
Skådalen kompetansesenter, regionsenteret for døvblinde. 
 
Høringsuttalelse vedrørende 
Forslag til sterkere rettighetsfesting av ordningen med brukerstyrt personlig 
assistanse (BPA) 
 
Skådalen kompetansesenter, Regionsenteret for døvblinde ser det som svært positivt 
at det nå foreligger et forslag om å lovfeste rettigheten til å få tjenester organisert 
som BPA uavhengig av alder og diagnose og at brukeren/pårørende selv kan få 
bestemme arbeidsgivermodell og hvem som skal være assistent(er). 
 
Døvblindhet er definert som en egen funksjonshemming og innebærer store 
begrensninger i forhold til kommunikasjon, informasjonstilegnelse og fri bevegelse.  
 
Mange personer med døvblindhet kommuniserer via høreapparat og tydelig tale. 
Dette krever imidlertid god norsk uttale og bred erfaring med det norske språk av 
tjenesteyter, noe som kan være et problem for personer med innvandrerbakgrunn. 
Andre kommuniserer på tegnspråk, taktilt tegnspråk, håndalfabet eller mer individuelt 
tilrettelagt kommunikasjon. Dette krever svært spesielle ferdigheter av 
kommunikasjonspartneren. Tilstrekkelig kompetanse på dette feltet er umulig å 
bygge opp hvis det stadig kommer nye personer som skal utføre tjenestene.  
 
Informasjonstilegnelse er et annet nøkkelord vedrørende døvblindhet. Mange 
personer med døvblindhet er avhengig av at informasjonen formidles av et annet 
menneske til tross for dagens tilbud av tekniske hjelpemidler. Tolk/ledsager-tjenesten 
er i prinsippet et tilbud til alle, men det er fortsatt vanskelig å få tak i ledige tolker til 
dagliglivets gjøremål, spesielt på kveldstid og i helger.  
 
Når det gjelder muligheter til orientering og fri bevegelse, å kunne dra dit man ønsker 
på et tidspunkt man selv vil, er dette problematisk for en person med døvblindhet. 
Det kan være vanskelig å få tolk/ledsager uten å ha bestilt det flere uker i forveien. 
Livets realiteter tar sjelden hensyn til slikt, man må kunne ferdes mer spontant. 
Personer med døvblindhet har ingen mulighet til å ta seg frem på ukjente steder 
alene, mange har problemer selv i kjente omgivelser ute. 
 
Tjenester organisert som BPA vil føre til at denne brukergruppen kan få mulighet til å 
forholde seg til færre personer, assistentene vil kunne tilbys kurs/opplæring i de 
nødvendige kommunikasjonsmetodene og man vil kunne bygge opp en gjensidig tillit 
og trygghet. I tillegg er BPA-ordningen langt mer fleksibel enn de andre etablerte 
tjenestene og vil derfor være svært godt egnet til å ivareta disse brukernes spesielle 
behov. 
 
Statens sentralteam for døvblinde ledet i årene 1993-1996 prosjektet ”Døvblinde og 
personlig assistanse”. Ved prosjektets avslutning hadde 5 brukere 10-21 timer med 
PA pr. uke. Disse timene ble benyttet til alt fra å klare sin jobb til å mestre sin 
husholdning, opprettholde hobbyer eller reise på ferie. Brukerne vurderte ordningen 
som meget positiv. Sentralteamet konkluderte med følgende: 
 

Med PA-tjeneste nesten hver dag og uten noen restriksjoner på hva tiden kan 
nyttes til, vil døvblindblittes tilværelse ligne mer på den frihet seende og 



hørende opplever som naturlig. Det kan ikke de etablerte tjenestene tilby. Vår 
konklusjon er at PA-tjenesten gir bedre styring over eget liv. 

 
En av representantene for døvblindes interesseorganisasjoner i referansegruppa til 
prosjektet sa det slik: 
 

Ved bruk av PA vil den døvblinde føle seg som et normalt menneske! 
 

* * * 
Noen av Regionsenterets brukere har BPA i dag, noen har søknader om BPA inne til 
behandling og andre vurderer å søke. De færreste har sine tjenester organisert på 
denne måten i dag.  
 
Kommentarer til spørsmålene i følgebrevet: 
 

1. Når erfaringer med BPA-ordningen blir mer kjent, vil sikkert flere personer med 
døvblindhet ønske seg dette. Omfanget av bistanden vil trolig for mange være 
på under 20 timer pr. uke. – Når flere får BPA, antar vi at etterspørselen etter 
tolk/ledsager-tjeneste til dagliglivets gjøremål vil avta noe. 

 
2. Arbeidsgiverforholdet bør bestemmes av brukeren eller nærmeste 

pårørende/verge. Samme person bør bestemme hvem som skal være 
assistenter. Hvis det skulle være behov for noe rådgivning i denne prosessen, 
bør kommunene kunne tilby det evt. i samarbeid med regionsentrene. 

 
3. Pårørende eller hjelpeverge bør ha arbeidslederansvaret hvis brukeren ikke 

selv er i stand til å ivareta det.  
* * * 

Personer med døvblindhet har behov for omfattende tjenester på spesifikke 
funksjonsområder, uten at det nødvendigvis betyr mange timer pr. uke for alle.  
Uloba understreker bl.a. områdene kommunikasjon og orientering som vilkår i sitt 
forslag til rettighetslov. I tillegg til dette er tilgang på informasjon et  problemområde 
vedrørende døvblindhet. 
 
Det er imponerende hvordan personer som har tapt begge fjernsansene, likevel viser 
seg i stand til å mestre hverdagen sin. Denne mestringsevnen må ikke få negative 
konsekvenser når det gjelder søknad om å få organisere sine tjenester som BPA. 
 

• Skådalen kompetansesenter ber om at personer med døvblindhet blir unntatt 
fra 20-timers regelen. 
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