KLASSIFISERING AV SYNSHEMMEDE
Med synshemning menes en så høy grad av synsnedsettelse at det har konsekvenser
for personens utvikling og/eller daglig funksjon. Det finnes ulike grader og typer av
synshemning med ulike årsaker. Synshemning deles ofte i tre grupper:
- Som svaksynt regnes den som med beste korrigering først på 6m ser hva man
normalt ser på 18m.
- Som sterkt svaksynt regnes den som med beste korrigering først på 6m ser hva
man normalt ser på 60m, eller som har et synsfelt på under 20 grader.
- Som blind regnes den som kun kan skjelne mellom lys og mørke, eller ikke ser
noe.
Ved klassifisering av synshemmede utøvere er det synsstyrke, samsyn og synsfelt som
undersøkes, og International Blind Sport Association (IBSA) benytter et
treklassesystem for inndeling. Klassene bygger på følgende synskriterier:
S11

Fra ingen lyspersepsjon i noen av øynene til lyspersepsjon, men uten evne til å
gjenkjenne objekter eller konturer i noen retning eller avstand.
S12 Fra evnen til å gjenkjenne objekter eller konturer til synsstyrke 2/60 og/eller et
synsfelt på mindre enn 5 grader.
S13 Fra synsstyrke 2/60 eller mer til synsstyrke 6/60 og/eller synsfelt 5 grader eller
mer til synsfelt 20 grader.
All klassifisering gjøres ved optimale lysforhold og ved best mulig optisk korreksjon,
det vil si at en utøver som har nytte av optiske hjelpemidler skal benytte disse under
klassifisering, enten disse skal benyttes i konkurransen eller ikke.
Dersom du er synshemmet og ønsker å bli klassifisert for deltakelse i
konkurranser i Norge skal følgende fremgangsmåte følges:
1. Skriv ut nasjonalt klassifiseringsskjema for synshemmede eller kontakt Norges
Svømmeforbund eller idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
(NIF) for å få et skjema tilsendt.
2. Fyll ut opplysningene i del 1 (fylles ut av utøveren).
3. Ta kontakt med en øyelege for å få gjennomført en synsundersøkelse. Øyelegen
gjennomfører undersøkelsen og fyller ut opplysningene i del 2.
Synsundersøkelsen som opplysningene baserer seg på skal ikke være eldre enn 6
måneder.
4. Utøveren sender skjemaet til NIF, 0840 Oslo, eller til aktuelt særforbund.
5. Særforbund/NIF legger skjemaet fram for en IBSA klassifisør, som tildeler
klasse (IBSA klassifisør fyller ut del 3 av skjemaet).
6. Utøver får beskjed fra særforbund/NIF om hvilken klasse de skal konkurrere i.
NB! Utøveren er selv ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med
en synsundersøkelse.
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Dersom det er spørsmål, ta kontakt med Norges Ssvømmeforbund v/ Kristin Homb
på tlf 21 02 96 73 / e-post kristin@svomming.no
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NASJONALT KLASSIFISERINGSSKJEMA FOR SYNSHEMMEDE
Skjemaet skal benyttes av synshemmede utøvere som ønsker klasse for deltakelse i
nasjonale konkurranser, og skal brukes i forhold til alle idretter.
▪ Del 1 Utøveropplysninger, skal fylles ut av utøveren.
▪ Del 2 Synsundersøkelse, skal fylles ut av en øyelege.
▪ Del 3 Tildeling av klasse, skal fylles ut av en IBSA klassifisør.

DEL 1: UTØVEROPPLYSNINGER (fylles ut av utøver – bruk
BLOKKBOKSTAVER)
Navn:
…………………………………………………………………………………………
Adresse:

………..……………………………………………………………………….……..

Postnr/-sted: ……………………..

……………………..…………………………………….…..

E-post:

………………………………..…………………………………………………………

Telefon:

……………………………………… Fødselsdato:

Klubb:

…………………………........... Krets: ………………………………….……

…………….………………

DEL 2: SYNSUNDERSØKELSE (fylles ut av øyelege)
Diagnose

…..…..………………………….…………………………………………………….

Anamnese

…….………………………..…………………………………………………………

Medisin

.......…………………………………………………………………………………….

Optiske hj.midler

Briller

Kontaktlinser

Solbriller

Høyre øye

…………

………………

……………

Venstre øye

…………

……..………

……………

Synsstyrke

Med korreksjon

Uten korreksjon

Høyre øye

……………………………

……………………..

Venstre øye

……………………………

……………………..

Synsfelt (hvis av betydning) NB! Legg ved kopi av testen
Høyre øye

………………………… (grader)

Venstre øye

…………………………. (grader)
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Refraksjon

…….…………………………………………………………………………….

Klinisk undersøkelse
Høyre øye

……………………………….…

Venstre øye

………………………………….

Signatur øyelege
Navn:

………………………………………………………………………………………….

Telefon:

………………………………….

Dato:

…………………………………..

Signatur: ……………………………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DEL 3: TILDELING AV KLASSE (fylles ut av godkjent IBSA klassifisør)
Klasse (sett ring)

S 11

S 12

Status (sett ring)

PS

RS ……………..

S 13

Signatur IBSA klassifisør
Navn:

………………………………………………………………………………………….

Dato:

………………………………

Signatur: ………………….…………………………

Norges Svømmeforbund, 2016

4

