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Bli med iCare til Himalaya 
Suk Maya fikk synet tilbake. 
– I morgen kan du se din datter!

Likepersoner er viktige rollemodeller 
og støttespillere
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Etter 14 dager går prøveperioden automatisk over i et abonnement til 199 kr./mnd.

- Prøv gratis i 14 dager

Hør “Byens spor” 
av Lars Saabye 
Christensen

https://www.storytel.com/no/nn/
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Synspunkt

Få, og gi noe tilbake
Det skjuler seg fantastiske historier bak det noe 
tekniske og kalde ordet «likepersoner». I Blinde-
forbundet har vi mange av disse hverdagsheltene. 
Noen av dem drar hjem til redde, nye synshemmede 
og sprer håp og kunnskap om livet som svaksynt 
eller blind. Andre har telefonen fulladet for å kunne 
ta en samtale hvis et annet medlem har behov for 
noen å snakke med. Nærmere 50 av likepersonene 
tilbringer store deler av livet sitt på syn- og mest-
ringssentrene våre for å hjelpe andre til et bedre 
liv. De er unike rollemodeller! I rundt 30 år har Liv
Karin Christiansen vært et slikt varmt, lyttende og 
kunnskapsrikt forbilde som rehabiliteringsassistent. 
Hun er med på å gi trygghet og støtte til andre syns-
hemmede, men har fått mye tilbake selv også. 

– Å få muligheten til å formidle mine erfaringer
videre til kursdeltagere har betydd mye for meg,
sier Liv Karin. Les mer om henne og om de andre
assistentene i dette Synspunkt!

Mia Jacobsen
Kommunikasjonssjef

Vårt 
syn

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
Endring av kontaktinformasjon, eller 
ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no  eller 
telefon 21 97 70 00. 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.
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Ruben Rugtveit Jacobsen går i 10. klasse ved 
Sunndal ungdomsskole. Han har en tilstand 
som har svekket synet stadig mer. Nå er han 
blind. Det stopper imidlertid ikke kreativi-
teten og ønsket om å skape gjennom stadig 
nye uttrykk. 

Aura Avis har tidligere skrevet om hans to 
bokutgivelser i en serie skrekkbøker. Han har 
skrevet seks bøker ferdig. En av dem er lest 
inn som lydbok av komiker og musiker Espen 
Beranek Holm. Flere bokserier står for tur, 
men det må vente litt, forteller Ruben. Nå 
er det andre prosjekter som opptar ham. Et 
stikkord der er Pokémon.
– Jeg lager Pokémon-kort som man kan spille 
mot hverandre med, sier Ruben.

Kortene baserer seg på over 300 figurer 
Ruben har samlet.
– Jeg tar med Pokémon-figurene ut i deres 
rette element, og tar bilde av dem der. Så 
designer jeg kortene, og skriver på deres 
egenskaper, sier Ruben.

Ruben har jobbet med et stort prosjekt den 
siste tiden, et Pokémon-brettspill av voldsom 
dimensjon. Det har fått navnet Pokémon Fire 
Blaze. Spillet er fremdeles under utvikling, 
men så langt strekker brettet seg over fire 
kvadratmeter, og 1.500 ruter. 

YouTuber og gamer
Ruben har mange jern i ilden, og de 
sjonglerer han alle sammen på en gang. I til-
legg til å utvikle spill, er han også rapper med 
egen YouTube-kanal. Den kaller han «Tommy 
Dystral». Her legger Ruben ut tips-og-triks-
videoer, og ikke minst sin egen musikk.

I utgangspunktet skulle man tro at det 
var umulig for en blind person å spille Play-
station 4. Ikke for Ruben, spilling er faktisk 
en av favorittsyslene hans.
– Jeg liker å spille, spesielt et spill som heter 
Spyro. Selv om jeg ikke kan se, så husker jeg 
noe av banene fra da jeg fremdeles kunne se. 
Dessuten hører jeg på lydene hvor i spillet jeg 
er, sier Ruben.

Ruben samler også på insekter, edderkopper, 
biller og sommerfugler. De har han samlet 
sammen med sin morfar, puttet på eter, og 
stukket på nål og satt i esker med glasslokk. 
Så har han også et hoggormskinn på veggen, 
fordi det er så godt å ta på.

Tiden framover vil vise hvilke nye prosjekter 
den unge mannen kaster seg ut i.

Ruben lager brettspill, bøker og musikk
Tekst og foto: Tommy Rustad, Aura Avis

Pokémon-dilla: Brettspillet Ruben har laget 
av de populære pokémonfigurene, er på fire 
kvadratmeter. 

Kreativiteten bobler over for Ruben Rugtveit Jacobsen fra Øksendalsøra. Han skriver 
bøker, lager musikk, og nå har han laget et stort Pokémon-brettspill.
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lite forskning. Man vet at for mye tid foran 
dataskjermer for små barn kan være uheldig,  
og at man trenger hyppige pauser, med 
fokus på å trene langsynet ved for eksempel  
å se på ting i naturen. Etter en uke med 
influensa kjente jeg at samtalen gjorde 
meg godt. Det er bra at mediene ringer oss 
i Blindeforbundet for å få råd og ekspertise 
rundt syn og øyehelse. Jeg følte meg mo-
tivert til å ta fatt på blindesakens mange 
oppgaver, små og store, faglige og organ-
isatoriske, nære og fjerne, og ikke minst, 
politiske og trivielle! Vi vet at kunnskapen 
om syn er i endring. Ny forskning viser vei 
mot nye behandlingsmetoder, og det gir 
også føringer for vårt arbeid fremover.

Vi må tro på fremtiden
Jeg tror på en konstruktiv debatt. Vi har 
mange uløste utfordringer foran oss, vi 
skal bli en nummer EN organisasjon! Ja, jeg 
har mange hårete mål og store ambisjoner 
for organisasjonen vår. Svaksynte og blinde 
trenger oss, og vi skal identifisere og møte 
utfordringene som kommer.

Samtidig har vi tatt på dypeste alvor den 
ukulturen som ligger bak disse oppsla-
gene. Organisasjonen vår betyr mye for 
svaksynte og blinde i vårt langstrakte 
land, det er en erkjennelse vi må ta på 
det største alvor. Derfor er fylkeslagene 
så viktige, det er her medlemmene lever 
og bor, og det er deres virkelighet vi må 
forholde oss til. Det er derfor et paradoks 
at vi sliter med medlemsrekrutteringen, 
samtidig som vi vet at grupper av svaksynte 
ikke tar kontakt med oss fordi de tror at vi 
ikke er deres organisasjon. 

En annen fremtidig utfordring synes å 
være av mer organisatorisk art: Hvordan 
forbedre en organisasjonskultur for å 
fremme dialog, respekt og toleranse, en 
kultur bygget på etikk, rolleforståelse og 
demokrati? 

Store og små oppgaver
Her en dag ble jeg oppringt av en journal-
ist som ønsket innspill på et synsfaglig 
spørsmål: Er utstrakt skjermbruk farlig for 
synet? Jeg svarte som sant er; Her finnes 

Godt nytt år!
Det går bra for Blindeforbundet. Vi kan vise til både 
økonomisk overskudd og til interessepolitiske seire. 
I tillegg er vår servicevirksomhet i positiv utvikling. 
Det siste årets negative medieomtale med utspring i 
«Me too», har ikke vist fall på omdømmestatistikken, 
noe vi må prise oss lykkelige over. 
                 Unn Ljøner Hagen

Forbundslederen 
har ordet
Av: Unn Ljøner Hagen | Foto: Mia Jacobsen
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Har 
du hørt 

at ... 

Åse Vatsend fra Sarpsborg fikk Blinde-
forbundets hedersnål i gull på Sarpsborg 
lokallags julebord før nyttår. I nærmere 
40 år har hun hatt mange verv både i 
lokallaget og i fylkeslaget. Dette var ikke 
den eneste overraskelsen på julebordet. 
Terje Sirnes og Claus Jacobsen fra Spec- 
savers i Sarpsborg var også ute på jule-
nissetokt, to uker før julaften. De hadde 
med seg en sjekk på 50.000 kroner som 
de delte ut til Blindeforbundets lokallag 
i Sarpsborg. 

Medisintelefonen er en tjeneste du 
kan ringe om du ønsker å få opplest 
pakningsvedlegget til medisinene dine. 
Nummeret er 800 35 550 og er gratis fra 
fasttelefon. For å bruke tjenesten må 
du ha produktnummeret til medisinene 
dine. Tjenesten har synkende oppslut-
ning og det vil i utgangspunktet ikke 
bevilges midler til drift etter 2019. 
Medisintelefonen vil erstattes av en 
app og opplesingsfunksjonen på  
www.felleskatalogen.no. 

Sandnesposten skriver at Stavanger 
turistforening i desember fikk tilgjenge-
lighetsprisen fra Rogaland fylkeskom-
mune. Vinneren har samarbeidet blant 
annet med Blindeforbundet i Rogaland 
for å tilrettelegge et bynært friluftstil-
bud for flerbruksaktiviteter med vekt på 
universell utforming.

I samarbeid med Norges Blindeforbund 
sender Direktoratet for samfunnssikker-
het og beredskap (DSB) ut brosjyren 
«Du er en del av Norges beredskap» til 
blinde og svaksynte som leser punkt-
skrift. Du kan også høre  brosjyren inn-
lest på www.blindeforbundet.no.

Apotek 1 kårer hvert år Årets ildsjel, i 
2018 ble det Henny Daugård fra Kris-
tiansand. Hun fikk en pengegave til 
sitt formål. Henny brenner for Blinde-
forbundet. I mange år har hun drevet 
strikkeklubb for blinde og svaksynte i 
Kristiansand. Henny er også leder av 
steinsliperklubben, der hun lærer folk å 
lage smykker av stein. 

Kurskatalogen 
2019  
Den totale oversikten 
over Blindeforbundets 
kurs og aktiviteter for 
2019 ved syn- og 
mestringssentrene er 
nå klar. Ønsker du den 
tilsendt ring 23 21 50 00, eller e-post til 
rehab.oslo@blindeforbundet.no. Du finner 
den også på www.blindeforbundet.no.

Kurs og aktiviteter 2019Rehabilitering og habilitering er å se nye muligheter

181219_NBF_Kurskatalog 2019 A4 28s.indd   1

20.12.2018   14:23

Årets best likte reklamefilm
Tenk at Pappa, pappa- filmen vår er 
best likt av alle reklamefilmer i 2018!
På oppdrag fra Mediacom spurte 
Norstat et representativt utvalg av 
befolkningen om hvilken reklamefilm 
de likte best i 2018, og vår film med 
budskapet «Å bli sett er viktigere enn 
å se» vant.
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i arbeid, tiltak for en bedre skole og bedre 
oppfølging for familier med funksjons-
hemmede barn. 

BPA-ordningen styrkes blant annet ved at 
67-årsgrensa tas bort.

Det er veldig lite forpliktende det som står 
om momskompensasjon for frivillige organ-
isasjoner så dette er skuffende ut fra hva 
flertallet i Stortinget har lovet.

Følgende løfte på hjelpemiddelområdet er 
positivt: «Forbedre tilgangen til hjelpemidler 
for personer med nedsatt funksjonsevne, slik 
at det blir lettere å delta i arbeid, utdanning 
og dagligliv.»

Nå blir viktigere enn noen gang å ha direkte 
kontakt med Regjeringen, og vi skal følge opp 
innholdet i regjeringsplattformen. Men vi vil 
også ha mye kontakt med Stortinget både 
med representanter fra regjeringspartiene og 
opposisjonen. 

Ny politisk hverdag
Av: Sverre Fuglerud, seksjonsleder samfunnskontakt, Norges Blindeforbund | Foto: Ingar Næss

I over fem år har vi hatt en mindretalls-
regjering i landet. Dermed har flere viktige 
saker som gjelder for Blindeforbundet blitt 
avgjort i Stortinget. Dette både gjennom 
stortingsvedtak og ikke minst gjennom 
budsjettforlik som regjeringen har inngått 
med Venstre og Kristelig folkeparti. Nå 
vil sakene være avgjort når regjeringen 
har bestemt seg. Dermed er plattformen 
regjeringen skal bygge på veldig viktig.

Blindeforbundet fikk være til stede under 
forhandlingene på Granavollen. Vi valgte 4. 
januar som er FNs Braille-dag. Olaug Bolle-
stad, Trine Skei Grande og Jan Tore Sanner tok 
seg tid til å snakke med oss. De fikk våre krav 
om nasjonal TT-ordning i 2020 og full moms-
kompensasjon for frivilligheten, i punktskrift!

Transporttjenesten for funksjonshemmede 
(TT)
Om TT sier regjeringsplattformen følgende:  
«Regjeringen vil innlemme den statlige 
tilskuddsordningen for utvidet TT-tilbud i 
rammen til fylkeskommunene når ordnin-
gen er blitt finansiert som en nasjonal ord-
ning». Dette er det samme som er vedtatt av 
Stortinget når det gjelder oppgaver til fylkene 
og her har Hans Fredrik Grøvan, parlamenta-
risk leder for Kristelig folkeparti, vært tydelig 
på at en slik modell også skal sikre at de som 
er med i TT med statlig støtte skal få et godt 
tilbud også etter at endringen har skjedd. 

Fine ord, men de må følges opp
I regjeringsplattformen står det positive 
formuleringer om flere funksjonshemmede 

Sverre Fuglerud, 
seksjonsleder samfunnskontakt.

VI MENER:

17. januar var det klart at vi fikk ny regjering i Norge og 
at vår politiske hverdag ble kraftig endret.
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Spilte skuespill – så kom vekkeren
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

I dag er Liv Karin blind.

Søstrene fikk behandling på Rikshospitalet  
og allerede der kom Knut Heimdal fra 
Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling 
på besøk. Han mente Liv Karin skulle gå 
på blindeskole.
– Det var ikke snakk om, forteller Liv Karin.

Og slik ble det heller ikke.

I rundt 45 år har Liv Karin Christiansen (75) vært engasjert i Blindeforbundet. 
I over 30 av disse har hun jobbet som rehabiliteringsassistent. Hun har fått 
gi av seg selv til andre som også har problemer med synet. Men det måtte 
en real vekker til før Liv Karin oppsøkte Blindeforbundet.

Allerede som 15 åring fikk Fredrikstad-jenta 
diagnostisert macula degenerasjon juvenil.  
Søsteren var 10 år og fikk samme diagnosen.
– Å få den beskjeden var tøff, for blind ville 
jeg jo ikke bli, sier Liv Karin bestemt!

Øyesykdommen rammer vanligvis eldre og 
kalles da aldersrelatert macula degenera-
sjon. Skarpsynet reduseres som en følge av 
skader på netthinnen. 

Liv Karins andre hjem: Hurdal syn- og mestringssenter er et godt sted å komme til for 
Liv Karin med frisk luft, fine turmuligheter og med førerhunden Calvin som turfølge.
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Ville lære alt!
Det tok ikke lang tid før Liv Karin kontaktet 
Norges Blindeforbund. Som om ringen var 
sluttet, møtte hun igjen Knut Heimdal.

Liv Karin dro på kurs på Hurdal syn- og 
mestringssenter.
– Da var det gjort. Jeg ble bitt av basillen. 
Jeg ville lære alt jeg hadde gått glipp av, 
forteller hun. 

I dag betrakter Liv Karin Hurdalsenteret 
som sitt andre hjem.
– På Hurdal kunne jeg senke skuldrene. 
Plutselig var det ikke bare jeg som hadde 
problemer med synet.

Hun fikk undervisning i blant annet 
punktskrift.
– Lett var det ikke, men jeg hadde  
bestemt meg, dette skulle jeg lære!

Forbilde for andre
Liv Karin er varm, lyttende og åpen om 
seg selv og sitt liv. Det er kanskje akkurat 
derfor hun i rundt 30 år har kunnet jobbe 
som rehabiliteringsassistent på kursene. 
Hun er med på å gi trygghet og støtte til 
andre synshemmede. 
– Å få muligheten til å formidle mine  
erfaringer videre til kursdeltagere har  
betydd mye for meg, sier Liv Karin åpent.

I dag er ikke turene til Hurdal like mange 
som før, men gleden og kosen når hun 
først tar turen, er stor. Liv Karin går gjerne 
turer i Hurdalskogen med førerhunden 
Calvin.
– Jeg er heldig som har fått være med på 
denne reisen, forteller Liv Karin ydmykt.

Med livet som innsats
Liv Karin er gift, og sammen med ekte-
mannen har hun sønnen Frode. Liv Karin 
hadde fått beskjed om at øyesykdommen 
ikke var arvelig, men hun innrømmer at 
hun spiste all slags vitaminer, mineraler, 
frukt og grønt i desperasjon for at sønnen 
ikke skulle få synsproblemer. Liv Karin 
priser seg lykkelig over at sønnen fikk 
normalt syn.

Skjebnedag
Sykkelen var et viktig framkomstmiddel da 
hun skulle ut og gjøre innkjøp til familien. 
Med en bærepose på hver side av styret, 
syklet hun hjemover fra handleturen. Hva 
hun faktisk kunne se var et definisjons-
spørsmål.

Men akkurat denne skjebnedagen i 1982 
skulle alt forandres.

Bare noen hundre meter hjemmefra hører 
hun en kvinnestemme som roper: «LIV! 
STOPP!»

Foran henne står det en lastebil med et 
vridd jernrør som står på tvers. Asfalten 
var grå, bilen var grå og røret var grått. Liv 
Karin så det rett og slett ikke. Hadde hun 
syklet en meter til fremover hadde hun 
fått røret rett i ansiktet.
– Da leide jeg sykkelen hjem og satte den 
vekk for godt, forteller Liv Karin.

– I 23 år gikk jeg rundt og var en veldig flink 
skuespiller. Jeg sa at jeg så ting som jeg 
egentlig ikke så. Det ble en del hvite løgner, 
forteller hun oppgitt og ettertenksom.

Møt et 
medlem
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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
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Sommertur med KABB 
til Málaga 8. - 18. juni

• Godt tilrettelagt tur for synshemmede

• Vi bor i feriehuset Casa Montana som 
har bad på alle rom og basseng i 
hagen.

• Utflukter og restaurantbesøk

• Bibelsamlinger og hyggelig miljø

Ring 69 81 69 81
eller se kabb.no

 
974 80 800

 
stendi.no/assistanse

Aleris BPA heter nå 

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

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

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

Ring oss for en uforpliktende BPA-prat! 

https://www.kabb.no
https://stendi.no/bpa
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Hva skulle kurstilbudet ved Blindeforbundets syn- og 
mestringssentre vært uten rehabiliteringsassistentene? 
Disse rollemodellene som sliter med synet, og som gir 

av seg selv for å vise andre med synsproblemer at en fint 
kan leve et godt liv.

Likepersonarbeidet til Blindeforbundet 
har lange tradisjoner. Enten det er å få 
hjemmebesøk, en telefon fra en med-
lemskontakt, eller kursledere ved sentrene  
i form av rehabiliteringsassistenter. Trolig 
er Blindeforbundet den organisasjonen 
som har benyttet seg av likepersoner og 
deres unike kompetanse lengst. Det er 
toveiskommunikasjonen mellom to like-
sinnede som er nøkkelen.

Pr. dags dato er det 37 assistenter og ti 
praktikanter i Norges Blindeforbund. 
Praktikantene vil i løpet av våren gjen-
nomføre sine eksamener for å bli fullt ut 
rehabiliteringsassistenter.

Får bidra med noe verdifullt
Sven Runar Knutsen fra Krokstadelva har 
lang fartstid som rehabiliteringsassistent. 
Selv fikk han slag i 2009. Han mistet troen 
på seg selv. Prosessen mot å bli og være 
rehabiliteringsassistent har gitt han til-

bake troen på seg selv. I dag er han rett 
og slett en rollemodell.

– Jeg føler jeg får være med å gi andre 
positive opplevelser. 

En rehabiliteringsassistent må selv ha 
gått Blindeforbundets kursrekke, samt 
gjennomføre en opplæring som prak-
tikant med valgfrie og obligatoriske 
fag. Noen av fagene skal de etter hvert 
undervise i; som tekniske hjelpemidler, 
taktil trening, punktskrift, IKT, fysisk 
aktivitet, aktiviteter i dagliglivet (ADL), 
mobilitet og orientering.

Kombinere jobb og inspirasjon
En person som skal bli rehabiliterings-
assistent må ha et avklart forhold til 
sitt eget synstap og må ha opparbeidet 
seg verdifulle erfaringer som blind eller 
svaksynt. Den viktigste oppgaven vil 
nok mange hevde er å være den gode 
samtalepartner. 

Unike 
rollemodeller  

Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas
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En verdifull gjeng: 20 rehabiliteringsassistenter samlet i trappen ved Hurdal syn- 
og mestringssenter. De gjør alt de kan for å støtte andre synshemmede.

– Jeg vil gjerne bidra!
Det sier Siv Tunold. I 2012 var hun utsatt 
for en sykkelulykke. Hun knakk nakken 
og fikk slaglignende synsproblemer. Hun 
husker godt sitt første kurs;

– Mitt første møte var helt fantastisk. 
De opplevelsene, erfaringene og den 
forståelsen jeg fikk vil jeg gjerne bringe 
videre til andre, om det kan hjelpe dem 
i deres hverdag.

Siv og Sven Runar er begge særdeles 
enige om at det går an å komme seg 
fremover, til tross for at synet svikter. 

De kjenner hvor skoen trykker og vil 
gjøre alt de kan for å støtte og skape 
mestring for andre. 

Sven Runar legger heller ikke skjul på at 
han lærer noe nytt hver gang han er på 
et kurs:

– Vi lærer utrolig mye av dem som  
kommer på kurs også. Når jeg drar  
hjem så har jeg med meg to bæreposer 
som er fulle av «plussting». Og dette 
lærer jeg så mye av, forteller Sven Runar 
med et stort smil.
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Trøndelag er ett!
Av: Arild Norberg, daglig leder fylkeskontoret i Trøndelag

Det er sikkert mange som har fått med seg 
at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag ble 
samlet i ett fylke, Trøndelag, fra 1. januar  
i fjor. Men nå har også Norges Blinde-
forbund Sør-Trøndelag og Norges Blinde-
forbund Nord-Trøndelag blitt samlet til ett 
fylkeslag, Norges Blindeforbund Trøndelag, 
fra 1. januar i år. Det skjedde uten noen 
som helst uenighet eller uvennskap. Det 
var jo bare helt naturlig!

De fleste medlemmer vil ikke merke så stor 
forskjell. Fylkeskontorene er de samme 

som før (Trondheim og Steinkjer), de 
ansatte er de samme og aktivitetene vil 
stort sett være de samme. Det første års-
møtet i det «nye» fylkeslaget blir avholdt 
6. - 7. april 2019, og det vil naturligvis 
foregå på Stiklestad, det er jo der det 
meste av norgeshistorien er skrevet.

Som sagt: Kontorene og menneskene 
er som før - Bjørn Harald og Sigrid er på 
Steinkjer, Anja og Arild er i Trondheim.

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. 
Strandveien 35, 1366 Lysaker. 

bpa@humananorge.no 
www.humananorge.no

publikk.no / iStockphoto.com

Fra 1. januar i år ble Sør-Trøndelag fylkeslag og Nord-Trøndelag 
fylkeslag samlet til ett fylkeslag.
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Alle monner drar
Tekst: Mia Jacobsen

Lag og foreninger mottar penger fra Norsk Tipping gjennom Grasrotandelen. 
Arvid Meløy fra Buskerud fører nøye statistikk over bidragene Blindeforbundet 
mottar. Det blir ikke rent lite i løpet av et år.

– Dette er midler som kommer godt med 
både i fylkeslag og lokallag. I 2018 mottok 
alle fylkeslag i Blindeforbundet til sammen 
2 067 246 kroner. I Buskerud, for eksempel, 
mottok fylkeslaget 73 000 kroner og lokal- 
laget i Drammen 43 000 kroner. Det betyr at 
vi kan arrangere utflukter for medlemmene 
og få dekket en god del av kostnadene, så 
egenandelen ikke blir for høy, sier Arvid 
Meløy. 

Dette er Grasrotandelen
Grasrotandelen ble lansert 1. mars 2009. 
Det er en ordning som gjør det mulig for 
spillere hos Norsk Tipping å gi 7 prosent 

av spillinnsatsen direkte til et lag eller en 
forening. Ved spill på Multix, Instaspill og 
Oddsen er Grasrotandelen 14 prosent av 
spillinnsatsen etter fratrekk for gevinster.  
Grasrotandelen gjelder for alle spillene 
til Norsk Tipping, bortsett fra fysiske Flax-
lodd og Belago.

Hvordan blir jeg grasrotgiver?
Du må være kunde hos Norsk Tipping for å bli 
grasrotgiver. Du kan tilknytte deg en grasrot-
mottaker hos en tippe kommisjonærer eller 
logge deg inn på https://www.norsk-tipping.
no/grasrotandelen

Sviktende bingoinntekter 
Tekst: Inger Aanesland

Flere av Norges Blindeforbunds fylkeslag får deler av sine inntekter fra 
bingovirksomhet. Men siden 2012 har tilskuddet blitt kraftig redusert. 

Nye bingoregler skulle vært på plass fra 
nyttår, og det er ikke bare blinde og svaksynte 
som rammes av forsinkelsen. 3 200 andre lag 
og foreninger blir også påvirket.
  
Kari Wiik er daglig leder i Norges Blindefor-
bund Møre og Romsdal:  
– Vi må dessverre redusere aktiviteten 
vår på grunn av svikt i bingoinntektene, 
forteller Wiik i et intervju med tv2.no.

Drastisk nedgang
Stortinget vedtok i mai 2017 en endring av 
regelverket, og nye bingoregler skulle inn-

føres fra nyttår i år. Disse reglene er ennå 
ikke på plass, og det er uvisst når Kulturde-
partementet legger dem frem. 

– Ja, svikt i inntektene rammer hardt og 
det går utover både voksne og barn. Det å 
komme sammen når du er synshemmet, 
og utveksle erfaringer med andre, er en 
viktig del av det å ha en synshemming. 
Det gir mye til den enkelte som da ser 
muligheter til å leve et aktivt liv, avslutter 
Wiik.
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Mirakelet i Himalaya
Tekst og foto: Johnny Haglund

Hun sitter på huk utenfor familiens 
fattigslige hus. Blikket hennes er tomt, 
men nå og da snur hun hodet mot lyden 
av sin yngste datter. En jente hun aldri 
har sett. På innsiden styrer hennes mann, 
Lalbadur, med middagen. For to år siden 
begynte synet til Suk Maya Rokaya å for-
svinne gradvis, forteller min kjentmann, 
Bista. Han kjenner familien godt.
– Etter hvert forsvant synet på begge 
øynene, hun ble blind i en alder av 30 år.
Etter at Suk Maya ble blind, har hennes 
mann tatt over hennes oppgaver uten å 

klage, men dette plager Suk Maya nesten 
mer enn at hun er blind;
– Jeg er unyttig og verdiløs, jeg kan ikke 
stelle for mine barn og min mann, forteller 
hun lavmælt.

Ofret høner og geiter
Langt oppe i fjellene finnes det ingen leger 
eller sykehus. Her bruker mange fortsatt 
tradisjonelle «leger». 
– Vi oppsøkte flere tradisjonelle leger, for-
teller ektemannen mens han håndterer 
grytene i det røykfylte rommet. 

I Nepals landsbyer tror noen fortsatt at det å bli blind skyldes 
en forbannelse. For Suk Maya (30) som mistet synet, så fremtiden 
bokstavelig talt mørk ut. Men så dukket et mirakel opp.  

Kan du se meg?: Suk Maya 
kan etter operasjonen peke 
på doktor Suresh’ nese.
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Disse legene ba familien ofre høner og geiter.

For en fattig familie i Nepal er husdyr som 
penger i banken, og mannen forteller at de 
ofret seks geiter og 15 høner.
– Det var nesten alt vi eide, sier Lalbadur. 

Men Suk Maya forble blind.
På landsbygda kan det å bli blind tolkes 
som en forbannelse. Suk Maya selv føler 
seg unyttig. Øynene er lukket, det ser ut 
som hun har det vondt. Men smerten er 
ikke fysisk.
– Jeg er en byrde for min familie, hvisker 
hun til Bista.

Denne historien kunne endt slik: Suk Maya 
blir sittende akkurat som hun gjør nå, i 
mørket, blind og hjelpeløs, resten av livet. 
Men det gjør den ikke. 

Mobil operasjonsstue
Bista jobber nemlig for Norges Blindefor-
bund. Og han er ikke i området for den 
friske luften. Med midler fra Blindefor-
bundets iCare-prosjekt skal det etableres 
en mobil eye camp i Jumlakot. Her skal en 
øyelege og medisinsk personell operere i  
to dager. 

– Da vi bestemte oss for å sette opp en  
eye camp her, annonserte vi det over lokal- 
radioen. Folk med problemer har derfor 
kommet langveis fra, forteller Bista.

Og det er håp for mange. 
– De fleste som har mistet synet på et eller 
to øyne, kan opereres, forteller doktor 
Suresh.

Også Suk Maya. 

– De kaller det et mirakel her i fjellene,  
smiler legen, men forteller at det hele er  
en enkel operasjon. Jeg snitter opp øyet, 
fjerner den slitte linsen og erstatter den 
med en syntetisk linse.

Da Suk Maya legger seg under kniven, fore-
trekker hun ikke en mine. Hun viser ikke det 
minste spor av frykt, og femten minutter 
senere legger sykepleieren bandasje over 
øynene hennes.
– I morgen kan du se din datter, forteller 
legen før han går løs på neste pasient.

Landsbysensasjon
Nær samtlige innbyggere i den 200 hus 
store landsbyen Jumlakot, får raskt høre at 
Suk Maya skal ha fått synet tilbake. Når hun 
skal på sjekk på eye campen neste morgen, 
strømmer folk til. Har hun fått synet tilbake?

Pasienten blir leid til en stol utenfor huset. 
Folk pakker seg nysgjerrig rundt legen og 
Suk Maya. Bandasjene blir fjernet, og legen 
spør:
– Hvis du kan se meg, pek på min nese.

Suk Maya åpner øynene. Et smil brer seg 
sakte om munnen før hun presser peke- 
fingeren mot Sureshs nese.
– Ja, jeg kan se deg.

FAKTA: 
• Cirka 253 millioner mennesker i 

verden har så store synsproblemer  
at de ikke kan mestre hverdagen  
uten hjelpemidler. 

• Av disse er 36 millioner blinde. 
• 80 prosent av tilfellene kan  

forebygges eller kureres. 
• 51 prosent av synshemninger  

skyldes grå stær. 
• 90 prosent av de 253 millionene med 

synsproblemer lever i land uten godt 
utbygd helsevesen. 

• I Nepal, med rundt 30 millioner  
innbyggere, er det cirka 200 000 
blinde. Hele 6 millioner mennesker 
trenger hjelp i form av for eksempel 
operasjoner.
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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 

OptimalAssistanse AS er leverandør 
av funksjonsassistanse og BPA 
• OptimalAssistanse ble etablert i 2009. 

Vi har konsesjon og rammeavtaler med 
kommuner i hele landet.

• Vi «skreddersyr» funksjonsassistanse i 
samarbeid med deg og din arbeidsgiver, 
og BPA i samarbeid med deg.

Ring oss gjerne for å høre mer 
om våre tjenester.

Telefon: 69 12 96 00

Send oss gjerne en mail på:
post@optimalassistanse.no

www.optimalassistanse.no

• Ansatte i administrasjonen har  
helsefaglig bakgrunn, og kan veilede  
i forhold til BPA-søknad og tekniske 
hjelpemidler. Vi har fokus på muligheter 
og aktiviteter.

• Vi er lett tilgjengelige og responderer 
raskt. Vi er der når du trenger oss!

– en del av Ecura AS
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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 

Sunrise Medical AS
Delitoppen 3
1540 Vestby
T: 66963800
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

2-hjuls med hjelpemotor

NANDO PAS
Sunny Nindo PAS er en 2-hjuls 
tandemsykkel med hjelpemotor.

NÅ ER TIDEN INNE 
FOR Å PLANLEGGE 
SYKKELSESONGEN
Sunny Nando tandemsykler med ledsager bak eller 
foran. Syklene har hjelpemotor som gir spesielt god 
assistanse ved oppstart, ved sykling i motbakke og 
ved sykling i motvind. Nando kan leveres som 2- eller 3 
hjuls tandemsykkel. 3-hjul gir økt stabilitet på sykkelen. 
Dette merkes best ved av- og påstigning. Sunny Nando 
har mange innstillingsmuligheter og tilbehør som gjør 
det mulig å tilpasse sykkelen til den enkelte bruker. 

SYKLING 
ER FOR 

ALLE

3-hjuls med hjelpemotor

NANDO TOO PAS
Sunny Nando Too PAS er en 3-hjuls 
tandemsykkel med hjelpemotor.

AN_SunriseMedical_Tandem_Feb_2018.indd   1 18.01.2019   10.27.46
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I starten av tenårene fikk Ronny oppleve 
Blindeforbundets leire i Hurdal på Øvre 
Romerike i Akershus. Han var i en fase i livet 
hvor han, som andre, var på søken etter 
hvem man er. 
– Det var fint å få møte andre barn og 
unge som hadde de samme utfordringene 
som meg, på en hyggelig og sosial måte, 
forteller Ronny.

Leir er årets høydepunkt for veldig mange 
av landets blinde og svaksynte barn og 
unge. Der får man utfordre seg selv med 
spennende og annerledes aktiviteter, i til-
legg til å møte likesinnede.
– Åh, jeg husker vegring mot å legge seg, 
løping i gangene, og selvfølgelig vannkrigen, 
mimrer NRKs P3-Ronny med et stort glis og 
et drømmende uttrykk.

Tilbake på Hurdalsenteret: – Det var fint å få møte andre barn og unge som hadde de 
samme utfordringene som meg, minnes P3-Ronny.

Lar ikke det dårlige 
synet stå i veien Tekst: May Britt Haug | Foto: Jørgen Juul

Entusiasmen bobler over for Ronny Brede Aase (32) da vi møttes på gamle 
trakter. En ivrig P3-kjenning suser gjennom gangene på Hurdal syn- og 
mestringssenter, og ungdomstiden kommer brått tilbake. 



21

Ville ikke bli satt i bås
– Jeg husker det så godt! Akkurat i denne 
kroken her satt vi og så Norge-Brasil i VM-
finalen i ‘98. Det husker jeg så godt, stråler 
Ronny med iver og entusiasme og slår seg 
like godt ned i sofakroken. 

Førde-gutten var ikke spesielt opptatt av 
at han så dårlig i oppveksten. Han er blind 
på høyre øyet og ser svært dårlig på det 
venstre. Som barn gjennomgikk han flere 
operasjoner, men med liten effekt, derfor 
er synet slik det er i dag. Ifølge Ronny selv 
hadde han et naivt forhold til det hele. 
Synet skulle ikke ha noen innvirkning på 
hvem han var. 
– Det var utrolig viktig for meg at det ikke 
var synet som skulle definere meg. Jeg skulle 
ikke være han som så dårlig, forteller Ronny.

Katta ut av sekken
Det er ikke så mange som har fått med seg, 
hvor store synsproblemer Ronny har.

Godt bakoverlent og avslappet i sofaen, 
forteller han at det heller ikke har vært et 
bevisst valg å fortelle om synsproblemene.
– Jeg har blitt mer åpen om det på radio. 
Jeg har innsett at det finnes mange gode 
historier som det kan være gøy å prate om, 
sier Ronny med et bredt smil og galgenhu-
morglimt i øyet.
– Folk kjenner meg såpass godt nå at de vet 
hvem jeg er, det er ikke det dårlige synet 
som definerer meg.

Barndomsfilosofien gjelder fortsatt. Han 
vil bli sett for den han er, og ikke være «han 
med det dårlige synet».

Vanskelig valg
Våren 2018 måtte Ronny ta et vanskelig valg 
da det ble påvist grå stær på det venstre 
øyet. Skulle han operere i det øyet han så 
på, eller ikke? Risikoen for å bli helt blind 
var stor. 

Etter å ha tenkt seg nøye om, takket han 
nei til operasjon. Grå stær er en øyesykdom 
som forekommer oftest hos eldre, men 
den oppstå også hos personer som har hatt 
andre øyesykdommer over lengre tid.
– Jeg vil heller ha litt syn, enn ikke noe, 
sier Ronny.

Populær programleder
At han skulle bli en av Norges mest populære 
programledere på radio, visste han selvføl-
gelig ikke da han deltok på leir i Hurdal. 
Men at radio var stas, syntes Ronny allerede 
den gang. 

Han var utegående reporter med ti meter 
ledning på mikrofonen på Radio Hurdal. Og 
kanskje det var dette som ble spiren til at 
han i dag er hele Norges P3-Ronny? 

Det profesjonelle radiolivet startet med 
sommerjobb i NRK Sogn og fjordene i 
2006/07 da han gikk på videregående. 
Uredd som han er kastet han seg på P3-
audition i Trondheim i august i 2007, og 
fikk jobben!

Rå på stemmer
Enkelte ting i hverdagen som svaksynt er 
vanskeligere enn for normaltseende. 
– Det vanskeligste er at jeg sliter med å 
kjenne igjen folk. Enten de kommer brått på 
eller er et stykke unna, så har jeg ikke sjanse 
til å se hvem de er. Men jeg er rå på å kjenne 
igjen stemmen deres da! sier Ronny med 
sin egen gode radiostemme som så mange 
kjenner.

Det viktigste hjelpemiddel hans er smart-
telefonen:
– I disse digitale tider blir forskjellen visket 
mer ut, fordi jeg har mulighet til å se alt 
jeg vil, og slik jeg ønsker det, på mobilen, 
sier Ronny. 
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Siri mistet førerhunden brått:
– Afaia kom som en engel
Tekst: Mia Jacobsen og Marian Godø | Foto: Line Lyngstadaas

Men i mai stoppet livet opp da hun mistet 
bestevennen Homer, en herlig retriever 
som var helt unik. 
– En førerhund er ikke bare et hjelpemiddel. 
Det er også en venn og et familiemedlem. 
Og slik var det med Homer, sier Siri. 

Når hun snakker om Homer er det med 
varme og mye kjærlighet i stemmen. 
 
Ville gi opp
Homer hadde vært Siris førerhund i fem år 
da hun mistet ham.
– Det var forferdelig. Det er det verste som 
har skjedd meg, sier Siri.

Hun beskriver det som om en del av henne 
ble revet bort, plutselig og helt uten forvarsel.
– Det er en ubeskrivelig sterk sorg som gir 
en følelse av at man vil gi opp. Man havner 
på en måte utenfor seg selv, og alle reaksjo-
ner er sterke og skumle. Da er det godt å ha 
mann og barn som støtter, sier hun. 

Forferdelig beskjed
Sykdommen til Homer kom ut av det blå. 
En kveld Siri var på besøk hos moren sin, 
følte hun at Homer virket veldig rar og 
sliten. Hun la merke til at han var litt øm i 
ryggen, og dro til dyrlegen dagen etterpå.
– De tok alle mulige blodprøver, men alt 
var normalt. Det eneste var at han hadde 
en liten infeksjon, noe som kunne henge 
sammen med ryggproblemet, forteller Siri.

En morgen, én måned senere, var det helt 
klart at noe var alvorlig galt, og Siri fikk en 
ny hastetime hos dyrlegen. 

Dyrlegen tok et kjapt blikk på Homer, og 
kontaktet AniCura Dyresykehus i Oslo. Ikke 
bare det, hun insisterte på å kjøre Siri og 
Homer rett dit. Da begynte Siri for alvor å 
bli redd. 

På sykehuset lovet de å ta godt vare på 
Homer.

Det har vært en vond tid for Siri Hagen Rudlende (48). I tretti år har 
hun hatt førerhunder, og overgangen mellom dem har naturlig nok 
vært triste. Det er leit å avslutte et godt samarbeid. 

Unikt samspill: Siri Rudlende og førerhunden 
Homer hadde et nært og unikt forhold. Hele 
familien elsket han.
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Sterkt bånd: Det er sjelden det tar så kort tid å få ny førerhund. Siri møtte Afaia dagen 
etter at hennes forrige hund plutselig døde. – En førerhund er ikke bare et hjelpemiddel, 
men en venn og et familiemedlem, sier Siri.
 

Allerede før hun hadde kommet seg hjem, 
fikk hun telefonen hun fryktet. Homer hadde 
kreft i hele kroppen, en svært aggressiv form 
som hadde spredd seg med lynets hastighet. 

Det var ingen ting å gjøre
Siri fikk kontaktet barna Jenny og Tobias, 
ektemannen Loyd og moren, og de samlet 
seg på dyresykehuset. Der satt de sammen 
med den trofaste hunden sin til det var over.
– Det var forferdelig vondt å gå fra han 
etterpå, sier Siri.
 
En stor overraskelse
Helt plutselig sto Siri uten førerhund, og 
hun skjønte ikke hvordan hun skulle makte 
sommeren. Førerhundkursene arrangeres 
bare to ganger i året, så hun så for seg at 
hun tidligst kunne begynne å trene med 
en ny hund i oktober.

Fortvilet tok Siri kontakt med Hilde 
Strømsvold, en av trenerne ved Blinde-
forbundets førerhundskole. Hun hadde 
jobbet med henne og Homer, og dagen 
etter dro Siri til Hilde for å gråte sammen 
med henne. 

Men hun var ikke forberedt på hva 
som ventet. Hilde hadde nemlig en
ledig førerhund!
– Skal jeg prøve å gå med henne, tenkte jeg, 
eller er det galt å gjøre det mot Homer? Jeg 
mistet hunden min i går, og så prøver jeg 
en ny allerede i dag! Det føltes surrealistisk, 
sier Siri.

Men hun valgte å gå en tur med Afaia, den 
ledige goldradoren som hadde rykte på seg 
for å gå veldig sakte. Sammen med Siri var 
hun derimot ikke slik.
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Etter denne gåturen var det flere som 
jobbet knallhardt for at Siri og Afaia skulle 
få hverandre. Og de lyktes. Homer døde 
tirsdag 22. mai, det første møtet med Afaia 
var 23. mai, og allerede 28. mai fikk Siri og 
Afaia sitt eget kurs.

Annerledes logring
Den første Afaia fikk møte etter Siri, var 
datteren Jenny.
– Afaia var så glad, la seg ned og tok imot 
og logret. Da hørte jeg at hun logret på en 
helt annen måte enn Homer. Dette er fint, 
tenkte jeg. Dette kan gå bra, forteller Siri, 
som skjønte at det ikke var noe galt i å er-
statte Homer. Han vil alltid ha en stor plass 
i hjertet hennes.
– Jeg har et nærbilde av ansiktet hans på 
mobilen min, og hvis jeg har nesa helt nedi 
den klarer jeg å se det. Bildet kommer jeg 
alltid til å ha der, uten at det betyr at Afaia 
er mindre viktig for meg, sier Siri.

Hun er svært glad for at det er så stor  
forskjell på hundene.

– Homer var en kjempebamse, og det var 
godt. Mens han la seg til rette ved siden av 
meg på bussen, smetter Afaia under setet, 
og derfor blir hun ikke tråkket på.

Evige minner
Tidligere har Siri pensjonert førerhundene 
sine fordi de har vært slitne, men hun har 
likevel beholdt dem i familien, noen ganger 
med hjelp fra moren sin.
– Det var slik jeg hadde tenkt at det skulle 
bli med Homer også. Det at vi ikke fikk pen-
sjonisttiden hans sammen, vil alltid ligge 
der som et stikk i hjertet, sier Siri.

Homer ble kremert, og urnen hans står ved 
siden av urnen til Bess, en annen av Siris 
tidligere førerhunder. Mellom dem står en 
liten, hvit engel.
– Jeg skjønner virkelig hvorfor folk kjøper 
ting for å minnes noen. Selv har jeg kjøpt 
et smykke med to ringer, en stor og en 
liten, og jeg kjenner sterkt behovet for å 
skaffe meg en liten tatovering – til minne 
om Homer, sier Siri.

Ble raskt bestevenner: Afaia og Siri setter stor pris på hverandre. De går mye tur  
sammen, gjerne i Oslo parker, samt til teateret i sentrum.
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Det blir 
førerhundanlegg på Ås
Tekst: Mia Jacobsen | Foto: Espen Solli

Landsstyret vedtok i 2017 å bygge ny 
førerhundskole i tilknytning til Norges 
miljø- og biovitenskapelige universitet 
(NMBU) i Ås. Tiden frem til desembermøtet 
i 2018 har blitt brukt til å jobbe fram de-
taljerte forslag til bygge- og finansierings-
planer. På landsstyrets møte 8. desember 
2018, ble det enstemmig godkjent iverk- 
setting av byggeprosjektet.

Leder for prosjektgruppa som har jobbet 
med det nye anlegget, markedssjef Knut 
Fr. Blütecher er strålende fornøyd over be-
slutningen og gleder seg til å sette i gang.

– Vi har hatt fokus på at anlegget skal være 
effektivt, rasjonelt, innbydende, nøkternt, 
dyrevennlig, miljøvennlig, energieffektivt 
og så vedlikeholdsfritt som mulig. Disse 
fokusområdene er lagt til grunn i mate-
rialvalg, funksjon og flyt i anlegget med 
tanke på at det skal ha lang levetid og lave 
vedlikeholdskostnader, sier Knut. Videre 
forteller han at både firbente og tobente 
ved Hundeskolen Veiviseren er veldig klare 
for å flytte fra dagens lokaler i Vestby, til 
Ås hvor det også blir supre utearealer med 
luftegårder og treningsmuligheter. 

Blindeforbundets landsstyre har gått inn for bygging av anlegg 
for oppstalling og trening av førerhunder. Anlegget skal stå 
ferdig høsten 2020 på Ås i Akershus.

Den totale kostnadsrammen for bygge-
prosjektet, inkludert kostnader til pro-
sjektering, prosjekt- og byggeledelse 
for prosjektutvikling, utarbeidelse av 
tilbudsbeskrivelse, tilbudsinnhenting, 
kontrahering av entreprenør, oppfølging 
i byggetiden, samt fem prosent sikker-
hetsmargin, er anslått til i overkant av  
40 millioner kroner.

– Det er gjort avtale om profesjonell  
bistand til byggeprosessen med Aase  
Byggeadministrasjon AS og Fabel Arki-
tekter. Sistnevnte har og har hatt flere 
prosjekter på NMBU, blant annet NMBU 
Campus familieveterinær på Ås, opplyser 
Knut Fr. Blütecher.

Samtreningskursene skal fortsatt være 
ved Hurdal syn- og mestringssenter, hvor 
hund og bruker bor i tre uker før de kan 
godkjennes som førerhundekvipasje.
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Superhund eller servicehund? 
NRK1-serien Superhundene er en serie 
der omplasseringshunder trenes opp til 
å være til hjelp og nytte for mennesker 
med forskjellige funksjonsnedsettelser. I 
korte trekk er en superhund en hund som 
er opplært i privat regi, og spesialtilpasset 
den personen som skal ha hunden. Hunden 
har ingen grunnkunnskaper med tanke på 
den rollen den skal fylle.
 
En servicehund er et hjelpemiddel som 
utdannes av en hundeskole på bestilling 
fra NAV. Hundene er som oftest avlet fram 
spesielt med tanke på den jobben de skal 

ha. Alle hundene læres opp i et grunnpro-
gram med forskjellige lydighetsøvelser, men 
blir også spesialtilpasset til behovene til 
den som skal ha hunden som hjelpemiddel.

Kom med innspill til valget på landsmøtet 2019
Valgkomitéen i Norges Blindeforbund 
ønsker forslag på kandidater til valgene på 
kommende landsmøte. Kjenner du en som 
kan egne seg?  Spør vedkommende og 
send oss noen ord!

Valgkomitéen skal foreslå kandidater til: 
Sentralstyret, kontrollutvalget, planutval-
get, vedtektsutvalget og ny valgnemnd. 
Kanskje nettopp du vet om noen som kan 

gjøre en jobb for forbundet og fellesskapet i 
et av disse organene.

E-post sendes til nbfvalg@gmail.com
Vi må ha forslagene innen 1. april.

Med vennlig hilsen
Valgkomitéen i Norges Blindeforbund
Gert Kroken, Thor Tyslum, Brit Beate 
Eikehaug, Ann Sissel Jørgensen.

Søk støtte fra legater
Norges Blindeforbund forvalter en rekke legater for synshemmede. 
For detaljer om hva det kan søkes støtte til og hvordan du søker, les mer på 
www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundet.

Ønsker du oversikt over legatene i papirform/punkt kontakt info@blindeforbundet.no, 
eller ring 23 21 50 00.

            SØKNADSFRIST 1. MARS

Foto: istockphoto.com
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Norges Blindeforbund inviterer til tema-
kurs for foreldre med synshemming. 
Seende partner er hjertelig velkommen. 
Invitasjonen er også til deg som er en 
aktiv, synshemmet besteforelder.

Aktuelle foreldretemaer og refleksjoner i 
små samtalegrupper blir tett ledsaget av 
hyggelig samvær og artig underholdning. 
Endelig program blir sendt ut til alle delta-
kere i god tid før kurset. 

Tid og sted: Hurdal Syn- og mestrings-
senter fra 3.- 5. mai 2019. Programmet 
starter fredag kl. 16.00.

Påmeldingsfrist: 1. april 2019

Påmelding: Send en e-post til 
kommunikare.kursformidling@gmail.com.  

Pris: Registrerte synshemmede kan få dette 
som et habiliteringskurs, Blindeforbundet 
hjelper deg med søknad til Helfo. Fullpen-
sjon, kr 500 pr. døgn pr. deltaker, samme 
pris for seende partner. Annen ledsager får 
ikke rabattert pris. Vi har med flere hjelpere 
som bidrar til praktisk tilrettelegging. 

Reiseutgifter: Alle med rettigheter til 
habiliteringskurs for dekket reisen. Du må 
legge ut for billettene, disse refunderes i 
etterkant. 

For nærmere informasjon, kontakt: 
Kristin Berg, tlf. 45 66 09 83

Aktivitetssamling 
2019
Alle førerhundbrukere i Norge inviteres 
til aktive dager 7.-11. august 2019.

Kurset holdes med base på Hurdal syn- og 
mestringssenter.

Aktiviteter du kan forvente er tradisjonell 
lydighetstrening, i tillegg til hverdags-
lydighet som hilsetrening, passering og 
gå pent i bånd. Det blir også bytrening, 
hinderbane, skog og miljøtrening. I tillegg 
blir det foredrag.

Det vil være førerhundtrenere tilstede 
under kurset som leder treningsøktene i 
samarbeid med hjelpetrenere.

Norges Blindeforbund dekker reiseutgifter, 
forutsatt at du velger billigste reisemåte. 
Det er ønskelig at flest mulig benytter 
fellestransport fra Sporveisgata 10, Oslo S 
eller Gardermoen.

Det er begrenset antall rom til disposisjon, 
så har du behov for å ha med ledsager, må 
dere regne med å dele rom.

Påmeldingen starter 1. mars. 
Påmeldingsfrist er 3. april.

Kurset har plass til 40 deltakere. 
Egenandelen kr 1 500 for medlemmer i 
Blindeforbundet, og kr 1 850 for andre 
deltakere.

Påmelding til Britt Nonås, tlf. 906 90 133 
epost banonaas@online.no, eller til 
Stine Jåthun, tlf. 913 10 025, eller e-post 
stinejaathun@hotmail.com

Temakurs for 
foreldre med 
synshemming
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Rehabiliteringskurs
04.04. - 07.04. Introduksjon Hurdal
25.04. - 28.04. Introduksjon Solvik 
25.04. - 28.04. Introduksjon Hurdal
29.04. - 10.05. 1. påbygging Hurdal 
06.05. - 16.05. Grunnkurs Hurdal
09.05. - 12.05. Introduksjon Hurdal
23.05. - 05.06. Grunnkurs Evenes 
27.05. - 07.06. Grunnkurs Solvik 
13.06. - 16.06. Introduksjon Hurdal

Rehabiliteringskurs for personer 
i yrkesaktiv alder
08.04. - 12.04. Påbygging A Hurdal
20.05. - 29.05. 1. påbygging Hurdal
23.05. - 26.05. Introduksjon Hurdal
03.06. - 07.06. Kartlegging Hurdal
03.06. - 07.06. Påbygging B Hurdal

Temakurs mobilitet og orientering 
23.04. - 26.04. Temakurs 

mobilitet og 
orientering 

Hurdal 

17.06. - 22.06. Temakurs 
mobilitet og 
orientering

Evenes 

Temakurs IKT og digitale hjelpemidler
01.04. - 05.04. Temakurs IKT Hurdal
13.05. - 16.05. Temakurs IKT Hurdal
20.05. - 24.05. Temakurs IKT 

og digitale 
hjelpemidler 

Solvik 

11.06. - 14.06. Temakurs IKT Hurdal
07.06. - 12.06. Temakurs IKT 

og digitale 
hjelpemidler 

Evenes 

17.06. - 21.06. Temakurs IKT 
og digitale 
hjelpemidler

Solvik 

Temakurs Livsstil
07.04. - 12.04. Temakurs livsstil Evenes 
23.04. - 26.04. Temakurs livsstil Hurdal
17.06. - 21.06. Temakurs livsstil Hurdal 

Nedsatt syn og hørsel 
01.04. - 12.04. 1. påbygging Solvik    

Kurs for personer med 
hjernerelaterte synsvansker
08.04. - 12.04. Kartleggingskurs Hurdal
20.05. - 24.05. Kartleggingskurs Hurdal
11.06. - 21.06. Påbyggingskurs Hurdal

Voksenopplæringskurs
08.04. - 12.04. Punkt og 

taktil trening
Hurdal 

Familien i fokus
09.05. - 14.05. Temakurs familie Evenes                   
                
Foreldrekurs
03.05. - 05.05. Habiliteringskurs 

for synshemmede 
foreldre

Hurdal

Kurs og aktiviteter 2. kvartal 2019  

Hurdal syn- og mestringssenter
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Habiliteringskurs
01.04. - 05.04. Vinterfiske Evenes 
15.04. - 23.04. Påskeaktiviteter Hurdal
15.04. - 23.04. Aktivitets-

opphold i påsken 
Solvik

24.04. - 07.05. Mestringslykke Evenes 
02.05. - 05.05. Hagestell og 

dugnadsoppgaver 
Solvik

06.05. - 08.05. Smart navigasjon Hurdal
10.05. - 12.05. Byvandring i 

Bergen
Solvik

24.05. - 26.05.  Familiehelg 
- friluftsliv

Solvik

29.05. - 11.06. Sommer-
aktiviteter 1

Hurdal

03.06. - 07.06. Ut på tur Hurdal
07.06. - 10.06. Friluftsliv og 

havfiske 
Solvik

11.06. - 16.06. Allsang på Solvik Solvik
21.06. - 18.06. Sommer-

aktiviteter
Solvik

24.06. - 01.07. Vedlikehold hus 
og hage

Evenes

28.06. - 05.07. Sommer-
aktiviteter

Solvik

Ferieleiligheter
Ukeleie Mandag til 

søndag 
Solvik

Arbeidsliv
04.04. - 07.04. Karriereverksted

Førerhundskolen
06.05. - 24.05. Samtreningskurs Hurdal

Hønen gård bo- og mestringssenter. 
Voksenopplæringskurs
Januar til juni Kurs 1. Musikk og 

samspill
Hønen

Aktiviteter barn og unge
21.06. - 27.06. Barneleir Hurdal
28.06. - 04 07. Ungdomsleir Hurdal

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)
03.05. - 05.05. Tillitsvalgtkonferansen

Solvik syn- og mestringssenter Evenes syn- og mestringssenter
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EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Er du avhengig av godt lys ?

 
 

Vi hjelper øynene dine!

Øynene dine trives best  
med riktig lys!  
Det kan Evelyn hjelpe deg med!  

Hun kan hjelpe deg med alt fra 
den riktige lampen over bordet, 
til en helhetlig plan for  
belysningen i leiligheten og 
tilpasset dine øyne. 

www.adaptor.no   tlf: 952 35 264

Vi har stor tro på kraften i aktivitet og 
hvordan økt aktivitet i hverdagen
forsterker troen på en selv og gir økt 
livsglede. Alle skal ha lik mulig et til å 
mestre egen hverdag uansett utfordring. 
Vi er overbevist om at med de riktige for-
utsetningene kan den enkelte oppnå mer.

Vi har et særlig fokus på svaksynte og 
blinde og sponser derfor Eirik Bye og 
hans ledsager Arvid. Dette er et ledd i 
vårt arbeid med å fremme behovet for 
ledsagere i idretten og hverdagen.

Vi jobber kontinuerlig for å gjøre våre 
IT-systemer tilpasset Brukergruppens 
behov og innspill til dette arbeidet 
kommer direkte fra våre brukere.

Spør oss gjerne om BPA! 
Tlf: 40 00 22 03, man-fre 08-16 
eller per e-post: 
post@assistermeg.no

www.assistermeg.no

Vi har levert helse- og omsorgstjenester i Norge siden 2006. Vi er ledende på 
kompetanse innen Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og er i dag landets 
største private BPA-selskap.

Assistermeg AS 

– Vi våger å satse på dine drømmer
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En tur i skiløypa, klar og deilig luft, iskrystaller og kulde – det 
er det som skal til for å få kropp og hode klart for en krevende 
hverdag. Uten personlig assistanse ville dette ikke være mulig!

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

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

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

Vi har stor tro på kraften i aktivitet og 
hvordan økt aktivitet i hverdagen
forsterker troen på en selv og gir økt 
livsglede. Alle skal ha lik mulig et til å 
mestre egen hverdag uansett utfordring. 
Vi er overbevist om at med de riktige for-
utsetningene kan den enkelte oppnå mer.

Vi har et særlig fokus på svaksynte og 
blinde og sponser derfor Eirik Bye og 
hans ledsager Arvid. Dette er et ledd i 
vårt arbeid med å fremme behovet for 
ledsagere i idretten og hverdagen.

Vi jobber kontinuerlig for å gjøre våre 
IT-systemer tilpasset Brukergruppens 
behov og innspill til dette arbeidet 
kommer direkte fra våre brukere.

Spør oss gjerne om BPA! 
Tlf: 40 00 22 03, man-fre 08-16 
eller per e-post: 
post@assistermeg.no

www.assistermeg.no

Vi har levert helse- og omsorgstjenester i Norge siden 2006. Vi er ledende på 
kompetanse innen Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og er i dag landets 
største private BPA-selskap.

Assistermeg AS 

– Vi våger å satse på dine drømmer
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Ga regjeringen krav 
skrevet i punktskrift
Tekst: Vegard Valestrand | Foto: Kristin Kjæret

Null moms på frivillig arbeid, og sterkere 
satsing på dør-til-dør-transport. Det var 
blant kravene regjeringen fikk overlevert av 
Blindeforbundet i punktskrift.

Fredag 4. januar markerte vi oss utenfor Gra-
navolden Gjæstgiveri der regjeringsforhan-
dlingene foregikk. Sammen med Frivillighet 
Norge fortalte Blindeforbundet politikerne 
hvor viktig det er at frivillig arbeid bør få full 
momskompensasjon. Hadde man sluppet 
moms ville det betydd et enda bedre tilbud, 
og at flere blinde og svaksynte ville fått 
hjelpen de trenger til å mestre livene sine.

Ny FN-dag
Timingen var god siden FN har besluttet at 
4. januar skal markeres som den offisielle 
verdensdagen for punktskrift. Det er nemlig 
fødselsdagen til Louis Braille, oppfinneren av 
skrifttypen. Dermed en fin anledning å over-
levere kravene til politikerne i punktskrift. Et 
format som nok er ukjent for dem, og ikke 
noe man lærer seg over natta. Derfor fikk de 
også en versjon skrevet i vanlig skrift. 

PS! Les mer om hvordan den nye regjeringens 
poltikk vil berøre deg som synshemmet i 
Sverre Fugleruds spalte «Vi mener» på side 7.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore 
Sanner (H) mottar våre krav skrevet i punkt-
skrift fra Blindeforbundets Sverre Fuglerud. I 
bakgrunnen står statssekretær Atle Simonsen 
(Frp) med bysten av Louis Braille.

Blindeforbundets delegasjon var ledet av 
seksjonsleder for samfunnskontakt Sverre 
Fuglerud. Her står han sammen med 
Frivillighet Norges generalsekretær, og 
flankert av Oslo fylkeslags Hanne Beate 
Misund og Unni Fauskrud.




