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Solen varmer og jeg nyter dagen i myldret av glade mennesker - 
det er dette som er livet! Uten min personlige assistent ville ikke 
dette vært mulig.

I Uloba er det du som bestemmer hvem som skal assistere deg, 
hva assistenten skal gjøre, hvor og når assistansen skal finne sted.

Ulobas BPA er skapt av oss funksjonshemmede og det er vår måte 
å organisere hverdagen vår på.

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

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

http://www.uloba.no
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Synspunkt

Forskning 
redder syn!
For femti år siden var det å få glaukom – grønn 
stær – ensbetydende med å bli blind. Nå holder 
de fleste det i sjakk med dråper og operative 
inngrep. For femten år siden fantes ikke medisin 
mot den vanlige, alvorlige øyesykdommen AMD 
(forkalkninger). Nå får man en sprøyte i øyet som 
i mange tilfeller gir noe syn tilbake. Og det er 
lovende resultater med stamceller mot både 
tørr og våt AMD. For ikke å snakke om grå stær! 
Det får jo alle bare de blir gamle nok. Med et 
10 minutters inngrep og ny linse i akryl, så ser 
verden litt klarere ut. 

Vi pleier å si at Blindeforbundet vil ha færrest 
mulig medlemmer. Derfor har vi et forsknings-
fond som vi deler ut midler fra. Slik kan vi bistå 
flinke øyeleger som dyrker stamceller som kan 
erstatte syke øyeceller, eller som gjør mer kuriøse 
funn som at pupillen utvider seg ved forelskelse. 
Vi skal fortsette å støtte øyeforskning som gjør 
at enda færre mister synet eller som gir oss 
lærdom om hvordan øyet fungerer.

Mia Jacobsen, 
informasjonssjef

Vårt 
syn

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
Endring av kontaktinformasjon, eller 
ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no eller 
telefon 23 21 50 50. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte 
innsendte tekster. Annonsøren har 
det fulle og hele ansvaret for sitt 
innhold. Design adare.no, trykk: 
07 Gruppen AS. ISSN 2464-3904.

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Jan Bang Henningsen har flere øyesyk-
dommer som gjør at han gradvis mister 
synet. I sommer la han ut på en 250 mil 
lang vandring fra Nordkapp til Kristiansand 
for å se Norge, før synet forsvinner helt.

– Min drøm er å få sett så mye som mulig 
av dette vakre landet før det er for sent. 
Takket være en raus arbeidsgiver får jeg 
nå muligheten til å gå Norge på langs i 
sommer, fra Nordkapp til Kristiansand, 
sier mekanikeren Jan Bang Henningsen i 
Hennig-Olsen is.

Henningsen ble motivert til å følge sin drøm 
av polfarer Astrid Furholt som i vinter fulgte 
Roald Amundsens fotspor til Sydpolen. As-
trid var frontfigur i Polferden, et kom-i-form 
program for ansatte i Hennig-Olsen Is, og det 
var i møte med Astrid Jan ble inspirert til å 
gå Norge på langs. De over 200 ansatte på 
iskremfabrikken gikk totalt over 20.000 mil i 
fjor høst, og Jan gikk aller lengst med 342 mil.
– Jeg har lagt opp ruten for å oppleve mest 
mulig, få flest mulig varierte inntrykk, sier Jan.

Turen startet på Nordkapp 28. mai og går 
via Lofoten til Helgelandskysten, Trøndelag, 
Vestlandet og ender i Kristiansand i slutten 
av august.

På besøk underveis
I Tromsø møtte Jan Tromsø-mannen Cliff 
Isaksen som selv er synshemmet. Cliff deler 
Jans tanker om å følge sine drømmer. 
– Det er lett å sette seg fast i hverdagen, sier 
Cliff til NRK Troms. Det at noen gjør noe ut av 
drømmen sin er supermotiverende, mener 
Cliff om Jans plan for sommeren.

I slutten av juli var Jan innom Åndalsnes 
og møtte assisterende generalsekretær i 
Blindeforbundet, Karsten Aak.  I skrivende 
stund nærmer Jan seg Odda.

Gode venner med på turen
Fordi Jan har sterkt nedsatt syn vil han i 
hovedsak følge veier på sin ferd sørover. 
Han har også følge med kollegaer og 
familie underveis. 

På Facebooksiden «Norge på langs med Jan», 
blir det lagt ut bilder og statusoppdateringer 
underveis. 
– Jeg håper jeg kan nå ut til andre som kan bli 
inspirert av denne turen, sier Jan.

Blindeforbundet er samarbeidspartner 
med Hennig-Olsen Is. Jo lenger de ansatte i 
Hennig-Olsen Is går, jo flere personer vil få 
synet tilbake i de landene iCare opererer.

Svaksynte Jan går Norge på langs:

– Måtte gjøre det før synet forsvinner
Tekst: Jørgen Juul | Foto: Lisa Rypeng, NRK

På turen har Jan møtt 
mange mennesker. 
Her er han sammen 
med Cliff Isaksen i 
Tromsø. 



5

kommunene har vi nå med hjelp av to 
flotte synshemmede superbrukere, og 
midler fra Funkis, startet egen under-
visning i regi av Blindeforbundet Østfold.

Hovedmålet er å prøve å nå ut til alle 
synshemmede og fortelle om hva vi 
driver med. Mange er ikke klar over hva 
de har rett på og hvordan vi kan hjelpe 
dem til å få et bedre liv. Vi er jo en unik 
organisasjon som bare ønsker å gi og 
krever lite tilbake. Når vi forteller om 
alt det flotte som skjer i Østfold og alle 
gratis kurstilbud de kan få på våre sentre, 
er det mange som tror det er for godt til 
å være sant.

Østfold og tre andre fylkeslag i Blinde-
forbundet står bak et prøveprosjekt 
hvor det er opprettet rådgivningskontor 
for syn. Hensikten er å få til et bedre 
samarbeid med andre fagpersoner på 
syn som øyeleger, optikere, og hjelpe-
middelsentralene. 

Svaksynte Jan går Norge på langs:

– Måtte gjøre det før synet forsvinner
Tekst: Jørgen Juul | Foto: Lisa Rypeng, NRK

Det er morsomt å være en del av et 
fylkeslag som koker over av engasjement 
og aktivitet. 

Vi har seks aktive lokallag som arrangerer 
kurs, turer og aktiviteter, samtidig som vi 
i fylkeslaget jobber for at synshemmede 
skal få en så meningsfull hverdag som 
mulig i Østfold.

Den viktigste enkeltbegivenheten de 
siste årene er at vi klarte å komme med 
i den nasjonale TT-ordningen. Vi har fått 
tidoblet summen på TT-kortet vårt, noe 
som har vært fantastisk for oss som har 
vært avhengige av andre.

En annen sak som har tatt mye tid de 
siste årene, er å få til opplæring av syns-
hemmede i bruk av smartteknologi, som 
nettbrett og telefon, ute i kommunene. 
Vi har hatt en sak på dette som til slutt 
endte hos Kunnskapsdepartementet 
hvor vi fikk medhold. Siden det har tatt 
så lang tid å få i gang opplæring i 

Jeg er ny som leder i Østfold, men jeg har lang erfaring 
med å se dårlig. Jeg har sett dårlig hele mitt liv, og har 
møtt mange utfordringer, derfor er engasjementet for å 
jobbe for Blindeforbundet stort.  
          Margrethe Grothe

Fylkeslagslederen i Østfold 
har ordet
Av: Margrethe Grothe | Foto: Andreas Poppe
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En ny svensk metode for å oppdage 
lese- og skrivevansker hos skolelever 
er under utvikling. Den baserer seg 
på maskinell måling av øyebevegelse 
under lesning. Dette kan vi lese i 
Optikeren, april 2018.

I samme nummer kan vi også lese at 
demenspasienter ofte har dårligere 
syn enn befolkningen generelt. Fore-
komsten av synsnedsettelse er to 
ganger så vanlig om man bor på 
pleiehjem. Forskere som har sett 
nærmere på temaet anbefaler at 
en synsundersøkelse tas raskt etter 
demensdiagnosen er satt.

Bergens Tidende skrev i juni at by-
banen i Bergen, traséen til Fyllings-
dalen, planlegges uten at det er lyd- 
og lysregulert overgang på hvert 
stopp. Det er planlagt regulering 
på bare to stopp i den nye traséen. 
Blindeforbundet i Hordaland er 
opprørt og svært bekymret over at 
politikerne kan sette liv på spill på 
denne måten, og ber styringsgruppen 
om å omgjøre beslutningen.

Porsanger Cykleklubb har mottatt 
35.000 kroner fra ExtraStiftelsen for 
å kjøpe tandemsykler. Sykkelklubben 
samarbeidet med Blindeforbundet i 
Finnmark om søknaden, og syklene 
forventes tilgjengelig fra høsten av.

1 av 6 nordmenn opplever hvert år 
uhell eller farlige situasjoner i eller 
nær trapper, kanter og rulletrapper. 
Det viser en undersøkelse foretatt 
for Direktoratet for byggkvalitet. Kart-
leggingen er en del av direktoratets 
grunnlag for videre utvikling av regel-
verket. Undersøkelsen viser nedgang 
fra 2014, da Blindeforbundet gjorde 
en lignende kontroll. Da kom det frem 
at 1 av 5 nordmenn hadde opplevd 
trappeuhell det siste året.

Kaffebaren «Brostein Kafé» i 
Stavanger har laget menyen sin 
i punktskrift. På sine facebook-
sider skriver de at «Alle sammen 
skal føle seg velkommen hos oss».

Har 
du hørt 

at ... 

Statped har lovet skolebøker i 
punkt til skolestart

Til skoleåret som akkurat er i gang, vil 
Statped (statlig pedagogisk støttesystem) 
produsere om lag 160 nye læreverk i 
punktskrift som blir levert som e-bok og/
eller på papir. Om lag 120 av disse er for 
elever i ungdomsskolen og videregående 
skole. I tillegg vil flere få tilsendt bøker i 
punktskrift som allerede er tilrettelagt. 
Målet er at bøkene som er bestilt innen 
fristen skal være klare til skolestart. 
Dersom det ikke går, vil Statped gjøre 
avtale med skolen om når de får boka. 
Det er bestilt flere bøker i punktskrift i år 
enn tidligere år opplyser Statped.



7

per år med den støtten de får. Mange har 
fortalt at dette gir en helt ny hverdag med 
muligheter til mye høyere aktivitetsnivå 
enn tidligere.

Blindeforbundet har hatt som mål å få en 
god TT-ordning over hele landet helt siden 
slutten av 70-tallet. De seneste årene 
har den statlige støtten økt med om lag 
45 millioner kroner per år. Vi vil at det nå 
skal gjøres et skikkelig løft så vi får hele 
landet med i det statlige opplegget innen 
2020. Blindeforbundet kan love landets 
blinde og svaksynte at vi skal stå på, og vi 
har kondisjon til å stå på til vi har fått et 
godt opplegg for hele landet!

På vei mot nasjonal TT-ordning
Av: Sverre Fuglerud

I år er det tildelt 115,3 millioner kroner til den 
statlige støtten til transporttjenesten for 
funksjonshemmede (TT). Og fra 1. juli har 
Vestfold og det sørlige Trøndelag fått gleden 
av å være med i ordningen. 

I statsbudsjettet for 2019 må det ligge 
nærmere 140 millioner kroner for å videre-
føre det opplegget som nå er i åtte fylker. 
Det er få år siden det i forslaget til stats-
budsjett ikke lå penger til ordningen i det 
hele tatt. Så selv om utviklingen går saktere 
enn det vi ønsker, har det kommet mange 
friske kroner til dette viktige tilbudet. De 
som er med i den nasjonale ordningen skal 
kunne få reise med taxi om lag 200 turer 

VI MENER:

https://optimalassistanse.no
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– Ingen grunn til å gi seg nå
Tekst: May Britt Haug | Kilde: seniorpolitikk.no og Radio Z | Foto: Line Lyngstadaas

er til nytte for oss som mister synet av en 
eller annen grunn, forteller han.

Gjennom årene har han skaffet seg et stort 
nettverk, også innenfor forskningsmiljøene, 
og dette har bidratt til at han fortsatt for-
midler mangt og meget gjennom ulike 
forelesninger og foredrag, også på arrange-
menter i regi av Blindeforbundet. 
– Det å engasjere seg i frivillig organisasjons-
arbeid sammen med arbeidslivet, har vært 
stimulerende og viktig, også inn i pensjonist-
tilværelsen, mener Ole Christian.

Åpenhet var nøkkelen
I 1990 startet Ole Christian som rektor ved 
Norsk Journalisthøgskole. Tre år senere ble 
øyesykdommen påvist. Å mestre sin nye 
livssituasjon med dårlig syn var noe som 
ble viktig.
– Det ble viktig å få etablert mestringsstrate-
gier, og den ene var helt opplagt: åpenhet.

Synshemmingen var det ingen vits i å skjule. 
Derfor går Ole Christian stort sett alltid med 
et merke på jakkekragen hvor det er et sym-
bol av mann med hvit stokk. Det ble også 
naturlig for ham å melde ifra til forsamlinger 
han skulle forelese for, at han ikke så noe 
særlig av det som skjedde i salen. 

Et annet punkt på listen over mest-
ringsstrategier var bruken av den 
hvite stokken. Mens mange vegrer 
seg mot å ta i bruk hvit stokk, ble det 

Hvem skulle tro at Ole Christian Lagesen i sommer fylte 82 år? Med én fot i 
pensjonisttilværelsen og én i arbeidslivet og frivilligheten, er Lagesen stadig 
sulten på å tilegne seg ny kunnskap, særlig innen forskning og øyehelse.  

Noen vil nok kjenne igjen Ole Christian 
Lagesens stemme fra radio og TV. I over 30 år 
var han tilknyttet NRK. Han har blant annet 
vært politisk medarbeider, nyhetsreporter og 
utenrikskorrespondent i New York. Og han 
har gjennom årene lagt kommentarer på 
rundt 1000 dokumentarer og filmer.

Det var tidlig på 90-tallet det ble konsta-
tert at han hadde øyesykdommen retinitis 
pigmentosa (RP). Derfor har engasjement i 
RP-foreningen vært naturlig, hvor han har 
hatt rollen som forskningsformidler. I en 
periode var han leder for foreningen og han 
har gjennom årene deltatt på en lang rekke 
internasjonale netthinne-konferanser.

Hele kroppsholdningen til Ole Christian 
røper at han er aktiv, ivrig og full av enga-
sjement. Mannen har dessuten alltid noen 
gode replikker på lur.

Genuin interesse for forskning
På 90-tallet var RP-sykdommen et faktum.  
Forskning, og også Blindeforbundets 
forskningsfond hvor han i rundt 11 år har 
sittet i fagrådet, er noe han gløder ekstra 
for. Lagesen legger ikke skjul på at RP-
diagnosen har vært en motivasjon for å 
fordype seg i nettopp øyeforskning, og det 
å satse på formidling av hva som 
skjer på forskningsfeltet.
– Det er et stort stykke arbeid som 
gjøres der ute av dedikerte og enga-
sjerte mennesker, samtidig som det 

Møt et 
medlem
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det en nødvendighet for Ole Christian. Først 
markeringsstokken, så mobilitetsstokken.

Ingen bremser på 
I om lag 25 år har Lagesen levd med RP, og 
synet er gradvis blitt dårligere. I dag har han 
en liten synsrest som gjør at han fortsatt 
kan lese, riktig nok langsomt og i mindre 
mengder. Han legger ikke skjul på at det tar 
tid og mye energi.

Den dag i dag er han fortsatt på «høgskolen», 
som i dag heter OsloMet – storbyuniver-
sitetet. Her er han tilknyttet Kompetanse-
senter for seniorer, som han selv var med å 
etablere for 15 år siden. Senteret er et tilbud 
som gagner både pensjonistene og nå det 
nye universitetet, hvor man fortsatt kan 
bidra med kurs, forelesninger, tekst- og 
fagbokproduksjon og sensur.

Ole Christian Lagesen (82) trives med å være aktiv på Oslomet og representant i fagrådet 
for Blindeforbundets forskningsfond, samtidig som han nyter pensjonisttilværelsen.  

Til tross for et stadig dårligere syn, engasjerer 
Lagesen seg på samme måte som før: både 
med jobb og engasjement for frivilligheten. 
Den Norske Turistforeningen har betydd mye 
gjennom årene, hvor han har hatt tillitsverv 
i nærmere 30 år. Fortsatt blir det fine turer 
for å finne roen og samle kreftene, nå med 
ledsager, sommer som vinter.

Lagesen lar seg stadig imponere over 
forskningens fremskritt og er spent på hvor-
dan fremtidens behandlingstilbud vil være. 
– Dagens 20-åringer med RP vil nok utvil-
somt få tilbud om effektiv behandling. For 
mange vil det trolig også være snakk om 
restaurering av syn, ikke bare bremsing av 
synstapet, sier han optimistisk.
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Les noe du 
aldri har 
hørt før

Registrer deg på storytel.no 
og få tilgang til tusenvis av lydbøker

https://www.storytel.no
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Les noe du 
aldri har 
hørt før

Registrer deg på storytel.no 
og få tilgang til tusenvis av lydbøker

Alle har rett
til et godt liv. 
Ja alle!

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
så forteller vi deg mer om hvordan 

vi kan hjelpe deg med BPA. 
Humana AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker.

bpa@humananorge.no 
www.humananorge.no

publikk.no / iStockphoto.com

mailto:bpa@humananorge.no
http://www.humananorge.no
https://www.kabb.no
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Bedre  
syn med
botox
  Tekst og foto: Gunnar Omsted

Skjønnhetsindustrien elsker 
botox – stoffet som kan gjøre 
deg ung og «fresh» på et blunk. 
Men visste du at botox også 
brukes for å bedre synet til 
personer som ser dårlig? 

Botox er et stoff som ofte brukes i små 
mengder i ansiktsmuskulaturen for å få 
den til å slappe av, slik at rynkene blir borte. 
Stoffet er imidlertid også til stor hjelp for folk 
som lider av muskelspasmer, nevrologiske 
sykdommer, blæresykdommer og hudsyk-
dommer – og for noen med synsproblemer.

– Øyet blir roligere
Mette Nyhaug Leinum (54) har ett kunstig 
øye og medfødt grå stær på det andre. I 
tillegg fikk hun grønn stær som tenåring. 

forskning

Mette Nyhaug Leinum får sin regelmessige dose med botox av øyelege Marlies 
Hummelen. Injeksjonen hjelper øyet å bli roligere. – Nå kan jeg se nummeret på 
bussen, sier Mette fornøyd.
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Hun forteller selv at synet ikke er noe særlig 
å skryte av. Avhengig av lysforhold ser hun 
to-tre meter. I tillegg har hun nystagmus. 
Dette innebærer ufrivillige, flakkende øye- 
bevegelser. For Mette er nystagmusen 
såpass uttalt at det gjør at hun ser enda 
dårligere enn det hun egentlig gjør. Blikket 
er flakkende og umulig å styre, og gjør det 
vanskelig å orientere seg. Men etter at hun 
for to år siden begynte med botoxbehand-
ling, har synet blitt merkbart bedre. 
– Etter at jeg begynte med botox, er øyet 
blitt roligere og jeg kan bedre utnytte det 
synet jeg har. Det kanskje viktigste er at jeg 
igjen kan bruke kikkerten for å orientere 
meg. Når øyet er urolig, klarer jeg ikke det. 
Nå kan jeg for eksempel se om trafikklyset 
er rødt eller grønt, eller nummeret på 
bussen, sier Mette. 

Alt blir enklere når øyet er roligere, forklarer 
Mette. Hun er litt mindre sjenert av lys, det 
er lettere å se i mørket, og kontraster blir 
bedre. Og hun kan igjen se displayet på 
vaskemaskinen. 

Gift i øyet
Botox inneholder nervegiften botulinum, 
som kan lamme muskler i inntil fire til 
seks måneder. Ved bruk på personer med 
nystagmus, sprøytes stoffet inn i muskula-
turen rundt øyet. 
– Jeg var litt skeptisk i starten, for botox er 
jo en gift. Men hvis dette er noe som gjør at 
jeg bedre kan utnytte den synsresten jeg har, 
så måtte jeg jo prøve. Og det har vist seg å 
stemme: Synet er blitt bedre, sier Mette.

Mette går til behandling på øyeavdelingen 
på Oslo Universitetssykehus Ullevål, og er 
blitt godt kjent på øyeavdelingen. Det er 
også førerhunden Crissie, som får både kos 
og klapp av øyelege Marlies Hummelen 
når de møtes. Det er Hummelen som har 
behandlet Mette hver tredje måned de 
siste to årene. 

– Når Mette ikke lenger kan bruke kikkerten 
sin fordi øyet er så urolig, da vet vi at det er 
på tide med en ny injeksjon. Ofte er synet 
til pasientene vi behandler ganske redusert, 
så det er vanskelig å måle hvilken effekt 
behandlingen har. Noen ser 30 prosent før 
en botox-injeksjon og 80 prosent etter, og 
da vet vi at vi har truffet bra med behand-
lingen, sier Hummelen.

Ukjent for mange
Behandlingen til Mette innebærer to injek-
sjoner, én på hver side av øyet. Øyedråper 
brukes som bedøvelse. Hele prosedyren er 
over på drøye ti minutter, og hun kan dra 
rett hjem etterpå. Det gjør heller ikke vondt. 
– Mitt inntrykk er at det er mange som ikke 
har hørt at botox kan hjelpe mot nystag-
mus. Øyeleger kan nok også bli flinkere til å 
informere om dette. Hvis noen tror at dette 
kan virke for dem, så bør de få en utredning. 
Jeg vet heller ikke om alternative behand-
linger, sier Mette. 

Øyelege Hummelen forteller at hun har 
omkring ti pasienter som får tilsvarende 
behandling som Mette. Ofte har de blitt 
tipset av andre. Også øyelegen håper at  
behandling med botox kan bli bedre kjent 
for personer med nystagmus.

Fakta:
Barn som skjeler kan få effektiv 
behandling med botox istedenfor 
operasjon. Om man skjeler inn mot 
nesen, kan man svekke muskelen 
som drar øyet inn mot nesen. 
Skjeler man utover, kan man ved 
hjelp av botox injisere den aktuelle 
muskelen som drar øyet utover, og 
svekke denne. 
Slagrammede pasienter med 
nyoppstått nystagmus kan også 
få en god effekt av botox.
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Tidlig krøkes for å bli en 
god punktbruker
 Tekst: May Britt Haug | Illustrasjonsfoto fra Statped

I 33 år har Blindeforbundets forskningsfond delt ut millioner av kroner til 
store og små forskningsprosjekter ved hjelp av innsamlede midler. En av 
de heldige i vårens tildelingsrunde var Statped. Gjennom lek og praktisk 
tilnærming skal barn som er blinde få skriftspråkstimulering, for lettere å 
lære punktskrift når de begynner på skolen.

I prosjektet «Barnehagebarn og punktskrift» 
ønsker Statped å gi barnehagebarn som er 
blinde, stimulering gjennom lek og læring 
for lettere å lære seg punktskrift.  

Prosjektet ledes av Astrid Kristin Vik, Gro 
Aasen og Silje Benonisen. De har forsknings-
kompetanse og fordypning innenfor punkt-
skrift, språkutvikling hos barn med blindhet 
og digital kompetanse.
– Barna skal lære å bruke hendene sine, bli 
vant med å ta imot informasjon gjennom 
hender og fingre, forteller Vik.

Prosjektet ser på hvordan barnehagen kan 
hjelpe barnet med å få en god start for 
senere å mestre punktskrift. Barnehagen 
får veiledning i hvordan de kan tilrettelegge 
aktiviteter de allerede bruker.

Vik forteller at inkludering er vesentlig. 
Barnet skal få gjøre aktiviteter og leke 
sammen med barna i barnehagen, ikke bare 
bli sittende for seg selv. Tidligere forskning 
har hatt begrenset fokus på hvordan barnet 
skal bruke taktilsansen sammen med jevn-
aldrende seende barn.

Det taktile i fokus
Ved hjelp av materiell som kjennbare sym-
boler og planer, tegnepakke, lego-punkt-
skrift, og egenproduserte bøker med taktile 
figurer og symboler, får barna noe fysisk å 
kjenne på og leke med, ikke bare noe å se 
på. Aktiviteter med punktskriftmateriell er 
tenkt som en integrert del av det hele.

Statped tilbyr startpakker for å lage indivi-
duelle taktile planer. Det er en planke hvor 
det sitter brikker festet med borrelås. På hver 
brikke kan en sette et taktilt symbol hentet 
fra barnets hverdag og nederst på brikken 
fester man en remse med punktskrift og 
svartskrift (visuell skrift) som forteller hva 
det er. Slik blir blant annet forståelsen for at 
vi leser fra venstre til høyre innøvd. 

En oppdagelse som allerede er gjort, til 
tross for tidlig prosjektfase, er at de taktile 
planene engasjerer de seende barna i større 
grad enn antatt.

Prosjektet ser også på digitale hjelpemidler 
som benyttes for å gi barna et godt grunn-
lag, noe som i grunn er nybrottsarbeid, f.eks. 

forskning



15

apper hvor lyd spiller en hovedrolle. Man ser 
også på hvordan barnet kan ta i bruk leselist 
i tidlig alder.

Forskningsarbeidet vil gi kunnskap om tilret-
telegging for skriftspråkstimulering for barn 
som skal lære punktskrift i en inkluderende 
barnehagehverdag. Oppdatert veilednings-
materiell vil bli utviklet og kompetanse vil 
bli formidlet til fagmiljøet og nærpersoner 
rundt barn som skal lære punktskrift.

33 år med eget forskningsfond
Siden 1985 har Blindeforbundets forsknings-
fond delt ut millioner av kroner til store og 
små forskningsprosjekter ved hjelp av inn-
samlede midler. Enkeltpersoner, institusjoner 
eller organisasjoner kan få støtte, og søk-
nadsfrist er 1. mars og 1. september. Et fagråd 
oppnevnt av Blindeforbundets sentralstyre 
innstiller hvilke søknader som blir innvilget 
eller avslått, før sentralstyret gjør formelle 
vedtak. Fagrådet består blant annet av en 
optiker, en synspedagog, og en øyelege.

Både medisinsk- og samfunnsvitenskapelige 
prosjekter, men også ulikt utviklingsarbeid 
kan få støtte. Fondets mandat er å støtte 
opp under forebyggende tiltak mot synstap, 
arbeid som gjøres for å fremme nye og mer 
effektive behandlingsformer, sette fokus 
på synshemmedes livskvalitet og levekår, 
og prosjekter som er knyttet til endringer i 
samfunnet.

De senere år er det blant annet gitt støtte til 
prosjekter med fokus rundt teknologi, som 
teknologi knyttet til mobilitet og undersø-
kelse om synshemmedes kompetanse innen 
IKT. Det er gitt støtte til bokprosjekter om 
syn, Verdens synsdag og Blindeforbundets 
magasin Alt om syn. Det er gitt støtte til den 
store traumeundersøkelsen som ble lagt 
frem i juni og til tilbud om psykisk helsevern 
for personer med nedsatt syn. Mer tradi-
sjonelle forskningsprosjekter ved helse-
foretakene for å lære mer om øyehelse og 
å hindre blindhet har også fått støtte, blant 
annet i forbindelse med øyesykdommer 
som AMD, katarakt og RP.
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Albinisme også 
i forskningens søkelys
Tekst og foto: René Helminsen, Norsk forening for albinisme

Albinisme er en genfeil de fleste har hørt om, og personene som 
har genfeilen er gjerne lett å kjenne igjen med sin lyse hud og sitt 
lyse hår. Men var du klar over at albinisme også er gjenstand for 
ivrig forskning verden over? Siste store forskningshappening ble 
arrangert her i Norge i våres.

Albinisme er en medfødt, sjelden og 
genetisk lidelse som gir mangel eller 
redusert produksjon av melaninpigment 
i hud, hår og/eller øyne. På verdensbasis 
har cirka en av 17 000 personer en eller 
annen form for albinisme. Om lag 295 
personer har albinisme i Norge.

For de som har en albinismetype som 
berører huden sees blek melkehvit hud, og 
personen blir veldig lett solbrent. Hårfarge 
er en plass fra hvit til mer gulskjær. Personer 
med albinisme har gjerne synsproblemer 
som ikke helt vil la seg korrigere med briller. 
Mange har visus i nærheten av 10 prosent. 
Det er den unormale utviklingen av retina 
og unormale mønstre av nerveforbindelser 
mellom øyet og hjernen som forårsaker det 
dårlige synet.

Sikker diagnostisering av albinisme 
gjøres med gentest. Men det er også 
noen medisinske funn som på lang vei 
kan gi en ganske sikker diagnose uten 

gentesting. Ved å sjekke netthinnen vil 
man tydelig se manglende pigmentering 
og manglende konsentrasjon av pigmenter  
ved den gule flekk. Lysømfintlige øyne 
som blendes lett av sterkt lys er vanlig da 
manglende pigmentering av netthinne 
gir for mye lys i øyet. Videre er nystagmus 
(ufrivillige bevegelser) i varierende grad et 
typisk funn. Mange har misoppfatning om 
at man skal ha røde øyne. Mennesker med 
albinisme har oftest lys blå øyne og noen 
med toning mot grønnlig eller brun. Det er 
fotografering med blitz som alltid gir røde 
øyne da blodårene bak i øyet blir opplyst 
siden personer med albinisme har svært 
lite pigmenter på netthinnen bak i øyet.

Det er pr. januar 2018 funnet 19 gener 
som gir albinisme av en eller annen type. 
Det er to hovedgrupperinger: kun øye 
(Oculo Albinism) og øyne og hud (Oculo 
Cutaneous Albinism). Disse deles igjen 
inn i mange undergrupper.

forskning
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Verdens fagmiljø samlet i Norge
7. - 11. mars 2018 var Norge og Hurdal syn- 
og mestringssenter vertskap for forsk-
ningskonferansen 4th European Days of 
Albinism (EDA), ungdomskonferansen 
3rd Young People with Albinism, 4de 
Europakonferanse for ni europeiske lands 
interesseforeninger for albinisme, samt 
vår egen (albinismeforeningen i Norge). 
På det meste var det 169 deltakere på de 
parallelle konferansene.

Aktive forskere og vitenskapspersoner var 
tilstede, i tillegg til leger og andre fagper-
soner innen syn, hud, genetikk (alle aktuelle 
for albinisme). Hele 16 land var represen-
tert, deriblant Norge, Kina, Tyrkia, Russland, 
Israel, Frankrike, Storbritannia, Italia og 
USA. Dagsprogrammet inneholdt 25 innslag 
med fagforedrag, presentasjon av forsk-
ningsmateriale, og rapportering fra forsk-
ningsprosjekter som er påbegynt. Dessuten 
ble det presentert mange interessante 
rapporter om albinisme i ulike land.

EDA-konferansen er den viktigste 
møteplassen i Europa, og i verden forøvrig, 
for fagpersoner som beskjeftiger seg med 
albinisme. Den er den eneste i sitt slag, 
og etter den første konferansen i Paris 
2012, har det vært en betydelig utvikling i 
kunnskapen om albinisme, især genetikk, 
men også hud og øye. 

Fagpersonene som har involvert seg 
finner at nettopp EDA-konferansene er 
deres viktigste møteplass for å treffe 
kolleger på tvers av fagfelt, og alle med 
fokus på samme diagnosekompleks. For 
eksempel det at hudleger med interesse 
for albinisme møter genetikere eller 
optometrister på en og samme konfer-
anse, er helt unikt og blir sett på som 
den aller beste mulighet for utvikling av 
kunnskap og fag. 

Konferansedeltakerne med albinisme forsøkte å «sortere» seg selv etter fargenyanser. Alle på 
bildet har albinisme av en eller annen type, men det er store forskjeller i hud- og hårfarge.
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Blindeforbundet har i flere år deltatt i et 
internasjonalt samarbeid for å utvikle en ny 
leselist (en skjermleser å lese blindeskrift 
på) som er enkel å bruke, og som kan kjøpes 
for en rimelig penge, slik at synshemmede i 
utviklingsland også får mulighet til å lese.
– Vi ser et skrikende behov for denne type 
teknologi. I de landende jeg har besøkt, har 
folk vist stor begeistring over mulighetene 
Orbit Reader vil kunne gi, sier Terje Iversen, 
Blindeforbundets utenlandssjef.

Datateknologi og smarttelefonen blir hele 
tiden billigere og mer tilgjengelig for stadig 
flere mennesker over hele verden. Leselist-
teknologi og andre teknologiske hjelpemidler 
for blinde og svaksynte er derimot svært dyrt 
og de fleste synshemmede i utviklingsland 
opplever at de blir hengende etter og er 
ekskludert fra å bruke PC og mobil.

Enkel, hensiktsmessig – og billigere
Orbit Reader 20 er en leselist som er relativt 
billig å produsere, den er bærbar og har god 
batterilevetid. Den er solid og tåler godt 
fukt og støv. Språkfiler er utarbeidet slik at 
leselisten kan brukes i ulike land. Man kan 
også lese bøker eller dokumenter lagret på 
minnekort, og maskinen kan også brukes til 

Endelig en leselist verdens 
blinde kan ta i bruk
Tekst og foto: Geir Finstad, rådgiver internasjonal avdeling

egne notater med et 8 tasters Braille-
tastatur. Det er lett å navigere i programmet 
med piltaster. Orbit 20 kan kobles til PC eller 
mobiltelefon og brukes som vanlig leselist.
– Målet, nå som leselisten er i produksjon, 
er å teste den ut hos noen av våre partner-
organisasjoner, blant studenter og andre 
som har gode Braille-kunnskaper. Videre 
håper Blindeforbundet på å kunne lære opp 
instruktører hos partnerorganisasjonene 
i bruk av Orbit Reader 20, forteller Terje 
Iversen med et stolt smil. 

I ni fattige land i verden driver Norges Blindeforbund i dag bistandsarbeid, 
samt samarbeid med synshemmedes organisasjoner. De har ett stort felles 
ønske, å få kunne ta i bruk teknologi de har råd til å kjøpe. Endelig finnes 
det nå en rimelig leselist på markedet. Velkommen til Orbit Reader 20!

forskning

I februar/mars 2018 tok Terje Iversen med 
Orbit Reader 20 til Angola og Mosambik 
for demonstrasjon. Maskinen ble godt tatt 
imot. Med språkfiler på portugisisk og lett 
navigering var det enkelt å ta den i bruk.
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Norges Blindeforbund reagerer kraftig på 
tallene som kommer frem i undersøkelsen 
blant unge synshemmede om oppfølging av 
NAV, utført av Opinion AS.

– Vi er veldig bekymret over at det ser ut 
til at mange svært unge synshemmede får 
uføretrygd istedenfor bistand til å komme 
ut i arbeid. Uføretrygd skal være noe som gis 
når alle andre tiltak for å komme i jobb er 
prøvd. Imidlertid viser denne undersøkelsen 
at uføretrygd er det første tiltaket mange 
18-åringer får. Da har man erkjent på et tidlig 
tidspunkt at mulighetene for å komme i 
arbeid er svært små, eller ikke tilstede, sier 
Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges 
Blindeforbund.

– Undersøkelsen viser også at mange som 
ikke er på uføretrygd, har fått forslag fra 
NAV om å søke uføretrygd. Hver tredje sterk 
svaksynte har fått dette forslaget fra NAV, 
selv om de selv ikke har valgt å søke om 
uføretrygd, tilføyer Ljøner Hagen.

Samtidig går det frem at alle i undersøkelsen 
ønsker arbeid, dessuten at synshemmede 
oftere tar høyere utdanning enn folk flest.

Svært mange 
unge synshemmede 
gis uføretrygd
Tekst: Gunnar Omsted | Foto: Stian Innerdal

34 prosent av svaksynte og blinde mellom 23 og 36 år har uføretrygd, 
viser ny undersøkelse. Hele 44 prosent av disse fikk trygd da de var 20 år 
eller yngre. Dette til tross for at alle som deltok i undersøkelsen sa at de 
ønsket å komme seg ut i jobb.

forskning

I midten av august møttes NAV og 
Norges Blindeforbund for samtaler om 
hvordan vi skal sikre at flere unge syns-
hemmede skal komme seg ut i arbeid. 
Det var enighet om at dette er en uhold-
bar situasjon som må gjøres noe med.

På bildet står Blindeforbundet leder 
Unn Ljøner Hagen sammen med 
arbeids- og velferdsdirektør Sigrun 
Vågeng. Bak fra venstre: leder Norges 
Blindeforbunds Ungdom Bernt Wu, 
generalsekretær Arnt Holte, ytelses-
direktør Kjersti Monland, arbeids- og 
tjenestedirektør Kjell Hugvik og direktør 
for NAV Forvaltning Ellen Christiansen.
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forskning

 Ny stamcelleforskning:

Kan hindre at 
pasienter mister synet
  Tekst: Gunnar Omsted

– Denne studien kan vise seg å være et gjennombrudd når det gjelder 
fremtidens behandling av netthinnesykdommer, sier professor Morten C. Moe 
ved Øyeavdelingen Oslo Universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

I artikkelen som nylig er publisert i det 
prestisjetunge tidsskriftet Nature Biotech-
nology, har forskerteamet fra Storbritannia 
og USA utviklet en ny behandling ved hjelp 
av embryonale stamceller. I laboratoriet 
har de utviklet stamcellene til funksjonelle 
pigmentepitelceller som finnes under øyets 
netthinne, og deretter har de bekledd en 
kunstig membran med de nydannede cel-
lene. Denne membranen ble så transplan-
tert under netthinnen til to pasienter med 
våt aldersrelatert maculadegenerasjon 
(AMD), og studien viste at begge pasien-
tene fikk forbedret syn. Det oppstod heller 
ikke noen ukontrollert vekst eller tumor-
dannelse i de transplanterte cellene. 
– Dette er et meget godt eksempel på 
det vi kaller regenerativ medisin, hvor 
forskere og klinikere går sammen om å 
utvikle en ny behandling basert på stam-
celleteknologi. Dette kan hindre at pasi-
enter mister synet, sier Moe. 

Kan lese igjen
Pasientene som ble behandlet, var en 
kvinne i begynnelsen av 60-årene og en 
mann i 80-årene. Begge hadde våt AMD 
og gradvis redusert syn. Studien un-
dersøkte om de syke cellene i pasientens 
øye kunne hjelpes ved bruk av en «lapp» 
(patch) bestående av stamceller. Et spesi-
aldesignet kirurgisk instrument ble brukt 
for å sette stamcelle-lappen under nett- 
hinnen i ett øye til hver pasient.

Pasientene ble overvåket i 12 måneder, 
og begge fikk bedre syn. Ifølge University 
College London sine nettsider gikk de fra 
ikke å kunne lese i det hele tatt, selv med 
briller, til å være i stand til å lese 60-80 ord 
per minutt med vanlige lesebriller. 

Douglas Waters (86) fra London var en av de 
to som undergikk behandlingen ved Moor-
fields Eye Hospital. Han utviklet alvorlig våt 
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Et slag for syn
 AV: Torgeir Solberg Mathisen, PhD stipendiat Universitet i Sørøst-Norge, Institutt for optometri, radiologi og lysdesign

Med støtte fra ExstraStiftelsen har Blindeforbundet, LHL Hjerneslag, Norsk 
forening for slagrammede, Universitetet i Sørøst-Norge og Kongsberg kommune 
gått sammen om «Et slag for syn». Prosjektet skal kunne svare på spørsmålet om 
hvordan synsproblemer etter hjerneslag kan følges opp i kommunene.

Årlig rammes 12000 mennesker av hjerneslag 
i Norge. Om lag 65 prosent av disse får en 
form for synsproblem i etterkant. Mange 
slagrammede opplever ikke sine problemer 
som synsproblemer i seg selv, men opplever 
nedsatt oppmerksomhetsevne, dårligere 
balanse, problemer med å lese og se på TV, 
eller man føler seg utmattede. 

Blindeforbundet og andre pasientorgani-
sasjoner, samt fagmiljøet, har lenge pekt 
på at pasientgruppen ikke får en optimal 

AMD i juli 2015 og fikk behandlingen tre 
måneder senere i sitt høyre øye. 
– I månedene før operasjonen var synet 
mitt veldig dårlig, og jeg kunne ikke se noe 
på mitt høyre øye. Jeg hadde vansker med 
å se ting klart, selv når det var veldig nært. 
Etter operasjonen ble synet bedre, slik at 
jeg nå kan lese avisen og hjelpe min kone 
med hagearbeidet, sier Waters ifølge Uni-
versity College London sine nettsider.

Lar seg imponere
Det kanskje mest imponerende med 
studien, ifølge professor Moe, var at 
begge pasientene faktisk fikk forbedret 
skarpsyn etter behandlingen. 
– Det er likevel viktig å påpeke at stud-
ien kun beskriver behandlingen hos to 
pasienter, og hvor hovedfokuset har vært 
sikkerhet. Men studien gir betydelig håp 
for fremtiden, både for pasienter med tørr 
og våt AMD, sier Moe. 

Aldersrelatert maculadegenerasjon 
(AMD) er en øyesykdom hvor pig-
mentepitelcellene under den gule 
flekken (macula) over år blir skadet 
og dør. Dette fører til tap av skarp-
synsevne. Ved våt AMD skjer det i 
tillegg en unormal vekst av blodårer 
i macula.  
Endret demografi med sterk økning 
i antall eldre, tilsier at behovet 
for denne type behandling vil øke 
betydelig i fremtiden.

oppfølging av sitt synsproblem. I prosjektet 
utvikles et kompetansehevingsprogram og 
kartleggingsverktøy som helsepersonell i 
kommunen kan benytte for å undersøke 
synsfunksjonen. Prosjektet har også fokus 
på hvordan de kommunale tjenester kan 
utvikles for å optimalisere oppfølgingen 
til pasientgruppen. Her bidrar engasjerte 
brukermedvirkere fra Blindeforbundet 
og LHL Hjerneslag med egne personlige 
erfaringer og lar synet sitt bli undersøkt 
av kursdeltagerne. 
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Ved øyesykdommen keratokonus skjer 
en gradvis utposing av hornhinnen som 
følge av redusert styrke i hornhinne-
vevet. Dette gir opphav til store bryt-
ningsfeil, noe som igjen fører til økende 
synssvekkelse. De fleste vil oppnå syns-
bedring med briller eller kontaktlinser, 
men i uttalt grad av sykdommen vil man 
trenge en hornhinnetransplantasjon. 

Cross-linking er en enkel behandling som 
ved bruk av riboflavin og UVA-bestråling 
stiver av hornhinnen og hindrer videre 
utvikling av sykdommen. Det er derfor 
viktig å komme tidlig til behandling, slik 
at man kan bevare synet best mulig. 
Etter at vi begynte med cross-linking har 
vi sett en halvering av behovet for horn-
hinnetransplantasjon for keratokonus. 

Internasjonalt gjøres det mye forskning 
på dette området, men fortsatt vet ingen 

Det forskes på 
behandling av keratokonus
  Av: Anne Mari Hagem, overlege, øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus Ullevål

Keratokonus er en øyesykdom som om lag en av 
2000 nordmenn har. Øyeavdelingen på Ullevål har 
utført behandling med cross-linking siden 2007, og 
har drevet bred forskning på dette område som vi 
nå ønsker å utvide. 

forskning

i dag hva som er den optimale behan-
dlingsprofilen for cross-linking. I 2012 
startet vi med en studie på cross-linking 
hvor vi benyttet en nyere type vitamin-
løsning som i dag brukes bredt innenfor 
cross-linking. Både ved tradisjonelt 
UVA-lys og høyintensitets UVA-lys 
avdekket vi at behandlingen hadde gått 
dypere i hornhinnene, spesielt i gruppen 
som hadde fått den tradisjonelle UVA-
lys behandlingen. Funnene er oppsikts-
vekkende.

Vi ønsker derfor å se på langtidsvirknin-
gene av behandlingen (4-9 år), særlig 
med henblikk på bruk av den nyere typen 
av riboflavinløsning. Vi har nå søkt om 
midler fra Extrastiftelsen for å kunne 
gjennomføre dette prosjektet som vi 
håper kan bidra med ny kunnskap om 
cross-linking behandlingen. 
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forskning

Svaksynte og blinde opplever depresjon, 
utenforskap, ensomhet, ekskludering og 
udekkede hjelpebehov i langt større grad 
enn ellers i befolkningen. Dette viser en 
undersøkelse utført av Nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 
Undersøkelsen viser blant annet at halv-
parten av de spurte vurderes som ensomme.

I neste Synspunkt setter vi fokus på temaet 
psykisk helse. Vi vil blant annet fortelle om 
samarbeidet mellom Blindeforbundet og 
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel 
og psykisk helse (NBHP), som ønsker å få til 
et psykisk helsetilbud for synshemmede. 
Blindeforbundet på sin side har fått økono-
misk støtte fra Forskningsfondet for å kunne 
gi et tilbud.

Kurs i hverdagsjuss

Solvik syn- og mestringssenter arran-
gerer kurs i hverdagsjuridiske problem-
stillinger 9. - 11. november. Foreleser vil 
være advokat Eivind Knudsen i Blinde-
forbundets rehabiliteringsavdeling. 

Tema: 
Velferdsrettigheter for synshemmede, 
familierett, arverett og strafferett.

Kurset er et habiliteringskurs med 
490 kroner per døgn i egenandel.  

For påmelding kontakt Solvik på 
telefon 56 15 77 70 eller 
e-post. sig@blindeforbundet.no

Synshemmede mer utsatt 
for depresjon og ensomhet

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Hjelpemidler du har bruk for 

 
 

Vi hjelper øynene dine!

I Adaptor Hjelpemidler AS er vi 
opptatt av at synshemmede skal 
kunne velge i et mangfold av 
hjelpemidler.  
Vi er stolt av å kunne tilby et stort 
utvalg produkter til synshemmede.
Alt fra hvite stokker og kjøkken-
hjelpemidler til lesemaskiner og 
spesiallagde mobiltelefoner er bare 
noe av det som finnes hos oss.

www.adaptor.no    Tlf: 23 21 55 55

mailto:sig@blindeforbundet.no
http://www.adaptor.no
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Kan gi nytt syn 
til svaksynte 
Tekst: Yngve Stiansen | Foto: illustrasjonsfoto fra leverandør

– Det er personer med tap av sentralsynet 
som først og fremst kan få god hjelp av 
eSight, forteller Geir Marthinsson hos 
selskapet sub 88 AS som distribuerer 
hjelpemidlet i Norge. Han understreker 
at mange personer med en brukbar syns-
rest kan få god hjelp av eSight, men at 
brillen må prøves ut i hvert enkelt tilfelle 
for å se om den har god effekt. 

– Personer som har det vi ofte kaller 
tunnellsyn eller er nærmest blinde vil 
ikke kunne bruke brillen i noe særlig 
grad, fortsetter Marthinsson.

Avansert teknologi
eSight ser egentlig ut som en slags brille, 
men på innsiden av hvert brilleglass sitter 
en liten lyssterk skjerm som kommer så 
nær brukernes øyne, at man i mange 
tilfeller vil kunne lese tekst, gjenkjenne 
ansikter og gjenstander som man ellers 
ikke hadde sett.

 – I forkant av skjermen sitter det et 
avansert høyhastighets HD-kamera, som 
hele tiden filmer det som brukeren ser 
på, forklarer Marthinsson.  – Signalene 
fra kameraet sendes så via en håndholdt 
styringsenhet som har en kraftig prosessor 
i seg. Deretter sendes signalene raskt tilbake 
til skjermene foran brukerens øyne, som 
igjen kan se det som kameraet peker mot.

God tilbakemelding
eSight er utviklet i Canada, og har i flere 
år blitt brukt av synshemmede personer i 
Nord-Amerika. Tilbakemeldingene fra 
brukerne er gode og tilfredsheten er høy. 

– For de som dette fungerer for er det helt 
fantastisk, understreker Geir Marthinsson. 
Noen har virkelig opplevd økt selvsten-
dighet etter at de begynte å bruke eSight. 
Dette kan for eksempel handle om at man 
ikke lenger trenger hjelp for å bevege 
seg rundt på en skole, arbeidsplass eller
i nærmiljøet.

Tidligere i år skrev Synspunkt om den talende brillen OrCam som kan 
hjelpe blinde og sterkt svaksynte personer med å lese ulik trykket 
tekst, men nyvinningene på brillefronten stopper ikke der. eSight er 
en helt ny brille på det norske markedet som nærmest kan gi synet 
tilbake til personer som fortsatt har en brukbar synsrest. Ved hjelp 
av to små lyssterke skjermer innenfor hvert brilleglass kan tekst og 
gjenstander både bli forstørret og gjort mer lyssterke.
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Med eSight-brillen, 
kan mannen på bildet 

både forstørre og 
få sterkere lys på de 

fargerike bildene som 
henger på veggen 

foran han. 

Klart for Norge
I følge Geir Marthinsson hos Sub 88 AS er 
nå eSight et produkt som NAV har katego-
risert. Det betyr at det er et hjelpemiddel 
som synshemmede personer i Norge kan 
søke om å få låne fra staten. eSight er et 
dyrt produkt, og foreløpig er det kun et 
fåtall norske personer som har prøvd brillen. 
Marthinsson understreker også at det er 
viktig å prøve ut eSight for å se om det 
fungerer for den enkelte, før man søker 
om produktet. Han har selv opplevd at to 

personer med tilnærmet samme syns-
utfordring hadde ulike opplevelser av 
eSight. Den ene fikk stor hjelp, mens den 
andre ikke opplevde at dette er det rette 
produktet i det hele tatt. Marthinsson sier 
at hvem som helst gjerne må kontakte 
Sub 88 for en utprøving av produktet. 

– Det er bare å ta kontakt, så skal vi prøve 
å få organisert en utprøving, avslutter Geir 
Marthinsson.
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Reuma-Sol Senter ligger i nydelige og rolige  
omgivelser i Alfaz del Pí, på den spanske  
Hvite kyst Costa Blanca, i nærheten av både 
strand og  fjell.  Senteret er eid av Norsk       
Revmatiker Forbund og passer for alle alder.   
 
Vi tilbyr et perfekt opphold for deg som ønsker 
fysikalsk behandling,  rehabilitering, å komme i 
form eller  bare å ha en avslappende ferie  
alene eller med familien.   
Senteret er handikapped tilpasset. 
 
I helsehuset har vi lege, sykepleier og  
fysioterapeuter  som tilbyr behandlinger som 
lymfedrenasje,    fellestrim i inn eller ute-
bassenget, parafinvoks for hender og føtter,  
kinesiatape m.m.  
 
Restauranten vår tilbyr et stort utvalg av   
Middelhavskost og andre dietter både fra buffé 
eller fra vår  à la carte meny. 
 
Reuma-Sol Senter har egen aktivitetsavdeling 
som arrangerer utflukter, aktiviteter på huset 
og forskjellige kveldsunderholdninger som  
vinsmaking, quiz, opplevelser for både liten og 
stor m.m. 
 
Vi tilbyr også  velvære og det finnes frisør og en 
liten butikk på stedet. 

For bestilling ta kontakt med Helsereiser, 
vår samarbeidspartner på:  
helsereiser@travelnet.no 
Eller direkt til oss på e-post: 
info@reuma-sol.com 
www.reuma-sol.com 

 Fra 38 € 

Pr person pr dag 

ved en ukes opphold 

inkluderer  

1 Festmiddag  

LYST Å GJØRE NOE NYTT TIL JUL? 
KOM TIL REUMA-SOL! 

mailto:helsereiser@travelnet.no
mailto:info@reuma-sol.com
http://www.reuma-sol.com
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Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
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 bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no

mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
mailto:post@dinehjelpemidler.no
http://www.dinehjelpemidler.no
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Kurs og aktiviteter 4. kvartal 2018
Rehabiliteringskurs 

04.10. – 07.10. Introduksjon Hurdal

08.10. – 19.10. 1. påbygging Hurdal

11.10. – 24.10. Grunnkurs Evenes

22.10. – 02.11. Grunnkurs Hurdal

25.10. – 28.10. Introduksjon Evenes

29.10. – 09.11. Grunnkurs Solvik

01.11. – 04.11. Introduksjon Hurdal

05.11. – 16.11. 2. påbygging Hurdal

15.11. – 28.11. 2. påbygging Evenes

12.11. – 23.12. 2. påbygging Solvik

29.11. – 02.12. Introduksjon Hurdal

03.12. – 14.12. Grunnkurs Hurdal

Rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder

01.10. – 05.10. Kartlegging Hurdal

08.10. – 19.10. 2. påbygging Hurdal

18.10. – 21.10. Introduksjon Hurdal

15.11. – 18.11. Introduksjon Hurdal

26.11. – 07.12. 1. påbygging Hurdal

12.11. – 16.11. Påbygging B Hurdal

Temakurs IKT

22.10. – 26.10. Temakurs IKT Hurdal

01.11. – 06.11. Temakurs IKT og hjelpemidler Evenes

19.11. – 23.11. Temakurs IKT Hurdal

03.12. – 07.12. Temakurs IKT og digitale hjelpemidler Solvik

17.12. – 21.12. Temakurs IKT Hurdal

Kurs for personer med hjernerelaterte synsvansker

15.10. – 19.10. Kartlegging Hurdal

29.10. – 09.11. Påbygging Hurdal

19.11. – 27.11. Påbygging Hurdal

10.12. – 14.12. Kartlegging Hurdal
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Voksenopplæringskurs

26.11. – 30.11. Punkt og taktil trening Hurdal

Nedsatt syn og hørsel 

08.10. – 19.10. 1. påbygging Solvik

Familien i fokus

04.10. – 09.10. Temakurs familie m/ synshemmede barn 7-12 år Evenes

08.11. – 13.11. Temakurs familie m/ synshemmede foreldre Evenes

23.11. – 25.11. Foreldrekurs Hurdal

Arbeidsliv

08.11. – 11.11. Karriereverksted Hurdal

Førerhundskolen

15.10. – 01.11. Samtreningskurs Hurdal

Habiliteringskurs

04.10. – 07.10. Trening og trivsel førerhund og bruker Solvik

19.10. – 21.10. Temahelg for kvinner Solvik

22.10. – 26.10. Håndarbeid og steinsliping Solvik

26.10. – 28.10. Temahelg for menn Solvik

23.11. – 25.11. Trimhelg Solvik

26.11. – 02.12. Førjulskurs – skikk og bruk, mat og drikke, sang 
og musikk

Solvik

30.11. – 13.12. Mestringslykke Evenes

07.12. – 09.12. Familiehelg og juleverksted Solvik

Ferieleiligheter

Ukeleie Mandag til søndag Solvik

Hønen gård bo- og mestringssenter

August- desember Voksenopplæringskurs. Kurs 2. Musikk og samspil Hønen gård

Aktiviteter barn og unge

30.09. – 04.10. Aktiv høst Solvik

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

19.10. – 21.10. Høstmøte
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Aleris BPA 
– frihet til å leve ditt liv!

Med mer enn 10 års erfaring fra alle aspekter av BPA-
ordningen, skreddersyr vi løsninger som er tilpasset deg, 
dine ønsker og ditt behov.

Som kunde får du god opplæring i det å være arbeids-
leder, og møter en fleksibel og serviceinnstilt BPA-
leverandør som støtter deg hele veien.

Hørt rykter om vår tilgjengelighetsgaranti? Vi kan gi deg 
veiledning på telefon 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Velkommen til en uforpliktende BPA-prat med oss!
bpa@aleris.no • 974 80 800

aleris.no/bpa

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.

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

mailto:bpa@aleris.no
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
http://www.alerisomsorg.no/Vi-tilbyr/barnevern-rus-psykisk-omsorg-bpa/Brukerstyrt-assistanse/
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La ditt hjerte banke 
videre for din hjertesak

For noen banker hjertet litt ekstra for nestekjærlighet, for dem i nød, for de 
sårbare, for naturen eller for de store spørsmålene. Ludvig sitt hjerte banker 
også litt ekstra for en sak. Og siden denne saken er viktig og avgjørende 
for han nå, ønsker han at den skal være det også i fremtiden, etter at han 
har gått bort. Ludvig har derfor bestemt seg for å skrive testament og gi en 
gave til sin hjertesak der. Vil du vite mer om arv og testamentariske gaver? 

detgodetestament.no

https://www.detgodetestament.no
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Tok seg til rette 
på hundevis
AV: Gunnar Haugsveen

I mer enn 40 år har Gunnar Haugsveen 
(68) hatt førerhund. Blindeforbundets 
tidligere generalsekretær tar her et skrå-
blikk på en av sine mere «traumatiske» 
førerhund-opplevelser. 

Jeg har vært heldig å få ha fire førerhunder 
som har gitt meg både glede og stor frihet. 
Men samtidig brakte de meg opp i enkelte 
situasjoner som, i det minste der og da, 
opplevdes som krevende.

Min første førerhund het Arrow. Han var 
boxer og noe helt for seg selv. 

Det må ha vært i 1973, mitt første år som 
ansatt i Norges Blindeforbund. En ungdoms-
gjeng var på helgetur til et feriested Blinde-
forbundet den gang hadde på Hisøy utenfor 
Arendal. Det måtte kjøpes mat og drikke, 
og en delegasjon ble sendt til nærmeste 
selvbetjeningsbutikk. Førerhunder var nok 
ikke like vanlig å se den gangen – og iallfall 
ikke i selvbetjente matbutikker, men Arrow 
og jeg gikk freidig til verket.

Jeg trodde jeg var nøye med å holde boxeren 
i tømmene også, helt til en forferdet dame 
bak meg skrek med «bløde» konsonanter: 
«å, se! Nu eder han av kjødd-deien!»

Sant å si, tror jeg ikke han rakk det. Iallfall 
har jeg forsøkt å trøste meg med det. Men 
jeg fant det klokest og mest komfortabelt 
å skynde meg ut døra og overlate resten av 
innkjøpene til mine venner.

Hisøy har en egen plass i min bevissthet 
etterpå. Og feriestedet er for lengst solgt. 

SKRÅBLIKK

En ung Gunnar Haugsveen ute i Oslos 
gater på tidlig 70-tall, trygt ledet an av 
boxeren Arrow. 




