
Innlegg Sex og samfunn 

 

Generelt: 

- Spør alltid hvordan den som kommer vil ha det 

- Vil du hjelpe meg: Spør først 

- Si hvem du er når vi møtes 

- Snakk direkte til meg og ikke til ledsageren min hvis jeg har med en 

- Ledsaging: Jeg holder deg i armen og følger med når du går. Pass på at jeg ikke går på noe. 

- Ikke forstyrr hunden min når den jobber! Dersom du vil hilse på en førerhund må du alltid spørre, selv 

om den ikke har selen på. 

- Vær naturlig. Det fungerer alltid best. 

- Du trenger ikke snakke høyere til meg 

- Assistent: Dersom jeg har med meg en ledsager er det aldri mulig å vite hvilken relasjon jeg har til 

ledsageren. Du trenger ikke å ta stilling til om ledsager skal bli med inn. Dette håndterer jeg selv. 

- Ikke "Bruk" assistenten: Hvis du for eksempel skal presentere informasjon for meg, enten muntlig eller 

skriftlig, skal du ikke henvende deg til assistenten med denne. Det kan hende jeg bruker assistenten, men 

det er kun jeg som skal involvere assistenten i samtalen. Husk spesielt å informere om hovedpunktene 

om det er mye materiale. Om mulig skaffer du materiale til veie elektronisk eller i punktskrift. 

- Husk at vi er like forskjellige som alle andre mennesker! 

 

To utfordringer: 

- Referansegrunnlag: Husk at vi alle har forskjellige referansegrunnlag generelt. Noe av 

referansegrunnlaget kan bero på synsnedsettelsen. En blind har trolig andre referansegrunnlag en en 

svaksynt på mange områder. 

Eksempel (egenerfart): Film om fødsel eller bilder og informasjon om samleie. 

- Person under 18 år som har med assistent. Det er viktig at informasjon ikke deles via assistent. Dersom 

dere som helsepersonell skal gi informasjon dere må gi til foresatte skal dette ikke skje via assistenten. 

Det er viktig at jeg kan snakke med deg om ting som foresatte ikke skal vite om. For personer under 18 år 

er ofte foresatte arbeidsledere for assistenter. Det er viktig at ting jeg snakker med deg om som vanligvis 

ikke gis til foresatte ikke går fra deg, via assistent og til foresatte. Dette kan gjøre at vi ikke tør oppsøke 



f.eks helsestasjon. 

 

Mulige tema: 

 

Alderstrinn 10-12 år: 

- Husk at selv om barnet har med seg en foresatt er det viktig å involvere h*n i ting du ville fortalt andre 

på samme alder. 

Fra tiårsalderen begynner man så smått å snakke om pubertet og det som hører med. 

- I undervisningssammenheng: Spør hvordan h*n vil ha det 

- I undervisningssammenheng er det en del som presenteres felles i klassen. For at en blind skal kunne 

tilegne seg kunnskap må ofte taktil sans benyttes. Husk at ikke alle vil kjenne på ting mens resten av 

klassen ser på.Det kan være flaut! I tillegg kan det bli utfordrende på lengre sikt. 

 

12-15 år: 

Fortsatt en ganske følsom alder. Se over. 

- I undervisningssamenheng: Husk å spørre meg hvordan jeg ønsker å få informasjon 

- Kjenne på ting mens andre ser på: Ingen selvfølge at jeg vil gjøre det mens resten av klassen er til stede. 

Ta gjerne kontakt med meg på forhånd dersom du vet at jeg er synshemmet eller i etterkant. 

- Skaffe brosjyrer og annet materiell elektronisk eller i punktskrift. Kan også få trykt opp informasjon via 

Norges Blindeforbunds trykkeri i Bergen. 

- Vær kreativ: Det er mulig å bruke dukker eller andre modeller for å vise ulike ting. 

 

15-18 år: 

Se over. 

- Opplever at mye av det vi har lært blir mer realistisk 

- Viktig at det går an å oppsøke f.eks helsestasjon uten å måtte informere altfor mange rundt seg. Jeg 

hadde en avtale om at helsesykepleier møtte meg på et kjent sted slik at jeg kunne komme til samtale 

uten å involvere andre. 



 

Voksen: 

- Som voksne ønsker vi som andre å ta ansvar for egen helse 

- Her er det spesielt viktig at jeg er i forsetet selv om jeg har med et familiemedlem som ledsager 

- Det er ikke nødvendig å spørre om personen er foresatt eller assistent 

- Tilgjengelig informasjon er svært viktig 

 

Å bli foreldre: 

- Spørre meg hvordan jeg ønsker å ha det for at det skal fungere best mulig i møte med meg 

- Tilgjengelig informasjon er svært viktig! 

- Deltakelse på kurs som svangerskapskurs: Snakk med meg for å finne ut hvordan det vil fungere best. 

- Vi finner i samarbeid ut hva som fungerer best. Det er viktig at synshemmede får samme mulighet til å 

tilegne oss informasjon eller delta på kurs og veiledning som andre. 

 

Dersom dere har spørsmål kan dere gjerne ta kontakt med meg via e-post: 

mirnesab91@gmail.com 


