
www.blindeforbundet.no

Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg!
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Ser 
mulighetene



– Det var først da jeg meldte meg inn i Blindeforbundet at jeg fikk hjelp til å finne frem i rettig-
hetsjungelen. De kunne fortelle om hvilke hjelpemidler jeg kunne få, hvilke trygdeordninger 
som finnes og hvilke kurs og tilbud som passet meg. Først da tok jeg livet mitt tilbake.    
               Rigmor Schawland



Enten du er svaksynt, blind, eller har fått en øyesykdom, så er Norges Blindeforbund her for å 
hjelpe deg. Vi har bemannede kontorer i hvert fylke som sikrer deg oppfølging, tilrettelagte 
aktiviteter og noen å snakke med i nærheten av ditt hjemsted.

Vi tilbyr deg den gode samtalen og finner et opplegg som passer for akkurat deg, uansett 
hvor gammel du er. Blindeforbundet vet hvilke skjemaer som skal fylles ut, hvilke hjelpemidler 
som kan forenkle din hverdag og foreslår opplæring som passer deg. Hva du har krav på, 
avhenger av hvor mye du ser. Hos oss treffer du også andre medlemmer med samme diagnose 
som deg selv. Mange opplever det som nyttig å kunne dele egne erfaringer med andre.

Meld deg inn i dag og bli med i en slagkraftig organisasjon som kjemper for dine 
rettigheter! Har du spørsmål? Kontakt gjerne vårt medlemssenter på telefon 23 21 50 50, 
så hjelper vi deg videre. 

Vi er her for deg!



På våre kurs og aktiviteter møter du fagpersoner som kan det meste om å leve med 
nedsatt syn. Du vil også treffe andre mennesker i samme situasjon som gjerne deler av 
egne erfaringer.



Norges Blindeforbunds samfunnsløfte er å kjempe for synshemmedes rett til et aktivt og 
selvstendig liv, legge til rette for at blinde og svaksynte skal møtes og utveksle erfaringer, gi 
praktisk hjelp for å mestre hverdagen og arbeide for at færre skal få nedsatt syn. Forbundets 
verdier er nedfelt i tre o-er: offensiv, optimistisk og omsorgsfull.

For om synet skulle svikte har du kanskje behov for å lære deg å mestre livets store og 
små oppgaver på en ny måte? Ved våre syn- og mestringssentre (Hurdal i Akershus, Solvik 
i Hordaland og Evenes i Nordland) tilbyr vi kurs i alt fra hvordan du kan organisere kjøkkenet 
som synshemmet, til hvordan du kan lære å lese og skrive på en ny måte. 

I tillegg bidrar Blindeforbundet til øyeforskningen i Norge, og holder deg oppdatert på 
forskningsnytt på våre nettsider og gjennom vårt medlemsblad.

Ta hverdagen tilbake



Enten du vil komme deg ut i naturen, få hjemmebesøk av et annet medlem, gjenoppta 
hobbyen din, eller sanse verden med nedsatt syn – er Blindeforbundet organisasjonen 
for deg.



Norges Blindeforbund arrangerer en rekke kurs og aktiviteter. Gjennom fylkeslagene vil 
du kunne delta på turer i inn- og utland, og oppleve kultur og aktiviteter med flere sanser. 
Vår rehabiliteringsavdeling har kurs som kan lette hverdagen for de fleste, enten du er i 
yrkesaktiv alder, eller ønsker å gjenoppta en hobby. 

Du kan også få hjemmebesøk av et annet medlem som selv ser dårlig og har erfart hvor tøft 
det kan være å miste synet. Men de har også kommet seg gjennom sorgprosessen og vet hva 
som skal til for å komme seg videre. Nå bruker de sin fritid på å hjelpe nye synshemmede til-
bake til et aktivt liv.

Vi tilbyr også en rekke fordeler som kan lette din hverdag og spare deg for penger. Her 
finner du alt fra gratis juridisk rådgivning til rabatterte ferieopphold ved våre syn- og mest-
ringssentre, lokale lydaviser og gode tilbud på produkter som gjør hverdagen enklere. På 
www.blindeforbundet.no finner du alltid en oppdatert oversikt over våre medlemsfordeler.

Bli medlem og benytt deg av tilbudene



Aldersrelatert macula degenerasjon 
– svekket skarpsyn:
Er en netthinnesykdom der området for skarp-
syn er svekket. Det er den vanligste årsaken til 
sterk synshemning hos personer over 50 år.

Retinitis pigmentosa – kikkertsyn:
Er en fellesbetegnelse for en rekke arvelige 
netthinnesykdommer som fører til inn-
snevret synsfelt og/eller blindhet.

Katarakt – grå stær:
Oppstår når øyelinsen som normalt er klar, 
blir ugjennomsiktig (grå). Katarakt er en 
normal aldersforandring som gir tåkete syn. 

Glaukom – grønn stær:
Ved glaukom blir trykket inni øyet for høyt. 
Selve synsnerven blir ødelagt og betydelige 
skader og blindhet i synsfeltet kan oppstå.

Diabetes retinopati:
Oppstår i øyets netthinne grunnet 
diabetes, og er den viktigste enkeltårsaken 
til at personer i yrkesaktiv alder mister 
synet, helt eller delvis.

Synsforstyrrelser etter hjerneslag:
15.000 nordmenn rammes årlig av hjerneslag. 
60 prosent av disse opplever synsforstyrrelser 
som gir lese- og orienteringsvansker. Det 
vanligste problemet er utfall i synsfeltet som 
rammer evnen til å se til siden.

De vanligste øyesykdommene:



Norges Blindeforbund
Medlemssenteret
Svarsending 2344
0091 Oslo

Svarkupong. Fyll ut og postlegg i dag. Porto er betalt.

Ja, jeg vil gjerne bli medlem i Norges Blindeforbund!
Jeg ønsker mer informasjon, og vil gjerne bli kontaktet.

Vi kontakter deg når vi mottar din svarkupong.

Fornavn:

Etternavn:

Adresse:

Postnr.:

Poststed:

Telefonnr.:

E-post:

Bli medlem i Norges Blindeforbund 
Send inn kupongen i dag!

Du kan også melde deg inn på vår internettside: 
www.blindeforbundet.no/internett/bli-medlem VK

01



www.blindeforbundet.no
Norges Blindeforbund
Medlemssenteret
Svarsending 2344
0091 Oslo

Vi hjelper deg gjerne!
Har du spørsmål om våre tilbud og 
aktiviteter? Eller er det noe annet du 
lurer på angående synet ditt?

Ta kontakt med vårt medlemssenter 
allerede i dag, så vil vi gjøre vårt beste 
for å hjelpe deg. Vi har åpent mandag til 
fredag, mellom klokken 9 og 15.

Vi gleder oss til å høre fra deg!

Medlemssenteret:
Telefon: 23 21 50 50
E-post: medlem@blindeforbundet.no 

Fo
to

: M
on

a 
N

or
dø

y. 
IS

BN
 9

78
-8

2-
92

99
8-

20
-5

Blir du med? Ellen ved medlemssenteret 
er klar til å svare på dine spørsmål. 


