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Indledning 
 
FDDBs Inspirationskatalog indeholder en oversigt over en 
række nyttige hjælpemidler, info om kontaktperson-
ordningen for døvblinde, vejledning i bestilling og brug af 
tolk, samt orientering om hvor du går hen, hvis du ønsker 
mere viden eller vil afprøve hjælpemidler.  
 
Kataloget er tænkt som en appetitvækker, for der findes 
langt flere hjælpemidler end medtaget i dette katalog.  
Du vil kunne finde nyttige adresser og links til at finde den 
hjælp, du søger. 
 
Ved hver forhandler af et givent hjælpemiddel står en 
forkortelse i højre side, som angiver, hvor du kan købe 
produktet.  
 
 
Alle priser på hjælpemidler er inkl. moms.  
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Hjælpemiddeludstillinger 
 

IBOS 
Hjælpemiddeludstillingen på Instituttet for Blinde og 
Svagsynede, IBOS, har ikke fast åbningstid, men man kan 
altid maile eller ringe og aftale et besøg.  
Adresse: Rymarksvej 1, 2900 Hellerup 
Ring eller skriv en mail til IKT-konsulent og leder af 
hjælpemiddeludstillingen på:  
Tlf. 39 45 24 24  
AB7T@sof.kk.dk  
www.ibos.dk 
Husk at IBOS ikke sælger hjælpemidler. 
 

Hjælpemidler for Handicappede 
Telefonisk henvendelse til Hjælpemidler for Handicappede 
mandag - torsdag kl. 8 - 16 og fredag kl. 8 - 14.  
Personlig henvendelse kun efter aftale.  
Adresse:  
Sofiendalsvej 88, 9200 Aalborg SV 
Tlf. 98 95 42 44 
hfh@synsnerven.dk 
www.synsnerven.dk  
 
De produkter, der kan købes hos Hjælpemidler for 
Handicappede, kan i de fleste tilfælde også købes i Butik 
KIK. 
 

Butik KIK  
Butik KIK har åbent både telefonisk og i butikken  
mandag - torsdag kl. 10 - 15.  
Efter aftale kan der mandag holdes åbent indtil kl. 17.  
Adresse: Butik KIK, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 
Tlf. 36 46 19 60 
Fax 36 46 19 25 
www.butikkik.dk 
 

mailto:hfh@synsnerven.dk
http://www.synsnerven.dk/
http://www.butikkik.dk/
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Råd og vejledning 
 
Ønsker du hjælp og vejledning i at finde det bedst mulige 
hjælpemiddel samt afprøvning af hjælpemidlet i din egen 
kommune, skal du henvende dig til det kommunikations-
center, som er i dit nærområde, eller til din bopæls-
kommune, hvis der ikke er noget kommunikationscenter i din 
kommune.  
Der er på de fleste kommunikationscentre en udstilling af 
dagligdags-hjælpemidler, og der er ansat synskonsulenter, 
som kan give dig råd, vejledning og undervisning i lige netop 
det eller de hjælpemidler, du har behov for. 
 
Ønsker du undervisning i fx mobility, punktskrift, madlavning 
og lignende, foretages der først en udredning, der går på, 
hvad dit behov er, og hvor mange timer, det vurderes, du 
skal undervises. Herefter sendes udredningen til din 
bopælskommune, som skal godkende og bevilge 
undervisningen, inden den kan begynde. 
 
På kommunikationscentrene landet over tilbydes der 
undervisning i tegnstøttet kommunikation til døvblevne med 
dansk som modersmål. Undervisning i taktil tegnsprog er 
som udgangspunkt ikke et fast tilbud på disse centre.  
Center for Tegnsprog (UCC) tilbyder undervisning med fokus 
på døvblindes kommunikation. Kurser kan tilrettelægges 
efter ønske.  
Socialstyrelsen har en faglig konsulent tilknyttet området 
med erhvervet døvblindhed.  
 
Trine Skov Uldall 
Faglig konsulent 
Tlf. 41 73 08 46 
tul@socialstyrelsen.dk 
www.socialstyrelsen.dk  
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Kort og godt om kontaktpersonordning    
for døvblinde 
 
Kontaktpersonordningen for døvblinde (serviceloven § 98) 
har følgende formål:  
 
At give personer over 18 år, der er funktionelt døvblinde, 
mulighed for en særlig form for hjælp, der kan være med til 
at bryde døvblindes isolation samt bidrage til, at den 
pågældende kan leve så normalt som muligt på trods af det 
svære kommunikationshandicap. 
 
Kontaktpersonordningens indhold: 

 Kommunikation med omgivelserne og synsbeskrivelse  
 Orientering om hverdagen (avislæsning mv.).  
 Bindeled til omgivelserne  
 Bistå med at læse breve, meddelelser, regninger mv.  
 Ledsagelse til indkøb, besøg, forretninger mv.  
 Ledsagelse til myndigheder, posthus, bank osv.  
 Ledsagelse til aktiviteter, kurser, møder o.l. 

 

Har du behov for oplysninger om kontaktpersonordningen, 
kan døvblindekonsulenterne kontaktes på et af CFDs fire 
kontorer: 
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KØBENHAVN  
 

Carl Jacobsens Vej 33 
2500 Valby 
Tlf. 44 39 13 50 
SMS: 20 12 19 19 
Fax: 44 39 13 69 
kobenhavn@cfd.dk 
 

Personlig henvendelse: 
Mandag, tirsdag, onsdag & fredag 9 - 12.30  
Torsdag 9 - 17 
Konsulenterne træffes også efter aftale 
Telefonisk henvendelse: 
Mandag til onsdag 9 - 15  
Torsdag 9 - 17  
Fredag 9 - 12.30 
Opkald besvares af telefonsvarer mellem kl. 12.30 - 13 alle 
dage. 
 
 

ODENSE 
 

Rugårdsvej 48 
5000 Odense 
Tlf. 44 39 12 00  
SMS 23 31 85 25 
Fax 44 39 12 08  
kobenhavn@cfd.dk 
 

Personlig henvendelse: 
Mandag, tirsdag, onsdag & fredag 9 - 13 
Torsdag 9 - 15 
Telefonisk henvendelse: 
Mandag til onsdag 9 - 15 
Torsdag 9 - 17 
Fredag 9 - 13 
Konsulenterne træffes efter aftale. 

mailto:kobenhavn@cfd.dk
mailto:kobenhavn@cfd.dk
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FREDERICIA 
 

Danmarksgade 4, 2. 
7000 Fredericia 
Tlf. 44 39 12 20 
SMS 40 27 74 15 
Fax 44 39 12 38 
fredericia@cfd.dk  
 

Personlig henvendelse: 
Mandag, tirsdag, onsdag & fredag 9 - 13  
Torsdag 9 - 15 
Konsulenterne træffes efter aftale. 
Telefonisk henvendelse: 
Mandag - onsdag 9 - 15 
Torsdag 9 - 17 
Fredag 9 - 13 

 
 
AARHUS  
Søren Frichs Vej 38L, st. tv. 
8230 Åbyhøj 
Tlf. 44 39 12 50  
SMS 21 28 30 50 
Fax 44 39 12 63  
aarhus@cfd.dk 
 
Personlig henvendelse: 
Mandag, tirsdag, onsdag & fredag 9 - 13  
Torsdag 9 - 15 
Konsulenterne træffes efter aftale: 
Telefonisk henvendelse 
Mandag til onsdag 9 - 15 
Torsdag 9 - 17 
Fredag 9 - 13 
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Vejledning i bestilling og brug af tolk 
 
Første gang du bestiller tolk, vil du blive oprettet som bruger 
hos Den Nationale Tolkemyndighed (DNTM). 
 
Du kan bestille følgende tolkeformer: 

 Tegnsprogstolk 

 Taktil tolk 

 Punkttolkning (foreløbig skal du selv medbringe dit 
udstyr for at modtage punkttolkning) 

 Taletolk 

 Skrivetolk 

 Videotolkning 

 Fjerntolkning 
 
Du kan bestille tolk på to forskellige måder: 
Enten direkte hos det tolkefirma, du vil bruge, eller hos Den 
Nationale Tolkemyndighed, som så formidler kontakten til 
det tolkefirma, du gerne vil have tolk fra.  
 
Hvis du vil bestille tolk hos DNTM, kan du gøre det på:  
tolk@dntm.dk  
Tlf. 74 63 36 86  
Sms 60 99 46 73 36 86 
Fax 74 63 36 89  
Åben for telefonisk henvendelse mandag, tirsdag og torsdag  
kl. 9 - 15, onsdag kl. 13 - 15 og fredag kl. 9 - 13.  
 
Herefter vil du modtage information om, hvilke oplysninger 
du skal sende.  
 

Skal du bruge tolk under uddannelse eller i forbindelse 
med arbejde, gælder andre regler. 
 

Du kan få ubegrænset tolk, det vil sige alle de timer og alle 
de gange du ønsker det, til en lang række områder, fx 
undervisning, foreningsarbejde, særlige begivenheder som 

mailto:tolk@dntm.dk
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bryllup m.m. Listen over disse tolkeområder kan du finde på 
DNTMs webside www.dntm.dk 

Du kan få begrænset tolk 20 timer om året, som tages fra din 
personlige timebank, til private formål. DNTM sørger for at 
holde regnskab med timebanken.  
 

Akut tolkning 
Hvis du får behov for akut tolkning, hvor du ikke kan nå at få 
bevilling hos Den Nationale Tolkemyndighed, fx ved akut 
læge- eller psykologbistand, kan du altid henvende dig 
direkte til et tolkefirma og få gennemført tolkningen på 
’forventet efterbevilling’. 
I disse akut-situationer behøver du således IKKE at have en 
forudgående bevilling fra tolkemyndigheden. Proceduren 
med bevillingsansøgning skal ske straks den efterfølgende 
hverdag. Det skal i ansøgningen angives, at der er tale om en 
allerede udført akuttolkning. 

 
 
 

http://www.dntm.dk/
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Alfabetisk liste over forhandlere af 
hjælpemidler  
 
Find dit lokale apotek på hjemmesiden: 
www.apoteket.dk  
 
 
CYB 
Konsulentfirmaet Krogsaa.com 
jan@krogsaa.com  
www.cyberassist.dk 
 
 
FDDB 
Foreningen Danske DøvBlinde 
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup 
Tlf. 36 75 20 96 
Fax 36 75 14 03 
fddb@fddb.dk 
www.fddb.dk  
 
 
FUG 
Fugleviglund Produktionshøjskole 
Lergyden 38 
5492 Vissenbjerg 
Tlf. 64 47 25 70 
phs@fugleviglund.dk  
www.fugleviglund.dk 
 
 
HH 
Hjælpemidler for handicappede 
v/ Robert Düringer  
Sofiendalsvej 88, 9200 Aalborg SV 

http://www.fddb.dk/
mailto:phs@fugleviglund.dk
http://www.fugleviglund.dk/
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Tlf. 98 95 42 44 
Fax 98 95 42 24 
hfh@synsnerven.dk 
www.synsnerven.dk  
 

 

IBOS 
Instituttet for Blinde og Svagsynede 
Rymarksvej 1 
2900 Hellerup 
Tlf. 39 45 25 45 
ibos@sof.kk.dk 
www.ibos.dk 
 
 

INS 
Instrulog A/S 
Bjerringbrovej 116 
2610 Rødovre 
info@instrulog.dk 
www.instrulog.dk 
 
 

KIK 
Butik KIK  
Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup 
Tlf. 36 46 19 60 
Fax 36 46 19 25 
mail@butikkik.dk 
www.butikkik.dk 
 
 

L 
Lysoglup ApS 
Erhvervsvej 30 
2610 Rødovre 
Tlf. 43 45 14 51 
Fax: 43 45 11 99 
lysoglup@lysoglup.dk  
www.lysoglup.dk 

mailto:hfh@synsnerven.dk
http://www.synsnerven.dk/
http://www.ibos.dk/
http://www.butikkik.dk/
mailto:lysoglup@lysoglup.dk
http://www.lysoglup.dk/
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LVI 
LVI Danmark ApS 
Hørkær 24 
2730 Herlev 
Tlf. 57 67 20 99 
info@lvi.dk  
www.lvi.dk 
 
 
PD 
PDTrade 
Toftebjerg 38 
4400 Kalundborg 
info@pdtrade.dk 
www.pdtrade.dk  
 
 
PHON 
Phonic Ear A/S 
Kongebakken 9 
2765 Smørum 
Tlf. 39 17 71 01 
Fax 39 27 79 00 
mail@phonicear.dk 
www.phonicear.dk  
 
 
PH 
Phonak Danmark A/S 
Østre Hougvej 42-44 
5500 Middelfart  
Tlf. 64 41 78 87 
Fax 64 41 79 97 
info@phonak.dk 
www.phonakpro.com 
 

 

http://www.phonicear.dk/
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RF 
Synscenter Refsnæs 
Kystvejen 112 
4400 Kalundborg 
Tlf. 59 57 01 00 
synscenterrefsnaes@regionsjaelland.dk 
www.refsnaes.dk  
 

 
Scantone A/S (Sjællands-afdeling):  
Stestrupvej 86 B 
4360 Kr. Eskilstrup 
Tlf. 46 19 51 00  
Fax 46 19 51 96 
info@scantone.dk 
www.scantone.dk 
 

 
Scantone (Jyllands-afdeling):  
Skovbyparken 23  
8464 Galten 
Tlf. +45 46 19 51 00  
Fax. +45 86 94 43 40 
info@scantone.dk 
www.scantone.dk 
 

 
Tele Call  
Svovlhatten 3 
5220 Odense SØ 
Tlf. 21 123 456  
info@telecall.dk  
www.telecall.dk  

mailto:synscenterrefsnaes(snabela)regionsjaelland(punktum)dk
http://www.refsnaes.dk/
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Hjælpemiddel, forbrugsgode eller blot          
et godt produkt 
 

Hjælpemidler 

Hjælpemidler er produkter, der alene er fremstillet for at 
kunne afhjælpe nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 
Der findes et meget bredt udvalg af produkter, fx stokke, 
rollatorer, daisyafspillere mv.  
      

Forbrugsgoder  

Forbrugsgoder er produkter, der forhandles bredt med 
henblik på sædvanligt forbrug og med hele befolkningen 
som målgruppe.  
Disse produkter er ikke fremstillet specielt med henblik på at 
afhjælpe en nedsat funktionsevne. De kan dog i mange 
tilfælde udgøre den kompensation, som personer med en 
nedsat funktionsevne har behov for dvs. når betingelserne 
for støtte som hjælpemiddel er opfyldt. Fx kan en person 
med nedsat syn have behov for ekstra meget lys i køkkenet, 
der overstiger den belysningsstyrke, man efter europæisk 
standard anser som at være tilstrækkelig for normalt seende. 
I og med at belysning i boligen er almindeligt forbrugsgode, 
men også vurderes som kompenserende for at man på trods 
af synsnedsættelsen fortsat kan udføre en given aktivitet, vil 
belysningen kunne vurderes som et hjælpemiddel efter 
forbrugsgode-paragraffen med 50 % egenbetaling. 

Et andet eksempel på produkter, som er forbrugsgoder, er en 
smartphone eller en iPad. Hvis man på grund af manglende 
syn har behov for fx et punktdisplay for at kunne betjene 
produktet, vil dette kunne bevilges som et hjælpemiddel, 
mens selve produktet fortsat vil være et forbrugsgode og 
udgiften til indkøb afholdes af personen selv. 

Da det ikke altid er gennemskueligt, om et produkt af 
kommunen kan bevilges som et hjælpemiddel eller er et 
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forbrugsgode eller måske både og, vil det altid være en god 
ide at søge råd og vejledning via det lokale 
kommunikationscenter eller i kommunen.  

I dette inspirationskatalog kan du både finde hjælpemidler og 
nyttige produkter.  

Alle de produkter, der er registreret som hjælpemidler i 
Danmark, kan du finde på Hjælpemiddelbasen:  

www.hmi-basen.dk   

 
 

http://www.hmi.dk/
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Ure 
 
Specielle ure deles op i svagsyns-ure, talende ure, punkt-ure 
og ure med vibrator. Svagsyns-ure er kendetegnet ved, at de 
har tydelige tal enten med sorte visere og sorte tal på hvid 
baggrund eller med hvide visere og hvide tal på sort 
baggrund. Svagsyns-ure kan du være heldig at finde hos den 
lokale urmager. 
 

Talende ure kræver god hørelse for at kunne forstå, hvad der 
bliver sagt. Punkt-ure er kendetegnet ved at have følbare 
visere og følbare punkter for hver 5 minutter. Ure med 
vibrator kan fås med digitale tal, som kræver en vis 
synsevne. En god ide kan være at kombinere et vækkeur 
med Wake vækkesystem med kraftig vibrator. 
 
Afprøv altid uret. Det er individuelt, hvilket ur der er bedst 
egnet for den enkelte og til hvilket formål uret skal anvendes. 
 

Liste over produkter, pris og forhandler på udvalgte ure 
 
 

 
Nr. Produkt 

 
Ca. pris 

For- 
handl. 

1. Svagsyns-ur med sort skive ‘Arsa jumbo’       870 KIK 

2. Punkt-ur Dame ’Regent’     1181   HH 

3. Punkt-ur ‘Arsa’ Herre     1382 HH 

4. Punkt-ur ‘Regent Hi touch’     1200 KIK 

5. Vækkeur med følbare punkter og visere       440 HH 

6. Vibrator lommeur ’Meteor’     1025 HH 

7. Punkt-lommeur ’Arsa’     1375 KIK 

8. Svagsynsvækkeur Jumbo med vibrator       795 KIK 

9.   Svagsyns-rejsevækkeur ’Sonic Shaker’ med  
  vibrator           

      425 PHON 

10. Svagsynsvækkeur ’Bellmann’ med vibrator       895 KIK 
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Stokke 
 
For at kunne færdes på den mest sikre måde uden syn og 
uden seende ledsager er det vigtigt at finde frem til den 
rigtige stok. Det kræver praktisk afprøvning og ofte også 
mobility-undervisning, idet der eksisterer mange forskellige 
typer stokke og flere forskellige måder at anvende en stok 
på.  
 

Markeringsstokken, som er en kort stok, anvendes til at 
markere for omverdenen, at man ikke kan se og medvirker til, 
at omgivelserne dvs. bilister, cyklister og gående er mere 
hjælpsomme overfor én. Markeringsstokken anvendes 
typisk, hvis man som svagsynet godt kan orientere sig, eller 
hvis man bliver ledsaget. 
 

Den lange hvide stok ‘mobilitystokken’ anvendes, når man 
ikke med synets hjælp kan færdes uhindret i det offentlige 
rum. Hvilken lang stok og hvor lang stokken skal være, 
afhænger af flere faktorer, som afklares og trænes med 
mobilityinstruktøren.  
 

Indlæring af pendulteknik og korrekt brug af den lange hvide 
stok kan kræve mange timers undervisning. I forbindelse 
med mobility-undervisning trænes foruden stokketeknikker, 
brugen af kompenserende sanser, orientering, brugen af 
kendemærker og informationer og meget andet.  
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Liste over stokke, pris og forhandler på udvalgte stokke 
 
 

 
Nr. Produkt 

 
Ca. pris 

For-
handl. 

1.  Markeringsstok (blomsterpind) Ambutech       200 HH 

2.  Støttestok højre med anatomisk håndtag       200 KIK 

3.  Stokkeholder (frøen)         75  KIK 

4.  Markeringsstok 80 – 90 – 100 cm, kulfiber     
       ‘Ambutech’ med mosgummi i øverste led 

      400   KIK 

5.  Sammenklappelig lang stok ‘kulfiber’       525 HH 

6.  Sammenklappelig lang stok ‘Ambutech’       200  HH 

7.  Rullespids til canadisk stok         90 KIK 

8.  Rullespids til tysk teleskop- og Comde stok i  
     plast 

        90  KIK 

9.  Rullespids til tysk teleskop- og Comde stok i 
     metal 

      295  HH 

10.  Teleskopstok ‘Comde’ med træhåndtag  
        uden dup 

      980 HH 

11.  Sammenklappelig lang stok ‘Bredegård’  
       med træhåndtag og rullespids 

    1250 HH 

12.  Rullespids til Bredegård stok med  

        Træhåndtag 
        90 KIK 

13.  Stokkeholder med clips         90 KIK 
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Orientering 
 
Et orienteringshjælpemiddel, som kan give varsel om 
forhindringer, vil som hovedregel være et supplement til den 
hvide stok. Et håndholdt ultralydshjælpemiddel kan fx ved 
hjælp af vibrationer informere brugeren om forhindringer, før 
forhindringerne registreres af stokken. Det kan også med 
fordel anvendes indendørs, hvis man ønsker at bevæge sig 
frit omkring uden at støde ind i fx dørkarme, møbler og 
mennesker uden at bruge stok. 
 
Et bærbart navigationssystem kan være brugbart, hvis man 
ønsker at færdes alene udendørs. Det system kræver en vis 
hørelse, men med anvendelse af fx bluetooth høretelefoner, 
kan talen gøres tydelig via høreapparater. Der findes 
forskellige bærbare navigationssystemer, der er særligt 
udviklet til personer med synshandicap. 
Endelig er der muligheden for at anvende GPS apps via  
smartphone evt. koblet sammen med punktdisplay. 
Det anbefales, at man inden anskaffelse kontakter en 
mobilityinstruktør med henblik på praktisk afprøvning.  
 
 

 
Nr. Produkt 

Ca. 
pris 

For-
handl. 

1. Håndholdt ultralydshjælpemiddel ’RAY’ 
med vibrator 

3125 HH 

2. Bærbar navigationssystem ’Kapten 
mobility’ 

4800 HH 
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Emblemer blå med hvid tekst i lille og stor 

 
 

 
Nr. Produkt 

Ca. pris For-
handl. 

1.  DØVBLIND         10 FDDB 

2.  SYNS- OG HØREHÆMMET         10 FDDB 

3.  DØV OG SYNSHÆMMET         10 FDDB 

4.  BLIND OG HØREHÆMMET         10 FDDB 

 
Emblemerne med teksten ’DØVBLIND’ eller ’NEDSAT SYN &  
HØRELSE’ fås også med sort skrift på gul baggrund.   

 
 
 

Labels blå med hvid tekst 

 

 
Nr. Produkt 

Ca. pris For-
handl. 

1.  DØVBLIND           2 FDDB 

2.  NEDSAT SYN OG HØRELSE           2 FDDB 

3.  DØV OG NEDSAT SYN           2   FDDB 

4.  BLIND OG NEDSAT HØRELSE           2 FDDB 
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Afmærkning 
 

Før man overvejer afmærkning af ting, skal man spørge sig 
selv, hvad behovet er. Måske indikerer udformningen af en 
knap, hvordan den skal indstilles eller håndtaget på døren, 
hvilken dør det er. Hvis dette ikke er tilfældet, foretager man 
så få afmærkninger som muligt.  
 

Afmærkninger skal være følbare og adskille sig fra produktet 
i overfladestrukturen. Man kan købe forskellige typer følbare 
’dupper’, men afmærkning kan fx også laves af sandpapir i 
forskellige grov- og finheder, som kan påsættes med 
dobbeltklæbende tape. Sandpapir fås i forskellige farver, 
hvis man kan bruge synsrest sammen med følesans.  
Ønsker man hjælp til at få afmærket fx termostatknapper, 
HFI-relæ, knapper på komfur, vaskemaskine eller lign., 
udføres dette af synskonsulenten i dit lokale område.  
 

Afmærkning kan også med fordel udføres i form af enten 
reliefbogstaver, punktskrift eller vha. markeringspen. Ideer 
og vejledning med hensyn til hvad der er mest brugbart og 
mest enkelt, kan gives af din synskonsulent. 
 

 
Nr. Produkt 

Ca. 
pris 

For-
handl. 

1.  Klare dupper, transparent, pr. ark       120 HH 

2.  Sorte dupper, pr. ark       100    HH 

3.  Orange dupper, pr. 8 stk.         20 KIK 

4.  Markeringsdupper ’soft dots’ – 5 forskellige  
     farver, 64 stk. 

      120    HH 

5.  Tastatur-ark gul med sort tekst         65 HH 

6.  Tastatur-ark sort med hvid tekst         65 HH 

7.  Sokkeholder 24 stk.         70 KIK 

8.  Dymotang til punkt Scoth 3 M EA 350       780 HH 

9.  Reflekser til stokke 3 stk. pr. sæt         15 KIK 

10.  Markeringspen ’Penny Talks’ inkl. labels     1300 HH 

11.  Afmærkningspasta hvid-orange-sort         60 KIK 

12.  Rollatoremblem m. velcro (mand m. stok)         50 KIK 
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Skriveredskaber 
 
Når man ikke længere kan læse, hvad man skriver og ikke 
læse trykt tekst, så holder mange op med at skrive. Alle kan 
dog fortsat skrive et brev i hånden eller måske en 
indkøbsliste, selvom man ikke kan se. Til brug ved 
håndskrivning er en skriveramme en god hjælp, idet man 
blot lægger papiret ind i skriverammen og bliver styret af de 
følbare linier, når man skriver.  
 
Har man ikke en skriveramme, kan man tage en lineal, vikle 
papiret omkring linealen og til slut folde papiret ud igen. Nu 
har man følbare linier på papiret, som man styres af under 
skrivning.  
 
Punktskrift er en god alternativ måde at tilegne sig skriftligt 
materiale på. Punkt bruges også til punkt-afmærkning af fx 
dåser, krydderier, frysevarer m.m. ved at skrive indhold med 
punkt på labels og sætte labels på varen eller dåsen. Til at 
skrive punktskrift kan bruges forskellige hjælpemidler fx en 
punktmaskine.  
 
Svulmepapir bruges fx til oversigtskort. Der skrives med sort 
tus på almindeligt papir. Dette kopieres over på svulmepapir, 
som så indsendes til Synscenter Refsnæs, der sørger for at 
fremstille materialet, så det bliver følbart jf. plastproduktion, 
synscenter Refsnæs.  
 
 

 
Nr. Produkt 

Ca. 
pris 

For-
handl. 

1.  Hvid svagsynsblok med sorte linier         40 KIK 

2.  Gul svagsynsblok med sorte linier         40 KIK 

3.  Kraftige tusser i sort pr. stk.          25 KIK 

4.  Underskriftramme         25 KIK 

5.  Adresseramme 17 cm         30 KIK 

6.  Skrivetavle med snore A4       275 KIK 
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7.  Punktmaskine ‘Perkins’     9625   KIK 

8.  Selvklæbende folie til punktskrift A4, pr. stk.         15  KIK 

9.  Dymo prentavle ’Queen-p’ lille inkl. pren       300 HH 

10. Svulmepapir pr. ark A 4          13 KIK 

11.  Gummitavle ‘Svensk’       115 HH 

12.  Plast til svensk gummitavle, 25 stk.         60 HH 

13.  CD-taske til 120 lydbøger       300 KIK 

14.  Svagsyns- Sudoku A4       150   FUG 

15.  Årskalender A5 med kraftigt papir til svag- 
       Synede 

      100 FUG 

 
 

Forsendelse 
 
Hos Post Danmark kan man få gratis postmærker til 
blindeforsendelser.  

 

Personlig pleje 
 

 
Nr. Produkt 

Ca.  
pris 

For-
handl. 

1.  Neglefil ‘Nunale’         25 KIK 

2.  Bordspejl med lys 10 x forstørrelse       399  L 

3.  Make up spejl 5 x forstørrelse til taske       160 KIK 

4.   Spejl med sugekop med lys 12 x forstørrelse       125 L 

 
 

Syredskaber 
 

 
Nr. Produkt 

Ca.  
pris 

For-
handl. 

1.  Nåletræder til synål med 1 ’skorsten’         35 HH 

2.  Nåletræder med forstørrelsesglas         53 KIK 

3.  Målebånd med punkt       300 HH 
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4.  Målebånd med hulmarkering         96 HH 

Lupper og lygter 
 

 
Nr. Produkt 

Ca.  
pris 

For-
handl. 

1.  Håndlyslup AT MAX LED 7 x auto            469 L 

2.  Elektronisk håndholdt lup ’Candy 5 HD’ 
     forstørrer 1 til 22 gange 

    6000 LVI 

3.  Fjernsynsbrille ‘MaxTv’       710 L 

4.  Kikkertbrille 4 x forstørrelse     2810 L 

5.  Kasket med lys       250 FDDB 

6.  Håndlygte ‘UltraFire E 17 Cree’ inkl. batteri og 
     oplader 

      219 PD 

7.  Standlup ’Visolux+’ 3 x forstørrelse med 2  
     lysfarver 

    1200 L 

 

 

 

 

Hørehjælpemidler 
 

 
Nr. Produkt 

Ca.  
pris 

For-
handl. 

1.  Teleslyngeforstærker ‘Loop’ Puzzle system     1600 PHON 

2.  Samtaleforstærker ’Comfort Duett Audio’     1600 PHON 

3.  Forstærker/svagsynstelefon AP 40       800 PHON 

4.  Halsslynge ’Sennheiser SET 840-S’     2445 SCAN 

5.  Høretelefoner ’AfterSportz M3’       499 INS 

6.  Hearlt mobil, trådløs halsslynge til mobiltlf.     1014  PHON 

7.  Wake vække- og varslingssystem m. vib.     1268  PHON 
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Kommunikation 
 
Kommunikationskort er små plastikkort med enkle sætninger 
på, som laves ud fra individuelle ønsker. Har man ofte brug 
for en taxa, kan der fx stå: Vil du være venlig at bestille en 
taxa til mig?  
Kortene kan bestilles efter ønske hos FDDB og evt. påsættes 
punktskrift.  
 
 

 
Nr. Produkt 

Ca.  
pris 

For-
handl. 

1.  Kommunikationskort     gratis FDDB 

2.  Hospitalskort         10 FDDB 

3.  DVD – Taktile signaler uden æskeomslag         50 FDDB 

4.  DVD – Taktile computersignaler         50 FDDB 

5.  LORM handske & hæfte         20 FDDB 

6.  103 Haptiske signaler – en opslagsbog       100 FDDB 

7.  Svagsynstastatur til iPhone og iPad       840 L 

 
 

Digitale afspillere 
 
Hvis du vil høre lydbøger i mp3 format, er der forskellige 
muligheder: 
1. Har du en DVD-afspiller, kan du høre lydbøgerne via denne 
over fjernsynet. Du skal dog kunne betjene din fjernbetjening 
til TV’et og have så meget syn, at du kan navigere rundt på 
fjernsynsskærmen. 
2. Har du et radio-/ stereoanlæg med mp3, kan dette også 
bruges. 
3. En transportabel CD-afspiller med mp3 købt i almindelig 
handel kan anvendes. Betjeningsknapperne er følbare, men 
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du skal kunne aflæse displayet for at kunne navigere rundt 
på afspilleren. 
Fælles for disse produkter er, at lydbogen starter forfra hver 
gang, du har haft slukket for apparatet. 
 
En digital afspiller, som fx Victor Stratus, har få følbare 
knapper, der er lette at betjene. Den er nem at navigere rundt 
i, og den husker, hvor du kom til i bogen, uanset hvor mange 
gange, du slukker og tænder for maskinen. Den digitale 
lydbogsafspiller kan kobles sammen med en halsslynge eller 
med et eksisterende teleslyngeanlæg i boligen.  
 
Du kan også vælge at afspille en lydbog via et SD kort, 
hvorpå du har overført lydbogen via nettet til din computer, 
eller du kan høre lydbøger direkte via din iPad. Lydbøger 
overført til et SD kort kan også afspilles på en digital 
lydbogsafspiller som fx Victor Stratus 12 eller en digital 
voice-recorder som fx Milestone 212.   
 

 
 
Nr. Produkt 

Ca.  
pris 

For-
handl. 

1.  Digital lydbogsafspiller ‘Victor Stratus’     3700 KIK 

2.  Digital Voice Recorder ’Milestone 212’     2500 HH 
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Spil 
 
Brætspil kan være en hyggelig og morsom aktivitet, som alle 
uanset alder kan deltage i på lige fod. Mange spil i almindelig 
handel kan man spille, uanset om man kan se eller ej, fx 
Kalaha. Andre spil kræver mindre tilpasninger, fx skak, mens 
andre igen er specielt udviklet til blinde.  
 

 
Nr. Produkt 

Ca.  
pris 

For-
handl. 

1.  Kortspil med følbar mærkering         50 HH 

2.  Kortspil Opti, Piatnik         40 KIK 

3.  Kortspil Opti, Piatnik med følbar mærkering         60 KIK 

4.  Kortspil Superb Bridgesize 2 spil         60 KIK 

5.  Kortspil ’Royal plastic’ med følbar markering       125 HH 

6.  Kabalekort Piatnik Jumbo         75 KIK 

7.  Bankoplade         75 HH 

8.  Terning med følbare øjne         18 KIK 

9.  Svagsynsterning, gul – grøn – sort - hvid         13 KIK 

10. Domino ’jumbo’       200 KIK 

11. Raflebakke         60 KIK 

12. Kortholder i buet træ         63 KIK 

13. 4 på stribe       280  KIK 

14. T-spil         40 KIK 

15. Ludo        750 HH 

16. Skak – taktilt i træ       650 KIK 

17. Tigertand – klunsespil i æske         50 HH 

18. Raflebæger, stort       120 KIK 
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Forskellige hjælpemidler 
 

 

 
Nr. Produkt 

Ca.  
pris 

For-
handl. 

1. Lysmelder ’Lumitest-V’ med vibrator       525 KIK 

2. Skridsikkert underlag ’Ducem’ blå - rød - grøn       165 KIK 

3. Telefonbog – svagsyn A4       150   FUG 

4. Tommestok 200 cm med punktafmærkning        300 KIK 

5. Målepind 100 cm       150 KIK 

6. Pengemåler ‘IBOS’    gratis    IBOS 

7. Møntmaster         38 HH 

8. Kasket, blå med hvid tekst:  
    nedsat syn og hørelse 

      165    CYB 

9. T-shirt, orange med sort tekst: Nedsat syn og 
    nedsat hørelse 

      200 CYB 

10. Stegetang i plast         80 KIK 

11. Skærekasse inkl. en vinklet kniv (Brød/kød)       420 KIK 

12. Nøglehulsfanger ‘Catch IT’ metal         30 KIK 

13. Nøglehulsfanger i plast - 3 stk.         60 KIK 

14. Magnaprint kogebog på CD    gratis      NOTA 

15. Væskeindikator med vibrator       190  HH 

16. Bulderjan         95 KIK 

17. Batteritester med vibrator ’Wooffy’       600 HH 

18. Punkt- og håndalfabet pr. ark    gratis FDDB 

19. Hæfte Venskaber og kontaktmaskiner         50 FDDB 

20. Nøglebånd         20 FDDB 

21. Universal fjernbetjening til TV ‘DORO  
        Handy Easy 321RC’ 

      400 KIK 

22. Kompas, taktil afmærket       760 KIK 

 

 



30 
 

Fremstilling af materialer på punkt, lyd 
m.m. 
 

Synscenter Refsnæs  

Synscenter Refsnæs servicerer alle med nedsat syn i 
aldersgruppen 0 – 18 år, fx med overførsel af materialer til 
punkt. 

Punktproduktionen foregår elektronisk. Bøgerne scannes, 
redigeres og udsendes til punktlæsende elever på cd eller 
papir.  

Plastværkstedet producerer taktile kort og tegninger og en 
del plasthjælpemidler til matematik og til organisering af 
materialer. Der produceres tegninger på svulmepapir ved 
hjælp af digital teknologi. Det er muligt at kombinere tegning 
og punktskrift.  Plastværkstedet overfører ‘egne’ tegninger til 
svulmepapir. Prisen afhænger af materialets grafiske kvalitet. 

Lydstudiet indlæser materiale på bånd eller cd. Der er 
ligeledes mulighed for at få optaget samt redigeret video og 
lavet lydbilleder.  

I materialelaboratoriet udvikles og produceres it-baserede 
materialer, blandt andet DAISY-bøger.  

 

IBOS  

IBOS tilbyder alle personer over 18 år fremstilling af 
materialer på relief, svulmepapir og oversigtskort. IBOS har 
også en vejledende funktion og kan være behjælpelig med at 
søge hjælpemidler til et studie fx belysning, PC, sekretær 
m.m. 
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Service fra Nota 

Nota er Danmarks Nationalbibliotek for mennesker med 
læsevanskeligheder. 

Som døvblind kan du få glæde af Notas individuelle service. 
Den individuelle service giver dig mulighed for at få skriftligt 
materiale oversat til enten punkt eller e-tekst. 
Materialet kan for eksempel være private papirer, opskrifter 
eller breve fra kommunen. Dog er det ikke muligt at få 
oversat hele blade, aviser eller bøger. Servicen er gratis. 
 
På Nota kan man låne bøger og blade på mange medier. 
Kontakt Nota hvis du ønsker råd og vejledning til at komme i 
gang som låner. FDDB Telekommunikation giver også 
vejledning. 
 
Nota 
Teglværksgade 37 
2100 København Ø 
Tlf. 39 13 46 00   
info@nota.nu 
www.nota.nu 
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Mail tjeneste (RoboBraille) 
 
RoboBraille er en automatisk mail-tjeneste, som lynhurtigt 
kan ændre et dokument til det format, du ønsker.  
FDDB sender gerne en vejledning, hvis du vil benytte dig af 
den geniale tjeneste, som er let og hurtig. 
 
Hvis du modtager et dokument i et format, du ikke kan læse, 
kan du sende det til RoboBraille på mail og få det retur få 
minutter efter i det format du ønsker. 
Det kan fx være som en lydfil eller i et punktskriftformat, men 
det kan også være, hvis du modtager fx en word 2007 fil, 
som du ikke kan åbne, fordi du ikke har det program på din 
computer. Så kan du videresende filen til 
konverter@robobraille.org og skrive i emnefeltet det format, 
du ønsker filen retur i, fx word 2003, hvis du har det program. 
 
Det er en robot, der oversætter filerne, og når filen er sendt 
retur til dig, slettes den automatisk. 
 
På www.robobraille.org kan du selv hente en trin for trin 
vejledning eller uploade filer direkte til konvertering, men 
FDDBs Telekommunikation er også gerne behjælpelig med at 
udarbejde individuelle vejledninger i ønsket format. 
 
 
 

mailto:konverter@robobraille.org
http://www.robobraille.org/
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Punktalfabetet 
 

Et bogstav i punktalfabetet består af op til seks følbare 
punkter. Ved at kombinere punkterne forskelligt, kan der 
dannes i alt 64 forskellige punkttegn. Heraf bruges de 63 til 
bogstaver, tal og tegnsætning, mens et helt blankt tegn 
svarer til mellemrum.  

Alfabetet ser sådan ud (det er de sorte punkter, der udgør 
tegnet): 

I lande, hvor man bruger det 
latinske alfabet, er 
punkttegnene ens. Et A på 
dansk er også et A på fx 
engelsk. Det er ikke gældende 
i lande, der ikke bruger det 
latinske alfabet. Fx 
repræsenterer tegnene i det 
kinesiske punktalfabet lyde i 
det kinesiske sprog.  

Punktskrift fylder mere end 
almindelig skreven tekst. 
Faktisk fylder det cirka 33 % 
mere. Da punktskrift fylder en 
del og samtidig er relativt 
langsomt at læse i forhold til 
læsning via synet, anvendes i 
stor udstrækning forkortelser for hyppige ord og orddele.  
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Håndalfabetet 
 
I Danmark indgår det 
internationale håndalfabet (HA) 
som en del af tegnsprog og 
tegnstøttet kommunikation og 
er derfor almindeligt brugt af 
døve, døvblindblevne og 
døvblevne. Det består af 29 
tegn, der hver repræsenterer et 
bogstav.  
 
Håndalfabetet staves ‘i luften’ 
og aflæses visuelt, eller ved at 
en døvblindbleven person 
lægger sin hånd oven på 
talerens hånd. Det er et godt 
redskab, hvis man ikke kender 
eller kan huske et aktuelt tegn. 
Håndalfabetet kan også bruges 
som selvstændig 
kommunikationsform, hvor alle ord staves.  
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Tilgængelighed på DRs kanaler 
 

Man kan finde synstolkning på en særlig kanal kaldet 
DR1Syn, som indeholder et ekstra lydspor, som beskriver 
hvad der foregår på skærmen. 
Hvordan man finder kanalen afhænger af, hvordan du 
modtager TV og hvem, der er din TV-leverandør. Man mod-
tager TV enten via kabel eller via antenne. 

 
Digitalt kabel-TV   
Modtager du digitalt kabel-tv, så få oplyst kanalnummeret på 
DR1Syn hos din TV-leverandør eller på leverandørens 
hjemmeside.  
Mange modtager digitalt kabel-tv fra YouSee (fx via en 
antenneforening). Her er det ofte kanal 890, hvor man finder 
DR1Syn.  
Er Stofanet din tv-leverandør, er kanalnummeret 38. 
 

Antenne-TV 
Vi har ikke kendskab til, hvor DR1Syn findes på antenne-tv. 
Har du problemer med at finde den, skal du måske foretage 
en ny søgning på dit tv. 
 

Tilgængeligheds-symboler i programoversigt 
Fire forskellige tilgængelighedssymboler i firkantede 
parenteser fremgår af DR's programoversigt ud for de 
tilgængelige udsendelser. Her er en beskrivelse af de fem 
symboler: 
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Synstolkning 
Synstolkede udsendelser er i programoversigten markeret 
med symbolet to prikker i firkantede parenteser: 

   

 
 

 

Oplæsning af undertekster 
DR1Syn, DR2Syn og DR3Syn er de kanaler, som vælges til 
oplæsning af fremmedsprogede undertekster på DR.  
I programoversigten er dette markeret med symbolet o i 
firkantede parenteser: 

   

 
 
Undertekster på TV 
Mange af udsendelserne på DR TV bliver i dag tekstet. 
De markeres i programoversigten med symbolet lighedstegn 
i firkantede parenteser:  

= 

 
 
 

Tegnsprogskanalen 
Tegnsprogstolkede udsendelser kan ses på Tegn-
sprogskanalen, som kan findes på digitalt tv og antenne-tv 
på kanal 98. På kabel-tv er det forskelligt, hvor man kan finde 
kanalen. Spørg din kabel-udbyder.  
Tegnsprogstolkede nyheder markeres i programoversigten 
med symbolet v, der ligger ned i firkantede parenteser: 

< 
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Hvordan slår jeg undertekster til på mit TV? 
Det kan du gøre via tekst-tv på følgende sider: 
DR1 - side 398 
DR2 - side 397 
DR3 - side 396 
DRK - side 398 
DR Ramasjang - side 397 
DR Ultra - side 395 
Denne oversigt kan du også finde på side 399 på tekst-tv. 
 
TV via ’TDC Home løsning’ oplyser, at DR1 Syn kan ses på 
side 999. 
 

 
DVB-undertekster (dansk-sprogede programmer)  
Hvis dit tv-apparat understøtter DVB-undertekster, kan du slå 
undertekster til en gang for alle. DVB-undertekster optræder 
tydeligere på tv-skærmen. 
 
Har du stadig problemer med at finde synstolkning og 
undertekster, kan FDDB Telekommunikation hjælpe.     



38 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Foreningen Danske DøvBlinde 
- synshørehæmmede 

 
 

Blekinge Boulevard 2 
2630 Taastrup 
Tlf. 36 75 20 96 
Fax 36 75 14 03 
fddb@fddb.dk 

 

Inspirationskataloget er udarbejdet af FDDBs 
hjælpemiddeludvalg i samarbejde med synskonsulent 
Kirsten Bjerg  
 
 
 

2016 


