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I dette prosjektet er det forsøkt å kategori-
sere hjelpetiltak innen universell utforming 
med hensyn på svaksynte. Det er laget en 
grundig beskrivelse av de mest aktuelle øye-
lidelsene basert på forskningslitteratur og 
annen akseptert litteratur. 

Det finnes svært lite forskning på sammen-
hengen mellom synslidelser og hvordan man 
bør bruke kontraster, farger og belysning i 
omgivelsene. Derfor er denne rapporten i 
hovedsak basert på anerkjent medisinsk 
litteratur om øyelidelser i kombinasjon med 
forfatterens egen kunnskap om lys og øye-
sykdommer. Det er totalt henvist til 18 ulike 
referanser, der leseren selv har mulighet til å 
utvide sin kunnskap.

Det som har framkommet i arbeidet er at 
personer med ulike synslidelser spriker så i 
sitt behov at det er vanskelig å lage en kon-
kret kategorisering. Dels skyldes dette at de 
fleste synslidelser har en progresjon hvor 
hver ulike fase er forskjellig, og at behovet fra 
person til person er sterkt varierende.

Den totalt dominerende gruppen er normal 
alderssvekkelse. Deretter kommer katarakt, 
aldersrelatert makula degenerasjon (AMD) 
og glaukom. Felles for de to første er svekket 
visus (skarpsyn) og redusert fargeoppfatning 
ved lave lysnivåer. Personer med AMD har et 
generelt svekket fargesyn som også gjelder 
ved høye lysnivåer.

Ved å øke luminanskontrasten, økes synlig-
heten uten i tillegg å måtte øke belysnings-
styrken. En moderat økning i belysnings-
styrken i forhold til tradisjonelle standarder 
i kombinasjon med økte kontraster og ikke 
altfor mørke farger, er faktisk det beste råd 
som kan gis. Dette rådet kan følges for alle 
synslidelser. 

Ved steder hvor det er behov for leselys anbe-
fales justerbar spesialbelysning, slik at man 
kan justere belysning ut fra et individuelt 
behov.

Sammendrag
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1 Innledning

Kategorisering av svaksynthet ved ulike be-
tegnelser er medisinsk. I tilknytning til at vi 
nå har en ny Diskriminerings- og tilgjengelig-
hetslov og en ny Plan- og bygningslov der det 
vil bli stilt krav til universell utforming, har 
vi behov for en kategorisering av svaksynte 
ut fra typen hjelpetiltak. Vi trenger å vite 
hvem vi hjelper, hvor stor gruppen er som har 
nytte av tiltaket, hvilke grupper som kan bli 
negativt berørt av tiltaket og hvor stor den 
sistnevnte gruppen er. Med universell utfor-
ming relatert til det bygde miljø mener vi at 
hovedløsningen for bygget/stedet skal være 
tilgjengelig for alle.

Det finnes mange ulike typer øyelidelser, og 
de fleste av disse lidelsene fører til svekket 
syn. Noen typer lidelser som skjeling, nær-
synthet, langsynthet, etc., kan avhjelpes med 
synskorreksjon i form av briller eller linser 
eller andre individuelle tiltak. Hjelpetiltaket 
er altså individuelt og har ingen konsekven-
ser for andre personer.  Hvis hjelpetiltaket er 
forsterket lysnivå i for eksempel en foajé så 
vil hjelpetiltaket berøre alle som ferdes i om-
rådet. Vi får et kollektivt hjelpetiltak. Noen 
grupper øyelidelser medfører lysømfintlig-
het. Denne gruppen vil ikke nødvendigvis ha 
nytte av forsterket lysnivå, og vi får en kon-
flikt mellom grupper med ulikt behov fordi 
hjelpetiltaket blir kollektivt.

En synslidelse kan innta mange former, og 
kan henge sammen med medfødte lidelser, 
øyesykdommer, vanlig aldersrelatert syns-
svekkelse eller fysiske skader ved ulykker. 

Fysiske skader ved ulykker er ikke så enkel 
å kategorisere, da slike skader kan ha svært 
ulike konsekvenser avhengig av typen skade 
og omfang. Vanlig aldersrelatert synssvekkel-
se og klassiske øyesykdommer er imidlertid 
enklere å kategorisere da disse har spesifikke 
synsrelaterte konsekvenser. Denne rapporten 
vil derfor ta for seg gruppene; vanlig alders-
relatert synssvekkelse, aldersrelatert makula 
degenerasjon, katarakt, glaukom, retinitis 
pigmentosa, albinisme og netthinneløsning.

Metodisk vil kategoriseringen bli gjennom-
ført ved; beskrivelse av hver enkelt syns-
lidelse, beskrivelse av ulike typer hjelpetiltak 
som øker personenes evne til å utnytte synet, 
søk i forskningsdatabaser for å kartlegge 
mulig kunnskap om temaet, bearbeiding av 
innhentet kunnskap samt utvikling av ny ka-
tegorisering relatert til hjelpetiltak. 

Fokuset her er universell utforming og det 
bygde miljø, dvs. hvordan man kan lage om-
givelser som gjør at svaksynte bedre kan 
orientere seg, kjenne seg igjen i omgivelsene 
samt unngå skader. Hjelpetiltakene er knyt-
tet opp mot sammenhengen mellom lys og 
syn. Rapporten behandler ikke leseferdighet 
av vanlig trykt tekst eller andre typer hjelpe-
tiltak i form av datautstyr.
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2.1 Generelt
Det finnes mange ulike typer synslidelser. 
De mest klassiske øyesykdommene knyt-
tet til svekket syn er; katarakt, aldersrelatert 
makula degenerasjon, retinitis pigmentosa, 
albinisme, glaukom diabetes retinopati og 
netthinneløsning. I tillegg har vi naturlig 
svekking av synet som følge av alder.

Det føres ikke statistikk over antall synsli-
delser i Norge, men en grov oversikt er som 
følger:

Katarakt (grå stær) - ca 500 000 inkludert 
udiagnostiserte tilfeller
Aldersrelatert makula degenerasjon (AMD)  
- ca 50 000
Retinitis pigmentosa - ca 1 500
Albinisme - 2-300
Glaukom (grønn stær) - ca 40 000
Diabetes retinopati - ca 1/3 av alle med 
diabetes
Netthinneløsning (antall ukjent)

Listen over viser øyesykdommer. Vi har også 
en normal alderssvekkelse av synet, og som 
gir store endringer i synskvaliteten. Alle over 
60 år trenger ekstra belysning for å opprett-
holde normal aktivitet. Det er ca 970 000 
personer i Norge over 60 år.

2.2 Katarakt (grå stær)
Katarakt1 (grå stær) er betegnelsen på tåke-
syn som helt eller delvis dekker synsfeltet. 

Dette er en fellesbetegnelse på flere sykelige 
tilstander i øyelinsen. 

Katarakt deles gjerne i tre hovedgrupper: 
 • Alderdomskatarakt
 • Medfødt katarakt 
 • Katarakt som en følgetilstand av andre  
  sykdommer

Alderdomskatarakt deles i tre varianter: 
 • Kjernekatarakt (proteinansamling i 
  linsen)
 • Kortikal katarakt (celledød i linsen, som  
  fører til væskeopphopning) 
 • Subkapsulær katarakt (redusert væske- 
  balanse i linsen). 

Det er gruppen med alderskatarakt som er 
dominerende i antall tilfeller.

Symptomene ved katarakt er økt blendings-
følelse, redusert visus og som kan gi dobbelt-
syn på samme øye (monokulær diplopi). Økt 
nærsynthet forekommer, bl.a. ved kjerneka-
tarakt.

Den økte blendingsfølelsen, synsnedsettende 
blending, kommer av at øyelinsen får en u-
ønsket lysspredning. Hvordan lyset spres 
vil variere med graden av sykdommen, 
typen katarakt og plassering. Både sidelys og 
lys direkte fra synsobjektet (det vi har rettet 
blikket mot) vil gi forsterket synsnedsettende 
blending. Det gjøres oppmerksom på at tra-
disjonell metode for å beregne synsnedset-
tende blending ikke gir noen god indikasjon 

2 Beskrivelse av ulike typer   
 synslidelser
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på blending for denne øyelidelsen. Katarakt 
gir redusert visus grunnet lysspredning. Av-
hengig av typen katarakt vil hele eller deler 
av synsfeltet være berørt. Ved kjernekatarakt, 
vil redusert belysning føre til større pupil-
låpning og som faktisk kan gi økt visus fordi 
uskadet del av linsen blir aktiv.

Normalt vil økte luminanser (luminans er 
utstrålt lysstyrke i en gitt retning per m2, 
for eksempel fra en flate) gi økt visus. Det er 
imidlertid ikke gitt at dette vil gi økt visus for 
personer med katarakt, fordi lysspredningen 
i linsen ikke gir klare kontrastoverganger. 
Dette kommer an på hvor utviklet øyelidel-
sen er, og om den dekker hele eller bare deler 
av synsfeltet. Helt i starten av katarakt kan 
gjerne økt belysning være nyttig, mens det 
motsatte kan være tilfelle når den har utvi-
klet seg. 

Generelt vil varmt lys gi mindre lysspredning 
enn kaldt lys, da lengre bølgelengder fører 
til mindre lysspredning. Dette er samme ef-
fekt som man oppnår ved å bruke gult billys 
i tåke. Varme farger gir også noe større pu-
pillåpning i forhold til kaldt lys, som i denne 
sammenheng er nyttig. Man bør derfor unn-
gå dagslysrør (fargetemperatur større eller 
lik 5 500 K) i for eksempel korridorer.

Særlig ved kjernekatarakt vil linsen bli gul-
aktig. Linsen fungerer derfor som et gult 
filter, der kaldere farger undertrykkes. Dette 
gjelder særdeles det blå lyset. Det er mulig å 
kompensere for dette ved å øke andelen av 
blått lys, slik at farger på nytt oppleves natur-
lig, men ulempen er økt synsnedsettende 
blending. Synsnedsettende blending er 
denne pasientgruppens hovedproblem. De 
fleste vil nok foretrekke dårligere fargeopp-
fatning enn økt blendingsopplevelse.

Kataraktpasienter kan fortelle at gulfarger 
er vanskelig å oppfatte når man har denne 
lidelsen.  Gult blir hvitaktig, og det er vanske-
lig å skille mellom hvitt og gult. En person 

fortalte til undertegnede under et intervju at 
skrelte poteter var vanskelige å se i forhold til 
en hvit tallerken. Det ble ikke sagt under in-
tervjuet, men det er å anta at øyelidelsen var 
kjernekatarakt som nettopp gir en gulaktig 
øyelinse.

Figur 1 viser en demonstrasjon av synsned-
settende blending for katarakt. Bildet er tatt 
med et filter som skaper lysspredning tilsva-
rende katarakt. Legg merke til at bildet er 
klarere i de mørke partiene i rommet enn der 
det er mer lys. Legg også merke til hvor kraf-
tig blendingen blir fra stearinlyset. Dagslyset 
fra vinduene er åpenbart kraftigere enn lyset 
fra stearinlyset, men det er stearinlyset som 
skaper den verste blendingsfornemmelsen. 
Man bør derfor unngå for små lyskilder i uni-
verselt utformede arealer, som for eksempel 
i korridorer og i synsfeltet ved informasjons-
tavler eller -skilter.

Figur 1: Bildet viser eksempel på synsnedset-
tende blending for personer med katarakt. 
(Foto: Jonny Nersveen)

Jevn belysning er generelt å foretrekke for 
personer med katarakt. Figur 2 viser et bilde 
av en konduktør som hjelper en rullestolbru-
ker inn på toget. 

Det er aldersrelatert katarakt som er den 
hyppigste formen for katarakt. Aldersrelatert 
katarakt kan forekomme ned til 40 års alde-
ren. Katarakt med synsreduksjon på 
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minimum 6/10  (Visus =  6/10 betyr at per-
sonen er i stand til å se et objekt på 6 meter i 
forhold til en normaltseende person som vil-
le sett samme objekt på 10 meter. Kan også 
angis som 0,6 som da betyr at avstanden må 
kortes ned med 0,6 for at objektet skal kunne 
oppfattes.)  har en hyppighet på ca 5 prosent 
for aldersgruppen mellom 55 og 65 år, 20 
prosent av befolkningen mellom 65 og 75 år 
og ca 50 prosent av befolkningen over 75 år. 
Regner man med tilfellene av katarakt som 
ikke gir nevneverdig synsreduksjon, utgjør 
dette for ca 70 prosent av alle over 70 år.1

Figur 2: Bilder viser et eksempel på hvordan 
katarakt kan framtre visuelt. 
(Foto: Jonny Nersveen)

som ikke medfører synstap og fremskredne 
degenerative forandringer som gir synstap 
i den sentrale delen av synsfeltet.6 På folke-
munne kalles denne synslidelsen for forkalk-
ning, men det er en upresis beskrivelse av 
sykdommen. I tidlig stadium finnes to vari-
anter av makula degenerasjon; utvikling av 
druser eller pigmentopphopning.

Det kan oppstå hvitaktive flekker, kaldt dru-
ser, i Bruchs membran. Bruchs membran er 
skilleveggen mellom pigmentepitelet (laget 
som sansecellene er festet til) og årehinnen. 
Gjennom Bruchs membran passerer næring 
til sansecellene og avfallsstoffer bringes ut. 
Drusene er lokal ansamling av avfallspro-
dukter (forkalkning). Det er når drusene får 
en viss størrelse at vi kan få makula degene-
rasjon med synsforstyrrelse. Denne varianten 
av AMD kalles tørr type.

Pigmentopphopningen skyldes uregelmessig 
avleiring av pigment fra rester av pigment-
holdige melaninholdige celler i pigment-
epitelet eller i årehinna. Melanin er et foto-
pigment som regulerer lysmengden inn på 
sansecellene.

Drusene og pigmentopphopningen kan ska-
de Bruchs membran på flere måter:

Det kan oppstå en fortykkelse av membra-
nen slik at næringsstoffene og avfallsstof-
fene får økt motstand i å passere membra-
nen (økt diffusjonsmotstand). Dette kan føre 
til forkorting av størrelsen på sansecellenes 
yttersegmenter. Denne varianten kalles atro-
fisk aldersrelatert makula degenerasjon. Slike 
flekker i perifert synsfelt vil neppe merkes av 
en person. Det er først når slike flekker be-
finner seg i eller svært nær makula at synet 
svekkes, og merkes i form av redusert visus. 
Man trenger ikke bli overfølsom for lys. 

Grunnet fortykninger i Bruchs membran kan 
det danne seg opphopning av avfallstoffer 
i væskeform fra pigmentepitelet. Dermed 

Søk i databaser
Det er gjort omfattende søk i ulike databaser 
for å finne studier av belysning i omgivelsene 
i forhold til katarakt, uten funn. Vurderingen 
som er gjort her er derfor basert på den me-
disinske beskrivelsen av katarakt av professor 
Per Fagerholm1, Linköpings Universitet, Sve-
rige, i kombinasjon med undertegnedes egen 
kompetanse på lys og syn. 

2.3 Aldersrelatert makula 
degenerasjon
Aldersrelatert makula degenerasjon er en 
sykdom som rammer selve netthinnen. Ma-
kula er det stedet i netthinnen hvor vi har 
vårt skarpsyn. Den deles i tidlige forandringer 



8 9

vil pigmentepitelet som sansecellene er fes-
tet til bule, noe som endrer makulas fysiske 
form. Dette medfører at rette linjer blir ure-
gelmessige sentralt i synsfeltet, og gir en for-
vrengt billedoppfattelse. 

Sprekker som kan ha oppstått i Bruchs mem-
bran kan føre til at det utvikler seg blodårer 
som trenger gjennom Bruchs membran og 
vokser inn i pigmentepitelet. Dette forstyr-
rer sansecellenes plassering og kan også føre 
til utbuling av områder i makula. Blodårene 
kan sprekke, noe som gir blødninger og kan 
gi opphav til ødem. En slik tilstand vil raskt 
svekke visus i sentralt synsfelt og forvrenge 
billedoppfattelsen. En slik tilstand kalles for 
våt type.

Binokulært perspektiv (den delen av dyb-
desynet som er knyttet opp mot to ulike 
netthinnebilder på hvert øye) forutsetter at 
øynene fikserer mot samme punkt2,3. Dette 
forutsetter igjen at øynene har en klar kon-
trast å fokusere mot og som befinner seg i 
sentralt synsfelt. Det er nettopp skarpsynet 
som er berørt hos personer med AMD. Derfor 
blir fokusering vanskelig og som derfor svek-
kes dybdesynet. Alle forhold som forsterker 
kontrastoppfattelsen vil være en fordel for 
denne gruppen. Dette innbefatter økt lysnivå 
og kraftigere kontraster.4 Figur 3 viser eksem-
pel på hvordan AMD kan framtre visuelt.

Når sentralt synsfelt er svekket, vil personen 
kompensere ved å bruke sidesynet. Sidesynet 
har dårligere visus og det forutsetter økt lys-
nivå for at små kontraster skal bli oppfattet.

Ved normal øyelinse vil ikke synsnedsettende 
blending være et spesielt problem. Adapta-
sjonsprosessen (adaptasjon er prosessen som 
får øynene til å tilpasse seg ulike lysnivåer) 
knyttet til mørke vil oppføre seg normalt, 
men reguleringen av pupillåpningen kan bli 
berørt, da denne styres både av stimuli av 
sansecellene for fargesyn (tapper) og sanse-
cellene for mørkesyn (staver).5

For personer med AMD blir fargekontraster 
vanskeligere å oppfatte enn sort-hvitt 
kontraster.4

I sin doktoravhandling påpeker Per Fosse at 
det varierer sterkt hvor høyt lysnivå som er 
passe for AMD pasienter. Det er derfor ikke 
mulig å gi et generelt råd som passer for 
alle.4

Det er anslått at ca 50 000 personer i Norge 
har AMD.4

Søk i databaser
Det er gjort omfattende søk i ulike databaser 
for å finne studier av belysning i omgivelsene 
i forhold til AMD. Det ble funnet en artikkel 
av Per Fosse, som bygger på hans doktorgrad. 
Øvrig litteratur som er henvist til er av gene-
rell karakter. 

2.4 Retinitis pigmentosa (RP)
Som AMD tilhører retinitis pigmentosa (RP) 
en gruppe øyesykdommer knyttet til syk-
dommer i netthinnen (retina). På norsk kalles 
sykdommen ofte for tunnelsyn eller kikkert-
syn grunnet tap av perifert syn.6

RP er ikke en sykdom, men en samlebeteg-
nelse på en rekke genetiske sykdommer som 
rammer netthinnen. Karakteristisk for syk-

Figur 3: Bildet viser et eksempel på hvordan 
AMD kan framtre visuelt. (Foto: Jonny 
Nersveen)
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domsgruppen er at synsfeltet skrumper inn 
og til slutt blir helt borte. Det er hittil funnet 
44 mutasjoner på gener som kan knyttes opp 
mot sykdomsgruppen.7 Variasjonen av de 
enkelte sykdommene går stort sett på debut-
alder, alvorlighetsgrad, kjønnsfordeling, samt 
involvering av ulike syndromer hvor RP kan 
være en av tilstandene.6

RP utvikles over flere år. De første sympto-
mene er nattblindhet. Det skjer en avkorting 
av stavcellenes yttersegmenter, hvor disse 
og pigmentepitelet som stavcellene er festet 
til går til grunne. I denne prosessen frigjøres 
melaninpigmenter (fotopigmenter) i nett-
hinnens periferi som avleirer seg flekkvis i 
netthinna. Svinn av stavreseptorer spiser 
seg innover fra ytterkanten av netthinna og 
mot det sentrale synsfeltet. I første omgang 
mistes den perifere delen av synsfeltet, men 
etter hvert er hele synsfeltet skadet. Man blir 
til slutt helt blind. Både reseptorene og syns-
nerven kan bli skadet i denne sykdomsgrup-
pen.6 Figur 4 viser eksempel på hvordan RP 
kan opptre visuelt.

Figur 4: Bildet viser et eksempel på hvordan 
RP kan framtre visuelt. 
(Foto: Jonny Nersveen)

Første symptom på RP er nattblindhet. Der-
etter skjer gradvis utfall av perifert synsfelt. 
Deretter forsvinner det sentrale synsfeltet. 
Alle reguleringsfunksjoner som adaptasjon, 

styring av pupillåpningen og melanin-nivået 
blir berørt. Dette vil si at tilpasningsmekanis-
men til ulike lysnivåer er skadet.6 Forsøk har 
vist at ved kraftig belysning, utvides syns-
feltet.8 Denne studien gjaldt få personer og 
effekten gjaldt for unge personer. For eldre 
personer er resultatene mer usikre. 

RP er en gruppe sykdommer som utvikler seg 
over tid. Det er derfor ikke mulig å generali-
sere behovet for lys, da denne vil variere med 
sykdommens utvikling. Behovet fra en per-
son til en annen kan også variere stort.

Det anslås at det er ca 1 500 personer med 
RP i Norge.

Søk i databaser
Det er gjort omfattende søk i ulike databaser 
for å finne studier av belysning i omgivelsene 
i forhold til retinitis pigmentosa. Det ble fun-
net en artikkel, men som bare delvis berører 
lysnivåer i omgivelsene. Øvrig litteratur som 
er henvist til er av generell karakter. 

2.5 Diabetes retinopati
Diabetes retinopati (retinopati = syk nett-
hinne) er en netthinnesykdom som er en 
følgetilstand av diabetes. Nesten alle diabe-
tespasienter utvikler før eller senere simplex 
retinopati, som er ikke-synsforstyrrende 
forandringer i netthinna, som kan forsvinne 
av seg selv. En del av disse forandringene ut-
vikler seg videre til diabetes maculopati og 
proliferativ retinopati. For diabetes I starter 
simplex retinopati ca 10 år etter at diabetes- 
sykdommen har etablert seg. Den vanligst 
synstruende komplikasjonen er profilerativ 
retinopati. For diabetes II ser man spor av 
simplex retinopati allerede når diagnosen 
diabetes stilles, og den vanligste synstruende 
komplikasjonen er diabetisk maculopati.6

Ved profilerativ retinopati utvikles nye blod-
kar i netthinna. Man antar at dette skyldes at 
blodtilførselen er lavere enn behovet 
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(iskemi). Dermed frigjøres vekstfaktorer som 
fører til dannelse av flere blodkar. I starten 
av øyesykdommen kan eksisterende blodkar 
bli tykkere, og at det oppstår blodkar som 
avgreiner seg fra et eksisterende blodkar som 
vokser sammen igjen i det opprinnelige blod-
karet, slik at det dannes en parallell blodbane 
langs opprinnelige blodkar. Blødninger fore-
kommer.

I senere faser oppstår nydannede blodkar fra 
de store venene i netthinna. Disse går i sirkel 
ved at de kopler seg til opprinnelig vene. De 
nye blodkarene har et abnormt vekstmøn-
ster og vokser langs den bakre membranen 
(hylaoid membran), som skiller netthinna fra 
glasslegemet, og inn i glasslegemet (corpus 
vitrum). Disse blodkarene blør lett, kan gi 
flekkvis utfall av synet, føre til at blod blan-
der seg med væsken i glasslegemet og med 
tilhørende risiko for netthinneløsning. Når 
blod kommer inn i glasslegemet vil visus 
bli redusert. I ekstreme tilfeller kan de nye 
blodkarene vokse seg inn i iris og inn i kam-
mervinkelen (deler av øyekroken) hvor de kan 
forstyrre væskebalansen i glasslegemet. Det 
siste fører til neovaskulært glaukom (grønn 
stær). Figur 5 viser eksempel på hvordan dia-
betes retinopati kan opptre visuelt.

Figur 5: Bildet viser et eksempel på hvordan 
diabetes retinopati kan framtre visuelt. 
(Foto: Jonny Nersveen)

Ved diabetisk makulopati spres forand-
ringene seg inn mot den gule flekk (fovea 
sentralis). Dette fører til forstyrrelser i nett-
hinnens væskebalanse som gir blødninger i 
netthinnen. Denne tilstanden medfører risiko 
for at forandringene gir destruktiv effekt på 
netthinnens komponenter omkring den gule 
flekk som igjen gir nedsettelse av sentralsy-
net.

Karakteristisk for diabetes retinopati er 
flekkvise utfall av synsfeltet. Flekkene kan 
komme og gå, men kan også oppstå grun-
net arrdannelser etter gjentatte blødninger. 
Flekkenes størrelse kan variere. I verste fall 
kan store deler av synsfeltet være berørt. 
Det er vanskelig å gi noen konkrete råd om 
belysning. Gruppen er ikke spesielt utsatt for 
blending og adaptasjonsprosessen og regu-
leringen av pupillen vil normalt være inntakt. 
Det viktigste for denne gruppen er gode kon-
traster, slik at viktig informasjon oppfattes. 
Diabetes retinopati er en følgetilstand av 
diabetes I og II. Etter fem år med sykdommen 
har 10 prosent av de med type II øyebunnsfo-
randringer. Etter 20 år med sykdommen har 
så godt som alle pasienter med type I og over 
60 prosent av de med type II utviklet retino-
pati.9

Det er ca 350 000 personer med diabetes i 
Norge.10 Det diagnostiseres 6-7000 tilfeller 
årlig med diabetes, hvor majoriteten er type 
II. Vi må anta at over 100 000 personer i 
Norge har utviklet diabetes retinopati.

Søk i databaser
Det er gjort omfattende søk i ulike databaser 
for å finne studier av belysning i omgivelsene 
i forhold til diabetes retinopati, uten funn. 
Vurderingen som er gjort her er derfor basert 
på den medisinske beskrivelsen av diabetes 
retinopati av professorene Tore Bek og Jon 
Ehlers fra Århus Universitet, Danmark, og 
øvrig generell litteratur i kombinasjon med 
undertegnedes egen kompetanse på lys og 
syn.
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2.6 Albinisme
Albinisme er en genetisk sykdom forårsaket 
av kroppens manglende evne til å produsere 
fotopigmentet melanin. Albinisme kan være 
begrenset til kun å gjelde synet. Da kalles 
den okulær albinisme. Okulær albinisme 
preges av kraftig synsnedsettende blending, 
ufrivillige øyebevegelser (nystagmus) og 
redusert visus.11

Iris lekker lys utenom pupillåpningen. Dette 
medfører en kraftig synsnedsettende blen-
ding. Derfor er personer med albinisme 
meget lysfølsomme, spesielt for sidelys.
Det antas å være ca 2-300 personer i Norge 
med albinisme. I forhold til retinitis pigmen-
tosa, aldersrelatert makula degenerasjon, 
katarakt og glaukom, er antallet beskjedent.

Personer med albinisme er avhengig av svært 
blendingsavgrenset lys, men også svært 
jevnt lys. Behovet for det jevne lyset henger 
sammen med at partiene med høyere lumi-
nanser vil skape blendingseffekter inne i øyet 
og som forstyrrer partiene med lavere lumi-
nanser. 

Søk i databaser
Det er gjort omfattende søk i ulike databaser 
for å finne studier av belysning i omgivelsene 
i forhold til albinisme, uten funn. Vurderin-
gen som er gjort her er derfor basert på den 
medisinske beskrivelsen av albinisme skrevet 
av professorene Tore Bek og Jon Ehlers fra 
Århus Universitet, Danmark, og øvrig gene-
rell litteratur i kombinasjon med under-
tegnedes egen kompetanse på lys og syn. 

2.7 Glaukom (grønn stær)
Glaukom er en samlebetegnelse på flere øy-
esykdommer der de fleste har det til felles at 
overtrykk i glasslegemet fører til skader på 
synsnerven og øyets funksjon.12 Man skiller 
mellom primær og sekundær glaukom. De 
primære har sitt navn fra at opphavet til syk-
dommen er glaukom i seg selv. Ved sekundær 

glaukom har sykdommen oppstått som en 
følgetilstand av andre sykdommer i øyet, i 
dets omgivelser eller av medikamenter.

Den desidert hyppigste lidelsen er Glaucoma 
simplex som er primært åpenvinklet glau-
kom. Væsken i glasslegemet skal inneholde 
et visst trykk. Trykket reguleres ved produk-
sjon av ny øyevæske og drenering av øyevæs-
ke ut gjennom kammervinkelen.  Ved pri-
mært åpenvinklet glaukom er det økt mot-
stand for væsken fram til kanalen (Schlemms 
kanal) som fører vannet ut i øyekroken. Ved 
blokkert kammervinkel er selve passasjen 
fram til Schlemms kanal mekanisk blokkert. 
Begge situasjonene fører til trykkstigning i 
øyet, og som igjen trykker på synsnerven i 
den blinde flekk. Dette kan føre til perma-
nente skader på nervetrådene.

Synsutfallene er karakteristiske og kan til 
slutt ende med total blindhet. Etter hvert 
som sykdommen utvikler seg, vil synsutfallet 
bli større og større. Fra starten av er ofte en 
buet stripe over det sentrale synsfeltet falt 
ut. Deretter vokser synsutfallet i øvre kva-
drant på motsatt siden av neseroten. Sentralt 
synsfelt opprettholdes lenge, men kan til 
slutt gi tapt. Det siste synsfeltet som opp-
rettholdes er en liten flik nederst inn mot ne-
seroten. Den karakteristiske formen på utfall 
av synsfeltet skyldes hvordan nervetrådene 
er buntet sammen i den blinde flekk. Den 
blinde flekk er stedet i netthinnen der nerve-
trådene samles og går ut av øyet og inn mot 
synssenteret i hjernen. Figur 6 viser eksempel 
på synsfeltutfall ved glaukom.

Hvis sykdommen fortsetter med altfor høyt 
trykk vil man til slutt bli helt blind. Det er 
ikke uvanlig at begge øynene rammes.

Man antar at ca 2 prosent av alle over 40 år 
har glaukom simplex, dvs. ca 40 000 personer 
i Norge.12

Så lenge det sentrale synsfeltet er inntakt, 
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kan visus være bra. Det finnes imidlertid 
eksempler der kontrastfølsomheten er høy 
uten at visus er berørt. Ved langt framskredet 
glaukom simplex vil store deler av det peri-
fere synsfeltet være skadet. Derfor vil dybde-
synet være berørt. Et trekk ved glaukom er 
sterk lysømfintlighet. Dette kan tyde på at 
øyets evne til å tilpasse seg lysets intensitet 
er skadet.

Ved akutt glaukom kan trykket i øyet være så 
sterkt at pupillen ikke lar seg trekke sammen. 
Dette kan forekomme under anfall ved blok-
kert kammervinkel.

Søk i databaser
Det er gjort omfattende søk i ulike databaser 
for å finne studier av belysning i omgivelsene 
i forhold til glaukom, uten funn. Vurderingen 
som er gjort her er derfor basert på den me-
disinske beskrivelsen av glaukom beskrevet 
av professorene Gunnar Høvding og Torstein 
Bertelsen, begge fra Universitetet i Bergen, i 
kombinasjon med undertegnedes egen kom-
petanse på lys og syn. 

2.8 Netthinneløsning
Oftest som en følgetilstand av andre øyesyk-
dommer, kan netthinnen helt eller delvis 
løsne og henge ned. Det vil være bortfall av 

Figur 6: Bildet viser eksempel på hvordan 
glaukom kan framtre visuelt. 
(Foto: Jonny Nersveen)

synsfelt i hele området der netthinnen har 
løsnet. I verste fall kan dette føre til total 
blindhet på øyet som er rammet.  Noen tilfel-
ler kan opereres.12

Det er vanskelig å si noe generelt om beho-
vet for lys. Dette vil variere med omfanget av 
skaden, bl.a. i hvor stor del av synsfeltet som 
er berørt og om adaptasjon og pupill-
regulering er berørt.

Søk i databaser
Det er forsøkt å søke i internasjonal litteratur 
i forhold til hvordan omgivelsene bør belyses, 
men uten å finne noe. 

 
2.9 Normal alderssvekkelse av synet
Øynene våre gjennomgår en stor endring 
med årene. Særlig to forhold gjør seg gjel-
dende:

1)  For å nå netthinnen, må lyset passere   
hornhinnen, øyelinsen og glasslegemet. Øy-
elinsen gulner med årene og blir derfor min-
dre transparent for lys. Øyelinsene blir også 
stivere med årene, noe som vanskeliggjør 
akkommodasjon (fiksering mot et punkt).

2) Ved redusert lystransmisjonsevne er det 
mindre lys som slipper gjennom systemet 
og som fører til en lavere grad av stimule-
ring av sansecellene. I tillegg øker graden av 
lysspredning, slik at vi blir mer følsomme for 
synsnedsettende blending med redusert vi-
sus som resultat. 

Den største effekten er redusert lystrans-
misjonsevne, der en 60 år gammel person 
statistisk sett har mistet 60 prosent av det 
optiske systemets evne til å slippe gjennom 
lys, mens en 80 år gammel person statistisk 
sett har mistet hele 79 prosent av det op-
tiske systems lystransmisjonsevne.13 Dette er 
målinger som er gamle. Vi må derfor regne 
med at i dette materialet også befinner seg 
udiagnostisert begynnende katarakt og 
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AMD. Dette gjelder i særdeleshet gruppen 
over 70 år. I denne sammenheng kan vi også 
legge merke til at gulning av øyelinsen på-
pekes som en vanlig alderslidelse. Gulning 
av øyelinsen er også karakteristisk for kjer-
nekatarakt. Gulningen kommer av unormal 
proteinansamling. Upubliserte studier ved 
Universitetet i Lund i Sverige indikerer at det 
er lettere for eldre personer å oppfatte varme 
farger korrekt i forhold til kalde farger.14 Det-
te er for så vidt logisk i og med at øyelinsens 
gulning undertrykker kalde farger, og at lys 
med lange bølgelengder spres mindre enn 
lys med korte bølgelengder. Dette indikerer 
også at man kan benytte lavere lysnivåer 
uten å oppnå fargeforvrengninger ved varme 
farger i forhold til lysnivået man vil trenge 
ved belysning av kalde farger.  

En annen faktor som påvirker det optiske 
systems lystransmisjon er pupillåpningen. 
Pupillåpningen styres fysisk av to sett med 
muskler, en ringmuskel som trekker pupillen 
sammen og en radialmuskel som åpner pu-
pillen. Med årene vil ringmuskelen bli sterke-
re enn radialmuskelen, noe som gir generell 
mindre pupillåpning. Dette medfører redu-
sert lysmengde inn i netthinnen, i særdeles-
het ved lave adaptasjonsluminanser.13

Redusert lystransmisjon fører til redusert 
mengde lys i netthinnen. Dermed flyttes 
grensen for fotopisk lys, dvs. intakt fargesyn. 
Det oppgis ulike grenser for fotopisk adap-
tert øye. Innen lystekniske fag brukes gjerne 
luminansgrensen 3 cd/m2 15, innenfor opto-
metri brukes grenser helt ned mot 1 cd/m2. 
Annen litteratur bruker 3,4 cd/m2.16 Det vik-
tigste er at lysnivået i kombinasjon med far-
genes refleksjonsfaktor bestemmer hvorvidt 
vi kan se farger eller ei. Den grensen kryper 
oppover med alderen.17

Skal vi opprettholde intakt fargesyn, må lys-
nivået økes tilsvarende som lystransmisjonen 
har blitt redusert.

Grunnet fordunkling av det optiske systemet, 
vil også visus endre seg, men ikke i tilsvaren-
de grad som for endring av fotopisk grense. 

Den aldersmessige endringen begynner al-
lerede å gjøre seg gjeldende i 40-års-alderen. 
Dette henger sammen med at øyelinsen med 
årene blir stivere og ikke så lett lar seg forme 
til nærsyn. Vi blir med andre ord mer lang-
synte med årene. Dette lar seg lett korrigere 
med briller eller linser. Når vi passerer 50 år, 
vil vi trenge mer lys. Dette for å kompensere 
for gulning og spredning av lys i det optiske 
systemet. Ved 60 års alderen har det optiske 
systemet mistet 60 prosent av lystransmi-
sjonen, i forhold til en person på 20 år. 13,17 

I praksis har 60 åringer generelt behov for 
ekstra belysning i forhold til våre vanlige nor-
mer. Dette gjelder i særdeleshet i forhold til 
å oppfatte farger uten forvrengning. Vi skal 
også være klar over at synskorreksjon i form 
av briller eller linser også reduserer lystran-
smisjonen, fordi synskorreksjonen i seg selv 
representerer et tap.

I henhold til norsk statistisk årbok, var det 1. 
januar 2009 ca 970 tusen personer over 60 år 
i Norge.18

Søk i databaser
Det finnes en del studier av belysning og 
eldre, men ikke så mye konkret forskningslit-
teratur relatert til belysning i omgivelsene.
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Selv om retinitis pigmentosa er en genetisk 
sykdom, har den en utvikling med årene, der 
plagene fra fødselen av er svært begrenset 
om de i det hele tatt merkes. Albinisme ek-
sisterer som en utviklet synslidelse allerede 
ved fødselen. En variant av glaukom og nett-
hinneløsning kan oppstå plutselig. De øvrige 
synslidelsene har en utvikling, gjerne over 
flere år. Det er store variasjoner i graden av 
synshemning. Derfor lar det seg ikke gjøre 
å lage en generell anbefaling på belysning, 
selv innenfor en konkret synslidelse. Optima-
liserte løsninger vil derfor variere med hvor 
man er i fasen.

Noen trekk kan likevel beskrives. Ulik grad av 
lysnivå har ulik konsekvens avhengig av ty-
pen synslidelse. For eksempel kan både høyt 
lysnivå for personer med okulær albinisme, 
katarakt og glaukom være negativt, mens for 
AMD, RP og normal alderssvekkelse av synet, 
kan høyt lysnivå være en fordel. Synsnedset-
tende blending er i praksis negativt for alle, 
men personer med katarakt og albinisme er 
ekstra utsatt.

Øynene våre har en nevral mekanisme som 
forsterker luminanskontraster. Dette kalles 
Macb-bånd.5 Effekten oppstår kun når far-
gers lyshet varierer (hver farge har forskjellig 
luminans). Fargekontraster skapt av farger 
med lik luminans gir ikke en tilsvarende ef-
fekt. Derfor bør vi sikre at alle kontraster 
også inneholder luminanskontraster. Dette 
er en generell regel uavhengig av type syns-
lidelse. 

Øyet adapterer etter energien i lyset og ikke 
i forhold til luminansen.5 Kaldt lys har majo-
ritet av kortere bølgelengder enn varmt lys 
som har majoritet av lengre bølgelengder. Jo 
kortere bølgelengden er, jo mer energi inne-
holder lyset. Derfor adapterer øyet raskere og 
mer til kaldt lys enn til varmt lys. Regulering 
av pupillåpningen har en tilsvarende effekt. 
Vi får mindre pupillåpning i kaldt lys i forhold 
til varmt lys. For personer med katarakt og 
ved normal aldersrelatert synssvekkelse vil 
kombinasjonen redusert pupillåpning og 
kaldt lys ha dobbel negativ virkning. Kaldt lys 
gir mer lysspredning i øyelinsen når den er 
skadet, noe som fører til redusert visus i for-
hold til varmt lys. Redusert pupillåpning gir 
mindre lys inn i netthinnen. 

Hvis derimot det optiske systemet ikke er 
skadet, er det tenkbart at kaldt lys kan ha 
en viss fordel. Redusert pupillåpning gir økt 
visus, og det vil være lettere å oppfatte kon-
traster. Personer med RP foretrekker vanligvis 
høyt lysnivå, mens for AMD er trenden mer 
usikker. Ved akutt glaukom der pupillåpnin-
gen grunnet for høyt trykk ikke kan trekkes 
sammen, er det ikke utenkelig at kaldt lys 
kan føre til økt smerte. 

Personer med albinisme har ikke nytte av 
kaldt lys. Mange med albinisme bruker filter-
briller for å fjerne de kaldeste fargene, og det 
er nettopp for å redusere graden av synsned-
settende blending.

For personer med netthinneløsning vil for-

3 Kategorisering av 
 hjelpetiltak
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sterkning av luminanskontraster være viktig, 
men det skyldes at det er lettere å forstå om-
givelsene.
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Et forhold av betydning er at synlighet er en 
kombinasjon av luminanskontrasten og lu-
minansen. En kontrast er avhengig av lys for 
å være synlig. Jo kraftigere kontrasten er, jo 
mindre lys trengs for at den skal være synlig. 
Dette betyr at økte kontraster minsker beho-
vet for lys. Synlighetsnivået, VL (VL=engelsk 
forkortelse for visibility level), er definert 
som forholdet mellom luminanskontrasten 
vi har og grensekontrasten for synlighet (lu-
minanskontrasten man har når kontrasten 
så vidt er synlig). Når VL=1 er luminanskon-
trasten og grensekontrasten lik, og man er på 
grensen for synlighet. Når synlighetsnivået 
VL=2 er luminanskontrasten det dobbelte 
av grensekontrasten osv. Jo høyere VL jo be-
dre synlighet. Figur 7 viser sammenhengen 
mellom belysningsstyrken, da forutsatt at 
luminanskontrastene dannes på matte flater, 
og luminanskontrasten17, når synsobjektet 
sees mot en bakgrunn med refleksjonsfaktor 
0,7 (lys bakgrunn). Hver enkelt kurve i figu-
ren viser lik grad av synlighet. Vi ser at det er 

Figur 7: Synlighetsnivået VL som funksjon av 
luminanskontrasten og belysningsstyrken. 
Kontraststørrelsen tilsvarer 4 bueminutters 
synvinkel. Bakgrunnens refleksjonsfaktorer 
er 0,7 dvs. en lys bakgrunn. Kurven gjelder 
for alder 20 år og med normalt syn.17

luminanskontrasten og kombinasjon med 
belysningen som gir synlighet. Derfor er det 
mulig å redusere lysnivået når luminanskon-
trasten øker, uten å tape synlighet. Denne 
kurven er relatert til et normalt syn. Kurven 
vil nok endre form for ulike synslidelser, men 
i prinsipp har vi samme effekt.

Tar vi i tillegg hensyn til alder, kan figur 7 
omformes som vist i figur 8. Her er luminan-
skontrasten vist som funksjon av belysnings-
styrken og varierende alder. Kurven viser ter-
skelkontrasten, dvs. når VL=1. Synsvinkelen er 
4 bueminutter (ett bueminutt er 1/60 grad) 
og bakgrunnen har en refleksjonsfaktor på 
0,7. 17

Figur 8: Terskelkontrasten som funksjon av 
belysningsstyrken ved ulik alder, bakgrunn 
med refleksjonsfaktor 0,7 og synsvinkel 4 
bueminutter.

Vi ser av figur 7 at luminanskontrasten har 
stor betydning ved lave lysnivåer, mens den 
har mindre betydning ved høye lysnivåer. Vi 
ser også av kurvene at selv om alderen har 
svekket synet, kan høyere luminanskontras-
ter redusere behovet for økt belysning. 

Gode kontraster er en fordel for alle, mens 
høyt lysnivå kun er en fordel for utvalgte 
grupper. En tredje faktor er objektstørrelsen, 
detaljen, som skal sees. Jo større synsobjektet 
vårt er, for eksempel tekst på et skilt, jo større 
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mulighet er det for å redusere lysnivået. 

I forhold til å oppfatte farger generelt er det 
kombinasjonen fargens lyshet og lysnivået 
som bestemmer om fargen vil kunne oppfat-
tes korrekt eller ei. Som nevnt i beskrivelsen 
av normal alderssvekkelse, er varme farger å 
foretrekke. Hvorvidt vi får en fargeforvreng-
ning eller ei, er avhengig av hvordan fargen 
er komponert med sine fargepigmenter. Selv 
en varm farge kan inneholde blå fargepig-
menter. Vi kan derfor ikke utelukke fargefor-
vrengninger selv om en farge karakteriseres 
som varm. Figur 9 viser grenseverdien for fo-
topisk syns som funksjon av alderen. X-aksen 
går fra lys til mørk farge. Vi ser her at mørke 
farger krever betydelig høyere lysnivåer enn 
lyse farger. I praksis betyr dette at vi må for-
vente at svaksynte mennesker har problemer 
med å oppfatte mørke farger uten forvreng-
ning. 
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Figur 9: Minimum belysningsstyrke for å 
oppfatte farger som funksjon av grad av 
sorthet og alder.

Både kurvene i figur 7, 8 og 9 tar utgangs-
punkt i normal alderssvekkelse av synet. 
Det er grunn til å påpeke at personer med 
ulike synslidelser også blir eldre. Derfor skjer 
denne endringen med alle uavhengig av 
synslidelse. Personer med ulike synslidelser 
får sin synslidelse på toppen av den normale 

aldersendringen. Derfor er det viktig å se på 
normal aldersendring som en viktig parame-
ter ved kategorisering av hjelpetiltak.

Personer som har synslidelser hvor man er 
utsatt for synsnedsettende blending har be-
hov for jevnt lys i omgivelsene. Dette gjelder 
spesielt ved høye lysnivåer.

De få rapportene som er funnet samt tilbake-
meldinger fra synspedagoger tyder på at det 
er vanskelig å kategorisere ut fra hjelpetiltak. 
Ønskene fra personer med like synslidelser 
spriker. Behovet blir derfor fleksibilitet. I et 
hjem kan man lage spesifikt belysningsan-
legg tilpasset en konkret person. I det offent-
lige rom kan man skape rom for en fleksibel 
belysning, for eksempel i en resepsjon. Man 
kan imidlertid ikke lage fleksibel belysning i 
korridorer eller utendørs i det generelle of-
fentlige rom. Derfor er bruk av forsterkede 
kontraster og kloke fargevalg den beste løs-
ningen. Den skader ingen og gir mulighet for 
å unngå svært høye belysningsstyrker.

Majoriteten av personer med svekket syn er 
eldre mennesker uten konkrete øyesykdom-
mer. Løser man behovet for denne gruppen, 
har man skapt et godt grunnlag for de fleste 
personer med ulike øyelidelser. Gruppe num-
mer to i antall er katarakt. Deretter kommer 
AMD og glaukom. Diabetes retinopati er 
sannsynligvis en meget stor gruppe, men 
antallet er ikke dokumentert. De øvrige grup-
pene er små i forhold, samtidig som de vari-
erer sterkt. 
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Denne rapporten hadde som mål å kategori-
sere hjelpetiltak i forhold til synslidelser, pri-
mært med tanke på belysning. Det viste seg 
å være vanskelig, fordi behovene spriker fra 
person til person selv innenfor samme type 
synslidelse. Nettopp fordi behovene spriker 
er det viktig å bruke tiltak som gir mulig-
het for å unngå høye lysnivåer. Tiltakene er 
varme farger og luminanskontraster. Det vi 
imidlertid ikke kommer utenom er synlig-
het av farger. Det finnes bare en måte å løse 
dette på, og det er å ha lysnivåer som er høye 
nok til at fargesynet stimuleres. Unngår vi 
de mørkeste fargene er det mulig å unngå 
høye lysnivåer. Er det vanskelig med høyt nok 
lysnivå, bør man frigjøre seg fra farger slik at 
ledelinjer, annen koding eller forhold knyttet 
til gjenkjennelse inneholder en tilstrekkelig 
luminanskontrast til at den er synlig uavhen-
gig av fargene. Gode kontraster i kombina-
sjon med moderate lysmengder er altså me-
toden som favner flest svaksynte.

Man kan med sikkerhet si at varmt lys (lave 
fargetemperaturer) på belysningen vil hjelpe 
mange. Det kan tenkes at kaldt lys kan hjelpe 
noen grupper, men dette er ikke vist. Den 
største gruppen er normal alderssvekkelse av 
synet og katarakt. Disse har definitivt nytte 
av varmt lys. Man rammer en stor gruppe 
ved å benytte kaldt lys. Man rammer en liten 
gruppe ved å velge varmt lys.

Litteratursøkene ga svært lite informasjon. 
En kontakt med ulike synspedagoger ga til 
svar at behovene er svært sprikende. Mye 

av denne rapporten er derfor basert på me-
disinsk litteratur og undertegnedes egen 
kompetanse på syn og lys. Det har i liten grad 
vært mulig å sammenlikne forskningsresul-
tater med egen kompetanse. Dette sier noe 
om at fagområdet universell utforming i for-
hold til svaksynte ikke har kommet så langt. 
Derfor er det ekstra hyggelig at det nå satses 
på forskning innenfor dette området i Norge. 

Det finnes ikke noe offentlig register over 
antall synslidelser i Norge. Tallene som er 
oppgitt her, kommer fra interesseorganisa-
sjonene til de respektive øyelidelsene, samt 
generelle internasjonale antagelser. Tallene 
må derfor betraktes som en grov antagelse. 

4 Et kritisk blikk
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Det konkluderes med at det på nåværende 
tidspunkt ikke finnes tilstrekkelige data til å 
lage en spesifikk kategorisering av hjelpetil-
tak som kan være effektiv.

Det konkluderes også med at man når flest 
svaksynte med å bruke god kontraster i kom-
binasjon med moderate lysmengder. Der spe-
sielle behov finnes, for eksempel på steder 
hvor man skal lese, bør det installeres kraf-
tigere belysning, og helst en belysning som 
kan brukes etter behov uten å være slått på 
hele tiden eller brukt i neddimmet tilstand. 

Ved valg av fargetemperaturer anbefales 
varmt lys, da dette dekker den desidert stør-
ste gruppen.

Jevnt lys er en fordel for mange, men kan 
også virke negativt fordi den kan gi blen-
dingsopplevelser for dem som plages med 
blending fra sidelys. Ved bruk av høye lys-
nivåer, for eksempel ved informasjonstavler, 
er det nødvendig med differensierte lys-
nivåer.

5 Konklusjon
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Norges Blindeforbund er landets eldste organisasjon av og for 
funksjonshemmede. 

Blindeforbundet har alltid medvirket til at synshemmedes
rettigheter og muligheter, både nasjonalt og internasjonalt, er 
blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transport-
tilbud og tilgjengelighet til informasjon og fysiske omgivelser er 
viktige krav. 

Blindeforbundet har en rekke servicetiltak for landets blinde og 
svaksynte. Førerhundopplæring, sommerleirer for barn og unge, 
likemannsordning, mestringsskurs for nye synshemmede,  
lydaviser og mange lokale aktiviteter er eksempler på dette. 

En annen viktig del av Blindeforbundets arbeid er det forebyggende 
arbeidet gjennom folkeopplysning om øyehelse. 

Vi er der når synet svikter!


