Trygt på tur
Ledsageordning til
synshandicappede
over 67 år

Ældre synshandicappede oplever
ofte, at deres synshandicap fører til
isolation, da det er vanskeligt at begå
sig uden for hjemmet, når synet svækkes
i en sen alder. Hidtil har det kun været
muligt at få tilkendt ledsagelse før det
fyldte 67. år, men med et landsdækkende
fireårigt forsøg fra 2021 til 2024 er det
muligt for ældre, der er fyldt 67 år, at få
ledsagelse og dermed kunne tage trygt
på tur, undgå ensomhed og isolation og
deltage i samfundet.
Det fireårige forsøg med
ledsageordning for ældre med
synshandicap er finansieret gennem
finansloven med Socialstyrelsen som
tilsynsmyndighed. Dansk Blindesamfund
visiterer til ordningen, og DUOS, der
er en af landets største leverandører af
velfærdsydelser, herunder ledsagelse,
forestår alle opgaver i forbindelse med
selve ledsagelsen.

Dansk Blindesamfund hjælper
og rådgiver mennesker med
synshandicap. Vi tilbyder
rådgivning, kurser og netværk.
Kontakt Dansk Blindesamfunds
visitationsmedarbejdere på
telefon 69 16 16 58
Læs mere om ledsageordningen
til synshandicappede over 67 år på
www.blind.dk/ledsageordning

Frihed
Livskvalitet
Tryghed

Nu kan Tove trygt
tage på tur
Kort om ordningen
• Du kan få 7 timers ledsagelse pr.
måned med mulighed for opsparing
• Du vælger selv, hvilke aktiviteter du
har brug for en ledsager til
• Du har mulighed for selv at pege på
en ledsager, eller du kan lade DUOS
finde én til dig
• Du dækker dine egne og din
ledsagers udgifter i forbindelse med
aktiviteten, f. eks. entréudgifter

For 82-årige Tove er forsøget med
ledsageordning en lettelse og en
stor hjælp. Hun har blandt andet
brugt ordningen, da hun skulle til
tandlæge og i banken. Hun vil også
bruge sin ledsagelse til kulturelle
aktiviteter og til bare at komme ud og
gå en tur gennem gågaden i Hillerød.

Hvem kan komme med i ordningen?
• Du skal være blind eller stærkt
svagsynet (max 10 % synsrest = visus
6/60 eller derunder)
• Du skal være fyldt 67 år
• Du skal have lovligt ophold i Danmark
• Du må ikke modtage ledsageordning
efter Servicelovens § 97

”Jeg kan godt færdes alene, men
bagefter er jeg hamrende træt. Det
er blevet for besværligt og alt for
ressourcekrævende. Det er en utrolig
lettelse i det daglige, at jeg kan få en
ledsager. Jeg kan komme fra A til B
uden at være bekymret for at gå ind
i noget, falde og brække benet eller
fare vild. Det har jeg prøvet, og der
gik panik i mig, da jeg ikke vidste,
hvor jeg var”.

Hvordan kommer jeg med i
ordningen?
• For mere information kontakt
Dansk Blindesamfunds
visitationsmedarbejdere på telefon
69 16 16 58 mandag til fredag mellem
kl. 9.00 og 15.00 eller send en e-mail
til: kartoteket@blind.dk

”En ledsager er med til at give mig en
større frihed og gøre mit liv rigere på
oplevelser. Vi skal jo leve livet, mens
vi har det, alt andet vil være spild. Det
betyder utrolig meget at have et par
øjne, der beskriver, hvad vi går forbi,
og jeg føler mig tryg og kan nyde
turen”.

Tove Bildt Kurup
Hinrich, 82 år,
bruger af ledsageordningen

