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Forsidetitler: 
Laila Nygaards uforglemmelige besøk
Nå får du Lydavisen på din Daisy-online-spiller og i appen Lydhør

Forsidebilde: Laila Nygaard sitter ved kjøkkenbordet sitt, hun smiler mot oss. Hun er i samtale med rehabiliteringskontakt Heidi Haug Holte, som sitter med ryggen til kamera.
Foto: Line Lyngstadaas
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Vårt syn: Sterkere stemme

I Blindeforbundet har vi tatt fatt på et år med ny kommunikasjonsstrategi. Vi skal utvide synet på oss selv fra å være en hjelpeinstans for dem som allerede er synshemmet, til enda tydeligere å være en aktør som kjemper mot unødig blindhet. To stikkord er viktige: Forebygge, fordi godt syn er viktig for alle. Forbedre, fordi vi skal sørge for at alle som har eller får et synsproblem får mulighet til et aktivt og selvstendig liv.

Målet er at du skal få se og høre mer til Blindeforbundet i dette året.

Mia Jacobsen 
Informasjonssjef

NAV Vestfold ser synshemmede på en ny måte
Tekst: May Britt Haug

Unge synshemmede sliter med å få seg jobberfaring.  Derfor har Vestfold fylkeslag hatt to store prosjekter om unge og arbeid. Det har båret frukter, for NAV Vestfold starter med oppfølgingsteam for synshemmede!

Utfordringene med å delta i arbeidslivet når du er ung og synshemmet, har vært gjenstand for bekymring i Blindeforbundet.  
– Synshemmede blir ofte møtt med usikkerhet og lite kunnskap fra dem som skal veilede på NAV-kontorene, i tillegg til at en del mangler jobberfaring, forteller Helena B. Redding, prosjektleder hos Norges Blindeforbund Vestfold.

Fylkeslaget ønsket å være en døråpner for unge synshemmede inn i arbeidslivet, i samarbeid med NAV. De ville spre kunnskap til arbeidsgivere om tilrettelegging og skape holdningsendringer og bevisstgjøre NAV-ansatte. De ville også jobbe på tvers av fagområder for å skape et støtteapparat rundt den synshemmede.

Det ble laget en veileder rettet mot NAV-ansatte om hvordan en skal møte synshemmede, blant annet ved hjelp av ledsagerteknikker. Det ble gitt informasjon om yrker synshemmede kan ha, og om hjelpemidler på arbeidsplassen. Videre finnes det informasjon om hvor en som veileder hos NAV kan få bistand innad i NAV-systemet.

NAV fikk en vekker
– Prosjektet viser at tett samarbeid mellom ulike ledd og fagområder fungerer. Vi håper vi har bidratt til økt forståelse og kompetanse på området. Vi opplever mer engasjement hos NAV, forteller Redding.

Som følge av prosjektet har NAV Vestfold etablert to oppfølgingsteam for gruppen synshemmede. Et i Sandefjord, som tar seg av dem i sørfylket, og et i Tønsberg, som skal følge opp i nordfylket. Representanter fra NAV Hjelpemiddelsentral skal bidra i teamene. Det er også gitt tilbakemelding om at Arbeids- og velferdsdirektoratet 
vil følge opp prosjektet, blant annet i sitt rapporteringsarbeid. 

Sommerjobb viktig erfaring på CV-en
I «En sommer på CV» lot Norges Blindeforbund Vestfold, med hjelp av midler fra ExtraStiftelsen, seks ungdommer få sommerjobb i fjor. Ungdommene skulle se på universell utforming på vegne av fylkeslaget. De gikk på befaring, skrev rapporter samt intervjuet ordførerne i Tønsberg, Sande-fjord og Larvik om temaet.

Bilde: En ung kvinne med hvit stokk passerer et reklameskilt på et torg.
Bildetekst: Cathrine Marie Kristiansen er på jobb, på befaring på Tønsberg torg. De gode erfaringene deltagerne i «En sommer på CV» har gjort seg, legges til grunn når flere ungdommer sommeren 2017 får tilbud om sommerjobb fra fylkeslaget i Vestfold. Foto: Norges Blindeforbund Vestfold.

Fylkeslagslederen i Buskerud har ordet 
Av: Tone Vinje Nybakken 

For et drøyt halvår siden ønsket vi velkommen til åpen dag, og viste fram nyinnflyttede kontorlokaler på Strømsø i Drammen. Buskerud fylkeslag har 817 medlemmer. Det er disse som er fylkeslaget og står i sentrum for arbeidet vårt.

Fire aktive lokallag gir mange tilbud til medlemmer i deres nærområde. Medlemsmøter, ofte med innbudte gjester som presenterer ulike tema, sosiale sammenkomster og turer av ymse slag. I juni hvert år har vi en fire-dagers sommertur. Svært populært. I år går  turen til Trondheim.

Vi har også en «Midt i livet»-gruppe som har tilbud til de mellom 35 og 60 år. De har fått midler fra ExtraExpress til prosjektet «Høyt henger vi, lite ser vi». De skal opp i det blå med småfly!

Onsdagstreffet samler 10-15 godt voksne medlemmer på fylkeskontoret tre ganger i måneden. God prat, kaffekos, avislesing, quiz og diskusjoner blir tydeligvis satt pris på.

I 2016 fikk fylkeslaget tildelt Extra-prosjektet «Blott blind – elsker grønt naturligvis». Stell og bruk av grønnsaker og frukt fra inn- og utland, og praktisk trening i forbindelse med dette. Prosjektet videreføres i år.

Jeg er stolt av alle våre dyktige tillitsvalgte. Vi har brukermedvirkere i flere råd og utvalg rundt om i fylket. Studieutvalget arrangerer i år organisasjonskurs, aktivitetsdag og mestringstur til Sverige. Oppgavene står i kø for tilgjengelighetsutvalget. Befaringer, møter med ulike aktører og innspill på høringer gjør at utvalget har nok å ta tak i. Gledelig er det at Drammen kommune og trafikktjenesten Brakar er blitt gode samarbeidspartnere.

I slutten av januar hadde Østfold, Vestfold, Telemark og Buskerud felles styremøte. Det ga inspirasjon, økte kunnskaper og håp om videre samarbeid over fylkesgrensene.

Bilde: Portrett av Tone Vinje Nybakken. Foto: Privat

Har du hørt at ...

• Knut Kaasa fra Drangedal i Telemark fikk i høst tildelt Kongens fortjenstmedalje for sitt langvarige engasjement i Drangedal nærradio, amatørradioarbeid og Blindeforbundet. I november møtte han kongen på Slottet.
Bilde: Knut Kaasa hilser Hans Majestet Kongen i anledning sammenkomst på Slottet i forbindelse med kongens fortjenstmedalje. Dronning Sonja er også til stede. Knuts datter Elisabeth Kaasa er hans ledsager. Foto: NTB/Scanpix

• Ole Karsten Leirvåg, leder i Haugesund og omegn lokallag, er tildelt Kongens fortjenstmedalje og Karmøy kommunes kulturpris 2016. Han har hatt en mangeårig innsats for funksjonshemmede både i inn- og utland.

• Lions førerhundskole har feiret 50 år som Norges eldste førerhundskole. De har levert over 500 førerhunder skriver de i en pressemelding. Skolen startet på Bekkestua i 1966 og har siden 1973 holdt til på St. Hanshaugen i Oslo. Det var Lionsklubbene Eiksmarka og Oslo/Slemdal som ansatte Tor Sannum som bestyrer i 1966. Han har sammen med sin kone Inger-Lise Sannum, drevet skolen sammenhengende som instruktør- 
og bestyrer.

• I desember laget NRK en artikkel om at én av tre med funksjonshemming opplever å bli hetset. Undersøkelsen som er gjort av Nordlandsforskning blant 1047 personer med ulike funksjonshemninger, viser at så mange som 33 prosent opplever hatytringer som at de aldri burde vært født, eller at de er ubehagelige å se på. Ifølge undersøkelsen sier 40 prosent av de som opplever hets, at de holder seg mer hjemme som følge av krenkende ytringer, mange lar også være å delta i den offentlige debatten.

• Trondheim kommune har åpnet sitt ressurssenter for hørsel og syn hvor man kan få råd og hjelp.
Adresse: Bispegata 9 b, 2. etg. 
Telefon 952 63 221, e-post: rhs@trondheim.kommune.no

Nytt skritt mot nasjonal TT-ordning
Tekst: Sverre Fuglerud

Da statsbudsjettet for 2017 ble vedtatt av Stortinget i desember ble det klart at den nasjonale TT-ordningen har fått mer penger.

I tillegg til 45,2 millioner kroner som var lagt inn for å videreføre ordningen i de fire fylkene som allerede er med, ble det bevilget ytterligere 22,6 millioner som skal fordeles på nye fylker fra 1. juli 2017. 

Dermed kan flere fylker nå bli med i en ordning som sikrer at synshemmede kommer seg ut når de selv ønsker det og på egne premisser.

I invitasjonen som Samferdselsdepartementet snart sender ut til fylkeskommunene, legges det opp til 200 turer per bruker per år. Vi har derfor liten tid å miste! Erfaringer fra i fjor viser at enkelte fylkesadministrasjoner kan være motvillige til å søke om å få være med i den nasjonale ordningen. Vi må derfor snakke med politikere og administrasjon i fylkene som ikke er en del av den nasjonale TT-ordningen, og overbevise dem om hvor viktig dette er.

Det er allerede stor bevissthet rundt dette i Blindeforbundet og mange fylkeslag har tatt kontakt med sine fylkeskommuner. Samtidig fortsetter vi kampen for at hele landet skal få være med i den nasjonale TT-ordningen senest i 2020. 

Møt et medlem
Drømmen om jobb er nådd
Tekst: May Britt Haug

Tidlig i livet visste Magnus Bostrøm (22) at det var å jobbe, være i kontakt med mennesker og by på seg selv han skulle. Nå har målet gått i oppfyllelse.

I kystbyen Sandefjord er Magnus født og oppvokst. Nærheten til vannet og båtlivet har fra han var en neve stor vært en sentral del av familiens liv. Han er blind som følge av at han er for tidlig født. Hverken familien eller vennegjengen har sydd puter under armene hans av den grunn.
– Vi bare «gønner» på, også går det som det går. De færreste i gjengen tenker over at jeg ikke ser, sier Magnus med et lurt smil.

– Vær deg selv
22-åringen er målrettet og har gjort sine refleksjoner om at han må stå på egne ben. Skoleårene gikk greit, men det å få seg jobb var det han ville.
– Det vi lærer overalt er å ta høyere utdanning, men dette er ikke noe for meg, forteller Magnus. 

Tilfeldigheter, nettverk og målrettethet har bidratt til at han har vært med å skape sin nye jobb.
– Man må tørre å prate med folk, ikke tenk så mye på hva andre folk tenker hele tiden. Ikke bekymre deg over hva andre skulle mene. Stol på deg selv!

Tidlig mål om jobb
Magnus har mange rundt seg. Vennegjengen tar båten den ene dagen og bilen den andre. Han synes det er hyggelig å bare suse rundt i bil på måfå, uten noe mål om hvor de skal – og han sitter selvfølgelig «bare» på. Flere av gutta i gjengen er taxisjåfører. 

Etter videregående hadde Magnus arbeidspraksis i TV-Vestfold, hvor han drev med reklamesalg. Han understreker at han lærte utrolig mye om mennesker og våre reaksjonsmønstre i denne jobben. I fjor sommer ble «En sommer på CV» i Vestfold en nyttig erfaring å ta med seg videre i livet.

Erfaringene, samt en «knakende god idé» førte til at Magnus i dag er ansatt i Vestfold Taxi som kursholder, hvor han blant annet lærer sjåførene opp i ledsagerteknikk, hvordan møte en person, åpne dører, gi en arm, osv.

Det var Magnus og en taxikompis som en kveld skapte skissen om hvordan Magnus kunne bruke sine egne erfaringer til å kurse taxisjåførene.

Magnus var den gutten som turte å gå mot strømmen og velge bort høyere utdanning fremfor jobb. Han er nå klar for arbeidslivet, hvor han har smarte prosjekter på gang.
– Det har jo løst seg da, det har ikke gått så galt som noen ville mene, forteller han med et stolt smil.
 
Bilde: Portrett av en ung mann stående på en brygge.
Bildetekst: På brygga med alle båtene er Magnus trygg, for her har han trådt sine barnesko. Nå er veien åpen. Men han har nådd målet om jobb. Foto: Line Lyngstadaas


Da Laila fikk besøk av Blindeforbundet
Tekst: Nick Hegreberg 

Laila Nygaard var på vei til fjells med familien da synet sviktet i løpet av få dager. Legen konstaterte AMD, og den tidligere så travle bestemoren var med ett blitt svaksynt. Få måneder senere fikk hun besøk av rehabiliteringskontakt Heidi Haug Holte. Et besøk begge husker godt.

Vi møter 83-åringen i hennes trivelige hjem på Ekeberg i Oslo. Hun er sprek, livlig og tar imot oss med åpne armer.

– Plutselig klarte jeg ikke å lese verken bok eller avis. Det var helt forferdelig. Ikke skjønte jeg hva som hadde skjedd heller. Hos legen ble det konstatert at jeg hadde fått forkalkninger på øyet, forklarer hun. 

Aldersrelatert macula degenerasjon (AMD) er det medisinske navnet på øyesykdommen som rammet Laila. Mange rammede forklarer det som at synet blir tåkete. 

– Jeg var vant til å klare meg selv. Plutselig stod jeg der. Synet, internett, banken og bilen, jeg pleier å si at jeg mistet alt, sukker Nygaard.

Det tilfeldige møtet
Som så mange andre eldre som opplever at synet plutselig svikter, følte Laila seg ganske rådvill og hjelpeløs etter synstapet. Blindeforbundet kom Laila i kontakt med ved en slump.

– Jeg skulle på Adaptor-butikken for å se på hjelpemidler, men der var det stengt. Derfor krysset jeg gaten til Blindeforbundets kontor for å høre om åpningstidene. Her møtte jeg hyggelige mennesker og avtalte at en av dem skulle besøke meg hjemme, smiler hun.

Da Heidi kom på besøk 
Kort tid etter dro rehabiliteringskontakt Heidi Haug Holte, som selv er svaksynt, hjem til Laila. Et besøk 83-åringen minnes godt.

– Det var fint å få Heidi hjem til meg. I starten skjønte jeg ikke at Heidi var synshemmet selv. Noe som jo ble litt morsomt der og da. Så fikk det meg til å tenke litt sånn at hvis hun kan, så kan jeg og. Heidi og jeg hadde en varm samtale der jeg fikk gode tips og råd om hjelpemidler og kursene på Hurdal. 

Rehabiliteringskontaktene er hjertet i forbundets likepersonkorps. Årlig gjennomføres det cirka 600 hjemmebesøk hos nye synshemmede i kriker og kroker landet rundt. Heidi Haug Holte er en av Blindeforbundets mest erfarne likepersoner.

– Jeg har vært rehabiliteringskontakt siden starten av 90-tallet. Nå klarer jeg ikke å slutte for jeg synes likepersonsarbeidet er noe av det mest meningsfulle Blindeforbundet gjør. Å høre fra en mer erfaren synshemmet at det går an å ha en grei hverdag, at det finnes hjelp å få og at det meste er mulig, det er både godt og motiverende å høre, forteller Heidi. 

Laila bekrefter det Heidi sier. 
– Heidis besøk gjorde det lettere å akseptere min nye situasjon og se fremover. I ettertid var jeg på rehabiliteringskurs på Hurdalsenteret med sønnen min. Det var en fantastisk opplevelse for både meg og ham. Nå forstår også han mer av hvordan jeg har det. Å snakke med og få hjelp av andre i samme situasjon har vært til uvurderlig hjelp for meg. Hjelpemidler har jeg også fått. Foreløpig er lydbokspilleren favoritten, den hører jeg på hver eneste dag, avslutter Laila med et smil. 

Bilde: Portrett av en smilende, eldre kvinne hjemme i stuen sin. Hun holder en sammenslått hvit stokk i hendene.
Bildetekst: Det ble lettere for Laila Nygaard å akseptere sin nye situasjon når Heidi kom på besøk hjem til henne. Foto: Line Lyngstadaas

Slik kan livet bli enklere i 2017
Tekst: Yngve Stiansen

De teknologiske fremskrittene i samfunnet har vært enorme de siste årene. For synshemmede betyr dette at selvstendigheten for mange har økt, og at livet som skoleelev, ansatt eller privatperson både har blitt mindre anstrengende og mer forutsigbart.

Det er vanskelig å si noe om hvordan fremtiden blir. Hadde noen spurt oss for fem år siden om hvordan teknologien ville hjelpe synshemmede i 2017, hadde nok de fleste tatt feil. Talestyring, avansert GPS-navigering og en mobilapp for det meste er nok mer enn vi kunne drømme om.

Enklere å handle mat
Selskapet Kolonial.no har de siste årene gjort det enklere å handle mat fra sofa-
kroken. Ved hjelp av en app eller nettsiden kan man bestille det man ønsker seg å få det levert rett hjem på døra. I fjor utvidet selskapet det geografiske området de leverer til, og alt tyder på at enda flere personer vil kunne benytte dette i 2017. Når selskapet i tillegg har tenkt på god tilgjengelighet for synshemmede på nett og app, er dette en stor hjelp for blinde og svaksynte. 

I tillegg dukker det også opp nye selskap som tilbyr hjemlevering av ferdigmat og ordinære matvarer. For synshemmede som ofte strever med å finne frem i butikken er dette et stort fremskritt, og jeg tror både tilbudet og antallet tilbydere vil bli enda bedre i år.

Talegjenkjenning mot nye høyder
Mange har blitt godt kjent med Apples taleassistent Siri, som gjennom flere år både har hjulpet og frustrert brukere av iPhone, iPad og Mac. Mange har sikkert også opplevd å kunne gjøre ulike valg fra en telefonmeny ved å bruke stemmen når man har ringt ulike bedrifter, men i år tror jeg denne taleteknologien vil nå nye høyder.

I USA har den talende assistenthøyttaleren Alexa fra Amazon blitt populær det siste året. Dette er en helt ordinær høyttaler med syv små mikrofoner som peker i alle retninger. Det betyr at man nærmest hvor som helst i rommet kan snakke til høyttaleren for å få svar på ulike spørsmål, sende meldinger, spille musikk eller søke på nettet. All tilbakemelding blir gitt av en innebygd tale i høyttaleren. 

Så langt har det kun vært åpnet for denne teknologien i USA, men nå er det åpnet for at også resten av verden kan ta dette i bruk. Jeg regner med å få se dette i Norge i løpet av 2017. Høyttaleren fra Amazon blir ikke tilgjengelig i Norge, men Google har utviklet sin egen høyttaler med samme konsept som heter «Home». Denne vil sannsynligvis komme til Norge i år, og vil kunne hjelpe både synshemmede og andre personer med å bestille varer på nettet, gjøre nettsøk eller kanskje regulere temperatur og lys i ditt eget hjem. Det går nå også rykter om at både Apple og Samsung er i ferd med å utvikle sine egne assistenthøyttalere over samme lest.

Synsteknologi blir mer integrert
Universell utforming av kommersielle produkter med lyssterke display og innebygd tale vil ganske sikkert bli enda mer vanlig i år. Apple og Bose er allerede gode eksempler på dette. Innebygd tale i telefoner, hodetelefoner, høyttalere, radioer og husholdningsartikler er ikke like krevende å få til som før. På dette området peker alle piler oppover, og utviklingen går raskt!

– Ønsker oss flere lokallag
Tekst: May Britt Haug

Nærmiljøet vårt er viktig for å skape gode relasjoner, trygge rammer og erfaringsutveksling. Det betyr mye for oss å ha noen å snakke med og dele med. Blindeforbundet bestreber seg på å være en slik arena gjennom lokale aktiviteter, lokallag og fylkeslagene.

I dag har forbundet 48 lokallag, fordelt på 15 fylker. Det drives lokale aktiviteter i de fire siste fylkene også, men ikke i lokallagsformat.

– Nå ønsker vi å etablere nye lokallag, eller blåse liv i de «sovende» lokallagene for å skape flere arenaer for sammenkomster, aktiviteter og engasjement, forteller Kristin Berglann Tronrud, leder for lokalt arbeid.

Det er store forskjeller på hvordan lokallagene driftes, og gjennomfører sin aktivitet. Noen er mer som en klubb å regne, andre gjør det mer formelt med møter og agendaer. I lokallaget er det fullt mulig for seende å bli medlem.

Det er etablert et eget prosjekt i Blindeforbundet, med en egen budsjettpost.
– Fylkeslagene inviteres til å søke midler fra denne potten for å etablere nye lokallag. Midlene er ment å dekke, helt eller delvis, kostnadene ved transport, annonsering, leie av lokale, foredragsholdere og lignende i oppstartsfasen, sier Tronrud.

Er du interessert i et lokalt samlingspunkt nær deg kan du ta kontakt med ditt fylkeslag eller ringe medlemssenteret på 23 21 50 50.

På offensiven
Tekst: Mia Jacobsen

Landsstyret vedtok på desembermøtet å bruke noe av det budsjetterte overskuddet for 2017 til tiltak som vil gjøre Blindeforbundet mer synlig og tydelig i samfunnsbildet.

Vi kaller denne synlighetskampanjen for Offensiv 2017. Offensiv er en av verdiene Norges Blindeforbund har. Omsorgsfull og optimistisk er de to andre.

I 2017 skal vi ta en større plass i samfunnsdebatten og nå tydeligere ut med budskapet vårt. Disse ekstra midlene gir oss muligheten til det. Her er lite hugget i stein ennå, men en metode er å skape saker med utspring i der folk bor, som så kan vokse til å bli riksdekkende saker. Dette har vi mange eksempler på at er en vei å gå, og noe vi jobber for å få til mer av. 

Vi planlegger å starte med pilotfylker i Nordland, Troms og Finnmark, pluss Akershus, siden dørbank-aksjonen starter i Akershus i februar. 

Tenk så kjekt hvis fylkeslagene dobler antall medieoppslag, og antall riks-oppslag fyker i været! Da tenker folk «nå ser og hører jeg mye til Blindeforbundet om dagen. De er virkelig på offensiven og gjør mye bra. De vil jeg bli bedre kjent med, de vil jeg gå på arrangement hos, der vil jeg melde meg inn.» 

Vel bevart
Tekst: Mia Jacobsen

58 hyllemeter med bevaringsverdig arkivmateriale fra Blindeforbundet er ordnet, pakket og klart for avlevering til Riksarkivet. 

Prosjektet er støttet av Kulturrådet og Norges Blindeforbunds forskningsfond. I tillegg er det laget oversikt over utgivelsene av medlemsbladet Norges Blinde som kun eksisterer i punktskrift fra gammelt av. Oversiktene skrevet i visuell skrift gjør at innholdet i større grad enn tidligere er tilgjengelig for personer som ikke leser punkt-skrift. Når Norges Blindeforbunds arkiv nå gjøres tilgjengelig ved Riksarkivet, vil det kunne bidra til å gi forskere bredere kunnskaper om blinde og svaksyntes situasjon.

Bilde: To menn og en kvinne i arbeid ved et skrivebord.
Bildetekst: Arkivprosjektet ble ledet av arkivar Paul Sporsheim som fikk god hjelp av punktleser Otto Prytz og prosjektkoordinator Jenny Frogner. Foto: Mia Jacobsen

Lydavisen – endelig på nett

Norges Blindeforbunds lydavis har blitt en del av Norsk lyd- og blindeskriftbiblioteks (NLB) digitale distribusjonssystem. Lydavisen blir dermed tilgjengelig digitalt, ikke bare som CD.

Lydavisen er kjent og kjær for medlemmer i Blindeforbundet. Den har i mange år kommet hjem i postkassa i form av en CD (Daisy-plate), og før det på kassett. Innholdet består blant annet av aktualitetsmagasinet Spor2, bidrag fra fylkeslagene, og bladene Synspunkt og Alt om syn.
– Nå kan man høre den slik man hører andre bøker hos NLB, enten det er via Lydhør-appen, Daisy-online-spiller, eller via nettsidene til NLB, sier Mia Jacobsen, informasjonssjef i Blindeforbundet.

Målet på sikt er å slippe CD-en med kostnadene det medfører, pluss at det begynner å bli avleggs med CD. Mange fylkeslag publiserer allerede sine lokale lydaviser på nett og Spor2 ligger på blindeforbundet.no, men Lydavisen som helhet har ikke vært digitalisert.
– De fleste er på nett. Vi håper det skal bli enda lettere å høre Lydavisen når den nå er å finne hos NLB, uavhengig om du bruker Lydhør, bibliotekets nettsider, eller din Daisy-
online-spiller, sier informasjonssjefen, og legger til at Lydavisen inntil videre fortsetter å komme i posten til dem som ikke aktivt sier den opp.

Les mer på blindeforbundet.no under «Nyheter». Kontakt utlaan@nlb.no for spørsmål.

Daisy-online-spilleren: – En kjær kilde til informasjon
Tekst: May Britt Haug

Nesten halve livet har Tore Glærum (60) vært blind. Daglig bruker han sin Daisy-online-spiller, lydbokspilleren som gjør det mulig å lese bøker uten cd.
– Den har blitt en kjær kilde til informasjon. Nå er det bare å skru på spilleren om morgenen, og etter få sekunder er dagens Aftenposten på plass, forteller Tore oss med et smil.

Ved hjelp av trådløst nettverk og din Daisy-online-spiller får du bøkene, avisene, tidsskriftene og Blindeforbundets lydavis rett ned på spilleren din. Det du vil høre låner du fra Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB). Tore mener det helt klart er enklere nå. Det han vil høre, lastes rett ned på spilleren, uten cd-plata.

Flere valgmuligheter
Det er Bojo og Adaptor Hjelpemidler som tilrettelegger og selger Daisy-spillere her til lands. Du får flere varianter av spillerne. De mest kjente for mange har nok vært bordmodellene, både med og uten cd-spiller, og med ulike type knapper. Men du får også små bærbare spillere som kan enkelt tas med i lomma eller veska. Tore har en liten praktisk variant fra Bojo.

– Veldig praktisk! Spilleren gir meg lang lesetid, enkle knapper, det er plass til mange bøker og jeg kan ta den med overalt. Jeg kan også høre radio og podcast, forteller Tore med overbevisning.

Foreløpig kan du kun gjøre enkeltlån fra NLB på selve spilleren, på samme måte som på Lydhør. Ønsker du å abonnere på Blindeforbundets lydavis eller Aftenposten, slik som Tore, at den er der hver dag/hver uke, må du ringe biblioteket på 22 06 88 10 eller sende e-post til utlaan@nlb.no. Du kan også gjør det selv ved å logge deg inn på bibliotekets nettsider.

For noen kan kanskje NLBs app Lydhør rett på mobilen være et annet alternativ for lydavis- og lydboklesing. Tore på sin side synes det er mest praktisk å ha en egen spiller til aviser og bøker.

Hvordan komme på nett?
De aller fleste hjem har tilgang til internett. Et alternativ er å kjøpe mobilt bredbånd som kan tas med overalt. Du må legge spilleren din til et nettverk skal det fungere. Er det gjort én gang, så slipper du å tenke over det neste gang den skal brukes – den husker det. 

Du må vite navnet på nettverket og passordet. Du må også ha lånenummer og passord hos NLB tilgjengelig om du skal få tilgang til biblioteket. Leverandørene Bojo og Adaptor Hjelpemidler formidler og selger Daisy-online-spiller. De hjelper deg gjerne om du står fast. 

Ulike type DAISY-onlinespillere
• Plextalk Linio Pocket, lommestørrelse
• Plextalk Linio, bordmodell med cd-spiller
• Victor Stream 2, lommestørrelse
• Victor Stratus 12H WIFI, bordmodell med cd-spiller
• Victor Stratus 4 H WIFI, bordmodell med flere taster og cd-spiller 

Faktaboks:
Hvordan søke?
Har du en gammel spiller kan du få byttet denne inn i nyere spiller. Kontakt synskontakten eller avdeling syn på NAV Hjelpemiddelsentral. Ønsker du deg noe helt nytt, må du søke om dette som hjelpemiddel. Skjema for synshjelpemidler finner du på www.nav.no. Du kan kjøpe spiller privat om du ønsker dette, eller ikke fyller kravene til å få hjelpemidler via NAV. 

I ramme:
Blindeforbundets radio, Radio Z, hører du på din Daisy-online-spiller.

Bilde: Portrett av en fornøyd mann.
Bildetekst: Tore Glærum fra Rykken sitter godt bakoverlent i sofaen med sin Daisy-
online-spiller. 
– Noe jeg har savnet er å få lese avisen igjen. Nå får jeg det hver morgen til kaffen, sier Tore. Foto: Line Lyngstadaas

Svært lite penger fra ExtraStiftelsen i fjor. – Søk igjen!

Da ExtraStiftelsen i desember ga avslag på omtrent samtlige søknader fra Blindeforbundet, skyldtes dette at stiftelsen ikke hadde inntekter i 2016. Årsaken er at spillet er tatt over av Norsk Tipping. Det måtte derfor brukes «sparepenger» til å innvilge prosjekter. 

Prosjektstøtte fra ExtraStiftelsen og underliggende ExstraExpress er avgjørende for å få arrangert lokale og sentrale prosjekter/arrangement i regi av Norges Blindeforbund. Av 27 innsendte søknader fikk kun fire nye prosjekter tildeling i fjor. Blindeforbundet sendte 44 søknader til ExtraExpress, av disse fikk 18 prosjekter støtte.

– Vi visste det kom til å bli et trangt nåløye, men vi må innrømme at vi ble skuffet over så liten uttelling. 2017 vil gi en pekepinn på hva vi kan forvente oss fremover, anslagsvis 20 prosent mer enn i 2015, forteller Eirik Ask Pettersen, prosjektleder i Blindeforbundet.

Disse fikk penger i desember 2016:
• Beacons for universell utforming ved Hurdal syn- og mestringssenter, 550 000 kroner.
• KRAFT, månedlige treff for synshemmede småbarnsforeldre, kroner 350 000.
• Med hvit stokk på nye stier, Telemark fylkeslag, 60 000 kroner.
• Samspill, sang og fellesskap for småbarnsfamilier med synshemmet medlem, kroner 34 000.

I ramme:
Søknadsfrister i 2017 er 15. mars og 15. september for helseprosjekter og  ExtraExpress. 1. juni er fristen for forskningsrelaterte prosjekter. 

Nytt honnørkort

Fra januar i år har honnørkortet for uføretrygdede og blinde og svaksynte fått bankkortformat, bedre kvalitet og fargen endres til blå. De gamle kortene er fortsatt gyldig.


Sammen med annen legitimasjon gir kortet rett til honnørrabatt på reiser med transportmidler som mottar offentlig støtte, samt rabatt til ektefelle/registrert partner.

Norges Blindeforbunds rehabiliteringsavdeling utsteder kort til blinde og sterkt svaksynte. Du må se mindre enn 6/60 (0,1) på det beste øyet. Synsopplysninger må foreligge før kortet kan utstedes til nye.

Det grønne legitimasjonskortet for honnørrabatt for personer med døvblindhet har også fått bankkortformat og bedre kvalitet. Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde utsteder dette.

RP-forskningens «rockestjerner» slapp til  
Tekst: Martin Smedstad

Forskningen på behandlingsmetoder for å bekjempe RP og annen arvelig netthinnesvikt utvikler seg raskt, og pasienter med slike øyesykdommer kan med håp skimte lyset av behandlinger «i enden av tunnelsynet». 

I november 2016 inviterte RP-foreningen i Norge og øyeavdelingen ved Oslo universitetssykehus Ullevål til forsker-fest, et heldags symposium med foredrag fra verdensledende forskere. Symposiet ble godkjent av Legeforeningen som videreutdanningskurs med poeng for øyeleger og vordende øyeleger. Rundt 50 norske øyeleger fra hele landet deltok og ble oppdatert på hva som skjer på forskningsfronten.

Hovedtaler var professor Robin Ali fra University College i London. Han fortalte om utviklingen av sine genterapi-forsøk generelt og spesielt sitt kliniske forsøk med RPE65-genet, som ved start i 2007 var verdens første kliniske studie på genterapi. Det er gjort studier på ni ulike netthinnedystrofier, og det er planer for kliniske genterapiforsøk i nær fremtid. 

Christina Fasser, mangeårig president i Retina International (RI), den internasjonale paraplyorganisasjonen for verdens RP-foreninger, holdt foredrag om RIs arbeid med å etablere et europeisk nettverk for sjeldne øyesykdommer. Nettverket har fått navnet «European Reference Network - EYE», og består foreløpig av 30 helsetjenestetilbydere i 13 land. Rammeverket legger grunnlag for samarbeid på tvers av landegrenser ved forskning og utvikling av behandlinger for sjeldne øyesykdommer. Det vil også bli enklere å skaffe pasienter til kliniske forsøk. 

Professor Cecilie Bredrup ved Haukeland Universitetssykehus foreleste om DNA-
analyse og sitt arbeid med nye metoder for gentesting, såkalt «Next Generation Sequencing». Haukeland har tatt i bruk et system som gjør det mulig å screene 220 gener assosiert med arvelig netthinnesvikt samtidig. I 2016 ble 57 pasienter testet med en treffprosent på 38,5. Teamet på Haukeland har funnet sykdomsfremkallende mutasjoner som tidligere ikke var kjent.

I 2017 vil Haukeland kunne analysere genetisk materiale for andre sykehus, dermed vil de nye metodene for DNA-analyse bli tilgjengelig for flere pasienter i Norge. Pasientene velger selv om de vil ha informasjon dersom det oppdages genfeil som er forbundet med andre tilstander enn de pasienten undersøkes for. For eksempel kan dette gjelde dersom det ved gentesting for å diagnostisere netthinnesvikt oppdages genetiske trekk som gir økt risiko for utvikling av kreft. 

Professor Morten C. Moe, avdelingsleder ved øyeavdelingen på Ullevål og professor Henry Klassen fra University of Irvine USA, foreleste om forskning på stamceller som behandling for arvelige netthinnesykdommer. De skal videreutvikle teknikkene sine for økt sikkerhet og effekt av metoder som allerede har vist lovende resultater i dyreforsøk og kliniske forsøk med pasienter.

Eget register for arvelige netthinnesykdommer
Tekst: Martin Smedstad

Kvalitetsregisteret, register for genetisk og klinisk informasjon om pasienter med ulike typer arvelig netthinnesvikt, er etablert ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Gjennom registeret ønsker man å følge utvikling av sykdommene («natural history») og drive forskning på datamaterialet, samtidig som det gjør det mulig å finne pasienter som er aktuelle for deltakelse i kliniske forsøk eller fremtidige behandlinger. Dr. Josephine Prener Holtan er ansvarlig for registeret, for tiden tar hun sin doktorgrad.

Per november 2016 var det registrert genetisk og klinisk informasjon om 768 pasienter med 24 ulike øyesykdommer. Databasen som benyttes kalles MedInsight 2016 og er utviklet spesielt for kvalitetsregisteret på Ullevål. Systemet er designet for å kunne utveksle informasjon med andre registre, og dette er nødvendig dersom norske pasienter for eksempel skal delta i multilaterale samarbeidsstudier. RP-pasienter utgjør størstedelen av registeret med 54 prosent av totalantallet, Stargardts har en andel på seks prosent og Usher fire prosent. Ullevål ønsker de neste årene å videreutvikle sitt register. På sikt kan det forhåpentligvis danne grunnlaget for et nasjonalt synsregister som omfatter alle typer synstap og ikke kun arvelige netthinnesykdommer. 

På plakaten

Seminar om arbeid
Rehabiliteringsavdelingen i Norges Blindeforbund arrangerer karriereverksted på Hurdal syn- og mestringssenter 23. – 26. mars. For å komme ut i jobb er det viktig å vite hvem du er og hvilke ressurser du har. Det er lurt å sette seg konkrete mål og lage en plan.  Norges Blindeforbund sine mentorer kan hjelpe deg med dette. Mentorene er synshemmede som er i arbeid. De hjelper deg med å finne ut hva du er god til, hvilke egenskaper du har og hva du kan tenke deg å gjøre. Deretter jobber du med å sette deg et mål, og så jobber dere sammen med å finne ut hvordan du kan komme deg dit. Karriereverkstedet er gratis og Blindeforbundet refunderer reiseutgifter. Påmeldingsfrist 1. mars. Du må sende inn oversikt over evt. arbeidserfaring og utdanning.

Spørsmål og påmelding til Gry Berg, gry.berg@blindeforbundet.no eller Hilde Tuhus Sørli, hilde.tuhus.sorli@blindeforbundet.no, telefon 23 21 50 00.

Historisk gjennomgang av Norges Blinde
Otto Prytz har tatt på seg oppgaven med å lage en skriftlig historisk gjennomgang av Blindeforbundets medlemsblad Norges Blinde (i dag Synspunkt). Gjennomgangen har Prytz gjort etter sitt arbeid i «Arkivprosjektet», en avlevering av arkivmateriale fra Norges Blindeforbund til Riksarkivet. Vil du lese Otto Prytz sine inntrykk og betraktninger kan du få dokumentet tilsendt i punkt, på lyd, eller svartskrift. Send mail til info@blindeforbundet.no, ringe informasjonsavdelingen på telefon 23 21 50 00. Den innleste utgaven vil også bli lagt på Lydavisen.

Jan Kjærstad til Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)
Kjærstad snakker om sitt forfatterskap 8. mars. Dørene åpner kl. 17.30. 
Programmet starter kl. 18.00.
Det blir enkel servering.
Sted: Observatoriegt. 1B, Solli plass, Oslo
Påmelding til utlaan@nlb.no eller på telefon 22 06 88 10.
Påmeldingsfrist: 3. mars 2017

Aktivitetsutvalget for førerhundbrukere inviterer til aktivitetssamling v/Hurdal syn- og mestringssenter
9.- 13. august 2017. Påmelding til Torill Melgård: torimel@online.no eller på telefon 9086 9934 innen 31. mai.

Solveig og Hans Ovin Andreassens stiftelse til støtte for blinde og svaksynte
Legatporsjoner utlyses til støttetiltak for blinde/svaksynte enkeltpersoner eller foreninger som ivaretar blinde og svaksyntes ve og vel.

Tildelinger vil være i størrelsesorden 5/10.000 og utdeles den 19. april d.å.
Begrunnet søknad med dokumentasjon av synstap og svak økonomi bes sendt til Blindemissionen IL, v/Gustav Borch-Nielsen, Postboks 15 Lambertseter, 1101 Oslo innen 14. mars.

Kurskatalogen er her
Nå er Blindeforbundets kurs- og aktivitetstilbud for 2017 klart. Bestill katalogen på rehab.oslo@blindeforbundet.no, telefon 23 21 50 00, eller via blindeforbundet.no.

Fra medlemssenteret 

Vi håper du vil delta i vår spørreundersøkelse
Blindeforbundet har noen medlemsfordeler, og ønsker å utvikle flere. Vi trenger hjelp fra dere medlemmer for å finne frem til medlemsfordeler som medlemmene faktisk ønsker seg.

I slutten av februar vil medlemssenteret sende ut en undersøkelse på SMS og e-post hvor vi ber om tilbakemeldinger på de medlemsfordelene vi har i dag, og om du har benyttet seg av dem. Vi vil også gjerne vite om det er noe du savner.
Du kan også ringe til oss og gi dine innspill.

Ellen Skaug Gumøy Sørflaten,
Avdelingsleder for medlemssenteret

I ramme:
Spørsmål om dine medlemsfordeler, informasjon om Blindeforbundets tilbud, og veiledning om dine muligheter og rettigheter får du fra medlemssenteret på telefon 23 21 50 50 eller medlem@blindeforbundet.no.

Medlemstilbud fra Adaptor Hjelpemidler

Sangean BTR-160, enkel reiseradio med DAB + og FM-RDS og blåtann.
Har relativt stort og lettlest display, 10 favorittvalg - 5 for DAB+ og 5 for FM, oppladbare batterier direkte i radioen, stor høyttaler og ryddig plassering av betjeningsknappene, klokkeradio med 2 alarmer. Vi har merket de viktigste tastene med taktile knotter.
Pris: 1 200 kr, førpris kr 1 490

Bestilling: telefon 23 21 55 55, e-post: hjelpemidler@adaptor.no
Eller kom i butikken: mandag, torsdag og fredag kl. 8.30 - 16.00

Som medlem i Norges Blindeforbund får du:

• 15 prosent rabatt på en rekke produkter hos optikerkjeden C-Optikk.
• 15 prosent rabatt på undersøkelse ved Aleris Øyeklinikk/ Retinaklinikken. Telefon 22 54 19 10.
• Helsetelefonen gir deg råd om helse og sykdom. Telefon 815 11 859. Du betaler ordinære tellerskritt.
• I DNB-filialen blir din giro belastet konto gebyrfritt ved visning av medlemskort.
• Rabatter på Medox kosttilskudd.
• Enklere tilgang på lydbøker hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).
• Hver 10. fôrsekk fra Royal Canin er gratis for deg med førerhund.
• Rabatter hos hotellkjedene Thon, Scandic og Choice.
• Habiliteringskurs/mestringskurs til medlemspris. 
• Ferieopphold på våre sentre til medlemspris.
• Rabatter på ferieleiligheter på Solvik syn- og mestringssenter.
• Aktivitetstilbud i fylkeslagene til Norges Blindeforbund. 
• 10 prosent rabatt på iCare-produkter.

For mer detaljer, se www.blindeforbundet.no eller ring medlemssenteret på 23 21 50 50.

Legater 2017

Norges Blindeforbund har ansvaret for forvaltningen av flere legater, det foretas utdeling hver vår. Følgende legater kan søkes bidrag fra:

Legat for hjelp til selvhjelp
Yter støtte til synshemmede med konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Ved vurdering av søknaden vektlegges reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, at behovet ikke dekkes av andre støtteordninger og at søker selv ikke har midler til å dekke det man søker om penger til.

Utdannings- og opplæringslegatet
Yter støtte til synshemmede i forbindelse med utdanning, opplæring og rehabilitering. Det omfatter også mer kortvarige opplærings- og utviklingstiltak. Det gis delvis støtte til hjelpemidler i forbindelse med utdanning. Det vektlegges reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, at behovet ikke dekkes av andre støtteordninger og at søker selv ikke har midler til å dekke det man søker om penger til.

Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat
Formålet er å yte støtte til synshemmede i Telemark og Akershus ved konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp, eller støtte til opplærings- og utviklingstiltak.

Karl Fr. Knudsen og hustrus legat
Formålet er å tilgodese synshemmede i Finnmark.
	
Slik søker du:
Skriv en kort søknad og fortell hva du søker om og hvorfor. Alle søknadene  behovsprøves. Synshemmingen må dokumenteres med legeerklæring. Legg ved ligningsattest for 2015 og kontonummer. Kvittering for tidligere tildelte midler må være levert inn før søknadsfristen.

Søknader som mottas etter fristen eller som ikke er fullstendige, vil ikke bli behandlet.

Klubber, lokallag og fylkeslag har anledning til å søke. Her gjelder også prinsippet om at behovet ikke dekkes over andre støtteordninger og at søknaden behovsprøves. Regnskap for 2016 skal vedlegges søknaden.

Søknad sendes elektronisk til legat@blindeforbundet.no, eller til Norges Blindeforbund, rehabiliteringsavdelingens distriktskontor, i henholdsvis Oslo, Bergen eller Evenes. 
Merk konvolutten med legatets navn.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med ditt distriktskontor:
Østlandet: 23 21 50 00
Midt-Norge: 23 21 50 00
Vestlandet: 47 47 84 73
Nord-Norge: 76 98 48 31

eller kontakt Astrid Rognerud, telefon 23 21 50 79, e-post: astrid.rognerud@blindeforbundet.no eller Eivind Knudsen, telefon 23 21 50 54, e-post: eivind.knudsen@blindeforbundet.no.

Søknadsfrist 15. mars 2017

Kurs og aktiviteter 2. kvartal

Rehabiliteringskurs 
27.03. - 07.04.	2. påbyggingskurs	Hurdal
30.03. - 02.04.	Introduksjonskurs	Hurdal
20.04. - 23.04.	Introduksjonskurs 	Solvik  
24.04. - 05.05.	1. påbyggingskurs	Hurdal
18.05. - 21.05.	Introduksjonskurs	Hurdal
18.05. - 31.05.	Grunnkurs 	Evenes 
22.05. - 02.06.	Grunnkurs	Hurdal
22.05. - 02.06.	Grunnkurs 	Solvik 

Rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder		
20.04. - 23.04.	Introduksjonskurs	Hurdal
24.04. - 28.04.	Påbygg A	Hurdal
29.05. - 02.06.	Påbygg A	Hurdal
12.06. - 16.06.	Kartlegging	Hurdal

Temakurs medfødt synshemming		
06.06. - 09.06.	Temakurs	Hurdal

Temakurs IKT		
03.04. - 07.04.	Temakurs IKT 	Hurdal
12.06. - 16.06. 	Temakurs IKT 	Hurdal

Temakurs Livsstil		
02.04. - 07.04. 	Temakurs livsstil 	Evenes 
24.04. - 28.04.	Temakurs livsstil 	Solvik 
19.06. - 23.06.	Temakurs livsstil	Hurdal

Temakurs IKT og hjelpemidler		
03.05. - 07.05.	IKT og digitale hjelpemidler (Iphone) 	Solvik 
08.05. - 12.05.	IKT og digitale hjelpemidler (Iphone) 	Solvik 

Temakurs mobilitet		
15.06. - 20.06. 	Temakurs mobilitet 	Evenes

Temakurs hjernerelaterte synsvansker		
03.04. - 07.04.	Kartlegging	Hurdal
18.04. - 28.04.	Påbygging	Hurdal
29.05. - 02.06.	Kartlegging	Hurdal
12.06. - 23.06.	Påbygging	Hurdal

Nedsatt syn og hørsel 		
27.03. - 07.04.	2. påbygg syn og hørsel 	Solvik 

Familien i fokus		
04.05. - 09.05.	Temakurs familie 	Evenes

Førerhundskolen		
24.04. - 12.05. 	Samtreningskurs	Hurdal

Habiliteringskurs		
20.04. - 03.05.	Mestringslykke 	Evenes 
28.04. - 01.05. 	Hagestell og dugnadsoppgaver 	Solvik
22.05. - 26.05.	Ut på tur 		Hurdal
02.06. - 05.06. 	Friluftsliv og havfiske 	Solvik
06.06. - 11.06. 	Allsang på Solvik 		Solvik
16.06. - 18.06. 	Familiehelg – friluftsliv 	Solvik

Ferieopphold		
10.04. - 18.04. 	Påskeferieopphold 		Hurdal
10.04. - 19.04.	Påskeferieopphold 		Solvik
19.06. - 30.06.	Sommerferieopphold 	Solvik

Ferieleiligheter		
03.07. - 16.07. 	Sommerferie 	Solvik

Aktiviteter barn og unge		
23.06. - 29.06.	Barneleir 	Hurdal
30.06. - 06.07. 	Ungdomsleir 	Hurdal

Norges Blindeforbunds Ungdom		
05.05. - 07.05.	Tillitsvalgtkonferansen 	Hurdal

Stort engasjement på interessepolitisk verksted
Tekst: Farah Ramadan

I januar holdt Blindeforbundet interessepolitisk verksted. En rekke topp-politikere delte sine erfaringer og ga råd om hvordan påvirke politikken.

Politikerne var Venstre-leder Trine Skei Grande, tidligere statsråd Robert Eriksson (FrP), og stortingsrepresentantene Kjersti Toppe (Sp), Hans Fredrik Grøvan (KrF) og nestleder i Venstre Terje Breivik.

Ifølge Sverre Fuglerud, seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt, var det en spennende blanding av erfarne tillitsvalgte i Blindeforbundet, ansatte på fylkeskontorene og flere tillitsvalgte i Blindeforbundets ungdom til stede.
– Det var et stort engasjement blant både deltakere og foredragsholdere. Det har 
resultert i at Kjersti Toppe, nestleder i helse- og omsorgskomiteen, etter innspill fra deltakerne har stilt to spørsmål til helseministeren. Ett om henvisning til synsrehabilitering og ett om synshemmedes rett til brukerstyrt personlig assistent, sier Fuglerud fornøyd.


Bilde 1: Trine Skei Grande (V) inspirerte stort med sitt foredrag. Her tar hun en selfie med Hawkilara Kathrine Axelsen.

Bilde 2: Kjersti Toppe (Sp) og Arild Hagen som har mistet mye av synet etter slag, slo av en prat. 

Foto: Mia Jacobsen

Annonsebilag Medox

Bilde: To pensjonister, en mann og en kvinne, smiler fornøyd der de er ute og går tur.

Kan blåbær bidra til å forebygge demens?

Blåbær er proppfulle av antocyaner, en spesiell type antioksidanter som kan hjelpe kroppen vår på flere områder. Tidligere forskning har vist at antocyaner blant annet kan bidra til å styrke immunforsvaret, hjelpe med å opprettholde en god kolesterolbalanse og et godt blodtrykk, samt stimulere blodomløpet. 

Nå skal det altså forskes på om antocyaner også kan beskytte mot prosesser som kan være skadelig for hjernen. Forskere ved SESAM, Regionalt kompetansesenter for eldremedisin ved Universitetssykehuset i Stavanger, skal gjennomføre prosjektet, som har fått navnet Antocyaner: En ny tilnærming til forebygging av demens? 
– Disse pengene gir oss mulighet for å bygge videre på våre egne og andres lovende resultater med antocyaner. For første gang kan vi undersøke om disse stoffene faktisk reduserer utviklingen av hukommelsesproblemer hos personer med økt risiko for demens, sier forskningssjef ved SESAM, Dag Årsland. 

«Medox er et unikt produkt som består av rene antocyaner fra blåbær og solbær i høy konsentrasjon»

Produksjonen av blåbærtilskuddet er en høyteknologisk, patentert prosess basert på forskning ved Universitetet i Bergen. Kapslene fremstilles i norske fabrikklokaler på Hanabryggene i Sandnes. 

Slik kan du ta vare på synet ditt livet ut 

Å ha en aktiv livsstil, spise sunt og variert hjelper kroppen din med å vokse, helbrede seg og bekjempe sykdommer. Dessuten er det viktig for øynene dine. Men er du klar over at det finnes et kosttilskudd som kan hjelpe deg med øyehelsen? 
Det er gjort mye internasjonal forskning på næringsstoffenes betydning for synet, og det er anbefalt at du får i deg nok vita miner, mineraler og antioksidanter. Noen antioksidanter er ekstra effektfulle, og dette gjelder spesielt antocyaner. 

De nordiske, viltvoksende blåbærene har et svært høyt innhold av antocyaner. Hvor mørke bærene er, har nemlig stor betydning. For jo mer fargestoff bærene inneholder, desto mer antocyaner får du som regel med på kjøpet. 

Medox er godt for øyehelsen din 
Det norskproduserte kosttilskuddet Medox er proppfullt av blåbær - hver kapsel inneholder hele 80 milligram antocyaner. Legg grunnlaget for å bevare et godt syn i mange år fremover ved å høste av andocyanenes positive egenskaper. Når du tar din daglige dose Medox, tar du også et viktig steg mot en bedre helse. 

Bilde: Nærbilde av et øye.

Medox er antioksidanter på kapsel
Medox er et hundre prosent naturlig produkt, fremstilt av antocyaner fra skallet på viltvoksende blåbær og solbær. 
Gjennom en egen patentert prosess blir antocyanene hentet ut samtidig som molekylene i virkestoffet bevares. De rene antioksidantene blir gjort om til pulverform og konsentrert i kapsler. 

Bilde: Forpakning med Medox. Det er bilde av blåbær på pakningen.

2 av 3 kunder merker forskjell

Portrett av en kvinne med bildetekst: Elba Pineda Gustafsson (62) kom seg ut av en hektisk jobb i restaurantbransjen og startet opp sin egen bedrift innen helse, sunn livsstil og trening. – Jeg begynte å kjenne meg dårlig i kroppen og tenkte “hva er det jeg holder på med?”

Portrett av en kvinne med bildetekst: Etter at Christel B. Jørstad (35) la om livsstilen, kjente hun sakte men sikkert at hun hadde mer å gi i det daglige. Med mer energi, ble det også lettere å være sosial. – Nå satser jeg på helsen min! 

Medox beskytter cellene mot oksidering
Hvis du deler opp eller tar en bit av et eple og legger det fra deg, tar det ikke lang tid før fruktkjøttet blir brunt. Dette skyldes oksidering. Det er som om eplet ruster. Presser du litt sitronsaft over, forsvinner brunfargen. Medox virker på cellene dine som sitronsaften på eplet, det beskytter mot oksidering. 

Antioksidanter bekjemper frie radikaler
Frie radikaler eller oksidanter dannes når næringsstoffene forbrennes til energi. Derfor trenger du antioksidanter for å beskytte kroppen din mot helseplager. 

Medox inneholder rene antocyaner som kan:
lindre ømme og stive muskler og ledd
styrke immunforsvaret og dempe forkjølelsessymptomer
være godt for synet
virke lett blodtrykks- og kolesterolsenkende
bedre blodsirkulasjonen og styrke blodårene

Bilde av blåbær.

Spesialtilbud til deg som er medlem av Norges Blindeforbund!

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox-abonnement til spesialpris:
1 eske per måned kr 204 per eske + porto kr 39
2 eller flere esker per måned kr 163 per eske + porto kr 39

Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske inneholder 30 kapsler. Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille kan du ringe til en av våre hyggelige kundeservicemedarbeidere på tlf. nr. 48 11 99 00 (man - fre 08-16). 

Husk å oppgi rabattkode 11628 for å få den lave prisen.
Du kan også bestille ved å klippe ut og sende inn kupongen under. Porto er allerede betalt.

Svarkupong:

Ja, jeg ønsker å bestille Medox®-abonnement til redusert pris.
Jeg mottar tre måneders forbruk hver tredje måned, og det er ingen bindingstid.
1 eske pr mnd kr 204 pr eske + porto kr 39
2 esker pr mnd kr 163 pr eske + porto kr 39

Rabatt KODE: 11628

Fornavn og etternavn
Postadresse
Postnummer Poststed
Telefon E-post

Portomerke Posten.

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Annonser

Annonse Aleris Øyeklinikk

Øyelege uten ventetid

Bilde: Nærbilde av et åpent, friskt øye.

Opplever du fluer i synsfeltet, tørre og røde øyne eller svekket syn?

Aleris Øyeklinikk har et bredt tilbud innenfor utredning og behandling av øyesykdommer. 15% rabatt for medlemmer av Blindeforbundet

Ansvarlig lege: Christine Tvedt
Aleris Øyeklinikk
Gabels gate 38, Frogner i Oslo
22 54 19 10
www.aleris.no/oye

Annonse Uloba

BPA gir friheten til å leve livet – fullt ut!

Bilde: En mann i rullestol leker med sin sønn. Han løfter henne høyt i været. Begge smiler.

Det er de små øyeblikkene som gjelder og som gjør oss til en familie – søndagstur i akebakken, fotballturneringer, eventyrstund ved leggetid. Uten personlig assistanse ville dette ikke vært mulig. 

Ulobas BPA handler om at det er du som bestemmer hvem som skal assistere deg, hva assistenten skal gjøre, hvor og når skal assistansen finne sted.

Ta kontakt med oss på telefon: 32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!
For mer informasjon se våre nettsider: www.uloba.no 

Ulobas logo
Independent living Norge

Annonse NLB  

Synsvansker? Få lesegleden tilbake med lydbøker fra NLB 

NLB har tusenvis av lydbøker i biblioteket. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle sjangre. Tilbudet er gratis. 

Velg mellom å få CD i posten, laste ned eller strømme lydbøkene. Du kan lytte med DAISY-spiller og PC, eller bruke appen Lydhør på mobil eller nettbrett.

Bilde: En glad, voksen dame med høretelefoner sitter ute i solen og lytter til en lydbok.

Logo: NLB
Les mer på www.nlb.no Kontakt oss gjerne på tlf: 22 06 88 10 eller e-post: utlaan@nlb.no


Annonse Human Care

Brukerstyrt personlig assistanse. Helt enkelt.

Bilde: Ung kvinne med hvit stokk på spasertur en sommer dag.

Human Care
Kontakt oss på telefon 950 43 000
– vi kan hjelpe deg med BPA
www.human-care.no/båa

Logo Human Care

Annonse Aleris

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) BPA i Aleris - frihet til å leve ditt liv!

Aleris har solid erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger i nær dialog med kommunene og BPA-mottakerne. Vårt mål er å gi deg som er funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg som er funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv hjemme hos deg selv (utenfor institusjon), økt mulighet til å delta i samfunnsliv, kulturtilbud, jobb eller studier, og avlaster familie og pårørende. En god BPA-ordning kan bety enormt mye for den det gjelder.

Bilde: En blond kvinne med et nettbrett får assistanse av en blid, ung kvinne til å manøvrere nettbrettet.

Logo: Aleris

Velkommen til en BPA-samtale med oss i Aleris!
bpa@aleris.no Tlf: 974 80 800 
www.aleris.no/bpa

Annonse HAV

Habilitet • Ansvar • Velvære 
Brukerstyrt Personlig Assistanse

Totalleverandør av BPA og funksjonsassistent

Er brukerstyrt personlig assistanse interessant for deg? Ta kontakt med en av HAVs rådgivere i dag.

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) gir de med nedsatt funksjonsevne/foresatte mulighet til å styre egen hverdag. De har lederansvar for assistenter som bistår med praktiske ting i hverdagen. 

Funksjonsassistent er for mennesker med sterk fysisk funksjonsnedsettelse. Arbeidstakeren skal selv være faglig kvalifisert, men kan få avlastning med praktiske oppgaver i arbeidslivet. 

Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv får bestemme hvordan dagen skal være.

Følg oss på Facebook: HAV AS

Bilde: Landskapsbilde: Bølger som bryter mot en strand.

Logo: HAV AS
HAV AS - WWW.HAVAS.NO - TELEFON 45 22 22 88 - EPOST: HAV@HAVAS.NO


Annonse Adaptor

HYPERLINK "http://www.hjelpemiddelkatalogen.no" www.hjelpemiddelkatalogen.no

Norges eneste spesialbutikk med hjelpemidler for synshemmede. 
Vi har et stort utvalg enkle hjelpemidler som du ikke finner andre steder. www.hjelpemiddelkatalogen.no

Produktbilder: 
Målemugge med tydelige tall.
Indikator som sier fra når kaffekoppen er full.
Klokke med tydelige tall.
Trådsneller og synåler.
Kniv for enkel kutting av jevne skiver på frukt og grønnsaker.
Tastatur med tydelige tall og bokstaver.


Telefon 23 21 55 55 
www.hjelpemiddelkatalogen.no
Pilestredet 75c, inng. 14 på baksiden

Logo: Adaptor Hjelpemidler AS
Eies av Norges Blindeforbund

Annonse KABB

Velkommen på tur med KABB

Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte arrangerer turer, leirer og seminarer for alle aldersgrupper. Se kabb.no eller ring 69 81 69 81

Bilde: feriehus i Spania.

23. april - 1. mai. Spaniatur 20+ Costa del Sol
2. - 5. juni. Storfamiliesamling, Storaas Gjestegaard, Kongsberg
26. - 30. juni. Barne - og familieleir, Haraldvigen, Krisitansand
16. - 21. august. Nordisk konferanse, Løgumkloster, Danmark
8. - 10. september. Go for it, KABBhuset, Askim
17. - 26. september. Spaniatur 60+, Costa del Sol

Logo: KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Verv en venn - få et gavekort på kr 250. 

Ring vårt Medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 og oppgi navn og adresse på nytt medlem samt ditt eget navn og medlemsnummer. Eller send en e-post til HYPERLINK "mailto:medlem@blindeforbundet.no" medlem@blindeforbundet.no.

Vervekupong:

Bilde av presentkortet som er gullfarget. I rød sirkel plassert delvis over bildet, står det skrevet: Verv en venn.

Verv en venn – og få ett gavekort*!

Kjenner du noen som har en diagnose eller utfordringer med synet, men som fortsatt ikke er medlem i Norges Blindeforbund? Da bør du verve dem.

Presentkort
Som takk for hjelpen får du ett universalgavekort som kan brukes i over 4500 butikker. Verdi: Kr. 250.

* Fyll ut svarkupongen og bestill din vervepremie i dag!
Kontakt gjerne vårt Medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 om du har spørsmål!

Verv en venn!
– Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr. 250.

Informasjon om nytt medlem:	
Fornavn: 
Etternavn: 
Postadresse: 
Sted: 
Tlf.:
E-post: 
Fødselsdato:

Informasjon om deg som verver*:
Navn: 
Medlemsnr.:

* Vervepremien sendes til adressen vi har registrert i vårt medlemsregister. Ønsker du den sendt til en annen adresse, kan du kontakte oss på 23 21 50 50, eller medlem@blindeforbundet.no 
Premien utbetales når det nye medlemmet har betalt sin kontingent.

Bilde: Postmerke for fri porto
Logo: Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo


