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Høringssvar - Samarbeidsprosjekt for utvikling av rehabiliteringstjenestene i Møre og Romsdal 
 

 
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har behandlet saken i møte 31.08.2020 sak 10/20 
 

Møtebehandling 
Harald Andreassen fremmet følgende forslag til høringsuttalelse: 
 
Innspill til høringen om rehabilitering i Møre og Romsdal fylke: 
I høringsuttalelsen som medlemmer av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 
fått tilsendt, er det nevnt rehabilitering for mennesker som trenger dette etter sykdom, skade, 
kirurgisk inngrep eller progredierende lidelse.  En lang rekke diagnoser er nevnt, bl.a. er syn 
også nevnt. 
Gjenoppretting av funksjon er ett av momentene ved rehabilitering. Mestring i arbeid og/eller 
hverdag er et viktig punkt. 
 
For mennesker som har tapt mer eller mindre av synet, eller som har tapt synet helt, er 
rehabilitering og habilitering forskjellig fra andre somatiske funksjonstap.  Mer dekkende er det å 
kalle det sansetap.  Syn og hørsel er sansefunksjoner. 
 
Vi vil her nevne litt når det gjelder synstap.  For den som er blitt blind er problemene med å 
orientere seg i et område og på en arbeidsplass et viktig punkt i rehabiliteringen.  Kyndig hjelp til 
dette er viktig i nærområdet hvor vedkommende bor eller arbeider.  Derfor er dette også 
rehabilitering. 
Synstap påvirker mange hverdagslige gjøremål.  Dette må i noen tilfeller løses med personlig 
assistanse.  Andre gjøremål må en lære seg å løse på en bestemt måte.  Her er det universell 
utforming og tilgjengelighet kommer inn.  Dette er i mange tilfelle noe som må læres.   
Dette gjelder bl. a IKT og SMARTTEKNOLOGI som er i en rivende utvikling og som stadig 
griper mer og mer inn i hverdagslivet.  Bruken av IKT og SMARTTEKNOLOGI er for seende 
mennesker lett å bruke.  For de som har tapt synet helt eller delvis, er det nødvendig å bruke 
bestemte metoder, bruke hjelpemiddel eller hjelpemiddelprogrammer.  Dette må læres og 
trenes på.  Fordi teknologien stadig er i utvikling og endring, må også endringene tilpasses og 
læres. Derfor er det riktig å bruke betegnelsen rehabilitering og habilitering også når det gjelder 
syn/sansetap. 
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Kompetanse på det ovennevnte feltet er liten og i enkelte kommuner fraværende.  Opplæring i 
IKT og SMARTTEKNOLOGI bør ligge hos voksenopplæringen.  En kan også søke oppbygging 
av kompetanse ved samarbeid med Media LT firmaet og/eller med Norges Blindeforbund. 
 
 

Votering 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse  
Innspill til høringen om rehabilitering i Møre og Romsdal fylke: 
I høringsuttalelsen som medlemmer av Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har 
fått tilsendt, er det nevnt rehabilitering for mennesker som trenger dette etter sykdom, skade, 
kirurgisk inngrep eller progredierende lidelse.  En lang rekke diagnoser er nevnt, bl.a. er syn 
også nevnt. 
Gjenoppretting av funksjon er ett av momentene ved rehabilitering. Mestring i arbeid og/eller 
hverdag er et viktig punkt. 
 
For mennesker som har tapt mer eller mindre av synet, eller som har tapt synet helt, er 
rehabilitering og habilitering forskjellig fra andre somatiske funksjonstap.  Mer dekkende er det å 
kalle det sansetap.  Syn og hørsel er sansefunksjoner. 
 
Vi vil her nevne litt når det gjelder synstap.  For den som er blitt blind er problemene med å 
orientere seg i et område og på en arbeidsplass et viktig punkt i rehabiliteringen.  Kyndig hjelp til 
dette er viktig i nærområdet hvor vedkommende bor eller arbeider.  Derfor er dette også 
rehabilitering. 
Synstap påvirker mange hverdagslige gjøremål.  Dette må i noen tilfeller løses med personlig 
assistanse.  Andre gjøremål må en lære seg å løse på en bestemt måte.  Her er det universell 
utforming og tilgjengelighet kommer inn.  Dette er i mange tilfelle noe som må læres.   
Dette gjelder bl. a IKT og SMARTTEKNOLOGI som er i en rivende utvikling og som stadig 
griper mer og mer inn i hverdagslivet.  Bruken av IKT og SMARTTEKNOLOGI er for seende 
mennesker lett å bruke.  For de som har tapt synet helt eller delvis, er det nødvendig å bruke 
bestemte metoder, bruke hjelpemiddel eller hjelpemiddelprogrammer.  Dette må læres og 
trenes på.  Fordi teknologien stadig er i utvikling og endring, må også endringene tilpasses og 
læres. Derfor er det riktig å bruke betegnelsen rehabilitering og habilitering også når det gjelder 
syn/sansetap. 
  
Kompetanse på det ovennevnte feltet er liten og i enkelte kommuner fraværende.  Opplæring i 
IKT og SMARTTEKNOLOGI bør ligge hos voksenopplæringen.  En kan også søke oppbygging 
av kompetanse ved samarbeid med Media LT firmaet og/eller med Norges Blindeforbund. 
 
 
 


