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En bit av norsk kunst- og kulturhistorie:

Skuespiller Henny Moan byr på seg selv
App-tips til nytte og glede
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Brukerstyrt
personlig
assistanse.
Helt enkelt.

Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi deg mer om hvordan vi kan
hjelpe deg med brukerstyrt personlig assistanse.
Human Care AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker, bpa@humananorge.no,
humananorge.no.
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Fokus på forskning

Vi skal bidra til at færrest mulig blir rammet
av synstap, står det i innledningen til Norges
Blindeforbunds prinsipprogram. Det ligger i dette at
vi har tro på at forskningen en dag vil komme så langt
at nærmest alle øyesykdommer kan kureres. Derfor
er det på tide at vi har fått på plass en forskningssjef.
Henne møter du på side 13.
Hvis vi tenker 100 år tilbake, ble folk i Norge blinde av
grå stær. For 50 år siden ble mange blinde av grønn
stær. Sykdom i netthinnen er en fryktet følgeskade av
diabetes. I saken med Per Werner Larsen får vi innblikk
i de store fremskrittene innen diabetesforskning.
Hvem vet hvor vi er om 10 år? Det høres ut som fiksjon,
men en bildechip kan erstatte øyets lysfølsomme
celler, stamceller til ny netthinne produseres på 3Dskrivere, og om få år vil et øye fra en donor gi blinde
helt normalt syn. Hvis forskerne lykkes.
Norges Blindeforbund skal stimulere forskning innen
øyemedisin, øyehelse og de psykologiske og sosiale
aspektene ved det å være synshemmet, står det i
prinsipprogrammet. Dette er vårt løfte, og nå er vi
virkelig i gang!
Mia Jacobsen
kommunikasjonssjef

Synspunkt
Utgis av: Norges Blindeforbund
– synshemmedes organisasjon
Beskytter: Prinsesse Märtha Louise
Ansvarlig redaktør: Mia Jacobsen
Redaktør: May Britt Haug
Bidrag sendes: Norges Blindeforbund,
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo
Merkes: Synspunkt
Tlf.: 23 21 50 00.
E-post: info@blindeforbundet.no
www.blindeforbundet.no

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, illustrasjoner: vectorstock.com, trykk: 07 Gruppen AS.
ISSN 2464-3904.

Påminnelse: Frist for
Synspunkt nr. 2/2020 er
12. mars.
Utgivelsesdato 6. april.
Forsidebilde: Et innblikk i Henny
Moans liv. I hennes hage på
Jar står fortsatt den lille røde
stuen. Dette var skrivestuen
til André Bjerke, men også Ole
Paus skrev noen av sine ypperste
viser her på 70-tallet. Foto: Line
Lyngstadaas
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Sven Thore Oredalen har besøkt over 650 synshemmede:

– Det viktigste er å lytte
Tekst: Inger Aanesland | Foto: Bjørnar Larsen, Varden

Svenn Thore Oredalen fra Skien har i 16 år vært på hjemmebesøk
hos personer i alle aldre som nylig har mistet synet. Det har blitt
rundt 650 besøk.
86-årigen er rehabiliteringskontakt for
Norges Blindeforbund i Telemark. Som
synshemmet, og medlem av Blindeforbundet, drar han på hjemmebesøk til folk
som nettopp har mistet synet. Avisen
Varden skrev om skiensmannens supre
innsats i januar i år.
De siste 16 årene har han besøkt personer
i ulike aldersgrupper og livssituasjoner.
Han informerer om ulike hjelpemidler, om
Blindeforbundets rehabiliteringstilbud,

om ulike stønader og serviceordninger fra
kommunen, samt hvordan man går fram
for å få dem. Oppgaven er å motiverer
synshemmede til å takle hverdagen.
– Det viktigste for meg når jeg kommer inn
i et hjem, er å lytte. Å la brukeren fortelle
om sin situasjon, sin sorgprosess og hva
vedkommende ønsker. Ut fra dette forteller jeg om ting som kan være til hjelp.
Det kan dreie seg om lesetrening, det kan
være hjelpemidler og kanskje man trenger
å komme til Hjelpemiddelsentralen for
å få den hjelpen de kan gi, sa Oredalen i
intervjuet med avisen Varden.
Nesten 70 prosent av de Oredalen
besøker har samme øyesykdom som
han. Svenn Thore fikk diagnosen
aldersrelatert maculadegenerasjon
(AMD) da han kun var 30 år gammel.
Oredalen forteller til Varden at det er ikke
sjelden at de han besøker ønsker å bli
medlemmer i Blindeforbundet og en del
av forbundets felleskap

Engasjert ildsjel: Sven Tore Oredalen lar
ikke alderen stoppe seg i å dra på viktige
hjemmebesøk, det har blitt over 650
stykker til nå.
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– Det er viktig at nye synshemmede ikke
isolerer seg. At man prøver å akseptere
det som har skjedd og konsentrerer seg
om de muligheter man har – og ikke
tenker så mye på hva man ikke kan lenger,
sier Oredalen i Varden.

Blindeforbundet betyr så mye

Lederen
for lokalt
arbeid

Av: Øystein Hvenekilde Fylling | Foto: Jørgen Juul

Det er et halvt år siden den spennende dagen.
Dagen da jeg fikk begynne å jobbe i Norges
Blindeforbund, det forbundet som har betydd
så mye for meg.

Du lurer kanskje på hvem denne «jeg» er,
og ikke minst hvorfor han skriver til deg?
Jeg er Øystein. 41 år, vokst opp i Ålesund,
men bor i Bærum sammen med kona og
guttene våre som er seks og ni år. Jeg er født
med albinisme og har vært svaksynt hele
livet.
«Aha», tenker du kanskje, «det er derfor
Blindeforbundet har betydd så mye», men
det er ikke det. Det å være svaksynt er bare
inngangsbilletten.

Grunnen til at jeg skriver, har jeg ikke
kommet til ennå. Den er at jeg leder
seksjonen fylkeskontorene er knyttet til. Den
som vi har kalt «lokalt arbeid», og denne
spalten er «det lokale hjørnet» i Synspunkt.
Jeg har rukket å møte de fleste som jobber
i seksjonen, og har konkludert med at jeg
synes de er fantastiske. Det er ingen av dem
«som bare har en jobb». De vil virkelig noe,
og det vil styrene deres også.

Blindeforbundet har betydd så mye fordi
det består av så mange fine mennesker
som har gitt meg tillit og vennskap. Fordi
barne- og ungdomsarbeidet vårt ga meg
opplevelser alle barn drømmer om i en form
som passet for blinde og svaksynte. Fordi
Blindeforbundet først ga meg venner over
hele landet og deretter over hele Europa
gjennom vervene jeg har hatt.

Jeg har reist rundt og møtt mange disse
første månedene. Det jeg har sett, er
engasjerte, interesserte mennesker som
ønsker å gjøre verdien av medlemskapet i
Blindeforbundet høyest mulig for hver enkelt.

Jeg kan fortsette, men du har vel tatt
poenget for lengst. Blindeforbundet
betyr så mye fordi du og alle de andre
medlemmene er de dere er, og gir det
dere gir.

Jeg gleder meg derfor veldig til å fortsette
arbeidet for en enda bedre organisasjon, og
ikke minst til å lese denne spalten hvor de
lokale stemmene deler sine tanker i hvert
nummer av Synspunkt.

Det finnes mange synspunkt på hvordan vi
oppnår det. Noen av dem er motstridende,
men ingen er tilfeldige eller ugjennomtenkte.
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Har
du hørt
at ...
Steinkjer og omegn lokallag er
stiftet. Det er nå syv lokallag i
Trøndelag. I slutten av januar ble
Steinkjer og omegn lokallag stiftet.
Medlemmene i Steinkjer, Snåsa
og Inderøy har nå tilhøre i dette
lokallaget. I styret ble Johan Solheim
leder, Anne Sofie Hafstad og Anne
Grete Heggstad styremedlemmer, og
Ottar Strand varamedlem.

Ungdomsbedriften Grønn box fra
Vinstra videregående skole har
satt opp returbokser for tomme snusbokser flere steder i Gudbrandsdalen.
En velger mellom å støtte Naturvernforbundet, Barnekreftforeningen
eller Blindeforbundet i Fron og
Ringebu. Grønn box har fått til et
samarbeid med Swedish match som
er Norges største snusprodusent. De
gir én krone per tomme snusboks til
det formålet som en velger.
Marie Luise Saunes fikk Frivilligprisen
2019. I mange år har hun vært leder
for Solringen Lokallag av Norges
Blindeforbund, samt at hun har
holdt flere kurs på Hurdal syn- og
mestringssenter. Ved prisutdelingen
holdt ordfører Bernt Brandal på
Hareid tale til vinneren. Fra Sparebanken Møre fikk hun 10 000 kroner
i prispenger, 5 000 av disse ga hun til
Blindeforbundets iCare-prosjekt og
øyeklinikken i Nepal.

Nytt styre for nytt lokallag: Johan
Solheim, Anne Sofie Hafstad og Anne
Grete Heggstad, skal være med å styre
det rykende ferske Steinkjer og omegn
lokallag. Foto: Sigrid Westrum Lyngstad
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Blindesakforeningen legger ned
etter 75 år – har delt ut 1,8 millioner
kroner i gaver. På det ekstraordinære
årsmøtet ble det besluttet å legge
ned den lokale blindesakforeningen.
Når foreningen nå opphører har
den 28 medlemmer, hvorav 9 aktive.
Det har blitt delt ut ca. 1,8 millioner
kroner til Norges Blindeforbund
Buskerud, Førerhundskolen,
stipendiefond for blinde og svaksynte ungdommer, Lydavisen,
blinde og svaksynte i distriktet og
til Hønen gård.

Blindeforbundet mener:

Vi må mer frem i
folks bevissthet

Av: Karsten Aak, konstituert generalsekretær

Vi har lagt landsmøtet 2019 bak oss og mange spennende
oppgaver, utfordringer og muligheter står foran oss. Vi skal satse
mer på forskning, jobbe for å bli autorisert som miljøfyrtårn-bedrift,
styrke innsatsen på teknologiområdet, og videreutvikle vårt
rehabiliterings- og habiliteringsarbeid. Bare for å nevne noe.

Organisasjonen har jobbet med organisasjonskultur, konflikthåndtering, etiske
retningslinjer og retningslinjer for seksuell
trakassering. Dette for at Blindeforbundet
skal bli en trygg møteplass både lokalt og
sentralt.
Det har vært en klar forventning fra våre
medlemmer om at vi fremover må få en
sterkere «svaksynt-profil». Dette må
gjenspeiles i all vår kommunikasjon utad.
Navnet til organisasjonen ble også
diskutert på landsmøtet. Selv har jeg
forståelse for at navnet «Blindeforbundet»
kan føre til at personer som har fått synsproblemer, men ikke er blinde, vegrer seg
for å ta kontakt med oss. Det synes jeg
selv var vanskelig som svaksynt tenåring,
da jeg ble medlem i 1978.
Etter mer enn 40 år i organisasjonen så
tenker jeg at vi ikke har lykkes godt nok
med å fortelle det norske folk hvem
vi er, og hva vi har å tilby. Det er ikke
nødvendigvis navnet som betyr noe,
men det folk assosierer med navnet vårt.
Undersøkelser over flere år viser at vi er

best kjent for «førerhund», «innsamlinger»
og «hvit stokk». Det blir unyansert, selv
om omdømmet vårt er godt og veldig
mange kjenner til oss.
Hva ønsker vi at folk skal assosiere oss med,
da? Jeg mener følgende punkter er viktige:
• Blindeforbundet er organisasjonen som
er der for alle som sliter med synet.
• Jeg må til Blindeforbundet for å bli
rehabilitert etter synstap.
• Blindeforbundet ivaretar mine
rettigheter i samfunnet når jeg har
fått et synsproblem.
• Blindeforbundet har fokus på øyehelse
og forskning.
I årene fremover blir det viktig at vi
legger gode planer, investerer penger og
menneskelige ressurser med mål om å
endre folks oppfatning av hvem vi er.
Derfor er jeg veldig glad for at landsmøtet
og landsstyret vårt ville være med på
satsingen som vi har kalt «Offensiv 2020».
Jeg håper organisasjonen vår vil styrke
denne innsatsen i årene som kommer også.
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Scener fra
et kunstnerliv
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Spenning, dramatikk, humor og kjærlighet.
Skuespillerlegenden Henny Moan (84) ser tilbake
på et innholdsrikt liv.

Å tre over terskelen til Henny Moan,
er å bevege seg inn i norsk kunst- og
kulturhistorie.

Faren var oppsynsmann i Finnmark, så
familien flyttet mye rundt og bodde på
mange forskjellige steder.

Veggene er prydet med teater- og filmplakater i alle størrelser og fasonger. Det
er tegninger og malerier skapt av noen
av våre største kunstnere, blant andre
Frans Widerberg, Odd Nerdrum og Inger
Sitter – alle med personlige hilsener til
skuespilleren selv.

Barndommen har satt spor. Henny
forteller om gleder og sorger, og
skuespillerferdighetene trer inn så
en kan se det hele levende for seg.

På 1950- og 60-tallet, og helt frem til
2007-tallet, var Henny Moan en av de
fremste kvinnelige skuespillerne i landet,
med sentrale roller på Det norske teatret,
Nationaltheatret, i Fjernsynsteatret og
Oslo Nye Teater. Alt som pryder veggene i
den store rødmalte villaen på Jar i Bærum
vitner om Henny Moans kunstnerliv, samt
hennes betydning for sine medmennesker
gjennom tiden.
Henny Moan er født i Talvik, det vi i dag
kjenner som Alta. Da 2. verdenskrig brøt
ut 9. april 1940, var Henny fire år gammel.
Familien bodde da utenfor Vadsø og levde
tett på den samiske befolkningen.

Fireåringen hadde på denne tiden en
samisk barnepike. Mamma hadde sydd
en egen kofte til henne. Henny ville jo
ha samme drakt som barnepiken, og var
så stolt!
En iskald vinterdag skulle hun være med
barnepiken hjem og sove over. Ferden gikk
på spark.
– Jeg husker fortsatt lyden fra meiene som
gikk på den iskalde snøen. Det var som
musikk! Og skjørtet som svingte innover
mot leggene, for det var en fotsid kofte.
Hjemmet til Henny og familien var det
første huset som ble okkupert. Hun
minnes den dagen da tyskerne kastet
ut alle møblene deres, med gru.

Møt et
medlem
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Omgitt av norsk kulturhistorie: Veggene i Henny Moans hjem prydes med film- og
teaterplakater, malerier og tegninger av skuespilleren og hennes liv og virke.

Familien var så stolte over endelig å ha
fått et eget hus, men så kom tyskerne og
kastet dem ut. Henny kjemper mot tårene
mens hun forteller dette.
Dagen etter våknet Henny og storebror
Boye opp på flisloftet. På alle jordene
utover hadde tyske soldater slått leir.
Familien måtte bort og reiste til Gratangen
i Nord-Troms, til besteforeldrene.

Hvorfor det var skuespiller Henny skulle
bli, er hun jammen ikke sikker på. Men
som barn likte hun å kle seg ut i mammas
gamle kjoler, så lysten har nok alltid ligget
latent.
Arbeiderbladet hadde en vårdag i 1953
en annonse fra Statens teaterhøgskole. I
all hemmelighet søkte Henny. Hun fikk
komme til opptaksprøve i store Oslo, langt
der sør, og fremførte først Nordahl Griegs
«Men imorgen».
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Med en god latter beskriver hun hva hun
hadde på seg denne spennende dagen for
67 år siden.
– Jeg hadde på meg det grå skjørtet jeg
hadde vært grønnruss i. Og grønn genser.
Nedover skjørtet hadde jeg lapper med
navnene på de stedene hvor vi hadde vært
på russe-race.
Her fikk hun også sin første opplevelse av å
stå på scenen.
– Jeg kom inn, så kom lyset på. Og jeg så
ingenting! Jeg ble så blendet, så blindere
jente har det ikke vært på den scenen. Men
jeg skulle også spille en blind pike, så det
passet bra.
Henny kom inn som elev på det aller første
kullet høsten 1953.
Innspillingene av de to filmene «Ni liv»
og «De dødes tjern» var noe av det første
Henny Moan gjorde på lerretet. Filmene
går verden rundt den dag i dag. De har
begge nylig gått på norske kinoer igjen,
denne gangen i nyinnspillinger. Henny
Moan har ikke sett nyinnspillingene, og
synes ikke særlig om denne praksisen.
– De kunne heller ha gitt pengene til dem
som vil skape sitt eget og som de ser har
talent. De unge får jo knapt lage film, fordi
det finnes jo ikke penger, sier hun bestemt.
Det var på settet under innspillingen av
«De dødes tjern» hun møtte dikteren
André Bjerke. Kjærlighet ved første blikk
ble det ikke.
– Men det var underlige greier, han
fanget meg rett og slett, sier hun med
tenksom stemme.
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Nybakte foreldre: Henny Moan og André
Bjerke med datteren Vilde i 1960. De to var
et par i 13 år. Foto: Privat

I 12 år (1959–1972) var Henny gift med
dikteren. Det var til tider et krevende ekteskap, da Bjerke var alkoholiker i perioder.
– Han drakk overhodet ikke når han
arbeidet. Da jobbet han dag og natt,
forteller hun.
Når han drakk, bare forsvant han og kunne
bli borte i flere dager. I ettertid har hun
forstått at han til tider hadde behov for å
få slappe helt av også.
Datteren Vilde ble født i 1960. Henny
jobbet selv med både film og teater i
denne perioden, og dette arbeidet var
vanskelig å kombinere med morsrollen.

Flere av diktene André Bjerke skrev,
dedikerte han til sin kjære Henny. Hun
fikk en stor skinninnbundet bok med
håndskrevne personlige dikt.
Hun proklamerer:
«Åtte roser vil jeg gi deg.
En fordi du er så pen.
En for alle drømmer i deg,
lar du meg få plass i en.
En fordi du er en hulder
En fordi du er en ånd»
Men lykken varte ikke evig.
– Da Bjerke atter en gang kom ut på seil og
der til falt i havet med en lettsindig kvinne,
var det jeg bruste til med den røde penn og
satte kors over diktene i den nydelige bok,
forteller hun dramatisk.
Dette har hun angret dypt på i alle år.
Heldigvis er diktene utgitt i hans ulike
diktsamlinger. André Bjerke har betydd
mye for norsk kulturliv, og også for henne
personlig.

melding om at «Du Henny, du har aldersrelatert macula degenerasjon (AMD)».
– Det er vanskelig. Jeg blir så sliten av å
ikke se. At du stadig må tenke på hvert
skritt du tar og hver ting du gjør. Det er
anstrengende, forteller hun med sårhet i
stemmen.
Hun har nå levd med denne øyesykdommen som skader skarpsynet i en 13-års tid.
Skarpsynet blir gradvis forverret, og en blir
gjerne mer og mer lysømfintlig.
Hun ser ikke ansikter lenger. En parallell
er jo at hun aldri så publikum fra scenen
heller. Nettopp på grunn av det sterke
lyset som skulle fremheve henne.
Henny sitter nå med ryggen mot det skarpe
sollyset, ved det store spisestuebordet som
har vært en samlingsplass for kultureliten.
Der har hun sittet med mang en kunstnervenn og filosofert opp igjennom årene. Det
kjennes helt spesielt å ha fått æren av å
tre over terskelen til skuespilleren Henny
Moans hjem og liv.

Henny Moan er blitt 84 år, men hun er
sprek og virker yngre med sitt levende
ansikt og det halvlange håret der krøllene
faller naturlig.
Hun bor fortsatt i den store rødmalte
sveitservillaen fra 1920 på Jar, som hun og
André Bjerke kjøpte i 1963. Og målet er å
bli boende så lenge som mulig.
Men hun synes at de siste 10-15 årene har
blitt mer og mer krevende.
– Optikerne ga meg stadig nye briller.
Det tok i grunnen lang tid før jeg fikk klar

Uforglemmelig scene: Henny Moan på vei ut
i tjernet i den udødelige filmklassikeren «De
dødes tjern». Foto: NTB Scanpix
11

Aurora LED oppladbare bordlamper
Med Aurora LED har du en praktisk lampe til bruk
der hvor du ikke har tilgang til strøm. Lampen er
oppladbar og gir inntil 10 timer med lys før du må
lade den opp. Passer derfor også perfekt på hytta,
bobilen, båten eller i campingvognen. Kan fås med
innebygd termometer, kalender og klokke med
alarm og snooze. Lampen kan tilpasses ditt lysbehov
på skrivebordet, ved symaskinen eller på nattbordet.
Lyset kan dimmes i 3 nivåer.

www.adaptor.no Tlf: 23 21 55 55

Vi hjelper øynene dine!
EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Smidig BPA for
synshemmede
Vi i Stendi Assistanse lytter til den enkeltes
ønsker og skreddersyr BPA-ordningen for
blinde og synshemmede. Om ønskelig bistår
vi gjerne med å finne de riktige assistentene.
For den som vil, kan vi også hjelpe til med
søknaden og gi grundig opplæring i det å
være arbeidsleder.
Vi er alltid tilgjengelige, og våre rådgivere kan
gi deg veiledning på telefon 24 timer i døgnet,
365 dager i året.
Ring oss gjerne! Det er helt uforpliktende.

974 80 800
stendi.no/bpa
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Blindeforbundet har fått
forskerbrillene på
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Mia Jacobsen

Inga Britt Kjellevold Haugen er Norges Blindeforbunds første
forskingssjef. Nå skal flere synshemmede få rett behandling til
rett tid og færrest mulig bli rammet av synstap.
Gjennom Blindeforbundets forskningsfond,
har organisasjonen i flere år stimulert til
forskning innen øyemedisin, øyehelse og
synsrelaterte temaer. Forskningsarbeidet
skal intensiveres i årene fremover.

Hun har en doktorgrad fra det medisinske
fakultetet ved Universitetet i Oslo.

– Det gjøres en fantastisk jobb allerede, men
nå får vi muligheten til å styrke innsatsen.
Det gjelder også forebygging av synstap og
å bidra til å finne enda bedre diagnostiseringsverktøy og behandlingsformer, sier den
nyansatte forskningssjefen engasjert.

Bedre livssituasjonen
De to siste årene har Inga Britt jobbet som
seksjonsleder for service i Blindeforbundet.
Hun erfarer at helse-Norge kanskje ikke
har den fulle forståelse for de mange utfordringer som kan oppstå ved synstap. Å bidra
til å øke kunnskapen om dette, var en stor
del av motivasjonen til å søke på den nyopprettede stillingen som forskningssjef.

Inga Britt er optiker i bunn og har 35 års
erfaring med syn, øyehelse og biomedisin. I
22 år var hun forsker, foreleser og kliniker ved
det som i dag er Universitetet i Sørøst-Norge.

– Jeg ønsker at den enkelte synshemmede
og hvert medlem i Norges Blindeforbund
skal føle at de får nytte av den økte satsingen
forbundet nå gjør, sier Inga Britt.
Har satt seg høye mål
Innenfor øyeforskning har Blindeforbundets
forskingssjef flere høye mål: stimulere til
tverrfaglige samarbeid, kompetanseheving
knyttet til utfordringene som følger med
synstap og at flere synshemmede skal få ta
del i forskning.

Forskningsfokus: Med Inga Britt Kjellevold
Haugen som historiens første forskningssjef
skal Blindeforbundet nå jobbe mer målrettet
på forskningsfeltet knyttet til synshemmede.

– Målet er at Norges Blindeforbund skal få
en større samfunnsrolle innen synsrelatert
forskning, og gjennom det skal vi også
synliggjøre vår brede kompetanse innen
syn og rehabilitering, sier forskningssjefen
som gleder seg til å ta fatt på oppgavene.
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TV-programmer skal være
tilgjengelige for funksjonshemmede
Tekst: May Britt Haug

Fra nyttår er kringkasterne pålagt strengere krav til å gjøre
programmene tilgjengelige for funksjonshemmede.

– Alle skal ha tilgang til informasjon, og
derfor utvider vi forpliktelsene til kringkasterne, uttalte daværende kultur- og
likestillingsminister Trine Skei Grande (V)
i en pressemelding som ble publisert i
desember 2019.
Tidligere har kringkasterne hatt krav
om å tekste programmer.
– Fra 1.1.2020 har det også blitt stilt
krav til tegnspråktolking, lydtekst og
synstolkning, opplyser Hanne Nistad
Sekkelsten, direktør for juridisk og
regulatorisk avdeling i Medietilsynet.
Forskriftene innebærer at NRK har fått
krav om å ukentlig sende programmer
med synstolking. TV 2 og TVNorge har
fått krav om månedlige programmer med
synstolking, og ukentlige program med
tegnspråktolkning. Det er kun NRK som
må tilby lydtekst. I tillegg har NRK fått
krav om å fulltekste samisk program.
Går du surr i begrepene? Synstolking er
en stemme som forteller hva som skjer i
bildet. Lydtekst er en syntetisk tale som
leser opp undertekstene når et program
er tekstet.
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Uvisst tilbud
Forskriftene ble vedtatt rett før jul, men
det kan virke som den har kommet noe
brått på kringkasterne. Sekkelsten i
Medietilsynet forteller at forskriftene
har vært ute på høring. Så helt ukjent bør
det vel kanskje ikke være?
NRK har i flere år jobbet for å gi blinde
og svaksynte en bedre TV-opplevelse.
Tilbudet om synstolkede programmer
øker. Lydtekst er tilgjengelig i alle kanaler,
fra sommeren 2019 også for Dagsrevyen.
Synstolkingen og lydtekstingen finnes på
egne kanaler, samt på NRKs nett-tv.
TVNorge eies av Disovery. De har ikke
respondert på våre henvendelser om
saken. Så hva de foretar seg er uvisst.
TV 2 derimot var raske med å svare oss.
De er i full gang med å utrede saken. De
ønsker å svare Medietilsynet før de gjør et
intervju med oss.
Kanalene har fått frist 12. februar til
å svare tilsynet på hvilke tiltak de vil
iverksette. Fristen er etter at redaksjonen
for Synspunkt har avsluttet sitt arbeid.

Sekkelsten fra Medietilsynet forklarer i
et intervju til Radio Z at forskriftene gir
rom for at tilbudet som gis er avhengig
av om det er praktisk og teknisk mulig å
gjennomføre. Men at det må være en høy
terskel for å påberope seg dette.
NRK-tilbudet
NRKs egenprodusert drama synstolkes.
Når programmet sendes på vanlig TV,
sendes den synstolkede versjonen på
NRKs tilhørende lydtekstkanal. Alle serier
blir lagt ut på nett i NRK TV, www.tv.nrk.
no. Du må velge fanen «kategorier» og så
velge «synstolk».
NRK-serier som «22. juli», «Allerud
videregående», «Twin», «Heimebane»
og «Side om side» er alle synstolket.
I nett-tv publiserer NRK også innkjøpte
norske, svenske og danske synstolkede
programmer, som «Vår tid er nå», «Fred til
lands», «Broen» og «Bonusfamilien».
NRKs egne lydtekst-kanaler
NRK har egne TV-kanaler for tjenestene:
NRK1 lydtekst, NRK2 Lydtekst og NRK
Super/NRK3 lydtekst. Hvordan TV 2 og TVNorge gjør det kan enda ingen svare på.
Du finner NRKs kanaler i kanalmenyen.
Kanalnummer varierer ut i fra hvilken
distributør du har.

Altibox: Kunder som ikke har sortert
kanallisten finner kanalene før NRK Tegnspråk. Kunder som har sortert kanallisten
finner kanalene bakerst i kanallisten.
Bakkenettet/Riks-TV: Kanal 997 – NRK1
lydtekst, Kanal 996 – NRK2 lydtekst,
Kanal 995 – NRK Super/NRK3 lydtekst
Telenor: Kanal 396 – NRK1 lydtekst,
Kanal 397 – NRK2 lydtekst, Kanal 398 –
NRK Super/NRK3 lydtekst
Canal Digital satellitt: Kanal 222 – NRK1
lydtekst, Kanal 223 - NRK2 lydtekst, Kanal
224 – NRK Super/NRK3 lydtekst
Get: Kanal 152 - NRK1 lydtekst, Kanal 153
– NRK2 lydtekst, Kanal 154 – NRK Super/
NRK3 lydtekst
Telenor IPTV: Kanal 397 – NRK1 lydtekst,
Kanal 396 – NRK2 lydtekst, Kanal 395 –
NRK Super/NRK3 lydtekst
Viasat: Kanal 401 – NRK1 Lydtekst,
Kanal 402 – NRK2 Lydtekst, Kanal 403 –
NRKSuper/NRK3 lydtekst
NRK Publikumservice kan hjelpe deg:
info@nrk.no, telefon 23 04 70 00.

Ved bruk av appen MoveiReading får du
synsstolking på kino
Alle norske filmer som får filmstøtte fra Norsk filminstitutt må synstolkes.
MovieReading lastes ned til din smarttelefon. I appen ligger det en liste over alle de
filmene som er tilgjengelig med synstolking. Du laster ned filen til telefonen. Når du har
satt deg godt til rette i kinosetet og filmen starter opp, så setter du i gang lydsporet på
telefonen. Husk øretelefoner på mobilen slik at bare du får høre synstolkingen.
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Kaptein Karsten Aak
skal som konstituert
generalsekretær føre
Blindeforbundet trygt
gjennom 2020.

Stuerten styrer nå skuta
Norges Blindeforbund

Tekst: May Britt Haug | Foto: Blindeforbundet

Karsten Aak fra Åndalsnes har siden tidlig i ungdommen hatt et
stort hjerte for Blindeforbundet, og var tidlig ute med å engasjere
seg. Det neste året skal han styre forbundet videre.
Det siste året har 61-åringen fungert som
generalsekretær, og fra 16. november 2019
ble han konstituert generalsekretær. Aaks
konstituering kommer etter at Arnt Holte
valgte å fratre som generalsekretær av
helsemessige årsaker.
I niårsalderen ble det avdekket at Karsten
hadde synsproblemer. Han fikk diagnosen
Retinitis pigmentosa (RP) da han var 21.
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Etter grunnskolen utdannet han seg som
kokk og jobbet i flere år som stuert på en
av Norges største fiskebåter. Synsresten
hans i dag er cirka tre prosent.
Blindeforbundet ble viktig
Det var i 1978 hans mor tok kontakt med
Blindeforbundet.
– Raskt fikk jeg besøk av rehabiliteringskontakt Knut Nerheim, og jeg kom på kurs
på Kastvoll, forteller han.

Kastvoll var et av Blindeforbundets sentre,
med beliggenhet på Inderøy i Trøndelag.
Som den ivrige og engasjerte karen
Karsten både var og er, ble han raskt
engasjert i blindesaksarbeidet.
– Min første oppgave i forbundet var å
være den første ungdomskontakten. Jeg
skulle samle all synshemmet ungdom i
fylket mitt. Deretter ble jeg første leder i
ungdomslaget i Møre og Romsdal.
Siden gikk det slag i slag for Aak.
Bare 21 år gammel, trolig som tidenes
yngste, ble han valgt til fylkeslagsleder i
Møre og Romsdal fylkeslag. Han fikk tidlig
erfaring fra både landsstyret og sentralstyret
der han har vært medlem i to perioder. I
1990 startet han som daglig leder (fylkessekretær) for Møre og Romsdal fylkeslag.

med min kone Marianne, forteller Karsten
med fryd, og familien inviterer gjerne gode
venner på god mat.
Hvor føres skuta Norges Blindeforbund det
neste året?
– Jeg ser frem til at vi skal få et sterkere
fokus på forskning. Derfor har Blindeforbundet ansatt en forskningssjef. Så skal
det jobbes med å endre Blindeforbundets
profil med å inkludere et mer svaksyntrettet
perspektiv, slik at vi blir mer relevante for
flere.
Stillingen som generalsekretær blir lyst ut
våren 2020 med tiltredelse 1.1.2021.

Pendlertilværelse
Fra 1997 har kona Marianne styrt heimen
sammen med barna (i dag 27 og 22 år),
mens far har pendlet fra Åndalsnes til Oslo.
Karsten har vært både markedssjef og
organisasjonssjef i forbundet, og i 2016 ble
han assisterende generalsekretær.
Til tross for denne pendlingen betyr
hjembygda noe helt spesielt.
– Jeg er veldig glad i hjemstedet mitt
og er nok en stor lokalpatriot. Jeg er
oppvokst med turer og fisking i fjellvann
i Romsdals-fjellene, forteller Aak.
Han har latt sin iver påvirke lokalsamfunnet også. Han har vært engasjert i
Åndalsnes Idrettsforening og vært i
kommunepolitikken – for å nevne noe.
Selv om kokkekarrieren ikke ble så lang,
er lidenskapen for matlaging og bruk av
lokale råvarer stor.
– Mitt hjemfylke har mye å by på av kortreist mat. Med slike råvarer er det hyggelig
og god terapi å være på kjøkkenet sammen

Hjemmekjær: Hjemplassen betyr noe helt
spesielt for Karsten. I romjulen 2019 var det
tur med hund i snødekt landskap som ga
energipåfyll. Og til nyttårsrakettene var det
vernebriller som gjaldt.
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Yngve Stiansen gir råd om apper egnet for synshemmede:

Mine favoritter for 2020
Tekst: Yngve Stiansen

Det er over et tiår siden de første
smarttelefonene kom på markedet.
Siden den gang har mange av oss
lastet ned massevis av apper til
telefonene våre. Disse kan hjelpe
med det meste – fra å bestille mat
som leveres på døra, til å lese posten
eller sjekke været. Gjennom disse
årene har stadig flere apper kommet
til, og jungelen er tettere enn noen
gang. Men hva fungerer best for
synshemmede i 2020?
Jeg har brukt mange apper på min smarttelefon oppgjennom årene, og har gjort
meg opp en formening om hva som
fungerer best. Jeg har utarbeidet to lister
over mine favorittapper for 2020. Den ene
lista er over ordinære apper som folk flest
bruker. Den andre lista er over de beste
appene som er laget for synshemmede.
Listene er subjektive, men bør gi gode
råd til deg som bruker forstørrelse eller
VoiceOver på iPhone.
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Topp syv ordinære apper
Nummer 7: YouTube
Milliarder av videoer fra hele verden.
Appen tilbyr full tilgjengelighet for
synshemmede.
Nummer 6: FINN.no
Norges største markedsplass for
kjøp og salg. Appen har blitt stadig
mer tilgjengelig for synshemmede,
og fungerer stort sett knirkefritt.
Nummer 5: NRK
Denne appen gir deg tilgang til alt
skrevet innhold fra NRK. Utvikleren
tar synshemmede på alvor, noe som
tydelig viser seg i denne appen.
Nummer 4: 1881.no
Søk etter telefonnumre, adresser
og navn. Lett og raskt tilgjengelig
for synshemmede.
Nummer 3: WhatsApp Messenger
Appen tilhører Facebook-familien, og er
etter min mening den enkleste appen for å
ta del i et sosialt nettverk. Appen er fullt ut
tilgjengelig, selv når synet svikter.

Nummer 2: Vipps
Dette har blitt Norges fremste pengeoverførings-app. Utviklerne har jobbet
mye med tilgjengelighet, og har skapt en
app som fungerer knirkefritt med både
forstørrelse og talesyntese.

1

Nummer : Yr
Hvem vil ikke vite hvordan været blir i
morgen? Vi sjekker det hele tiden. Appen
har blitt bedre for alle i løpet av året, og
fokuset på synshemmede er også ivaretatt
gjennom denne prosessen. Om appen ikke
er den mest spennende, er den mest brukt
av meg, og jeg tror jeg ville savnet den
mest om den forsvant.

Topp fem «synsapper»
Nummer 5: BlindSquare
En GPS-app for synshemmede som
har vært med oss i mange år. God
tilgjengelighet, høy nøyaktighet og
enkelt brukergrensesnitt.
Nummer 4: Voice Dream Reader
En app for å lese dokumenter. Appen
fungerer som et bibliotek hvor du kan
laste in alle typer filformater. Ved hjelp
av en god talesyntese kan du lese det
aller meste av ulike dokumenter på en
rask og effektiv måte.

Nummer 3: Seeing AI
Appen finnes ikke på norsk, men med ni
ulike funksjoner bygd inn, er den ganske
unik. Du kan blant annet bruke appen til
å lese korte tekster i samtid eller få bildebeskrivelser.

Nummer 2: Be My Eyes
Ved hjelp av et frivillig nettverk av seende
personer i Norge og resten av verden,
kan du få hjelp til nær sagt hva som helst
gjennom kameraet på din telefon. Svært
tilgjengelig og enkel å bruke.

1

Nummer : Voice Dream Scanner
Jeg har aldri brukt en app som har vært
mer effektiv når det gjelder å lese brev
jeg får i posten eller andre typer papirdokumenter. Appen er nøyaktig, rask
og pålitelig. Sammenlignet med andre
apper som utfører lignende oppgaver,
er det ingen som kommer i nærheten
av denne appen. For meg er dette en
soleklar vinner.
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Enklere diabetesliv: Med en sensor i overarmen
som kommuniserer ved hjelp av en app på
smarttelefonen får Per Werner lest opp sitt
blodsukker når han selv måtte ønske.

Per Werner Larsen har fått et enklere diabetesliv

Telefonen forteller han
hva blodsukkeret ligger på

Tekst: May Britt Haug/Mia Jacobsen | Foto: Line Lyngstadaas

Utsiktene for et langt og godt
liv med diabetes er betydelig
forbedret de siste årene. Takket
være teknologien. Per Werners
favoritt er smarttelefonen som
leser opp blodsukkerresultatene
for han.
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Som fireåring viste blodprøver at Per
Werner Larsen fra Stokke hadde diabetes.
Synsproblemer har han fått, noe som kan
bli en komplikasjon som følge av denne
sykdommen.
Diabetes skyldes mangel på insulin, og
for mange også nedsatt insulinvirkning
(insulinresistens). Diabetes type 1, diabetes type 2, arvelig diabetes (MODY), skjult

autoimmun voksendiabetes (LADA) og
svangerskapsdiabetes er forskjellige
sykdommer. Felles for dem alle er blodsukkersvinger som må reguleres av den
enkelte. Ifølge diabetes.no har i underkant av 250 000 nordmenn sykdommen.
28 000 av disse har diabetes type 1,
mens de aller fleste har diabetes type 2
(220 000 personer). Mange er uvitende
om at de har diabetes, og da først og
fremst type 2.
En utrolig utvikling
Siden Per Werner kom til verden, har samfunnet blitt mer og mer «high-tech». På
starten av det tjuende århundret var forventet levealder for et barn med diabetes
rundt ett år. Per Werner mimrer om hvor
tungvint det var, også da han var barn.
– Da jeg var fire år, var det én insulinsprøyte
hver morgen og en blodsukkermåling på
barneavdelingen på sykehuset hver fjerde
måned, i tillegg til en streng diett, mimrer
Per Werner.
Behandling med insulin blir stadig bedre.
I 1945 hadde en nydiagnostisert person en
forventet levealder på 45 år.
De første portable blodsukkermålerne ble
utviklet på starten av 70-tallet. Disse åpnet
for måling av blodsukkeret hjemme, men
var store og klumpete. Per Werner måtte
bli godt over 30 år før han fikk måle blodsukkeret sitt selv.
– Da var det å presse ut litt blod etter et
stikk i fingeren, legge den på en strimmel
og lese av resultatet, forklarer han.
Per Werner er så heldig at han har en velregulert diabetes.
– Fra jeg fikk min første blodsukkermåler
på 80-tallet og frem til nå, har gjennomsnittlig blodsukker ligget innenfor

Per Werner bruker appen
Dexcom G6, glukosemåler,
på sin smarttelefon
• Blodsukkeret måles automatisk hvert
femte minutt gjennom hele døgnet
• Varsler for lavt, høyt, raskt synkende og
stigende blodsukker
• Alarmer som du selv bestemmer
• Kan kobles til smartklokke
• Datatilsynet godkjente bruk våren 2019
• Utstyret kan par-kobles, slik at
eksempelvis et barns foreldre kan
holde oversikt med blodsukkeret

normalverdiene, og det er ikke alle for
unt, sier han.
Netthinne som en svidd Grandiosa
Komplikasjoner er ikke uvanlig for
personer med både diabetes type 1 og
2, og oppstår dersom blodsukkeret er
for høyt over tid. Dette medfører endret
blodstrøm, lekkasjetendens og celledød i
netthinnens blodårer. Da får netthinnen
mindre oksygen, noe som kan medføre
at nye blodårer dannes. Disse fungerer
imidlertid dårlig og kan lett blø. Slike
blødninger kan gi nedsatt syn eller
forbigående blindhet.
Allerede i 25-årsalderen meldte synsproblemene seg for Per Werner. Det
var bare en tilfeldighet at hans første
forandringer i øyet ble oppdaget – på
datterens øyelegetime, faktisk.
Han reiste til Rikshospitalet for å få
laserbehandling.
– De tok tusenvis av laserskudd.
Netthinna mi ser ut som en svidd
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Grandiosa, billedliggjør Per Werner
lattermildt.
Behandlingen forhindrer at nydanning av
blodårer utvikler seg. Å skyte med laser inn
på øyet gir brannsår på netthinnen som
igjen fører til tomme flekker i synsfeltet.
Men hjernen er en finurlig sak
– Hjernen fyller ut der det er hull eller
tomrom, og vi tror at vi ser det vi ser på.
Så jeg la ikke merke til at jeg hadde et lite
svimerke på netthinna, forklarer Per
Werner som i dag er sterkt svaksynt med
både førerhund og hvit stokk.
– Laserbehandlingen på 70-tallet var mye
kraftigere enn i dag, rett og slett mer
hardhendt, de skøyt litt ekstra for å være
sikre, forteller Per Werner.
Forandringer i øyebunnen uten at du har
symptomer er ikke unormalt, og dette gjør
regelmessig kontroll ekstra viktig for de
med diabetes. Jo tidligere forandringene
diagnostiseres, desto enklere er det for
øyelegen å følge utviklingen og behandle
deg deretter.

Telefonen passer på
Historien om diabetes er et teknologisk
eventyr. Dette har bidratt til at de aller
fleste med diabetes får en tettere og
sikrere behandling enn før. Dette gjør hverdagen mye enklere, også for svaksynte og
blinde med diabetes.
Det ble vanskeligere og vanskeligere for
han å se det som sto på måleapparatet
etter hvert som synet ble dårligere.
Per Werner har en sensor i overarmen.
Denne skytes inn og skiftes hver tiende
dag. Den leser av blodsukkeret hvert
femte minutt ved hjelp av en app i
smarttelefonen.
Det unike med Per Werners smarttelefon
er at den snakker til han, siden han ikke
kan se skjermen. Å få informasjonen rett
på øret, blir en mer diskret måte å få vite
blodsukkerverdiene på, enn ved å
stikke i fingeren.
– Jeg sjekker titt og ofte. Det er enkelt å
ta opp mobilen for å sjekke blodsukkeret,
før man for eksempel skal ut å gå en tur
med bikkja. Eller når jeg kommer hjem og
kjenner meg sliten. Det beste med denne
løsningen er at det finnes ikke vondt, og
at jeg rett og slett får en trygghet i hverdagen, sier han med et smil.
Til tross for 66 år med diabetes og dårlig
syn, lar han seg ikke bremse på noen måte.
Per Werner bruker både førerhund og hvit
stokk når han farter rundt, enten om det er
på møter i den lokale Diabetesforeningen,
eller som styremedlem i Norges Blindeforbund Vestfold.

Telefon til nytte: Ved hjelp av app og
smarttelefon med talesyntese får Per
Werner lest opp sine blodsukkerverdier
når han måtte ønske.
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(kilder: levmeddiabetes.no, diabetes.no og
blindeforbundet.no)

Velkommen på tur med KABB!
Fine opplevelser og god tilrettelegging
Kurs for par der den ene er synshemmet - den gode livspraten.
Spania 20. - 26 april kr 10.000 per par inkludert fly.
Skriv ditt liv - skrivekurs i Spania 4. - 11. mai kr 8000 inkludert fly.
Pilegrimsvandring - fra Stiklestad til Nidaros 20. - 26. juni kr 5000.A
Kontakt KABB for mer informasjon
tlf 69816981
hjemmeside: kabb.no

e-post: kabb@kabb.

Vitaminer til øynene dine
Ophtamin20 er et godt dokumentert vitamin tilskudd, basert på
amerikansk forskning fra mai 2013. Høyere næringsinnhold
pr. tablett + mindre inntak = lavere kostnad i forhold til
tilsvarende produkter på markedet.
Ophtamin-serien har eksisteret siden 2006 i Danmark. Øyevitaminene inneholder viktige vitaminer og mineraler for å opprettholde et normalt syn.
Bestill på www.ophtamin.no eller ring oss på 469 30 592 i hverdagene.
Vi sender frakt fritt direkte til postkassen din.
Vitamin C
Vitamin E
Sink

125 mg
75 mg
20 mg

RI= referanse inntak.

Næringsinformasjon pr. tablett:
156% RI
Lutein
625% RI
Zeaxanthin
200% RI
Kobber

2,5 mg
0,5 mg
0,50 mg

50% RI

Ophtamin20 er et kosttilskudd med en anbefalt daglig dose på 1 tablett.

Ophtamin-for ditt syns skyld.
Priser: 180 stk. kr. 348,- / 360 stk kr. 598,720 stk kr. 1098,-/ 1440 stk. kr. 2148,- inkl. porto.
Disophta Aps ·

469 30 592

Pris
pr. tablett:
kr. 2,-

Ophtamin-serien kommer nå også til Norge.

OPHTAMIN.NO
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På
plakaten

Praktikanter søkes:

Har du lyst til å være en del av
et givende rehabiliteringsteam?
Solvik og Evenes syn- og mestringssenter søker etter praktikanter for
opplæring til rehabiliteringsassistenter. Norges Blindeforbund tilbyr
rehabiliteringskurs for synshemmede i alle aldre. I kombinasjon med
fagansatte og likepersoner tilbyr vi en helhetlig rehabilitering.
Rehabiliteringsassistenter i Norges
Blindeforbund tar del i et frivillig arbeid
for å hjelpe medmennesker til et aktivt
og selvstendig liv. Assistenter som skal
medvirke i Norges Blindeforbunds
rehabiliteringsvirksomhet, gjennomfører
en praktikantopplæring og blir godkjent
som assistent. Assistenter skal være en
ambassadør for Norges Blindeforbunds
rehabilitering- og habiliteringstilbud, og
for syn- og mestringssentrene.
Opplæringen har som målsetting at du
skal tilegne deg kunnskap, ferdigheter
og holdninger som er i samsvar med likepersonarbeidet i Norges Blindeforbund.
Praktikanter får både teoretisk og
praktisk opplæring, som skjer ved at
de følger kurs og deltar på seminar. Vi
søker personer med nedsatt syn som har
et avklart forhold til eget synstap, med
gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter, og interesse for arbeid med
mennesker i opplæring og utvikling.
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Gode sosiale og problemløsende ferdigheter er viktig, da samhandling med
mennesker i opplæring kan gi spontane
og ulike utfordringer.
For nærmere informasjon, kontakt:
Undervisningskonsulent Ida Ottem ved
Evenes Syn- og mestringssenter,
telefon: 76 98 48 32,
iklo@blindeforbundet.no
Undervisningskonsulent Marianne Gravdal
ved Solvik syn- og mestringssenter,
telefon: 56 15 77 70,
marianne.gravdal@blindeforbundet.no
Send CV i tillegg til en søknad med
begrunnelse for hvorfor du ønsker å bli
assistent til:
Evenes syn- og mestringssenter
v/ Ida, Forravn. 255, 8533 Bogen i Ofoten.
Solvik syn- og mestringssenter
v/ Marianne, Askvegen 701, 5307 Ask.
Frist: 1. mars

For deg med førerhund:

Invitasjon til aktivitetssamling 2020
Alle førerhundbrukere i Norge inviteres til aktive
dager 5.- 7. august 2020. Kurset holdes med base på
Hurdal syn- og mestringssenter.
Aktiviteter du kan forvente er
lydighetstrening, hverdagslydighet,
bytrening, hinderbane og miljøtrening. Det vil være førerhundtrenere til stede under kurset og
de vil lede treningene i samarbeid
med hjelpetrenere. Det blir også
avholdt et foredrag. Kom gjerne
med ønsker til tema.
Vi gjør oppmerksom på at vi har et
begrenset antall rom til disposisjon.
Dersom du har behov for å ha med
ledsager, ønsker vi at dere bor på
samme rom.
Dette er et habiliteringskurs og
reiseutgiftene dekkes av HELFO.
Påmeldingen starter 1. mars.
Påmeldingsfrist er 5. april 2020.
Kurset har plass til 40 deltakere.
Påmelding foregår primært ved
å fylle ut elektronisk skjema på
følgende link: https://forms.gle/aYP53Ds1BU4BdmV7A

Du kan eventuelt melde deg på
til Stine Jåthun:
stinejaathun@hotmail.com,
tlf. 913 10 025, eller Ellen Østborg:
ellen.oestborg@gmail.com,
tlf. 909 56 991.
Alle som har meldt seg på innen
fristen vil komme i betraktning for
deltakelse på kurset. Personer med
nye hunder, førstegangsbrukere og
personer med lite tilgjengelig førerhundtrening i nærområdet vil bli
prioritert. Personer som har hunder
på vei ut av tjeneste vil ikke bli prioritert først. Det sendes ut informasjon
kort tid etter påmeldingsfristen til
dem som har fått plass.
Det settes opp fellestransport fra
følgende steder; Sporveisgata,
Oslo S og Gardermoen. Gi oss
beskjed, når du melder deg på, om
du ønsker å benytte deg av tilbudet,
og hvor du ønsker å komme på.
Egenandelen kr. 1 500 for medlemmer
i Norges Blindeforbund og kr. 1 850
for andre deltakere. Egenandelen skal
betales inn i forkant av kurset og
senest 15. juni.
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Sentralstyret har oppnevnt faste
underutvalg i Norges Blindeforbund
for perioden 2020 – 2021
Foreldreutvalget
Frida Marie Schei Natland (Trøndelag),
leder, Erik Bjerrehorn (Trøndelag),
Grete Bæverfjord (Møre og Romsdal),
Tonje Furset (Vestfold) og Ida Martine
Trollnes (Oslo).
Observatør fra Norges Blindeforbunds
Ungdom: Lena Gimse
Observatør fra sentralstyret: Sissel
Sørensen Bye
Sekretariat: Seksjon samfunnskontakt
Førerhundutvalget
Arild Øyan (Trøndelag), leder, Jon Ivar
Dypedal (Oslo), Gunhild Dørum Eriksen
(Finnmark), Anders Slagstad Tveit
(Rogaland) og Malgorzata Zoladek
(Møre og Romsdal).
Observatør fra sentralstyret: Unn Tone
Forfang Jenssen
Sekretariat: Seksjon samfunnskontakt

Interessepolitisk utvalg
Arild Hagen (Akershus), leder, Hanne
Jernsetervangen (Oslo), Atle Lunde
(Rogaland), Stein Wiggo Olsen (Finnmark)
og Ida Sødahl Utne (Trøndelag).
Observatør fra sentralstyret: Terje Andre
Olsen
Sekretariat: Seksjon samfunnskontakt
Internasjonalt utvalg
Oddvar Øyan (Trøndelag), leder,
Hassane Amadou (Finnmark), Jacob
Havnsund (Møre og Romsdal),
Karianne Havsberg (Oslo) og Mariam
Tartusy (Troms).
Observatør fra sentralstyret: Inge Fiskvik
Sekretariat: Internasjonal avdeling
Organisasjonsutvalget
Sølvi J. Ørstenvik (Vestfold), leder,
Ingunn Helen Dahl (Akershus), Martin
Thorsen (Nordland), Thor Tyslum (Møre
og Romsdal) og Per Morten Aalberg
(Trøndelag).
Observatør fra sentralstyret: Lena Gimse
Sekretariat: Seksjon lokalt arbeid
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Foto: istockphoto.com

Serviceutvalget
Wenche B. Odden (Telemark), leder,
Britt Ingvild Fredriksen (Aust-Agder),
Truls Storm Jahnsen (Akershus),
Mary Walstad (Nordland) og Charlotte
Wesenberg (Vest-Agder).
Observatør fra sentralstyret: Kari Wiik
Sekretariat: Seksjon service
Trygghetsgruppa
Ingvild Gregersen Myhre (Trøndelag),
leder, Steinar Kittilsen (Telemark), Bjørn
Roger Trollnes (Oslo) og Sølvi J. Ørstenvik
(Vestfold).
Sekretariat: Seksjonsleder HR, Anita
Bjerknæs

Legatstyret
Kjell-Magnus Jenssen (Akershus), leder,
Margrethe Grothe (Østfold) og Åsta
Sørensen (Oslo). Varamedlem: Runar A.
Kvam (Buskerud).
Sekretariat: Grethe Lyngedal/Ann-Irene
Dæhlin
Fagråd for Norges Blindeforbunds
forskningsfond
Unn Ljøner Hagen, leder, Randi Rusten,
Hege Rød, Jon Klokk Slettedal og Martin
Smestad.
Sekretariat: Norges Blindeforbunds
forskningssjef Inga Britt Kjellevold
Haugen

Hold deg oppdatert med Radio Z Podkast
Hør Blindeforbundets nettradio, Radio Z,
som podkast. Vi byr på det beste fra våre
sendinger og litt til.

Spor 2 er historie – nå
er det Radio Z Podkast
som gjelder!

Søk etter Radio Z Podkast der du
hører dine podkaster. Du finner oss
på din Online Daisy-spiller, eller på
blindeforfundet.no/lyd

22.-29. mars arrangeres
årets Ridderuke på Beitostølen.
Vi får besøk av generalsekretær i
Ridderrennets venner.
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Kurs og aktiviteter 2. kvartal 2020
Rehabiliteringskurs
16.04. – 19.04 Introduksjonskurs
16.04. – 19.04. Introduksjonskurs
20.04. – 29.04. Grunnkurs
20.04. – 01.05. 2. påbyggingskurs
18.05. – 29.05. 1. påbyggingskurs
18.05. – 29.05. Påbyggingskurs
28.05. – 31.05. Introduksjonskurs
01.06. – 12.06. Grunnkurs
02.06. – 12.06. 2. påbyggingskurs
18.06. – 21.06. Introduksjonskurs
18.06. – 01.07. Grunnkurs
Rehabiliteringskurs for personer i
yrkesaktiv alder
14.04. – 24.04. 1. påbyggingskurs
27.04. – 30.04. Kartleggingskurs
07.05. – 10.05. Introduksjonskurs
11.06. – 14.06. Introduksjonskurs
15.06. – 19.06. Påbyggingskurs

Hurdal
Solvik
Hurdal
Solvik
Hurdal
Solvik
Hurdal
Solvik
Hurdal
Hurdal
Evenes

Hurdal
Hurdal
Hurdal
Hurdal
Hurdal

Temakurs mobilitet og orientering
11.05. – 15.05. Temakurs
Hurdal
mobilitet og
orientering
24.05. – 29.05. Temakurs
Evenes
mobilitet og
orientering
15.06. – 19.06. Temakurs
Hurdal
mobilitet og
orientering

28

Minoritetsbakgrunn
15.06. – 19.06. Kartleggingskurs
Temakurs IKT og hjelpemidler
14.04. – 17.04. Temakurs IKT
og digitale
hjelpemidler
04.05. – 08.05. Temakurs IKT
og digitale
hjelpemidler
04.05. – 08.05. Temakurs IKT
og digitale
hjelpemidler
10.05. – 15.05. Temakurs IKT
og digitale
hjelpemidler
25.05. – 29.05. Temakurs IKT
og digitale
hjelpemidler
08.06. – 12.06. Temakurs IKT
og digitale
hjelpemidler
15.06. – 19.06. Temakurs IKT
og digitale
hjelpemidler
Temakurs Livsstil
04.05. – 09.05. Temakurs livsstil
08.06. – 12.06. Temakurs livsstil

Hurdal

Hurdal
Hurdal
Solvik
Evenes
Hurdal
Hurdal
Solvik

Evenes
Hurdal

Kurs for personer med hjernerelaterte
synsvansker
04.05. – 15.05. Påbyggingskurs
Hurdal
25.05. – 05.06. Kartleggingskurs Hurdal
Voksenopplæringskurs
04.05. – 08.05. Punktskrift for
Hurdal
viderekommende

Ta kontakt – vi er her for deg!
Østlandet/Sentraladministrasjonen
Tlf. 23 21 50 00
rehab.oslo@blindeforbundet.no
Vestlandet
Tlf. 55 33 69 55
rehab.bergen@blindeforbundet.no

Familien i fokus
04.06. – 09.06. Temakurs familie

Evenes

Førerhundskolen
25.05. – 12.06. Samtreningskurs

Hurdal

Nord-Norge/Evenes
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no

Hurdal
Solvik
Evenes
Hurdal
Solvik

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA)
Tlf. 23 21 50 00
bua@blindeforbundet.no

Habiliteringskurs
06.04. – 13.04. Påskeaktiviteter
06.04. – 14.04. Påskeaktiviteter
16.04. – 28.04. Mestringslykke
16.04. – 19.04. Goalballhelg
01.05. – 03.05. Hagestell og
dugnadsoppgaver
08.05. – 15.05. Allsang på Solvik
29.05. – 01.06. Havfiske
10.06. – 16.06. Vedlikehold hus
og hage
15.06. – 19.06. Ut på tur
18.06. – 21.06. Musikk
19.06. – 21.06. Familiehelg
22.06. – 05.07. Sommeraktiviteter
Ferieleiligheter
Ukeleie
Mandag til
søndag
Aktiviteter barn og unge
24.06. – 30.06. Barneleir

Solvik
Solvik
Evenes
Hurdal
Hurdal
Solvik
Solvik

Midt-Norge
Tlf. 73 80 01 50
rehab.trondelag@blindeforbundet.no

Førerhundskolen
Tlf. 23 21 50 00
forerhund@blindeforbundet.no
Hønen gård bo- og mestringssenter
Tlf. 32 18 13 70
hg@blindeforbundet.no
Hurdal syn- og mestringssenter
Tlf. 63 98 80 00
rehab.hurdal@blindeforbundet.no

Solvik

Solvik syn- og mestringssenter
Tlf. 56 15 77 70/71
booking.solvik@blindeforbundet.no

Hurdal

Evenes syn- og mestringssenter
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)
Info
17.04. – 19.04. Tillitsvalgtkommer
konferansen

Kurskatalogen 2020 har total oversikt
over tilbudet. Kan bestilles, eller se
blindeforbundet.no
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Søk økonomisk støtte fra
Blindeforbundets legat
Norges Blindeforbund forvalter flere legater.
Utdeling gjøres hvert år på forsommeren.
Legat for hjelp til selvhjelp
Yter støtte til synshemmede med konkrete
behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp.
Både enkeltpersoner og grupper kan søke.
Utdannings- og opplæringslegatet
Yter støtte til synshemmede i forbindelse
med utdanning, opplæring og rehabilitering. Det omfatter også mer kortvarige
opplærings- og utviklingstiltak. Det gis
delvis støtte til hjelpemidler i forbindelse
med utdanning.
Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat
Yter støtte til synshemmede i Telemark
og Akershus ved konkrete behov ut ifra
prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til
opplærings- og utviklingstiltak.
Vestlandets Felleslegat
Yter støtte til synshemmede i Vest-Agder,
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane
og Møre og Romsdal ved konkrete behov
ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp eller til
støtte til undervisning og opplæring.
Karl Fr. Knudsen og hustrus legat
Formål er å tilgodese synshemmede i
Finnmark.
Norges Blindeforbunds legat for
barne- og ungdomsarbeid
Yter støtte til barne- og ungdomsarbeid i
regi av Norges Blindeforbund med særlig
vekt på tiltak for å aktivisere synshemmede
barn og unges likestilling i samfunnet.
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Norges Blindeforbunds legat
for førerhundarbeid
Yter økonomisk støtte til Norges
Blindeforbunds arbeid med avl, oppdrett
og trening av førerhunder. Støtte kan
også gis til tiltak for å opprettholde
og/eller videreutvikle førerhunders
bruksegenskaper etter utlevering til
blinde brukere.

Slik søker du legater:
Skriv en kort søknad og fortell hva du
søker om og hvorfor. Alle søknadene
behovsprøves. Synshemmingen må
dokumenteres med legeerklæring.
Legg ved skatteoppgjør for 2018 og
kontonummer.
Klubber, lokallag og fylkeslag har
anledning til å søke.
Søknad sendes
legat@blindeforbundet.no,
eller til Norges Blindeforbund,
v/ Grethe Lyngedal, Postboks 5900
Majorstuen, 0308 Oslo.
Merk konvolutten med legatets navn.
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt
på telefon 23 21 50 00.
Søknadsfrist: 1. mars 2020

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

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
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Donerer bokoverskudd
til Blindeforbundet
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Mia Jacobsen

Etter et hjerneslag fikk Rune Almås Larsen
problemer med synet. Hurdal syn- og
mestringssenter hjalp han på veien videre.
Nå donerer han overskuddet fra boken sin
«Slagkraftige Rune» til Blindeforbundet.
Rundt 60 prosent av alle slagrammede får
synsskader etter slag. Rune ble en del av
denne statistikken, da han i 2013 fikk
hjerneslag for andre gang. Han er i dag
lyssky og har synsutfall.
Helt tilfeldig fikk Rune høre om Hurdal synog mestringssenter, og her fikk han hjelp til
å møte synsutfordringene sine.
Skrev bok på mobil
Rune bestemte seg etterhvert for å skrive
om alt han har opplevd. Skrivingen har ikke
gått knirkefritt. En utfordring var å treffe
de riktige tastene på PC-tastaturet, da avstandsbedømmelsen ikke var som før Rune
fikk slag. Løsningen var å skrive på mobilen.
Resultatet ble boken «Slagkraftige Rune».
Boken kom ut i mars. Rune kunngjorde at
et eventuelt overskudd fra boksalget skulle
gå til Norges Blindeforbund, øremerket til
Hurdal syn- og mestringssenter.
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Slagkraftig: Rune Almås Larsen skrev
bok som en del av sin rehabiliteirng etter
hjerneslag. Han fikk så stor hjelp av
Blindeforbundets at han nå gir bokoverskuddet til forbundet.
I desember hadde han solgt rundt halvparten av et opplag på 1 500 eksemplarer
og så langt fått et overskudd på 40.000
kroner.
Takker for hjelpen
Til avisen Helgelands Blad, sier Rune at
bokprosjektet har vært et rehabiliteringsprosjekt, og at han har oppnådd mye mer
enn han hadde som målsetting da han først
startet på prosjektet.
– Og mye av dette ville aldri vært mulig
uten hjelpen jeg fikk fra Hurdal syn- og
mestringssenter. Det ville vært galt å ta
hele æren ved å beholde pengene selv, og
jeg er glad de kan komme andre til nytte,
sier han til avisen.

