
Synsrådgivning og 
synshjælpemidler 

 

 

 

Som blind eller stærkt svagsynet har du mulighed for at 
ansøge om hjælp i form af synsrådgivning og eventuelt 
synshjælpemidler.  

Det er vigtigt, at du for nyligt har været ved øjenlæge og 
optiker, inden vi kan behandle din ansøgning om synsråd-
givning og synshjælpemidler. Ud fra øjenlægeoplysninger-
ne vurderer vi, om du opfylder betingelserne for, at vi kan 
yde hjælp efter lovgivningen.  

Hvis du er i tvivl om ovenstående er du meget velkommen 
til at kontakte Synssamarbejde Midt. 
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Synshjælpemidler 

Synshjælpemidler består oftest af svagsynsoptik eller 
hjælpemidler med tale.  

Svagsynsoptik er primært optik med forstørrende virkning 
som fx lupper, luplamper, lupbriller, kikkerter og filterbriller. 
Svagsynsoptik kan ofte være en hjælp, hvis du fx har 
svært at se til at læse, se priser når du handler ind eller se 
holdbarhedsdatoen på madvarer. 
 

          
 

Synshjælpemidler er også hjælpemidler der kan kompen-
sere for dit nedsatte/manglende syn i afhjælpning af dag-
ligdagsproblemer, som fx se hvad klokken er, afspilning af 
lydbøger, blindestokke etc. 
 

Synsrådgivning  

Synskonsulenterne kan give information om øjensygdom-
men og dens konsekvenser, psykisk støtte/hjælp til bear-
bejdning af synstabet samt rådgivning af pårørende og 
personale. Derudover kan synskonsulenten tilbyde dig 
hjælp til områder som fx: 

 Læsning 
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 Daglige færdigheder som eksempelvis madlavning, 
måltidsteknik og personlig hygiejne 

 Ledsageteknik (for dig, pårørende og evt. personale) 

 Særlige belysningsbehov 

 Optimal TV-placering/opsætning 

 Undervisning i at orientere sig og færdes sikkert (orien-
tering og mobility) 

 

Nedsat syn/blindhed og IT 

Giver dit nedsatte syn eller blindhed dig problemer med at 
betjene computer, smartphone, tablet eller andet elektro-
nisk udstyr kan vi rådgive/undervise dig i brugen heraf eller 
vejlede dig i alternativer.  

Du har mulighed for at søge om særlige informationstekno-
logiske hjælpemidler, som kan erstatte eller støtte læse- 
og skrivefunktioner. Dette kan eksempelvis være computer 
med forstørrelsesprogrammer, skærmoplæsningsprogram-
mer eller tastaturer med ekstra stor skrift. 
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Syn og erhverv  

Giver synet dig problemer med at udføre enkelte eller alle 
dine arbejdsfunktioner, fx: 

 At følge med i dagsordner på møder 

 Skærmarbejde 

 Præcisionsarbejde  

 At finde hen til eller rundt på arbejdspladsen  

er du velkommen til at kontakte os. Er du fx sygemeldt 
pga. synet kan vi tilbyde et samarbejde med din sagsbe-
handler på jobcentret. 
 

Kontakt til Synssamarbejde Midt 

Synssamarbejde Midt 
Randers Sundhedscenter Thors Bakke 
Biografgade 3, plan 3 
8900 Randers C 
Tlf. 89 15 86 80  
Email: syn@randers.dk - OBS må ikke indeholde person-
følsomme oplysninger. 
 
 
Kommunen må efter reglerne i Persondataloven ikke 
kommunikere elektronisk om personlige oplysninger, med 
mindre det sker som sikker kommunikation, 
f.eks. Digital Post via e-boks. 
 
https://sundhedscenter.randers.dk/ eller www.randers.dk 
 

maj.16 

mailto:syn@randers.dk
https://sundhedscenter.randers.dk/
http://www.randers.dk/

