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Spørsmål 143 (2020) fra Tanja Vatnås (FRP): Synskontakt i Drammen kommune 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Tanja Vatnås (FRP) 

Dato: 
Saksnr: 

14.09.2020 
19/00066-160 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
 
Vi har fått en henvendelse fra Norges Blindeforbund som omhandler synskontakt i kommunene. I følge 
Blindeforbundet er synskontakt rollen ofte en liten brøk som ivaretas av ergo- eller 
fysioterapeut.  Blindeforbundet sine medlemmer melder om at det i enkelte kommuner i Buskerud er 
for lav brøk og dermed uforholdsmessig lang ventetid for å få time.   
 
Spørsmål: 
 
1. Hvordan ivaretas synskontakt rollen i Drammen kommune?   
2. Hvor stor stillings prosent utgjør denne rollen?  
3. Hvor lang vente tid er det for å få timeavtale?  
4. Har Drammen kommune noen andre tilbud som retter seg direkte mot synshemmede? Og i såfall 

hvilke?   
 
Svar 
 
Spørsmål 1 og 2:  
Det har vært noe ulik praksis i Svelvik, gamle Drammen og Nedre Eiker når det gjelder synskontakten for 
enklere hjelpemidler. Det er i virksomhet Aktivitet og rehabilitering igangsatt en ressursgruppe 
syn/hørsel som jobber med harmonisering av denne tjenesten. De startet sitt arbeid nå i september. 
Inntil videre fortsetter tidligere praksis:  
 
Praksis i gamle Drammen er at alle ergoterapeutene har synssaker, med noen ergoterapeuter som 
faglige ressurspersoner. Den samlede ressursbruken spesialt for denne brukergruppen har vi ikke 
rapporter på. 
I Nedre Eiker og Svelvik 
 har synskontaktoppgaven ligget til avdelingene med ansvar for kommunalt hjelpemiddelllager, estimert 
til ca. 0,15 årsverk i Svelvik og 0,35 årsverk i Nedre Eiker. 
Når det gjelder opplæring av avanserte synshjelpemidler blir dette overført til PPT-tjenesten. PPT gir 
vedtak på et visst antall opplæringstimer i bruk av dataverktøy, bruk av stokk mm.  
 
Spørsmål 3:  
Innbyggere med synshenvendelser kommer på den samme ventelista som øvrige brukere. Noen 
brukergrupper prioriteres høyere og vil ha lavere ventetid enn beskrevet under. Ventetiden vil kunne 
variere noe mellom de tre tidligere kommunen frem til denne er harmonisert  
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Henvendelsene vedrørende syn i gamle Drammen har en gjennomsnittlig ventetid på 1-3 mnd. fra de er 
meldt til Aktivitet og rehabilitering 
 
For brukere fra tidligere Nedre Eiker anslår virksomheten at ventetiden per nå er ca. 3 mnd. 
I tidligere Svelvik har ikke det ikke vært noe særlig ventetid og tjenesten har tatt det meste fortløpende 
 
Spørsmål 4:  
Vi kjenner ikke til om kommunen har andre tilbud som retter seg direkte mot synshemmede bortsett fra 
tilbudet fra PPT beskrevet over. 
 
 


