaget?

 - Hvem gjorde opmærksom på, at der var problemer med synet?

 - Hvem henviste til hvem? osv.

•  Hvad var ulemperne ved dette forløb og hvorfor?

•  Hvad var fordelene ved dette forløb og hvorfor?
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! Opgaver til teksten – Hjemmemiljøet og skjulte handicaps

Anne, en socialrådgiver tilknyttet hjemmehjælpen, har fået informationer
fra hjemmehjælperen om, at Fru Smith muligvis har et synsproblem. Hvad
kunne Anne gøre ved næste hjemmebesøg?

Vælg den bedste løsning og giv en begrundelse for dit valg.

•  Anbefal hende at gå til egen læge og få en synstest, briller og en lup.
Ikke den bedste løsning. Det kan være en relevant henvisning, men
klienten føler måske, at det er for meget og for hurtigt. Det er heller
ikke altid at den praktiserende læge er den, der ved mest om hjælpe-
midler. Prøv først at finde ud af, hvordan Fru Smith selv ser på sine
problemer med synet. Oplever hun selv problemer i forbindelse med
synstabet? Måske mener hun selv, at hun klarer sig fint.

•  Ignorér muligheden for at hun har et synshandicap. Fru Smith har ikke
fået hjemmehjælp på grund af synsproblemer.
Denne løsning er ikke korrekt, fordi man ikke kan begrænse sit
professionelle ansvar til et enkelt problem.

•  Ring til hendes pårørende og fortæl dem om din mistanke.
Det kan være en god idé at involvere familien, men sørg  for at spørge
fru Smith om hun er indforstået med det. Pas også på ikke at overlade
ansvaret for problemet til familien alene. Overvej også om det er
passende at tale med andre om fru Smiths situation uden først at tale
med hende selv.

•  Prøv at synliggøre problemet ved at udføre nogle simple tests og ved at
tale med fru Smith. Hvis hun ønsker hjælp, bør du give hende informa-
tion om synsproblemer og eventuelle hjælpemidler og prøve at over-
tale hende til at gå til egen læge eller søge hjælp til problemet
andetsteds.
God løsning, men pas på ikke at stille en diagnose på forhånd – det
forholder sig måske værre eller bedre, end du og fru Smith tror.

•  Gå til lægen og fortæl om din mistanke vedrørende fru Smith.
Denne løsning er ikke korrekt. Prøv ikke at løse et problem for fru
Smith uden at spørge og involvere hende.
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Hvordan opdager man uopfyldte behov for hjælpemidler?

Hvordan synsproblemer opleves er meget forskelligt fra person til person.
Klienterne kan blandt andet berette om:

•  tåget eller uklart syn
•  pletter for øjnene
•  at de kun er i stand til at se ting, som er lige foran dem
•  at de kun kan se former og klare farver
•  at de ser glorier eller ringe rundt om lys
•  migræneanfald med hovedpine
•  lysglimt
•  natteblindhed
•  øjensmerter
•  dobbeltsyn
•  forvrængning

Som nævnt tidligere kan personer, som oplever synsproblemer, have en
række grunde til ikke at klage over problemerne. Så du bør også være
opmærksom på forandringer i væremåde og udseende, som kunne være
tegn på synsproblemer. Du lægger måske mærke til, at en person, som
normalt er velsoigneret, er begyndt at se sjusket ud eller går med tøj, som
ikke passer sammen. Ligeledes kan det være, at personen tager sig mindre
af, hvordan hjemmet ser ud, end du normalt ville forvente.

Andre tegn kan være

•  uforklarlige fald
•  blå mærker, snitsår, forbrændinger
•  personen genkender dig ikke
•  personen kan ikke finde sine ting
•  personen vælter ting, spilder mad etc.
•  personen har svært ved at se TV, læse og skrive, selv med briller
•  personen genkender ikke ansigter.

Man skal også være på vagt over for fysiske tegn såsom udstående øjne,
forandring af øjets farve, for meget vand i øjnene eller pludselig opstået
skelen.

En tilsyneladende forandring af personligheden kan også være et tegn på
synsproblemer.

Signaler   OpfølgningErkende

Hjælpe klienten
til at handle selv

Henvise til relevant
specialist eller

  service

Handle
selv
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Fru O’Brien

Prøv at tænk over følgende eksempel på, hvordan en person, der tilsyne-
ladende har forandret sig, kan signalere synsproblemer: Fru O’Brien havde
altid været leder af et lokalcenter, og den der stod for diverse arrangemen-
ter. Men langsomt ændrede hendes sprudlende personlighed sig. Hun blev
tilbagetrukket og afstod fra at deltage i aktiviteter, som hun normalt nød,
såsom at spille klaver til syng-sammen arrangementer. Det viste sig, at
hendes synsproblem - ud over at det gjorde det vanskeligt for hende at se –
gjorde hende så irriteret og frustreret, at hun havde svært ved at nyde
andres selskab.

! Opgaver til teksten

Nævn fem tegn på, at en person har synsproblemer. Diskutér hvordan du
ville reagere, når du stødte på dem hos en klient.

I et senere modul vil du i detaljer få at se, hvordan du kan kan hjælpe
klienter med sådanne symptomer, og hvordan de kan få forskellige
hjælpemidler, som de måtte have behov for.

Der findes mange ikke-tekniske, praktiske løsninger og indretninger, som
kan gøre livet meget lettere for synshandicappede. Du kan udfylde en
vigtig rolle i forhold til at give synshandicappede klienter en højere
livskvalitet og øget sikkerhed i hjemmet ved at rådgive om og hjælpe dem
til at
•  organisere og mærke genstande
•  identificere og eliminere fare for ulykker
•  optimere belysningen
•  anvende farvekontraster.

I indledningen til dette modul er denne type løsninger beskrevet. Se
yderligere informationer i Oplysningsarkene.

Hr. Williams

Hr. Williams fortalte Anne, hans hjemmehjælp, at alt hvad han havde fået
at spise aftenen forinden var stuvede bønner, som var brændt på. Han
havde planlagt at spise fisk fra dåse, stuvede bønner fra dåse og syltede
frugter og havde åbnet tre dåser. Desværre indeholdt de alle tre stuvede
bønner. Han affandt sig med kun at skulle spise bønner, satte gryden på
komfuret og må have skruet for meget op for varmen, for bønnerne
brændte på. Anne foreslog, at hun næste gang, han pakkede varer ud efter
et indkøb, hjalp ham med at sætte mærker på dåser og anden emballage
efter et system, som passede ham, f.eks. mærkater med store bogstaver,
blindskrift eller mærkater i forskellige farver. Hun foreslog også, at de
skulle sætte mærker på de indstillinger, han brugte mest, på komfuret og på
vaskemaskinen.



IMPACT

Modul om synshandicap, sommeren 1999
Side 42 af 61

2.2 Hos lægen

Mark

Mark, en 73-årig mand, har gået hos sin praktiserende læge i næsten 10 år.
Han har aldrig haft de store helbredsproblemer, men er gået til lægen i ny
og næ med mindre alvorlige lidelser.

Mark kommer ind i din praksis, fordi han har en alvorlig flænge i panden.
Han siger, at han har fået flængen, fordi han stødte ind i en åben skabslåge.
Da du undersøger ham, opdager du, at han har mange sår, blå mærker og
brandsår fra tidligere.

Maria

Maria, en 70-årig kvinde, er for nogen tid siden blevet henvist til din
praksis til behandling for grå stær. Behandlingen hjalp i nogen grad, og
problemet bliver ikke værre. Dog har Maria nu nogle permanente syns-
problemer. Hverken specialisten eller hospitalet ser ud til at have været
opmærksom på de praktiske konsekvenser heraf for Maria i hver- dagen.
Næste gang hun kommer i din konsultation, må du sikre dig, at disse
funktionelle konsekvenser af det oprindelige lægelige problem bliver taget
op.

! Opgaver til teksten – Din erfaring med synshandicappede

Tænk på en person (måske en patient), som udviklede et synsproblem.
Diskutér følgende:

•  Hvordan blev synsproblemerne oprindeligt opdaget? Hvem gjorde
opmærksom på problemet og hvordan? Hvem bekræftede, at der var et
problem? Hvem henviste til hvem?

•  Hvilke ulemper var der ved denne fremgangsmåde og hvorfor?

•  Hvilke fordele var der ved denne fremgangsmåde og hvorfor?

For mange mennesker er kontakten med familiens praktiserende læge den
eneste regelmæssige kontakt til social- og sundhedssystemet. Dette faktum
giver disse primære behandlere den bedste mulighed for at opdage uop-
fyldte behov for hjælpemidler blandt befolkningen som helhed. De har
også størst mulighed for at hjælpe med at skaffe de nødvendige hjælpemid-
ler og/eller skaffe klienterne kontakt til den rette servicefunktion.

Et betragteligt antal synsproblemer bliver i første omgang forelagt den
praktiserende læge. Selv om de praktiserende læger ikke forventes at kunne
behandle de fleste okulære problemer, skal de være bekendt med  de mest
almindelige visuelle forandringer som opstår med alderen såvel som med
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de almindeligste aldersrelaterede øjensygdomme såsom grøn stær, grå stær,
makulær degeneration og sukkersygebetinget nethindeløsning.

Det er almindeligt kendt i dag, at ældre patienter har en tendens til at
underdrive deres almindelige helbredsproblemer og slå det hen med, at det
bare skyldes de bliver ældre. Dette gælder også for synsproblemer. Under-
søgelser viser, at selvom synsproblemer er hyppigt forekommende blandt
ældre, er det meget almindeligt at problemerne ikke diagnosticeres eller
rapporteres. Eksempler:

•  En tysk undersøgelse baseret på standardiserede spørgeskemaer og en
visuel præcisionstest for folk over 69 viste, at mens 72% havde brug
for yderligere oftalmologisk diagnostisk eller terapeutisk intervention,
havde kun 40% af disse patienter klaget over øjenproblemer.

•  I en lignende undersøgelse i Wales blev 202 ældre patienter fra
ambulante synsklinikker testet efter en standard Snellen-kurve, og
undersøgelsen viste, at patienterne overvurdere deres evne til at se
præcist. Kun 34 patienter mente selv, at deres syn var utilstrækkeligt,
mens 72 havde et målbart nedsat syn.

Det har også vist sig, at synshandicap reducerer ældre patienters evne til at
fungere selvstændigt og øger deres risiko for depression og læsioner som
følge af faldulykker (Ivers et al., 1998)

Hvordan kan man opdage uopfyldte behov for hjælpemidler?

Selv om alder spiller en rolle for hyppigheden i forekomsten af nogle
øjensygdomme, er det de færreste tilfælde af aldersrelateret synstab, som
uden videre kan henføres til diagnosticerbare medicinske problemer.
Synshandicap hos ældre er et ofte overset problem, fordi synstabet ofte
opstår i forbindelse med andre problemer, som svækker personen mere
åbenlyst. For eksempel anses gener i forbindelse med blænding ikke som
værende et medicinsk problem, medmindre det er en følgevirkning af
sygdommen grå stær. To tredjedel af de ældre, som har alvorlige syns-
handicap, har også mindst ét andet alvorligt handicap eller en anden
kronisk sygdom

Sommetider henvender patienterne sig specifikt til den praktiserende læge
med et synsrelateret problem – som oftest i forbindelse med tilstande som
grøn stær, diabetes, makulær degeneration, grå stær eller slagtilfælde.
Indledningsdelen til dette modul samt Oplysningsarkene indeholder flere
oplysninger om disse tilstande.

I andre tilfælde nævner patienten måske øjenproblemerne i forbindelse
med en almindelig helbredsundersøgelse eller en undersøgelse for en anden
lidelse.

Signaler   OpfølgningErkende

Hjælpe klienten
til at handle selv

Henvise til relevant
specialist eller

  service

Handle
selv
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Det kan også være, at lægen bemærker andre symptomer, som kan være
begrundet i en række underliggende årsager, herunder også et eventuelt
synshandicap. Nogle eksempler:

•  brandsår, blå mærker og snitsår kan være tegn på at en person har
vanskeligt ved at klare opgaver i dagligdagen såsom madlavning

•  en patient, som normalt er meget velsoigneret, kommer måske ind i
konsultationen og ser sjusket ud eller har tøj på, som ikke passer
sammen.

•  patienten klager måske over, at han/hun ikke har deltaget i sociale
aktiviteter på grund af manglende selvtillid

•  patienten klager måske over, at han/hun støder ind i møblerne, falder
eller vælter ting.

Det er vigtig at være ligeså opmærksom på funktionelle problemer som på
medicinske problemer. Ofte vil medicinsk behandling have en effekt på
selve lidelsen, men der vil fortsat være funktionelle problemer i hverdagen.

Hvis er klient har synsproblemer, eller hvis der er mistanke om
synsproblemer, bør man altid spørge til, hvordan det går med at klare de
daglige gøremål (indledningen til dette modul beskrev de forskellige
områder, som man skal være opmærksom på i denne forbindelse).

! Opgaver til teksten

Lav en liste over tegn på, at en person muligvis har synsproblemer.
Hvor ofte forventer du at støde på disse tegn i din praksis?
Hvordan ville du reagere på dem?

Eleen

Over en periode er Eleens syn blevet ringere og ringere. Hun ser nu så
dårligt, at hun har svært ved at udføre en række daglige gøremål. Hun kan
ikke lave mad uden besvær. Hun har også svært ved at komme i byen uden
hjælp, og i butikkerne har hun svært ved at finde de varer, hun vil have.

! Opgaver til teksten

•  Hvad kan du gøre for Eleen?

•  Hvor vil du indsamle information?

•  Prøv at se på de mulige løsninger i Oplysningsarkene og vælg de
løsninger, du mener, er relevante for Eleen.
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2.3 På hospitalet

Nicole

Nicole har været indlagt på hospitalet på grund af en mindre operation i
hånden. Før hun forlader hospitalet får hun som en del af udskrivnings-
proceduren skriftlig information om, hvordan hun skal pleje såret, når hun
kommer hjem. Du beder hende læse denne information og spørger, om hun
har brug for yderligere information. Det ser ikke ud som om, hun læser det,
og hun stiller spørgsmål, som er besvaret i informationsmaterialet.

Maria

Maria en 70-årig kvinde var indlagt til behandling for grå stær.
Behandlingen lykkedes delvist, og problemet skulle ikke blive værre.
Imidlertid har Maria nogle permanente synsproblemer. Mens hun er på
hospitalet, sørger hospitalets ergoterapeut for, at hun har de hjælpemidler,
hun behøver for at gøre opholdet så behageligt som muligt. Som forbere-
delse til udskrivningen kontaktes de steder, som varetager tildeling af
hjælpemidler i Marias lokalområde samt hjemmesygeplejersken, og Maria
bliver orienteret om de forskellige former for praktisk støtte, de kan yde.
Da hun efter udskrivning kommer til kontrol i ambulatoriet, er man meget
opmærksom på, hvor godt hun fungerer i hverdagen, og ergoterapeuten
tjekker, at hun har de rette hjælpemidler og ved hvordan de skal bruges.

! Opgaver til teksten

Brug den information, du fik i introduktionsmodulet til at finde nogle
forskellige måder at gribe Nicoles synsproblemer an på.

Som nævnt i introduktionsmodulet er ældre mennesker oftere indlagt på
hospitalet end andre aldersgrupper. Dette gør hospitalet til et meget vigtigt
sted, når det gælder om at få øje på uopfyldte behov for hjælpemidler og
sørge for, at de som har hjælp behov, får den. Imidlertid er en række
faktorer medvirkende til at mindske opmærksomheden på denne problem-
stilling som en del af hospitalsbehandlingen.

I de situationer, hvor patienter indlægges og/eller behandles for lidelser,
som åbenlyst relaterer sig til synet, er det helt afgørende - ud over at
behandle de umiddelbare medicinske problemer - også at være opmærk-
som på patientens funktionelle behov.

Da mange ældre, som indlægges med lidelser, som ikke relaterer sig til
synet, også har synsproblemer, giver hospitalsopholdet en mulighed for at
observere patienten udføre daglige gøremål og dermed opfange tegn på
eventuelle synsproblemer og uopfyldte behov for hjælpemidler.
Hospitalslægerne kan tackle disse situationer på flere forskellige måder.
Findes der en synsklinik og en ergoterapi med hjælpemidler på hospitalet,
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bør lægen, som har det overordnede ansvar for patientens behandling,
henvise direkte til disse. Har hospitalet ikke sådanne faciliteter, er det
meget vigtigt, at der findes en løsning på funktionelle behov og behov for
hjælpemidler både under hospitalsopholdet og ved udskrivelsen.

Planlægning af udskrivning, selve udskrivningen – og især udskrivnings-
papirerne – og opfølgning efter udskrivningen er vigtige i forbindelse med
rollen som hjælpemiddelformidler.   

! Opgaver til teksten – Udskrivning af mennesker med
synsproblemer

Forestil dig, at du er med til at udskrive en patient fra hospitalet. Skriv
stikord ned til følgende spørgsmål:
•  Hvem ville være involveret i udskrivningen?
•  Hvilken information skal patienten have?
•  Hvilken information bør man give om hjælpemidler?
•  Hvad ville være svagheden ved denne måde at gøre det på og hvorfor?
•  Hvad ville være styrken ved denne måde at gøre det på og hvorfor?

At få øje på behov for hjælpemidler

Som allerede nævnt er det vigtige både at være opmærksom på patienter,
som indlægges for lidelser, som relaterer sig til synet, og på de, som
indlægges af andre grunde.

I de tilfælde, hvor patienterne indlægges p.g.a. synsrelaterede lidelser, vil
man naturligvis foretage en vurdering af deres visuelle funktionsevne efter
indlæggelsen/behandlingen. Men mens der som regel er megen opmærk-
somhed på de medicinske aspekter af  problemet, er det ikke altid at de
praktiske konsekvenser for patientens hverdag, som kan opstå i forbindelse
med synsproblemer, er genstand for ligeså stor opmærksomhed.

I de tilfælde, hvor folk indlægges med lidelser, som ikke umiddelbart er
synsrelaterede, er det stadig vigtigt, at hospitalspersonalet holder øje med
eventuelle synsproblemer. Problemerne kan komme til udtryk gennem
noget patienten selv fortæller, gennem observationer af patienten og på
andre mere indirekte måder.

Observation af problemer med at læse, skrive, tage tøj på, genkende
personer etc. kan indikere synsproblemer. Det samme gælder for
forbrændinger, snitsår, sjusket fremtoning eller åbenbar dårlig koordi-
nation (såsom at støde ind i ting, falde, vælte ting og spilde ved måltider).

Signaler   OpfølgningErkende

Hjælpe klienten

til at handle selv

Henvise til relevant
specialist eller

  service

Handle
selv
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! Opgaver til teksten

Lav en liste over tegn, som kan indikere, at en person har problemer med
synet.
Hvor ofte forventer du at støde på dem på et hospital?
Hvordan ville du reagere på dem?
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3 REFERENCER

Dette modul har til formål at give dig et lille overblik over synshandicap og
relevante hjælpemidler. Du kan supplere informationerne her ved at
indsamle publikationer fra bibliotekerne ved de højere læreanstalter eller
fra de lokale organisationer for blinde og synshandicappede.

Du kan også søge yderligere information på Internettet. Selv om du kan
starte med at søge på ord som "blinde" eller "synshandicap", foreslår vi, at
du starter med et af nedenstående sites og bruger de links, der findes på
disse sider:

•  The UK Royal National Institute of Blind at http://www.rnib.org.uk/

•  The Canadian National Institute of Blind at http://www.cnib.ca

•  The American Academy of Ophthalmology at http://www.eyenet.org

•  The Glaucoma Research foundation at http://www.glaucoma.org

•  The American Blind Federation at http://www.afb.org

•  The Canadian Ophthalmological Society at http://www.eyesite.ca

•  The International Glaucoma Association at http://www.iga.org.uk

•  World Blind Union at http://www.wbu.
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Royal National Institute for the Blind (UK) brochurer:

•  Understanding Diabetic Retinopathy
•  Understanding Age-related macular degeneration
•  Understanding Glaucoma
•  Understanding Cataracts
•  Blindness the facts
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4 ORDLISTE

Makuladegeneration (forkalkning)
Makuladegeneration er den hyppigste årsag til synshandicap blandt æl-
dre. Makula er den centrale del af nethinden og bruges til at stille skarpt.
Den er nødvendig i forbindelse med funktioner såsom læsning, skrivning
og genkendelse af ansigter.

Degeneration af makula forårsager udvikling af en "blind" plet i central-
synet. Denne plet kan variere fra en let sløring til totalt tab af central-
synet. Sidesynet eller det perifere syn forbliver intakt og kan bruges til at
lette mobiliteten.

Uheldigvis ved man meget lidt om de direkte årsager til makuladegen-
eration og der findes - endnu - ikke nogen effektiv medicinsk behan-
dling. Nogle kan have gavn af laserbehandling  i de tidlige faser af nogle
typer af sygdommen.

Grøn stær
Grøn stær skyldes øget øjentryk forårsaget af én af en række mulige de-
fekter i tårekanalsystemet.  Sygdommen udvikler sig som regel langsomt
og progressivt og giver kun få gener. Af samme grund kaldes grøn stær
sommetider for "den smertefri synsrøver". Der findes dog en akut type,
som angriber øjet pludseligt og er meget smertefuld.

Folk med grøn stær oplever det, som kaldes "tunnelsyn". Det betyder, at
de kun kan se objekter, som befinder sig lige frem for dem. Grøn stær
påvirker også synet ved svag belysning og kan resultere i den tilstand,
som kaldes "natteblindhed".

Heldigvis kan en øjenspecialist nemt konstatere, om en person har grøn
stær. Hvis sygdommen opdages tidligt, kan den kontrolleres ved hjælp af
medicin. Patienter med grøn stær, som tager medicinen som foreskrevet,
kan i mange tilfælde opretholde et brugbart syn hele livet.

Grå stær
De fleste mennesker, som har grå stær, er over 50 år. Grå stær er skyld i,
at øjets linse, som normalt er klar, bliver uklar og tåget. Omfanget af grå
stær kan variere. Nogle har få gener af sygdommen, mens andre oplever
at synsfeltet bliver meget uklart.
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Hos patienter, hvor sygdommen er meget fremskreden, fjernes den an-
grebne linse kirurgisk og erstattes med en kunstig linse. Ikke alle tilfælde
af grå stær udvikler sig i særlig grad, og ofte stabiliserer sygdommen sig
og operation er ikke nødvendig.

Diabetes og nethindeløsning grundet diabetes
Diabetikere har 20 gange større risiko for synsproblemer end gen-
nemsnittet og diabetes er den hyppigste årsag til blindhed blandt de 60-
64 årige.

Synshandicappede diabetikere må tit leve med en yderligere ulempe.
Ofte medfører diabetes nedsat følesans, hvilket betyder, at løsninger som
Braille ikke kan bruges. Desuden kan det være svært at lære nye fær-
digheder såsom Braille, hvis man udvikler diabetes som voksen.

Diabetesbetinget nethindeløsning er én af komplikationerne ved diabe-
tes. Ved denne lidelse svækkes blodkarrene i nethinden og blødninger
resulterer i, at patienten oplever blinde pletter.

Kun en lille procentdel af alle diabetikere rammes af diabetesbetinget
nethindeløsning, og det er som regel mennesker, som har haft diabetes
siden barndommen.

Nethindeløsning grundet sukkersyge er uforudsigelig, fordi synsevnen
kan ændre sig fra dag til dag. Evnen til at se svækkes og forbedres i et
uforudsigeligt mønster til stor forundring for såvel patienten som dennes
familie og venner. Ved hjælp af laserbehandling kan man kontrollere
synstabet og bevare en del af det brugbare syn.

Hemianopia
Dette er en lidelse, som kan opstå på grund af slagtilfælde.  Det kan re-
sultere i manglende syn øverst, i venstre eller højre side eller i bunden af
synsfeltet.
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5 OPLYSNINGSARK

� Funktionelt syn

Funktionelt syn er evnen til at bruge synet i planlægningen og udførelsen af
forskellige opgaver. Dette kræver en vurdering af den enkeltes brug af
synet i en række situationer og omstændigheder, herunder også måling af
det nære og fjerne syn, synsfeltet, øjenbevægelser og reaktioner på
specifikke faktorer i omgivelserne såsom lys og farve. Hvor det er muligt,
skal vurderingen af det funktionelle syn finde sted i den ældres hjemlige
omgivelser. Vurdering bør tage udgangspunkt i personens specifikke
daglige mål og gøremål med henblik på at klarlægge de synsfærdigheder,
der kræves for at udføre dem. En vurdering i den ældres hjemmemiljø giver
løbende mulighed for at give den ældre eller hans/hendes pårørende mere
viden om rehabilitering af synet. I en funktionel synsvurdering bør indgå
evaluering af følgende områder:

Personens funktionelle evne til at se skarpt på forskellige afstande og under
forskellige lysforhold. Man bør notere på hvilken afstand person kan
identificere dagligdags ting såsom etiketter på dåser, TV-skærmen,
indendørs og udendørs skilte, detaljer i ansigter og trykt materiale.

Personens funktionelle synsfelter, herunder personens evne til at
identificere dagligdags ting og opfatte information i synsfelterne øverst,
nederst og til siderne samt personens funktionelle syn på kort, mellemlang
og lang afstand. Denne evaluering bør både udføres som en statisk og en
dynamisk test, indendørs såvel som udendørs og under forskellige lys- og
vejrforhold.

Personens evne til at skelne og identificere farver og kontraster på
forskellige materialer og objekter under forskellige lysforhold. Ældre
mennesker kan have vanskeligheder med farver og kontraster, når de skal
skelne mellem fotografier, mellem mørke og lyse farvenuancer og visuelt
bestemme teksturer.

Personens øjenmotoriske færdigheder, herunder evnen til at fiksere på,
lokalisere, overskue, spore sig ind på og følge objekter og trykt materiale.
Ældre mennesker, som får nedsat syn senere i livet, må tilegne sig disse
færdigheder på ny ved at indlære nye krops-, hoved- og øjenstillinger.
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Lys og herunder typen, mængden, placeringen og vinklingen af lyskilder,
som bruges, når bestemte opgaver udføres. I vurderingen af lysforhold bør
man tage højde for blænding, den tid det tager at omstille sig fra indendørs
til udendørs lys og omvendt.
Personens brug af  kombinationer af visuelle og non-visuelle signaler/tegn,
når vedkommende skal orientere sig i forhold til forskellige objekter,
landmærker, dybde (skråninger, trin, sving), glasdøre, niveauforskelle i
terrænet o.s.v.

Personens brug af synet ved udførelsen af specifikke opgaver, som han
eller hun har sat sig for at løse. Hver af disse opgaver bør evalueres
separat, således at det kan fastslås, hvilke færdigheder, der kræves for at
udføre opgaven. Derefter bør man foretage en evaluering af, om personen
udviser disse færdigheder både med og uden optiske hjælpemidler.

•  Watson, G. R. in Foundations of Low Vision: Clinical and Functional
Perspectives. 1996. Eds. Corn, A.L. & Koenig, A.J.   American
Foundation for the Blind

� Hovedårsagerne til synshandicap

Makuladegeneration (forkalkning)

Makuladegeneration er den hyppigste årsag til synshandicap blandt ældre.
Makula er den centrale del af nethinden og bruges til at stille skarpt. Den er
nødvendig i forbindelse med funktioner såsom læsning, skrivning og
genkendelse af ansigter.

Degeneration af makula forårsager udvikling af en “blind” plet i
centralsynet. Denne plet kan variere fra en let sløring til totalt tab af
centralsynet. Sidesynet eller det perifere syn forbliver intakt og kan bruges
til at lette mobiliteten.

Uheldigvis ved man meget lidt om de direkte årsager til
makuladegeneration og der findes – endnu – ikke nogen effektiv medicinsk
behandling. Nogle kan have gavn af laserbehandling  i de tidlige faser af
nogle typer af sygdommen.

Grøn stær

Grøn stær skyldes øget øjentryk forårsaget af én af en række mulige
defekter i tårekanalsystemet.  Sygdommen udvikler sig som regel langsomt
og progressivt og giver kun få gener. Af samme grund kaldes grøn stær
sommetider for “den smertefri synsrøver”. Der findes dog en akut type,
som angriber øjet pludseligt og er meget smertefuld.

Folk med grøn stær oplever det, som kaldes “tunnelsyn”. Det betyder, at de



IMPACT

Modul om synshandicap, sommeren 1999
Side 54 af 61

kun kan se objekter, som befinder sig lige frem for dem. Grøn stær påvirker
også synet ved svag belysning og kan resultere i den tilstand, som kaldes
“natteblindhed”.

Heldigvis kan en øjenspecialist nemt konstatere, om en person har grøn
stær. Hvis sygdommen opdages tidligt, kan den kontrolleres ved hjælp af
medicin. Patienter med grøn stær, som tager medicinen som foreskrevet,
kan i mange tilfælde opretholde et brugbart syn hele livet.

Grå stær

De fleste mennesker, som har grå stær, er over 50 år. Grå stær er skyld i, at
øjets linse, som normalt er klar, bliver uklar og tåget. Omfanget af grå stær
kan variere. Nogle har få gener af sygdommen, mens andre oplever at
synsfeltet bliver meget uklart.

Hos patienter, hvor sygdommen er meget fremskreden, fjernes den
angrebne linse kirurgisk og erstattes med en kunstig linse. Ikke alle tilfælde
af grå stær udvikler sig i særlig grad, og ofte stabiliserer sygdommen sig og
operation er ikke nødvendig.

Diabetes og nethindeløsning grundet diabetes

Diabetikere har 20 gange større risiko for synsproblemer end gennemsnittet
og diabetes er den hyppigste årsag til blindhed blandt de 60-64 årige.

Synshandicappede diabetikere må tit leve med en yderligere ulempe. Ofte
medfører diabetes nedsat følesans, hvilket betyder, at løsninger som Braille
ikke kan bruges. Desuden kan det være svært at lære nye færdigheder
såsom Braille, hvis man udvikler diabetes som voksen.

Diabetesbetinget nethindeløsning er én af komplikationerne ved diabetes.
Ved denne lidelse svækkes blodkarrene i nethinden og blødninger
resulterer i, at patienten oplever blinde pletter.

Kun en lille procentdel af alle diabetikere rammes af diabetesbetinget
nethindeløsning, og det er som regel mennesker, som har haft diabetes
siden barndommen.

Nethindeløsning grundet sukkersyge er uforudsigelig, fordi synsevnen kan
ændre sig fra dag til dag. Evnen til at se svækkes og forbedres i et
uforudsigeligt mønster til stor forundring for såvel patienten som dennes
familie og venner. Ved hjælp af laserbehandling kan man kontrollere
synstabet og bevare en del af det brugbare syn.

Hemianopia
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Dette er en lidelse, som kan opstå på grund af slagtilfælde.  Det kan
resultere i manglende syn øverst, i venstre eller højre side eller i bunden af
synsfeltet.

� Synssimulationsopgave

For de som arbejder med synshandicappede kan det være yderst vanskeligt
at vurdere graden af synstab. Det er nemmere at forstå total blindhed end at
forstå, hvordan det er at leve med et delvist synstab. Desuden kan to
personer med samme diagnose og samme synsskarphed ofte se meget
forskelligt.

De, som har deltaget i en synssimulationsopgave, beskriver fordelene ved
det således:
" man erfarer, hvad det vil sige at være seende guide
" man bliver mere opmærksom på, forhindringer i omverdenen
" man bliver mere opmærksom på vigtigheden af at udvikle andre sanser
" man bliver bedre til at forstå de behov, som blinde og svagsynede har
" man får en større forståelse for, hvad det vil sige ikke at være i stand til

at bruge flere af sine sanser fuldt ud.

Opgaven

Den følgende opgave afspejler ikke en bestemt øjensygdom. Alligevel
giver den et meget godt indblik i, hvad det vil sige at være blind eller
svagsynet. Denne sensibiliseringsøvelse viser, hvordan synstab kan påvirke
ens opfattelse af den omgivende verden. De øvrige sanser kompenserer
ikke automatisk for synstab, men de enkelte sanser kan udvikles og bruges
til at opfatte informationer af anden art.

Synssimulatorer (kan lånes hos blindeorganisationerne) bind for øjnene
eller briller med linser, som giver en fornemmelse af, hvordan det er at
have forskellige øjensygdomme bruges under hele
synssimulationsopgaven.

Del deltagerne op i par. Én i hvert par skal agere blind eller
synshandicappet og bruge bind for øjnene eller simulationsbriller. Vær
opmærksom på,

En typisk synssimulationsopgave er sammensat af fire trin

Trin 1: Deltageren med synssimulatoren får tid til at vænne sig til sit nye
syn og opdage, hvilken indflydelse et synshandicap har på en samtale.

Giv deltageren bind for øjnene eller simulationsbriller på, mens han eller
hun sidder ned. Få “den synshandicappede” til at indlede en kort samtale
med den seende partner.

Trin 2: Giver “den synshandicappede” mulighed for at vænne sig til det
resterende syn (hvis vedkommende har noget syn) og eksperimentere med
brugen af de øvrige sanser. Dette giver personen en chance for at få mod på



IMPACT

Modul om synshandicap, sommeren 1999
Side 56 af 61

de mere komplicerede opgaver og udtænke nogle tilpasnings- og
håndteringsstrategier. Få “de synshandicappede” til at identificere
almindelige ting fra husholdningen i en taske eller mad og drikke stillet
frem på en bakke. Få “den synshandicappede” til for gruppen at beskrive
en genstand, som han eller hun har identificeret i tasken.
En anden mulighed er, at få “den synshandicappede”

Trin 3: Aktiv deltagelse i udforskning af omgivelserne skærper hele tiden
“den synshandicappedes” opmærksomhed.
Tag “den synshandicappede” med ud på en gåtur og brug teknikken med en
seende guide. Få “den synshandicappede” til at lægge mærke til ændringer
i lyde, luftstrømme, overflader på gulve og vægge samt lugte.
Lad “den synshandicappede” bruge toilettet.

Trin 4 (vigtigst): Diskussion af gruppens erfaringer. Mange vil give
udtryk for de samme bekymringer som blinde og synshandicappede ældre
har. Opgavelederen skal hjælpe deltagerne med at gennemgå det register af
følelser, de har været igennem såsom ængstelse, frygt for at falde,
manglende tillid, flovhed og følelsen af at være desorienteret. De fleste
deltagere er meget forundrede over oplevelsen og det, de har lært.
Alle deltagere bør prøve rollen som “synshandicappet”.

� Hensigtsmæssig indretning af hjemmet

Ved at tage nogle af følgende forholdsregler kan dagligdagen bliver mere
tryg og sikker for synshandicappede, som dermed også i højere grad kan
blive selvhjulpne. I nogle europæiske lande er der midler til rådighed til
dækning af udgifter til tilpasninger og forbedringer.

Finansiering af tilpasning af hjemmet, Storbritannien

En person (inklusive blinde og svagsynede), som er registreret eller
opfylder betingelserne for at bliver registreret som en handicappet person,
kan ansøge om en bevilling fra hjemkommunen. Disse bevillinger gives til
arbejde, som sikrer at handicappede ubesværet kan komme ind i og ud af
egen bolig, nødvendige tilpasninger af køkken og badeværelse og
styresystemer til varme og lys. Beløbets størrelse afhænger af kommunens
budget og ansøgerens indkomst. [Making your home fit you - RNIB
brochure]
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Man bør dog være opmærksom på, at ikke alle mulige løsninger
nødvendigvis egner sig for synshandicappede. For eksempel kan det være
meget forvirrende for et ældre mennesker, hvis man flytter rundt på tingene
i hjemmet, ligesom det heller ikke altid er en god ide at sidde tættere på
Tv-apparatet.

Udendørs
Der er en række ting, man kan gøre, for at sikre at området omkring den
synshandicappedes bolig er sikkert at færdes på. For eksempel kan man
sørge for, at gangstier er jævne, at der er tilstrækkeligt med lys ved
hoveddøren, at trin og trapper ikke er ujævne, at der bliver installeret
samtaleanlæg og at der er greb og gelændere, hvor det er nødvendigt.

Indendørs
Fire principper kan bruges i alle husets rum, når man vil sikre sig at
hjemmet er velorganiseret og trygt for den synshandicappede beboer:

•  belysning
•  farvekontrast
•  sikring
•  organisering og mærkning

Forbedring af det naturlige og elektriske lys
Lysets skarphed, placering og type er vigtige aspekter, når man skal vælge
den rette type lys til en synshandicappet.

God belysning er den vigtigste forudsætning for, at man kan læse, skrive og
lave andet arbejde på tæt hold, og i nogle tilfælde kan en persons
synsproblemer løses alene ved at justere belysningen. Aktiviteter, som
udføres på tæt hold, såsom opslag i telefonbøger eller læsning af etiketter
kan alle gøres lettere ved hjælp af korrekt belysning.

Placér lamper på de steder, hvor personen udfører arbejde på tæt hold –
f.eks. ved køkkenbordet, ved skrivebordet etc.. Sørg for der er tilstrækkelig
belysning overalt og især på de steder, hvor der er stor risiko for ulykker
som f.eks. på trapper og i døråbninger.
Men husk, at den belysning, som passer til én person, ikke nødvendigvis er
den rette for en anden. For nogle synshandicappede er det at se på et oplyst
område, såsom en solstråle på gulvet, eller det at komme fra et mørkt rum
ind i et lyst, ubehageligt og måske ligefrem smertefuldt.

Forbedring af farvekontraster
Kontraster som f.eks. mørke genstande på lys baggrund og omvendt kan
ofte være en hjælp for synshandicappede.

Kontraster i farverne på tæpper og vægge, møbler og vægge, døre og
dørhåndtag kan gøre det lettere for synshandicappede at finde tingene og
orientere sig. Anbring f.eks. mørke møbler på lyse tæpper og omvendt. Når
gulvbelægning og møbler skal udskiftes, så vælg noget ensfarvet, da
mønstrede overflader kan virke forvirrende.



IMPACT

Modul om synshandicap, sommeren 1999
Side 58 af 61

Ved læsning kan man bruge et stykke farvet, der forstærker kontrasten
mellem bogstaver og papirets grundfarve. Dette kan hjælpe den
synshandicappede til at læse teksten. Det kan dog være problematisk ved
farveblindhed. Her vil almindelige sorte bogstaver på hvidt papir være at
foretrække.

Sikring af hjemmet
For den synshandicappede er der mange farer i hjemmet. Simple ting som
det at lade en dør stå åben eller lade sko ligge og flyde kan være årsag til
ulykker.

Den mest enkle, man kan gøre, er at sørge for, at der aldrig ligger ting på
gangarealerne, at møblerne ikke står i vejen og sættes på plads igen, hvis
de flyttes af en eller anden grund. Sørg for, at tæpperne ikke er slidte og
ujævne og at måtter er fastgjorte.

Glatte gulve og overflader i badeværelset er farlige for synshandicappede.
Små forholdsregler som brug af gummimåtter i bruseren kan gøre
badeværelset til et mere sikkert sted at opholde sig.

Trin og trapper kan være et mareridt, hvis man ser dårligt. Opad er det ikke
så slemt, fordi skyggerne er med til at vise, hvor trinene er. Men nedad er
der ingen skygger og trappens kant falder tit i ét med gulvbelægningen.

Enkle løsninger såsom en gul eller hvid stribe på hvert trin kan være en
hjælp til at se, hvor trappen ender.

Organisering og mærkning
Ved at mærke alting og sætte tingene på plads efter brug bliver det
nemmere at finde tingene i hverdagen. Simple teknikker såsom at stille
ting, som bruges sammen, tæt på hinanden – på samme hylde, i samme
skab eller i samme kasse – gør det også lettere at finde det, man har brug
for.

Mærkning kan bruges til at kende tingene fra hinanden i køkkenet, f.eks.
krydderier, dåser og indstillinger på komfuret og vaskemaskinen. Der
findes mange mærkningsteknikker: mærkater med stor skrift, hævede
markeringer (f.eks. hævede prikker eller mærkater med blindskrift),
magnetstriber som optager en talt besked, som kan læses senere, mærkater i
forskellige farver etc. Den standardiserede taktile markering for farlige
stoffer (“Tactile Warning EN272”) bør også altid anvendes, hvor det er
nødvendigt.
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� Tilgængelige skærme, web-sider og public access terminaler

Der findes en række retningslinier for de grundlæggende brugerkriterier for
skærmlæsning. Men de sikrer ikke nødvendigvis optimal tilgængelighed og
brugervenlighed for handicappede. Til dette formål har INCLUDE-
projektet udviklet retningslinier for tilgængelighed, som tager højde for
handicappedes interesser.

Et af hovedproblemerne er at overførslen fra karakterbaseret til grafisk
brugerflade udgør en alvorlig barriere for synshandicappede, da de fleste
hjælpemidler – som f.eks. skærmtilgængelighedssystemer, som oversætter
skærmtekst til tale eller Braille – er karakterbaseret.

Eksempler på praksis, der letter tilgængeligheden fra INCLUDE-projektet

•  Lav tekstalternativer til grafiske fremstillinger, enten ved hjælp af
ALT-TEXT, tekstankre eller en alternativ side udelukkende med tekst.

•  Rene tekstsider bør opdateres parallelt med de grafiske hovedsider. En
fuldt tilgængelig tekst kan ikke bruges til noget, hvis indholdet er
forældet.

•  Hvad angår film bør man lave en beskrivelse af lyden og ordene i
filmen. Brug undertekster, tekstspor, alternative tekstfiler og
alternative lydspor.

•  Image maps gør det muligt for brugeren at klikke på forskellige dele af
et billede med reference til forskellige www-sider. For at kunne bruge
denne facilitet, skal man kunne se, og den er derfor slet ikke
tilgængelig for blinde. En blind person kan ikke se, hvad billedet
forestiller, og ved ikke, hvor man skal klikke, selv hvis billedet bliver
beskrevet. Sørg derfor for at tilføje tekstankre til alle links på image
maps. Den bedste løsning er at lave en alternativ side for
synshandicappede udelukkende med tekst.

•  Brugeren skal nemt kunne skifte frem og tilbage mellem rene tekstsider
og grafiske versioner af tekstsiderne.

•  Formularer er som oftest ikke tilgængelige. Lav en formular, som kan
downloades og derefter sendes eller E-mailes eller oplys et
telefonnummer, hvor man kan få den ønskede information.

•  Minimer brugen af tabeller. Tabeller giver problemer for
skærmtilgængelighedssystemerne fordi det softwaren i disse systemer
som regel læser linie for linie, tegn for tegn fra venstre mod højre. I et
dokument med flere kolonner har skærmlæseren ikke nogen logisk
struktur at følge, og det gør det meget vanskeligt for brugeren.

•  Brug standard HTML formater, tags etc. Hjælpemidlerne er indrettet
på, at der bruges standardformater.

•  PDF (Portable Document Format) vinder i stadig højere grad indpas på
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www, fordi det er et visuelt flot format. PDF er på mange måder
utilgængeligt for synshandicappede, fordi det er vanskeligt at få adgang
til interne beskrivelser af de enkelte elementer i et PDF-baseret
dokument, hvilket gør det svært at anvende i oversættelsessystemer for
blinde. Dog forsøger producenten, Adobe Inc., at gøre PDF mere
tilgængeligt. Adobe har udviklet et specielt “plug-in”, som præsenterer
det åbne dokument i en anden form i et separat vindue.  I denne form
præsenteres teksten så vidt muligt i læseorden.

•  Undgå ikke-standardiserede strukturer for data og programmer til
fremvisning af billeder (viewers). Den eneste måde brugerdata og
billeder kan blive tilgængelige er hvis adgangen er direkte indbygget i
vieweren. Almindelige adgangsredskaber kan normalt ikke arbejde
med special-viewere.

•  Brug  farver og baggrundsmønstre, som yder en god kontrast til
teksten. Brug farver, som gør siden let at læse for farveblinde.

•  Minimer antallet af hypertext links i de enkelte tekstlinier.

Se også de omfattende retnings linier om adgang til nettet på:
www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT.

Offentlige informationsskærme.

For at folk kan have glæde af muligheden for at betjene sig selv på en
række områder må de kunne betjene og benytte sig af alle de typer
informationsskærme, automater o.lign., som findes i samfundet. The Royal
National Institute for the Blind har udgivet en publikation med titlen –
“Adgang forbudt (Access Prohibited),” med information til designere af
offentlige terminaler, automater etc. Publikationen forklarer, hvordan
forskellige handicaps kan gøre det vanskeligt at benytte sig af offentlig
selvbetjening og giver retningslinier for, hvorfor maskinerne kan designes,
så de bliver så tilgængelige som muligt for alle potentielle brugere.

Her er en checkliste over retningslinierne:

At finde og få adgang til automaten e. lign.
•  Er skiltene med henvisning nemme at læse?
•  Er der tilstrækkeligt lys?
•  Er der tænkt på, hvordan man kan danne kø?
•  Er der et audiosystem, som kan hjælpe hørehæmmede til at finde

stedet?

http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT
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Kortautomater
•  Stiller kortet krav til brugeren?
•  Er kortsystemet uafhængig af kontakt?
•  Er der præget tryk på kortene?
•  Er der slidser, som angiver, hvordan kortet skal vende?

Det udvendige design, mærker og instruktioner
•  Er mærker og mærkater placeret, så de er lette at læse?
•  Er der blindskriftsinstruktioner?
•  Er mærkerne letlæselige?
•  Er instruktionerne nummererede?
•  Er åbningen til indføring af kort tragtformet?

Skærme og interaktion
•  Er skærmen afskærmet for sollys?
•  Er parallakseproblemer minimeret?
•  Andre sprog?

Brugervejledning
•  Enkle og præcise sætninger?
•  Jackstik til lydindgang?
•  Feedback med lyd, når apparatet aktiveres?
•  Talt tekst?
•  Video links?

Tastaturer
•  Telefon-layout for numeriske tastaturer
•  Hævet punkt på nr. 5?
•  Hævede eller sænkede taster?
•  Taster med lys i?
•  Taktil feedback på tasterne?
•  Er der tid nok til at taste ind?

Touchscreens (computere, der aktiveres ved, at man trykker direkte på
skærmen)
•  Er det muligt at gøre skrifttypen større?
•  Er der områder med store taster?
•  Er der ledsagende tekst til grafiske symboler?
•  Er der mulighed for talt tekst?

Modtagelse af kort og kvitteringer
•  Stikker kortet mindst 2 cm ud?
•  Stikker kvitteringen mindst 3 cm ud?
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