
Korona-testing av personer  
med nedsatt syn og hørsel  

eller døvblindhet 
– info til testpersonell

dovblindhet.no 

For mer informasjon om  
døvblindhet, kurs, aktualiteter m.m. se:

FØLG OSS GJERNE!



Sansetap kan medføre utfordringer knyttet til  
kommunikasjon, tilgang til informasjon og mobilitet. 

Testsituasjonen må derfor tilrettelegges slik at  
personer med nedsatt syn og hørsel eller døvblindhet, 
kan gjennomføre korona-tester på en måte som sikrer 
deres behov.

Både forberedelsene til testen, selve gjennomføringen 
og meddelelse av prøvesvar må tilrettelegges.

Forberedelse:
• Det bør settes av ekstra tid til gjennomføring av test for pasienter som 

trenger å bli ledsaget, fordi de trenger gode beskrivelser underveis.

• For pasienter som trenger tolk/ledsager gjennom NAV hjelpemiddel-
sentral anbefaler vi at det gjennomføres hjemmetesting. Hvis dette 
ikke er mulig, anbefaler vi at testsenter kontakter NAV hjelpemiddel-
sentral i forkant slik at smittevern for tolken blir opprettholdt.

• For pasienter som trenger visuell tegnspråktolk anbefaler vi bildetolk, 
som er den visuelle ordningen for telefontolk.

• Ved bruk av pasientreiseordningen bør det opplyses om spesifikke  
behov ved kommunikasjon. Dette gjelder mellom sjåfør og pasient, 
samt eventuelt mellom sjåfør og testsenteret.  

Gjennomføring:
• Hvis det ikke er med egen ledsager må testpersonell  

møte pasient ved bilen, og ledsage pasient til teststed.

• Husk at pasienten ikke kjenner omgivelsene og trenger  
beskrivelser knyttet til testsituasjonen.

• Ved nedsatt hørsel hos pasient, sikre god kommunikasjon  
og lytteforhold. Munnbind kan forverre kommunikasjon.  
Pass på at pasienten har oppfattet nødvendige instrukser.

• Pasienten trenger gode beskrivelser av hva som skjer  
underveis i testingen.

• Pasienten må ledsages tilbake til sitt transportmiddel  
eller få assistanse til å skaffe seg retur.

• Husk å gi tydelig informasjon om hvordan og hvor prøvesvarene  
blir tilgjengelige. Si også noe om hvor lang tid det normalt tar,  
og hva som er viktig å huske på mens man venter på resultatene.

Meddelelse av prøvesvar
• Helsenorge.no kan være veldig utilgjengelig for denne  

pasientgruppen. Spør derfor i hvilken form som er best  
for meddelelse av prøvesvar. 

• Vi anbefaler at det bør tilbys at svar formidles direkte til pasienten 
av den kommunale helsetjenesten (fastlege eller hjemmetjeneste).


