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Covid-19 kan ha ført til at vi prioriterer 
annerledes, men synet er fremdeles 
like viktig.

Hvis du eller en av dine nærmeste er 
blant de 64 millionene mennesker over 
hele verden som lever med grønn stær 
(glaukom), synes du kanskje det er 
krevende å behandle og holde lidelsen 
under kontroll på en eff ektiv måte.

Opphold eller stans i behandlingen 
kan føre til synstap og varig skade på 
synsnerven som i verste fall kan føre 
til blindhet.

Det er viktig at du fortsetter å bruke 
øyedråpene slik legen har foreskrevet, 
og at du møter opp til regelmessige 
kontroller og henter ut legemidlene 
på apoteket.

Fortsett å holde øye 
med synet og øyehelsen. 
Gi grønn stær (glaukom) 
den oppmerksomheten 
den trenger.

ANNONSE

Det er mye å tenke på for tiden. 
Men…
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Synspunkt

Ett år har gått siden fem personer fra Blinde-
forbundet var i møte med øyeleger på Ullevål 
sykehus. 28. februar fikk vi beskjeden om at en 
av legene var smittet med covid-19, som en av de 
første i Norge. Ingen av oss ble smittet, men alt 
ble likevel helt annerledes etter det. Hele verden 
er lei av «korona» og vi er lei oss for alt vi går 
glipp av som følge av restriksjoner og tiltak. Så 
- nok om det! Vi retter heller fokus framover og
mot det Blindeforbundet er tuftet på: å kjempe
for samfunnsmessig likestilling for svaksynte og
blinde. Sammen med den nye generalsekretæren
skal vi jobbe mot dette målet i alt vi gjør, både
ansatte og tillitsvalgte.

Og jammen trengs det en vaktbikkje. For det er 
jo ikke akkurat likestilling når man må betale 
30.000 ekstra for brukervennlige apparater i 
heimen slik at man kan lage mat og holde 
varmen. Det gjorde Elina Madelen på side 14 og 
15 i sin nye leilighet. Den teknologiske utviklingen 
kan vi ikke snu, og den gir mange muligheter 
for svaksynte og blinde. Hvis den er universelt 
utformet, vel og merke. Da kan både komfyr og 
varmeovner styres fra mobiltelefonen. 

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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Rett før jul møtte Finnmarksposten 
Maureen. Hun er utdannet kokk, spiller 
i trommekorps, er synshemmet, og nå 
også barnebokforfatter. Og det er i boken 
hun skildrer barneårene på Magerøya, 
øya som ligger i Nordkapp kommune i 
Troms og Finnmark.

Til Finnmarksposten forteller hun om 
hvorfor det ble den tittelen det ble, «Det 
hete fesk»:
– Det hendte at unger som var på ferie-
besøk i Honningsvåg og Kjelvik mente at
det heter fisk, ikke fesk, sånn som vi sier
det. Det kunne det bli heftige diskusjoner

om, og en av historiene handler om en 
slik fisk-fesk-episode.

Maureen oppsummerer sin barndom 
som spennende og tett på naturen og 
naturkreftene.
– Vi hadde det fritt til å leke som vi ville,
men beskjeden fra mamma var klar, like
mange som drar ut for å leke i lag, like
mange skal komme hjem igjen, forteller
hun i intervjuet med Finnmarksposten.

Kvensk språk og kultur
Boken er fargerikt illustrert av 
Wilfred Hildonen. Den er oversatt til 
kvensk av Eira Söderholm, tidligere 
førsteamanuensis i finsk og kvensk 
ved Institutt for språk og kultur.
– Jeg ønsker at kvensk språk og kultur
skal få sin rettmessige plass i samfunnet.
Det fins få kvenske bøker, derfor tenkte
jeg å gi mitt bidrag. Boka egner seg for
dem som vil lære kvensk, fordi den har
parallelltekst. Jeg er selv kven, forteller
Maureen til Finnmarksposten.

Maureen lar seg inspirere av menneskene 
rundt seg.
– Jeg er levende opptatt av mennesker.
Ikke bare kvenene og den kvenske
revitaliseringen, men også rettighetene
til blinde og svaksynte. Jeg er styre-
medlem i Norges Blindeforbund Finn-
mark, og der møter man folk hele tiden.
Det er inspirasjon i det, å lytte til folk,
sier hun i avisartikkelen.

Deler barndomsminner i barnebok
Tekst: May Britt Haug | Foto: Arne Hauge

Barndomsminner: I fargerik barnebok 
skildrer Maureen Bjerkan Olsen barn-
dommen ved blant annet å ta i bruk 
kvensk språk og kultur.

I sin ferske barnebok «Det hete fesk» forteller 
Maureen Bjerkan Olsen åpent om selvopplevde 
episoder fra barndommen på Magerøya.
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Prioritert satsing på IKT står også på agen-
daen fremover. Der kan det være mulighet 
for hjemmebesøk for opplæring til grunn-
leggende kunnskap innenfor smartteknologi.

Vi jobber opp mot kollektivselskapet 
Kolumbus slik at hele fylket vil få sann-
tidsinformasjon som er universelt utformet. 
Universell utforming er viktig slik at syns-
hemmede kan bli mer selvstendige. TT-kort 
innenfor den nasjonale ordningen jobbes det 
godt med fra styret, og denne ordningen er 
viktig å få på plass her i Rogaland.

Det er planlagt to synskafeer til høsten, i 
Haugesund og i Egersund. Dette er noe 
fylkeslaget har snakket om en god stund, 
men på grunn av korona måtte disse 
planene legges på is. Vi håper selvsagt at 
det snart blir normale tilstander slik at 
disse kan gjennomføres.

Vi ser fram til den normale hverdagen 
kommer tilbake, så de forskjellige faste 
aktivitetene starter opp igjen. Samt at vi 
kan komme i gang med nye prosjekter, 
slik at medlemmene får et enda bredere 
tilbud å velge mellom.

Vi har to aktivitetssentre i fylket med hver 
sin ansatte aktivitør. Her er det mulighet for 
å gjøre forskjellige håndarbeid, få noe å bite 
i og mye sosialt for alle aldre. Fylkeslagets to 
lokallag, ett i Haugesund og ett i Stavanger, 
har månedlige møter med forskjellige temaer 
og sosialt samvær. De tillitsvalgte gjør et 
flott arbeid!

Stavanger og omegn lokallag har planer om 
å få til en dag i Kongeparken, som vi håper 
vil engasjere familier. Familier med syns-
hemmede barn, og synshemmede foreldre er 
noe vi vil jobbe mer med i 2021, slik at det blir 
aktiviteter som kan passe for hele familier. 
Det er også viktig for oss å skape aktiviteter 
som kan friste de eldre, slik at vi også får dem 
med oss.

Fylkeslaget har hatt et samarbeid med 
Stavanger Turistforening siden 2015. Her 
får vi mulighet til å bli ledsaget av flinke 
turledere i variert terreng. Det blir også 
et par overnattinger i året. I 2021 vil vi i 
fylkeslaget satse på å få til et tilbud med 
turistforeningen i Haugesund, slik at det 
blir mulighet for turer i nordfylket også.
 

Et riktig godt nytt år til dere alle. Her i Rogaland 
har vi det siste året hatt en tid som befolkningen 
generelt, og mange av våre medlemmer spesielt, har 
lagt merke til. Covid-19 har stoppet alle aktiviteter i 
lange perioder. Vi planlegger nå for et nytt år, med 
håp om en mer «normal» hverdag.
                                                                                           Vibeke Kårstad

Vi planlegger for den 
«normale» hverdagen
Av: Vibeke Kårstad, fylkeslagsleder i Rogaland

Stemmen 
fra 

Rogaland
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11. mars sendes det et webinar om 
grønn stær (glaukom) på Norges Blinde-
forbunds Facebook-side og på Radio Z. 
Øyelege og optiker vil fortelle om 
hvordan man oppdager sykdommen, 
behandling og forskning på området. 
Du får nyttige tips om hjelpemidler, 
og høre om aktuelle kurs og tilbud. 
Opptak av webinaret blir lagt ut på 
blindeforbundet.no i etterkant.

Evenes syn- og mestringssenter har fått 
en lekehytte fra Lions Club Evenes og 
Sparebanken 68°Nord. «Løvenes hule» 
har allerede blitt tatt i bruk til stor glede 
for barna på familiekursene.  

Betalingstjenesten Vipps har vunnet 
innovasjonspris for universell utforming 
som deles ut av Design og arkitektur 
Norge (DOGA). I tillegg ble Vipps vinner 
av kategorien Tjenestedesign. Vipps har 
lagt ned store ressurser i kompetanse-
utvikling, brukertesting og universell 
utforming i designprosessen. De har 
også hatt et tett samarbeidet med blant 
andre Norges Blindeforbund.

Kampanjen #deterhat setter søkelys 
på hat mot funksjonshemmede. Én av 
tre funksjonshemmede har opplevd en 
eller flere former for hatytringer. 
11 prosent har fått beskjed om at de 
ikke burde blitt født eller ikke har rett 
til å leve. Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratets (Bufdir) holdnings-
kampanje skjer i samarbeid med Unge 
funksjonshemmede, Stopp diskriminer-
ingen, Stopp hatprat og Likestillings- og 
diskrimineringsombudet. 

Som et konkret resultat av fjorårets 
aksjonsuke satser nå Drammen kommune 
fullt og helt på universell utforming. Det er 
satt av to millioner årlig i 2021-2024, hvor en 
stor del av midlene skal brukes på å lage og 
forbedre ledesystemer. 

Punktlesere i Norge får tilsendt viktig 
informasjon om vaksinering mot 
Covid-19 fra Folkehelseinstituttet (FHI). 
Det er fordi brosjyren som deles ut der 
vaksinen blir satt, ikke er tilgjengelig 
for blinde.

Informasjonen er også tilgjengelig 
FHI sine nettsider i pdf, word og 
innlest på lyd på forskjellige språk.  
https://www.fhi.no/sv/vaksine/
koronavaksinasjonsprogrammet/
Du finner også informasjonen på 
blindeforbundet.no og kan høre det
på Radio Z.

Aksjonerte under aksjonsuka 2020: Liv A. 
Hansen og Silje Solvang fra Blindeforbundet 
tok med seg de tre faste politikerne i rådet 
for mennesker med nedsatt funksjonsevne i 
Drammen kommune på befaring i Mjøndalen. 
Foto: Cathrine Aasen, Eikerbladet.

Vaksineinformasjon i 
punktskrift og lyd

Oppslagstavla

https://www.fhi.no/sv/vaksine/
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og ikke minst å få tilstrekkelig opplæring i å 
håndtere egen synshemning.

Norges Blindeforbund har et bredt spekter av 
aktiviteter og tilbud. Jeg mener alle disse går 
inn i likestillingskampen på en eller annen 
måte. At organisasjonen vår blir styrt av syns-
hemmede, sikrer oss at innsatsen er tilpasset 
de utfordringene blinde og svaksynte faktisk 
opplever. Jeg tror likevel det er vanskelig å gi 
et tydelig svar på hvor langt vi er fra målet 
om samfunnsmessig likestilling. Kanskje 
vi trenger en diskusjon om hvordan dette 
kan måles og dokumenteres, slik at vi
med enda større styrke kan heve stemmen 
i denne kampen.

Kampen for samfunnsmessig likestilling
Av: Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund | Foto: Tom Egil Jensen

Samfunnet er konstruert av og for mennesker 
med alle sanser i behold. Dette merker vi 
som synshemmede i mange situasjoner. 
Bygninger, transportsystem, utdanningstil-
bud, arbeidsliv og informasjon er utformet på 
en måte som tar godt syn som en selvfølge. 
Derfor blir synshemningen en mye større 
ulempe enn den trenger å være. Dette er et 
paradoks når vi vet at over 300.000 nord-
menn kan regnes som synshemmet i større 
eller mindre grad. Vår likestillingskamp 
handler om å tette gapet i muligheter mellom 
seende og synshemmede når det gjelder å 
leve aktive og selvstendige liv.

På tross av manglende likestilling er det 
mange svaksynte og blinde som deltar aktivt 
i samfunnet både gjennom jobb, utdanning, 
frivillige lag, familieliv og så videre. Mange 
kamper er allerede vunnet av de som kom 
før oss, og noen har en særegen evne til å 
mestre hverdagen uavhengig av samfunnets 
tilrettelegging. Det er viktig å få fram suksess-
historiene, uten å skjønnmale situasjonen 
eller skjule de utfordringene mange opplever.

Likestillingskampen må kjempes på mange 
områder. Det handler om utforming av fysiske 
omgivelser, krav til inkluderende tjenester, 
økt kunnskap blant offentlige ansatte og 
endrede holdninger blant arbeidsgivere og 
befolkningen som helhet. I tillegg handler 
det om rett til hjelpemidler og ordninger som 
er nødvendige for å kompensere for synstap, 

Norges Blindeforbund har som overordnet mål å kjempe for samfunnsmessig likestilling 
for svaksynte og blinde og andre grupper av funksjonshemmede. Dette er fine 
formuleringer, men hva betyr det egentlig? Og hvor langt er vi egentlig fra målet?

Blindeforbundet mener:
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– Jeg har alltid vært interessert i arkitektur, 
spesielt i hvordan kirkene er bygd. Jeg kan bli 
helt betatt, forteller Arne ivrig.

Arne begynte så smått å ta bilder av kirker 
for 50 år siden med et lite kompaktkamera. 
Det var først da han fikk et nytt og moderne 
fotoapparat av arbeidsgiveren, at han for 
alvor begynte å fotografere. 
–  Jeg hadde vært ansatt i 40 år på sentral-
bordet i Larvik kommune, og da kunne jeg 
velge meg en gave. Jeg valgte å kjøpe et 
fotoapparat, forteller han med et ivrig smil. 

Den første kirken Arne foreviget på et foto-
grafi var Hedrum kirke. Han forteller at han 
har et spesielt forhold til nettopp denne 
kirken, det er her han ble konfirmert.

Storkoser seg med å kjøre buss
For ett år siden valgte Arne å førtids-
pensjonere seg delvis. Nå arbeider han 
tre dager i uka. 
– Det er helt topp å arbeide deltid. I to dager 
kan jeg gjøre hva jeg vil og bestemme over 
egen tid. Hver torsdag kjører jeg med bussen 
for å fotografere kirker. Jeg fotograferer dem 
alle vinkler, det kan ta mange timer. Ofte tar 
det en hel dag, og jeg stortrives med å busse 
rundt, forteller Arne.  

Arne har en annen interesse også, nemlig 
sykling. 

Entusiastisk fotograf
Tekst: Ingrid Stephensen | Foto: Ingrid Stephensen og Arne Nilsson

Å fotografere kirker er den store interessen til Arne Nilsson (63), fra 
Larvik. Han har fotografert Vestfolds kirker. Og nå er det kirkene i 
Telemark som skal foreviges. 10 prosent syn er ingen hindring. 

Spesielt forhold: I Hedrum kirke er han 
konfirmert, så det var kanskje ikke tilfeldig 
at dette ble Arnes aller første fotomotiv. 

Tjuvstartet med Heddal stavkirke: Kirkene 
i Vestfold er nøye dokumentert via Arnes 
kameralinse. I og med at fylkene Vestfold 
og Telemark har blitt til ett, er Arnes neste 
fotoprosjekt å fotografere Telemarks unike 
kirker.
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Møt et 
medlem

– Den andre fridagen sykler jeg. Jeg tar med 
meg kaffe på termos, kaker og en bok. Jeg 
sykler rundt på ulike landeveier, finner et 
koselig sted hvor jeg slår meg ned, drikker 
kaffe, spiser kake og leser. Jeg liker å lese 
Mikkel Fønhus. Han skildrer naturen så fint. 
Da går hele dagen. Dette gir meg stor glede. 
Jeg kjenner meg vel etterpå. Å sykle er rene 
mentalhygienen, fastslår Arne. 

Hver arbeidsdag hele året sykler han 
til jobben. Om vinteren med pigger på 
dekkene. 

Arne er ikke redd for utfordringer.  Han har 
syklet Rallar-vegen, og han har syklet fra 
Finse til Flå. Han har fem barn, tre gutter 
og to jenter. Til sommeren er det yngste dat-
teren som skal bli med på sykkeltur.
– Vi gleder oss begge to allerede. Det 
er fint å gjøre noe sammen med 
familien, sier Arne.

Enda flere interesser
Arne er en allsidig mann med mange jern i 
ilden. En annen hobby han har er blomster, 
og ikke overraskende er han med i en blom-
sterklubb som arrangerer flere utflukter.
– Et år var vi på Dovre. Det var en regnfull 
dag, men flere av deltakere la seg rett ned på 
magen i sølen for å se på en sjelden blomst, 
en soleie. Å se en så bitte liten blomst var 
helt umulig for meg. På disse utfluktene 
har jeg alltid med meg fotoapparatet, og 
jeg har etter hvert fått en anselig samling 
med bilder av blomster, sier Arne, som har 
bestemt seg for å fokusere på det som er bra.

– Jeg sier til meg selv at jeg er 10 prosent 
seende, aldri at jeg er 90 prosent blind. Jeg 
ønsker å være positiv, sier Arne. Han setter 

seg på sykkelen og vinker farvel. 

Sykkelentusiast: Arne tar seg lange turer på sykkelen for å oppleve roen og naturen, men 
den er også viktig når han skal på jobb.
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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.

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK/ISTOCK.COM

mailto:bpa@humananorge.no
https://www.humananorge.no/brukerstyrt-personlig-assistanse/
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Landsmøtet, forbundets øverste styrings-
organ, besluttet høsten 2019 at Norges 
Blindeforbund skulle bli et Miljøfyrtårn. 
Sertifiseringsordningen dokumenterer virk-
somheters miljøinnsats og samfunnsansvar. 
Sertifiseringen vil være et kvalitetsstempel 
for at Norges Blindeforbund jobber syste-
matisk med miljø.

Miljøfyrtårn-arbeidet vil bidra til at Norges 
Blindeforbund får gode forutsetninger for 
å oppnå flere av FNs 17 bærekraftsmål, 
verdens felles arbeidsplan for å utrydde 
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringer innen 2030.

Hvordan påvirkes hverdagen?
Det skal settes fokus på fem områder: 
arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, 
innkjøp og transport. Det innebærer at det 
tas en gjennomgang på alt av rutiner, slik at 
Blindeforbundet blir mer miljøbevisste og 
tar samfunnsansvar på alvor. Tiltakene er 
gjerne kostnadsbesparende også. Sammen 
må vi tenke mer over hvordan vi innretter 
oss i våre aktiviteter, og finne de gode 
tiltakene for hvordan vi kan bli mer miljø-
vennlige. Fortsatt skal tilrettelegging og 
universell utforming i samfunnet ha like 
stor prioritet som før sertifiseringen startet.

Et konkret eksempel når det gjelder trans-
port kan være å arrangere flere møter digi-
talt, fremfor å reise fysisk. Vi har fått nyttige 

erfaringer i bruk av digitale verktøy det siste 
året. Vi kan kanskje redusere halvparten av 
møtene og samtidig legge opp til at vi skal 
få til gode fysiske møter. Men for all del, det 
er viktig å møtes for å skape gode relasjoner 
og sosiale nettverk også.  

Alle skal med
Miljøfyrtårnsertifiseringen er 
bredt forankret, både hos politisk 
og administrativ ledelse.
– Det er viktig at vi gjør vårt slik at vi 
driver vår virksomhet med så få negative 
konsekvenser for miljøet som mulig, 
sier Tommy Dieset, prosjektleder og 
driftsleder i Norges Blindeforbund.
– Vi ønsker at medlemmer er med å 
foreslå og bidra til tiltak som gjør oss 
mer miljøvennlig. Vi satser på å markere 
milepæler underveis og ha konkurranser 
med miljøfokus, legger Dieset til.

Dieset leder arbeidsgruppen på tre, 
som startet sitt arbeid våren 2020. Målet 
er at sertifiseringen skal være ferdig til 
landsmøtet høsten 2021. 

Nysgjerrig? Du kan lese mer: 
FNs bærekraftmål: 
www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
Mer om Miljøfyrtårn: 
www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/
fns-baerekraftsmal/

Satser høyt: Norges Blindeforbund 
skal bli et miljøfyrtårn
Av: Aileen Safi Bjørnstad, senior prosjektkoordinator

Blindeforbundet har startet arbeidet med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert. 
Det betyr et større fokus på å bli mer bærekraftig innenfor alt fra 
arbeidsmiljø til transport. 

http://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
http://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/
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Generalsekretær Per Inge Bjerknes har ved 
flere anledninger blitt intervjuet av Radio Z 
de siste ukene, og i begynnelsen av februar 
sa han blant annet dette, med en forsiktig 
optimisme:

– Nå er situasjonen sånn at vi har relativt 
lave smittetall i Norge, og det er gledelig, 
før han fortsatte:
– For oss i Blindeforbundet vil det fortsatt 
være slik at vi skal benytte hjemmekontor 
som hovedregel, men vi vil gradvis åpne 
hovedkontoret i Sporveisgata i Oslo igjen 
slik at de som er avhengig av å komme dit 
for å få utført arbeid, vil få muligheten til 
det. En uke i januar var situasjonen slik at 
hovedkontoret var helt stengt.

Bjerknes forteller videre at det er tett dialog 
med kommunale myndigheter for å få vite 
hvem vi har lov til å ha med på kurs på 
senterne våre og hvilke regler vi må følge der.

Kursvirksomheten
–  Vi har som mål å opprettholde rehabili-
teringstilbudet vårt så lenge det er forsvarlig 
og i tråd med myndighetenes anbefalinger, 
fortalte seksjonsleder for Service, Hilde 
Tuhus Sørli i Blindeforbundet til Radio Z. 

Det vil fortløpende bli gjort vurderinger et-
ter hvert som det kommer nye føringer fra 
nasjonale og lokale myndigheter.

– Vi er i tett dialog med hver enkelt kurs-
deltager når det gjelder spørsmål om 
kurs, og stiller de samme spørsmålene 
som stilles ved ankomst til sykehus, ved 
ankomst. Dette gjør vi for å trygge kurs-
deltagerne, assistenter og ansatte ved 
våre syn- og mestringssenter, avslutter 
Tuhus Sørli.

Beboerne ved Hønen bo- og mestrings-
senter ble i uke 5 vaksinert.

Arbeidshverdag med nytt innhold
Ved hovedkontoret i Oslo er det ansatte 
som har som hovedoppgave å ringe til 
givere. En del av dem har vært omdisponert 
og har bistått fylkeslag med å ringe til 
medlemmer (Z i telefonen) for å høre 
hvordan de har det for tiden. 

– Jeg har møtt bare positive mennesker 
som setter pris på en prat. Mange har gitt 
uttrykk for at de synes det er hyggelig at 
vi tar kontakt på denne måten, og at det 
får dem til å føle seg ivaretatt av Blinde-
forbundet. Det å formidle kontakt med 
fylkeslaget og å kunne tilby de som vil, en 
fast ringevenn, føles veldig bra, forteller 
en av ringerne.

(Denne artikkelen ble avsluttet 9. februar 
2021)

Koronasituasjonen i 
Blindeforbundet  
Tekst: Jørgen Juul

Vi så vel alle for oss at det gikk mot lysere og lettere tider, også med 
tanke på Covid-19 viruset. Men det var helt til muterte varianter av 
viruset dukket opp flere steder i Norge. 
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Helt tilbake til 2014 har det blitt stilt krav 
til universell utforming av IKT i Norge. Den 
gang var det kun nye løsninger som gjaldt, 
og fra i år gjelder det uansett hvor nytt eller 
gammelt det måtte være. Regelverket må 
følges av alle, inkludert offentlige og private 
aktører og organisasjonslivet.
– Det er viktig at virksomhetene nå tar dette 
på alvor, sier tilsynslederen for Tilsynet for 
universell utforming av IKT, Malin Rygg til 
Radio Z. Tilsynet er underlagt Digitalise-
ringsdirektoratet.

Har hatt god tid
Kravene til universell utforming av IKT er 
forankret i Forskrift om universell utforming 
av IKT, tilhørende Likestillings- og diskrimine-
ringsloven. Begrepet IKT favner bredt, men 
det pekes på minimumskrav for utforming 
av nettløsninger, apper og betjeningsauto-
mater. Nettløsninger og apper må forholde 
seg til den internasjonale standarden 
WCAG 2.0. Det betyr for eksempel at du skal 
kunne bruke løsningen med skjermleser 
(syntetisk tale) og forstørring til å finne 
frem på sidene, hoppe mellom overskrifter, 
lese informasjonen du ønsker og kunne 
sende inn et skjema. I tillegg er det krav 
til kontraster. For automater gjelder ti inter-
nasjonale standarder som det vises til i 
forskriften. Det handler om at man skal 
kunne finne automaten og ta den i bruk.

Fra 1. januar i år må alle IKT-løsninger i Norge være universelt utformet. Dette 
gjelder både nettløsninger, apper og automater.
– Den største endringen i praksis er at virksomheten ikke kan vise til at 
IKT-løsningen er «gammel», og derfor ikke trenger å være universelt utformet, 
sier Malin Rygg, tilsynsleder for Tilsynet for universell utforming av IKT.

Nå skal alle IKT-løsninger 
være universelt utformet
Tekst: May Britt Haug

– Vi har hatt en ganske lang overgangs-
periode på syv år. Formålet var at virksom-
hetene skulle ha tid til å innrette seg på 
det nye regelverket, sier Rygg. – Nå må vi 
forvente at virksomhetene har gjort det 
som må til, og at man er forberedt på at 
regelverket gjelder alle, legger hun til.

Klag om nødvendig
Du som enkeltperson kan i høyeste grad 
bidra om noe ikke fungerer slik du hadde 
forventet. Rygg forteller at du kan tipse 
tilsynet om at noe ikke fungerer, så følger 
de opp tipsene. En annen måte du kan 
agere på, er å klage virksomheten inn for 
Diskrimineringsnemda.

Med en forventning om at løsningene nå 
oppfyller kravene til universell utforming 
forteller Rygg at tilsynet nå skjerper sin 
håndheving, og går raskere til sanksjon i de 
tilfellene hvor det er brudd.
– Virksomheter kan søke om dispensasjon 
også etter årsskiftet, men vilkåret for det 
er strengt. Dispensasjon er bare aktuelt i 
unntakstilfelle, presiserer Rygg.

Hvordan tipse tilsynet? 
Send en mail til post@uutilsynet.no, 
eller ring 24 05 56 10.

mailto:post@uutilsynet.no
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Mens teknologien har hjulpet synshemmede 
på mange områder de senere årene, har 
moderne berøringspaneler nærmest helt 
overtatt for fysiske knotter på kjøkken og 
bad i løpet av samme periode.

– Skrekk og gru er ordene jeg vil bruke 
om fremtiden på kjøkkenet og badet, sier 
Elina Madelen der hun står ved platetoppen 
som hun måtte bytte ut så snart hun hadde 
etablert seg i ny leilighet. 

– Det ble en ordentlig stressrunde da jeg 
flyttet inn her, og nå håper jeg disse hviteva-
rene holder så lenge som mulig.

Elina forteller at alt fra vaskemaskin og 
tørketrommel, til platetopp og varmeovner 
måtte byttes ut. Dette for at hun som helt 
blind skal kunne beherske matlaging og 
klesvask på egenhånd.

– De færreste hvitevarene har fysiske 
knapper, og det var stort sett de dyreste 
produktene jeg måtte kjøpe. Tilbudsvarer 
kunne jeg bare glemme, og min valgfrihet 
ble veldig mye dårligere enn for en person 
som kan se, fortsetter hun. 

Knapper vil aldri helt forsvinne 
Jan Røsholm er administrerende direktør 
i Elektronikkbransjen. Han har solgt 
hvitevarer i en årrekke, og kan bekrefte 
at utviklingen kun går en vei.

– For 20 år siden var alt av hvitevarer meka-
nisk, men nå er det nesten bare elektronikk 
som gjelder på alle fronter, sier Røsholm, 
som legger til at dette er en utvikling det er 
umulig å stanse.

Røsholm peker på hvordan mobiltelefonene 
har utviklet seg det siste tiåret.

– Der skjer jo nesten alt på berørings-
skjermer nå, men det finnes enkelte produ-
senter som fortsatt lager knappetelefoner. 
På samme måte er jeg overbevist om at 
enkelte produsenter av hvitevarer også vil 
fortsette å lage modeller med knapper, 
rett og slett fordi det alltid vil være en viss 
etterspørsel, sier Røsholm.

Røsholm understreker at det stadig vil bli 
mer vanlig å styre hvitevarer ved hjelp av 
taleassistenter og mobilapper. Tidligere 
erfaringer har lært oss at dette kan være 

Ser svart på 
fremtiden med hvitevarer 

Tekst: Yngve Stiansen | Foto: Charlotte Kjærstad

Elina Madelen Liland fra Oslo står på kjøkkenet i sin 
nyinnkjøpte leilighet. Til tross for at leiligheten allerede 

var utstyrt med alt av hvitevarer da hun flyttet inn, måtte 
hun likevel bruke rundt 30.000 kroner på hvitevarer og 
varmeovner, som kunne betjenes av henne som blind.
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en god hjelp for synshemmede, dersom 
teknologien blir universelt utformet.

Ingen krav til tilgjengelighet på hvitevarer
– I Norge har vi bare krav til universell 
utforming av automater og nettsider, sier 
fagdirektør hos Likestillings- og diskrimine-
ringsombudet, Eli Knøsen. 

– Det betyr at maskiner på kjøkken og bad 
ikke er underlagt dette regelverket, fordi 
disse produktene ikke er kategorisert som 
automater. 

– Andre deler av dagliglivets utfordringer, 
som tilgjengelige hvitevarer er likevel ikke 
utenfor diskrimineringsdebatten, fortsetter 
Knøsen.

Hun forteller at internasjonale interesse-
organisasjoner alltid jobber for å påvirke de 
store produsentene av hvitevarer.

– De store selskapene vil naturlig nok følge 
markedets ønsker om berøringspanel, sier 
Knøsen, men peker også på smartteknolo-
gien som stadig blir mer integrert i produk-
tene, og tror at synshemmede sannsynligvis 
må se i denne retningen for å bruke tørke-
trommel og oppvaskmaskin i framtiden.

Elina Madelen Liland nikker bekreftende til 
denne informasjonen, og innrømmer at hun 
er glad for smarttelefonen som hun bruker 
mye, og er derfor i ferd med å forsone seg 
med at dette er fremtiden, selv om hun 
ikke er i tvil om at dette er et område hun 
egentlig føler seg diskriminert på.
 

Skrekk og gru: Elina Madelen Liland måtte bytte ut nye hvitevarer for rett og slett å 
kunne bruke dem. Touch-panel blir som blind umulig å benytte seg av.
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Politimannen og eks-rusmisbrukeren 

To skjebner – ett vennskap 
Tekst: May Britt Haug | Foto: Halvor Mykleby, Firbeint Film / privat

Glattcella på Politihuset i Oslo er et kjent sted for dem begge. Den 
ene har sittet bak lås og slå. Den andre er lovens vokter. Hvem 
skulle trodd at Håkon og Tommy en dag skulle bli bestevenner? 

Dette er historien om politimannen Håkon 
og den tidligere rusmisbrukere Tommy. To 
menn, på hver sin kontrastfylte hylle i livet, 
som en dag skulle bli bestevenner. 

Politimannen
Håkon Gisholt ble født i 1966 og vokste 
opp i Bergen. Han flyttet tidlig til Jess-
heim, og i 1989 ble han uteksaminert fra 
politiskolen. 

21. desember 1992 ble livet hans forandret 
for alltid.

Den mørke førjulskvelden er Håkon ute 
og kjører utrykning i Oslos gater. Han og 
makkeren skal fakke en tyv på rømmen. 
Foran en boligblokk går de ut for å lete. 

Håkon speider, men ser ikke rømlingen 
– til tross for at han sitter rett ved siden 
av ham på en søppeldunk.

Slik blir synsproblemene oppdaget. Samme 
dag får han vite at han skal bli far for aller 
første gang. Det blir en kontrastfylt tid.

I dag er Håkon nesten blind som følge av 
øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP), 
eller kikkertsyn, om du vil. 

Rusmisbrukeren
22 år senere skulle Tommy Johansen og 
Håkons veier krysses.

Tommy Johansen, som opprinnelig er fra 
Holmestrand, ble født på selveste 17. mai 

Radarpar: Håkon Gisholt 
(t.v.) og Tommy Johansen er 
enige om at det har betydd 
mye å ha en kompis som 
alltid stiller opp.
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1974. Han var en rastløs sjel som valgte å 
slutte på ungdomsskolen midt i sisteåret. 
Han ble trukket ut mot den store verden.
Første stopp er København, hvor han 
fullfører kokkeutdanningen med glans. 
Han vanker i et pønkermiljø, og fristaden 
Christiania blir raskt hans eget fristed 
med øl, hasj og gode venner etter lange 
arbeidsdager på kjøkkenet. 

Etter fem år reiser Tommy tilbake til 
gamlelandet, men klarer ikke å finne 

roen. Stadig kraftigere rusmidler må til 
for å roe ned en stresset kar etter 15 
timers arbeidsdager. Snart setter han 
sin første heroinsprøyte. 

Midt på 2000-tallet veksler han mellom 
å bo på hospits og på gata i Oslo. Han
er stadig innom arresten på Grønland 
i Oslo. To ganger blir han sendt til av-
rusning på Tyrili, en ideell stiftelse som 
tilbyr behandling for rusavhengige. 

Turkamerater: I februar i fjor 
gikk de med ski og pulk på 
Rondane, Tommy foran og 
Håkon bak. 

Vennskapet 

blir TV-

dokumentar
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• KABB er en interesse-organisasjon for mennesker med  
synshemming eller lesevansker

• KABB leser inn blader og kristen litteratur 

• Vi leser inn dagsavisen Vårt Land på lyd hver dag 

• Er du låner i NLB, kan du bli låner hos KABB på samme 
plattform

Sjekk våre tilbud om nettmøter, kurs og samlinger på 
www.kabb.no

Vil du bli kjent med oss?
Ring 69 81 69 81
e-post: kabb@kabb.no

Prøv en lydbok fra KABB 
Full tillit
Det var et helt spesielt prosjekt som skulle 
bringe de to sammen på Lillehammer i 
2014.

Håkon har alltid vært opptatt av å være 
fysisk aktiv. Hans visjon er å motivere 
andre med synsproblemer til å leve et 
fysisk aktivt liv. Etter at han mistet synet 
har det vært viktigere enn noen gang. 

Gjennom Retinitis pigmentosa-foreningen 
startet han et samarbeid med Tyrili-
stiftelsen, hvor elever i rusbehandling 
stiller opp som ledsagere på turer for 
foreningens medlemmer.

I sju år, med tre samlinger i året, har de 
alle fått opplevelser de sent vil glemme. 
De har vært på grottetur, isbrevandring, 
rafting og diverse fjellturer, blant annet i 
Jotunheimen.

– Suksessfaktoren er nok at mange elever 
ved Tyrili sjelden eller aldri har opplevd 
tillit. Ved å ledsage oss som ikke har så 
godt syn, mestrer de. Vi stoler fullt og helt 
på dem, sier Håkon.

Tommy kjente raskt på ansvarsfølelsen 
for den andre da han skulle være ledsager 
første gang.

– Man er jo redd for å skade noen ved ikke 
å gjøre jobben sin ordentlig, forteller han. 
– I dag engster jeg meg ikke mer, legger 
han til med en latter.

Håkon og Tommys første utfordring 
sammen, var å komme seg opp på Norges 
høyeste fjelltopp. I løpet av turen tok et 
vennskap form, og fra den dagen ble 
Tommy Håkons faste turkamerat.

Vennskapet lenge leve
Begge gutta har, på hver sin måte, klart 
å tilpasse seg et nytt liv. Med nødvendig 
drahjelp fra den andre. Håkon introduserte 
Tommy for et rusfritt miljø, med mange 
ressurssterke mennesker. 

– Vi har hatt utallige samtaler om det å 
leve et «normalt» liv uten rus, forteller 
politimannen. 

Tommy har på sin side fått Håkon trygt ut 
på tur, enten det er høyt eller lavt, langt 
eller kort. Og Håkon stoler fullt og helt på 
ham.

– Vi kjenner hverandre på godt og vondt 
nå. Vi respekterer hverandre, sier Tommy. 

Ikke rart at noen ville lage film om gutta 
og deres unike historie. Dokumentaren 
vises på TV i løpet av våren.

Visjonær mann: Håkon 
jobber mye med å 
motivere andre med 
synsproblemer til å leve 
et fysisk aktivt liv.



19

• KABB er en interesse-organisasjon for mennesker med  
synshemming eller lesevansker

• KABB leser inn blader og kristen litteratur 

• Vi leser inn dagsavisen Vårt Land på lyd hver dag 

• Er du låner i NLB, kan du bli låner hos KABB på samme 
plattform

Sjekk våre tilbud om nettmøter, kurs og samlinger på 
www.kabb.no

Vil du bli kjent med oss?
Ring 69 81 69 81
e-post: kabb@kabb.no

Prøv en lydbok fra KABB 

http://www.kabb.no
mailto:kabb@kabb.no
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Som svaksynt har man et helt spesielt behov 
for lys, og vi vet alle at dette er et høyst 
individuelt behov. Det er ikke tilstrekkelig å 
øke lysstyrken over det normale. Ved alder-
dom øker også behovet for lys. Når Evelyn fra 
Adaptor Hjelpemidler kommer på hjemme-
besøk ser hun at det er altfor vanlig at folk 
har for få lyskilder i de ulike rommene, og at 
disse lampene lyser for dårlig opp. Interiør og 
vegger er gjerne mørke i fargene også, som 
igjen bidrar til at det kreves mer lys.

Hvem kan få støtte?
Det gis tilskudd til husstander der enkelt-
personer har behov for en tilpasset bolig, 
blant annet kan synshemmede få tilskudd 
til belysning. Tilskudd til utredning og pro-
sjektering er forankret i Bostøttelovens § 15. 
Tilskuddet kan også tildeles eldre som tren-
ger å tilpasse boligen for å kunne bli boende 
hjemme lengre, eller om en skulle trenge et 
fremtidig behov for tilpasning av bolig. 

Du søker din kommune (tidligere Husbanken) 
om utredning og prosjektering for å få et 
mer opplyst hjem. Dette gjøres i samarbeid 
med kommunens ergoterapeut.

– Utredningsfasen vil gi svar på hvilke lys 
man trenger og hvor mye. Rett og slett hva 
som er behovet, forteller Evelyn. – Neste 
skritt blir prosjektering, innkjøp, montering 
også videre, legger hun til.

For svaksynte og blinde kan kjøp og monte-
ring av lamper dekkes via Folketrygden ved 
å søke NAV Hjelpemiddelsentral om tilrette-
leggingstilskudd. Men vær obs på at det er 
strenge krav fra NAVs side. Erfaringsmessig 
er det også ulik praksis fra sentral til sentral.

Hva er «nytt»?
Ved nyttår 2020 var det kommunene som 
fikk oppgaven med å ivareta tilskudd til 
utredning og prosjektering for tilpasset 
bolig. Dette innebærer at kommunen må 
planlegge og budsjettere for tilskuddene, 
samt at de må tilrettelegge for, og motta og 
behandle søknader. Hele denne prosessen 
har tidligere blitt ivaretatt av Husbanken.

Evelyn hos Adaptor Hjelpemidler har gjort 
seg noen erfaringer etter det første året 
som nå har gått:

Støtte til utredning og kjøp av belysning

Bekymret for at ordning 
smuldrer bort Tekst: May Britt Haug | Foto: Jørgen Juul

I ett år har landets kommuner forvaltet Husbankens tidligere oppgave med å 
behandle og innvilge søknader om utredning og prosjektering til belysning. 

– Det er ulik praksis i kommunene og kunnskapsnivået er svært variabelt, 
forteller Evelyn Rodriguez, belysningskonsulent hos Adaptor Hjelpemidler, 
som er bekymret for utviklingen.
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– Kommunene organiserer seg veldig for-
skjellig. Det har blitt gitt mye forvirrende 
informasjon til bruker. Og dessverre kan de 
lite om belysning i forhold til synshemming 
og ulike øyesykdommer, sier hun.

Bekymret
Det er opp til hver enkelt kommune å be-
stemme og prioritere, eller ikke-prioritere. 
Midlene de har overtatt fra Husbanken er 
ikke øremerket. Ifølge Evelyn har kommu-
nene et ansvar for å gi råd og oppfølging 
om tilpassing av bolig, men hun er usikker 
på hvor godt de klarer å ivareta dette.
– Overføringen fra Husbanken til kommu-
nene har vært med på å skape mer usikker-
het. Jeg er bekymret for at brukerens behov 
ikke blir fanget opp, og jeg er bekymret for 
at kommunene vil hoppe over utrednings- 
og prosjekteringsfasen, og gå rett på en 
boligtilpasning, sier Evelyn.

– Utredning og prosjektering er et godt 
tiltak under tilpasning av lys nettopp for å 
oppnå gode løsninger for synshemmede. 
Det er så viktig for den enkeltes livskvalitet 
i sitt eget hjem. Ordningen må ikke bli
nedprioritert, mener Evelyn.

Gir rådgivning om belysning: Evelyn Rodriguez, belysningskonsulent hos Adaptor 
Hjelpemidler, uroer seg for ordning som nå er overført kommunene.

Hvordan søke
•  Kontakt ergoterapeut eller boligkontor i 

din kommune.
• Kontakt eventuelt NAV Hjelpemiddelsen-

tral om du har god dialog med de på syn.
• Søknadsskjemaet er utarbeidet av  

kommunen, og det er like mange  
elektroniske versjoner og innleverings- 
måter som det er kommuner i landet.

• Søk NAV Hjelpemiddelsentral om tilrette-
leggingstilskudd. Dette er da midler som 
går direkte på innkjøp og utførelse av  
montering med videre, og kommer som 
fase to.
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Organisasjonskultur dreier seg om de felles 
verdier, normer og virkelighetsoppfatninger 
vi i Norges Blindeforbund sammen har. 
Med bakgrunn i både #metoo-historier 
og ansatte som ikke har tillitt til hverken 
politisk- eller administrativ ledelse, besluttet 
sentralstyret og landsstyret å engasjere 
organisasjonspsykolog Lars Asle Einarsen, 
for å starte en langsiktig prosess. Einarsen 
har siden mars 2019 møtt både det tidligere 
og sittende sentralstyret, landsstyret og 
ledergruppa.

Sentralstyret har satt ned en arbeids-
gruppe som skal, ved hjelp av hele orga-
nisasjonen, analysere hva det er ved orga-
nisering, ledelse og organisasjonskultur 
som kan bidra til at konflikter oppstår. 
Det skal legges frem forslag til hvordan 
Norges Blindeforbund bedre kan fore-
bygge og håndtere konflikter. Målet er å 
gi svar på hvor i organisasjonen konflikter 
oppstår, hva som bidrar til konfliktene, 
hvilke tema konfliktene handler om, og 
hvordan konfliktene blir håndtert.

Arbeidsgruppa skal ikke jobbe alene, det 
gir ikke nok kjøtt på beinet. Det er etablert 

fire høringsgrupper som skal diskutere 
utfordringene sammen med arbeidsgruppa. 
Gruppe 1 representerer fylkeslagene våre 
med både ansatte og tillitsvalgte. Gruppe 2 
er ledelsen (både politisk og administrativ). 
Gruppe 3 er representanter fra sentrene, inkl. 
Hønen bo- og mestringssenter. Gruppe 4 
består av representanter fra politiske utvalg 
og ansatte på hovedkontoret. Det eksisterer 
også en referansegruppe bestående av 
representanter fra landsstyret, ulike utvalg, 
sentralstyret, vernetjenesten, de ansattes 
fagforeninger og Norges Blindeforbunds 
Ungdom.

I juni vil landsstyret bli forelagt rapport med 
konkrete tiltak som forhåpentligvis vil styrke 
Blindeforbundets organisasjonskultur til 
det bedre. Landsmøtet i september vil også 
få saken til diskusjon.

Du som medlem er velkommen til å gi 
dine innspill. Kontakt prosjektleder og 
seksjonsleder HR Anita Bjerknæs, 
anita.bjerknaes@blindeforbundet.no

Organisasjonskultur under lupen

Gransker oss selv 
for å bli bedre
Tekst: May Britt Haug

Hele bredden av organisasjonen Norges Blindeforbund 
skal med, både lokalt og sentralt, tillitsvalgt og ansatt, når 
organisasjonskulturen nå skal analyseres. Vi vil alle ha en 
enda sterkere og mer inkluderende organisasjon.

            

Vitaminer til øynene dine
OPHTAMIN

Disophta Aps · 908 55 004 · OPHTAMIN.NO

Ophtamin20 er et godt dokumentert vitamintilskudd, 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 in-
neholder viktige vitaminer og mineraler for å opprettholde et normalt syn.

Bestill på www.ophtamin.no eller ring oss på 908 55 004 i hverdagene. 
Vi sender fraktfritt direkte til postkassen din.

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

Priser: 180 stk. kr. 348,- / 360 stk kr. 598,-
720 stk kr. 1098,-/ 1440 stk. kr. 2148,- inkl. porto.

Lutein  2,5 mg  

Zeaxanthin 0,5 mg  

Kobber  0,50 mg  50% RI 

Næringsinformasjon pr. tablett:
Vitamin C  125 mg  156% RI  

Vitamin E  75 mg  625% RI  

Sink  20 mg  200% RI

Produsert
 i Norge.
fraktfritt

Pris
pr. tablett:
kr. 1,66

Ophtamin-serien har eksistert i 14 år og er et av
de mest brukte kosttilskuddene på markedet. 

Ophtamin for ditt syns skyld 
                        - original dansk øyetablett.

mailto:anita.bjerknaes@blindeforbundet.no
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Vi ønsker at det skal være lett å finne 
styrende dokumenter for medlemmer 
og ansatte. 

Når det vedtas retningslinjer, veiledere og 
andre styrende dokumenter i landsmøtet, 
landsstyret eller sentralstyret vil vi derfor 
sende dem ut som rundskriv på e-post til 
daglige ledere og fylkesledere. 

De vil bli lagret i en egen mappe på 
Hvelvet (hvelvet.blindeforbundet.no) 
slik at de enkelt kan finnes frem i av 
medlemmer og ansatte. Der vil det også 
være tydelig når dokumenter oppdateres, 
slik at man vet at man har funnet gjeldende 
versjon. Det anbefales at disse rundskrivene 
behandles som orienteringssaker i fylkes-
lagenes styrer.

Blindeforbundet gjør flere dokumenter lett tilgjengelig: 

Innfører rundskriv Av: Terje André Olsen, forbundsleder
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Nordmenn sier ja til merking av varer med punktskrift
Ny undersøkelse fra Ipsos viser at nordmenn sier ja til merking av matvarer i punktskrift 
(59 prosent). Tre av fire mener det er viktig at produkter som kan være farlige blir merket, 
i tillegg oppgir 79 prosent at viktig offentlig informasjon må komme i punkt.

http://www.ophtamin.no
https://ophtamin.no
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Diagnoseseminarer 
Torsdag 11. mars blir det arrangert et 
digitalt fagseminar om øyesykdommen 
glaukom (grønn stær). Seminaret vil 
sendes på Blindeforbundets Facebook-
side, så her kan alle få det med seg 
uansett hvor i landet man bor. Du kan 
også høre det på Radio Z. I etterkant vil 
opptaket legges ut på Blindeforbundets 
nettsider og YouTube-kanal. Til høsten 
vil det også arrangeres fagseminar om 
synsforstyrrelser etter hjerneslag og 
andre hjernerelaterte synsvansker. Dato 
for dette kommer etter sommeren. 

Nyhetsbrev om øyediagnoser
I 2021 lanseres det nyhetsbrev om AMD 
(Aldersrelatert macula degenerasjon) og 
glaukom (grønn stær). Dette er gratis 
nyhetsbrev som er åpne for alle som 
ønsker å motta de. Nyhetsbrevene vil 
komme ut to ganger i året og vil inne-
holde oppdatert informasjon om og 
relatert til de ulike diagnosene. Flere 
nyhetsbrev om andre øyediagnoser står 

for tur og kan ventes lansert i løpet 
av de kommende årene. Ønsker du 
eller noen du kjenner å abonnere 
på nyhetsbrevene kan dere melde 
dere på her: 
www.blindeforbundet.no/nyhetsbrev 

Kampanjer og aksjoner
Det vil også bli igangsatt og fulgt 
opp på flere kampanjer og aksjoner. 
Her kan brilleaksjonen «Gratis briller til 
barn» nevnes, en av fjorårets største 
aksjoner som vil følges opp i år. 

Uleselig-kampanjen skal det også blåses 
nytt liv i. Det kommer til å fokuseres på 
økt lesbarhet i årets aksjonsuke. 

Ønsker du mer informasjon eller å 
engasjere deg i Offensiv 2025? 
Ta kontakt med ditt fylkeslag. Vi vil 
gjerne høre dine innspill og ideer. I 
mellomtiden kan du gjerne fortelle de 
du kjenner om våre tilbud og aktiviteter. 
Sammen kan vi nå ut til flere!

Svaksynthet på 
programmet
Tekst: Thea Bårdsdatter Foslie, prosjektleder Offensiv 2025

Blindeforbundet har satt seg som mål å bli kjent for flere og å gjøre 
våre tilbud aktuelle for flere. For å nå målene er prosjektet Offensiv 
2025 gått i gang, med svaksynthet for øyet. Her er noe av det som kan 
ventes å skje i løpet av 2021:  

http://www.blindeforbundet.no/nyhetsbrev
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Kom med innspill til valgene  
på landsmøtet 2021

Opptatt av punktskrift? 
Bli med på internasjonal konferanse

Valgnemnda skal foreslå kandidater til: 
sentralstyret, kontrollutvalget, planut-
valget, vedtektsutvalget og ny valgnemnd. 
Kanskje nettopp du vet om noen som 
kan gjøre en jobb for forbundet og felles-
skapet i et av disse organene. Kandidatene 
som foreslåes må være forespurt og må 
ha akseptert på forhånd. Kompetanse, 
geografisk- og aldersmessig spredning, 
likestilling og mangfold blir vektlagt.

Arrangementet er heldigitalt hvor alt 
foregår på engelsk.

Programmet består av plenumsfore-
lesninger, 35 parallellsesjoner og en 
utstilling for hjelpemiddelleverandører- 
og produsenter. En digital utstilling 
har naturligvis sine begrensninger, men 
utstillerne vil spille inn korte videoer som 
demonstrerer og forklarer produktene.

Norges Blindeforbunds valgnemnd sentralt ønsker forslag på kandidater 
til valgene på kommende landsmøte i Norges Blindeforbund. Kjenner du 
noen som kan egne seg?  Spør vedkommende og send oss noen ord!

Den internasjonale konferansen Tactile Reading arrangeres torsdag 29. og fredag 
30. april 2021. Onsdag 28. april blir det en pre-konferanse. Blant temaene finner 
du punktskrift, 3D og grafikk og teknologi innen områdene universell utforming, 
tidlig innsats, punktskrift og lesing for barn og voksne.

Forslagene som sendes inn må inneholde 
nødvendig informasjon. 

Vi må ha forslagene innen 31. mars.
Forslag sendes til: 
valgnemnda@liste.blindeforbundet.no 

Med hilsen 
Norges Blindeforbunds valgnemnd
Thor Tyslum, Ann Sissel Jørgensen, Gunhild 
Dørum Eriksen og Arild Hagen.

Deltakeravgift kr. 720.

Etter initiativ fra Offentlig utvalg for punkt-
skrift (OUP) har Statped hovedansvar for 
konferansen, som arrangeres i samarbeid 
med Norges Blindeforbund, Norsk lyd- og 
blindeskriftsbibliotek og med de svenske 
initiativtakerne.

For mer informasjon, www.tactilereading.org

mailto:valgnemnda@liste.blindeforbundet.no
http://www.tactilereading.org
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Invitasjon til 
aktivitetssamling 2021 
for førerhundbrukere
Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Det vil bli mye nyttig trening med vekt på 
blant annet lydighet, hverdagslydighet som 
hilsetrening, passering og å gå pent i bånd, 
by- og sentertrening, hinderbane m.m. Det 
vil være førerhundtrenere til stede under 
kurset og de vil lede treningene i samarbeid 
med hjelpetrenere.

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 dine 
reiseutgifter vil bli dekket av HELFO.

Påmeldingen starter 1. mars.

Kurset har plass til 40 deltakere. 
Påmelding foregår primært ved å fylle ut 
elektronisk skjema på følgende link: 
https://forms.gle/aYP53Ds1BU4BdmV7A. 

Du kan alternativt melde deg på til 
Stine Jåthun, stinejaathun@hotmail.com, 
telefon 913 10 025, eller Ellen Østborg, 
ellen.oestborg@gmail.com, 
telefon 909 56 991.

Frist for påmelding er 7. april 2021. Du kan 
fortsatt melde deg på etter fristen, men 
vil da automatisk komme på ventelisten 
dersom det er fullt.  

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 betales 
under oppholdet.

Førerhundbrukere i Norge inviteres til aktive dager 
18.- 22. august 2021. Kurset vil bli holdt med base på 
Hurdal syn- og mestringssenter.

https://forms.gle/aYP53Ds1BU4BdmV7A
mailto:stinejaathun@hotmail.com
mailto:ellen.oestborg@gmail.com
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Økonomisk støtte fra 
Norges Blindeforbunds legater
Trenger du økonomisk bistand eller 
tilskudd til anskaffelser? Det kan være 
utstyr som hvitevarer, TV, IKT-utstyr, 
møbler eller annet inventar. Til utdannings- 
og opplæringsformål kan det også gis 
støtte, og det samme til reise, ferieopphold 
eller ledsagning. Da kan du søke om 
økonomisk støtte fra legat Blindeforbundet 
administrer.

Både privatpersoner, klubber, lokallag, 
fylkeslag og våre syn- og mestringssentre 
kan søke. Det kan søkes om midler til det 
som ikke dekkes av andre støtteordninger 
eller via det offentlige. Det vektlegges reelt 
behov og/eller en vanskelig livssituasjon, 
og at søker selv ikke har midler til å dekke 
det man søker om penger til.

Utdannings- og opplæringslegatet 

Norges Blindeforbunds legat for 
barne- og ungdomsarbeid

Legat for hjelp til selvhjelp for 
synshemmede som har konkrete behov 
ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp. 

Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat for 
synshemmede i Akershus og Telemark som 
har konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp 
til selvhjelp eller støtte til opplærings- og 
utdanningstiltak. 

Vestlandets Felleslegat for synshemmede 
i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn 
og Fjordane og Møre og Romsdal som har 
konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til 
selvhjelp eller støtte til undervisning og 
opplæring. 

Karl Fr. Knudsen og hustrus legat tilgodeser 
synshemmede i Finnmark. 

Norges Blindeforbunds legat for 
førerhundarbeid 

Det er utarbeidet et standardisert 
søknadsskjema som anbefales å bruke. 
Søknadsskjema finner du på nettsidene: 
www.blindeforbundet.no/tilbud-
kurs-og-arrangementer/legater-fra-
blindeforbundet

Har du ikke datamaskin, eller synes 
det er vanskelig å bruke internett kan 
du ta kontakt med Ann-Irene Dæhlin i 
Blindeforbundet på telefon 23 21 50 27 eller 
e-post aid@blindeforbundet.no.

Det bes om at det ikke sendes likelydende 
søknader til flere legater. Saksbehandler vil 
fremme søknaden til riktig legat.

Klubber, lokallag og fylkeslag som søker 
må legge ved siste reviderte regnskap eller 
godkjente regnskapsrapport.

Kvittering som viser riktig bruk for tidligere 
tildelte midler må være levert inn før 
søknadsfristen.

Spørsmål stilles Ann-Irene Dæhlin i 
Blindeforbundet på telefon 23 21 50 27 eller 
e-post aid@blindeforbundet.no.

Søknadsfrist 1. mars 2021.

Søknadsskjema med vedlegg sendes til 
legat@blindeforbundet.no, eller til Norges 
Blindeforbund, v/ Ann-Irene Dæhlin, 
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.
Merk konvolutten med legatets navn. 

http://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundetHar
http://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundetHar
http://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundetHar
http://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundetHar
http://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundetHar
mailto:aid@blindeforbundet.no
mailto:aid@blindeforbundet.no
mailto:legat@blindeforbundet.no
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Norges Blindeforbunds kurstilbud 2. kvartal 2021

Rehabiliteringskurs
08.04 - 11.04 Introkurs Hurdal
08.04 - 11.04 Introkurs Solvik
12.04 - 23.04 Grunnkurs Hurdal
19.04 - 30.04 2. påbyggingskurs Solvik
03.05 - 14.05 2. Påbyggingskurs 

syn/hørsel
Solvik

10.05 - 21.05 1. Påbyggingskurs Hurdal
27.05 - 30.05 Introkurs Hurdal
25.05 - 04.06 Grunnkurs Hurdal
31.05 - 11.06 Grunnkurs Solvik
15.06 - 18.06 Introkurs Evenes

Rehabiliteringskurs for personer i 
yrkesaktiv alder
06.05 - 09.05 Introkurs Hurdal
18.05 - 21.05 Påbyggingskurs Hurdal
31.05 - 04.06 Påbyggingskurs Hurdal
04.06 - 11.06 Intro og 

kartlegging
Hurdal

Hjernerelaterte synsvansker
12.04 - 23.04 Påbyggingskurs Hurdal
26.04 - 28.04 Fjernundervisning Hurdal
03.05 - 14.05 Start lang Hurdal
07.06 - 18.06 Påbyggingskurs Hurdal
16.06 - 18.06 Fjernundervisning Hurdal

Minoritetsbakgrunn
10.05 - 14.05 Grunnkurs Hurdal

Temakurs Livsstil 
03.05 - 07.05 Hurdal
26.05 - 31.05 Evenes

Temakurs IKT
06.04 - 09.04 IKT og 

hjelpemidler
Hurdal

07.04 - 12.04 IKT og 
hjelpemidler

Evenes

26.04 - 30.04 IKT og 
hjelpemidler

Hurdal

03.05 - 07.05 IKT og 
hjelpemidler

Hurdal

25.05 - 28.05 IKT og 
hjelpemidler

Hurdal

09.06 - 14.06 Temakurs IKT 
18-35 år

Evenes

14.06 - 18.06 IKT og 
hjelpemidler

Hurdal

14.06 - 18.06 Temakurs IKT Solvik

Temakurs livsmestring
10.05 - 14.05 Hurdal

Temakurs mobilitet og orientering
14.04 - 19.04 Mobilitet; 

stokktrening, 
haptisk og 
ledsagerteknikk, 
med pårørende

Evenes

18.05 - 21.05 Mobilitet og 
orientering

Hurdal

02.06 - 07.06 Mobilitet; 
førerhund

Evenes

25.06 - 30.06 Mobilitet 18-35 år Evenes

Temakurs kommunikasjon 
19.04 - 23.04 Hurdal

Familien i fokus
06.05 - 11.05 Temakurs familie 

0-6 år
Evenes
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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
 
Midt-Norge
Tlf. 73 80 01 50 
rehab.trondelag@blindeforbundet.no
 
Nord-Norge/Evenes
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no
 
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA)
Tlf. 23 21 50 00
bua@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 syn- og mestringssenter
Tlf. 56 15 77 70/71 
booking.solvik@blindeforbundet.no
 
Evenes syn- og mestringssenter
Tlf. 76 98 48 30 
rehab.evenes@blindeforbundet.no

Det tas forbehold om endringer og 
evt. avlysninger av de ulike kursene.

Ferieleiligheter
Ukeleie Mandag til 

søndag 
Solvik

Habiliteringskurs 
26.03 - 06.04 Påske aktivitet Hurdal
29.03 - 06.04 Påskerekreasjon Solvik
12.04 - 16.04 Anahata yoga Hurdal
15.04 - 18.04 Trening og trivsel 

med førerhund
Solvik

22.04 - 25.04 Band Camp Hurdal
22.04 - 04.05 Mestringslykke Evenes
23.04 - 25.04 Se nye muligheter Hurdal
30.04 - 02.05 Hagestell og 

dugnad
Solvik

03.05 - 07.05 Kunst og 
håndverk

Hurdal

03.05 - 07.05 Ut på tur Hurdal
07.05 - 09.05 Anahata yoga Hurdal
10.05 - 27.05 Sommer 

aktiviteter
Hurdal

21.05 - 24.05 Havfiske Solvik
25.05 - 30.05 Allsang på Solvik Solvik
31.05 - 04.06 Ut på tur lang 

turer
Hurdal

11.06 - 13.06 Unge syn- og 
hørselshemmede

Solvik

18.06 - 24.06 Vedlikehold hus 
og hage

Evenes

18.06 - 20.06 Familiehelg Solvik
21.06 - 02.07 Sommerrekreasjon Solvik

Aktiviteter barn og unge
18.06 - 23.06 Barneleir uke 1 

6-9 år
Hurdal

24.06 - 29.06 Barneleir uke 2 
10-13 år

Hurdal

30.06 - 05.07 Ungdomsleir Uke 1
13-15 år

Hurdal

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)
23.04 - 25.04 Tillitsvalgt-

konferansen
Fornebu

21.05 - 23.05 Idrettskurs Evenes

mailto:rehab.oslo@blindeforbundet.no
mailto:rehab.bergen@blindeforbundet.no
mailto:rehab.trondelag@blindeforbundet.no
mailto:rehab.evenes@blindeforbundet.no
mailto:bua@blindeforbundet.no
mailto:forerhund@blindeforbundet.no
mailto:hg@blindeforbundet.no
mailto:rehab.hurdal@blindeforbundet.no
mailto:booking.solvik@blindeforbundet.no
mailto:rehab.evenes@blindeforbundet.no
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JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell BPA-leverandør med spesiell kompetanse om BPA for personer 
med sammensatte og kognitive funksjonshemminger. Vi bygger vårt verdigrunnlag på grunnleggende 
menneskerettigheter, likeverd og likestilling. 

JAG vil bidra til at alle mennesker kan leve sine liv fullt ut, på egne premisser.

JAGs konsept bygger på 25 års erfaring med 
organisering av personlig assistanse til personer 
med behov for assistert arbeidsledelse. Vi har 
fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr 
din assistanse sammen med deg.

Ta kontakt for mer informasjon.

ALLE skal ha muligheten 
til å være sjef  i eget liv!

JAG Assistanse AS
Telefon: 962 09 666
www.jagassistanse.no

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter!

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 

http://www.jagassistanse.no
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
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www.adaptor.no 
tlf: 23 21 55 55 

Vi hjelper øynene dine!

 

 

MiniVision 2 - den beste telefonen for svaksynte

- Store taktile knapper

- Enkel og talende meny

- Trådløs lading inkludert

- Stor skrift

- Fantastisk lyd, og talestyring

- Send SMS ved å lese inn meldinger 

 
 
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 

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell BPA-leverandør med spesiell kompetanse om BPA for personer 
med sammensatte og kognitive funksjonshemminger. Vi bygger vårt verdigrunnlag på grunnleggende 
menneskerettigheter, likeverd og likestilling. 

JAG vil bidra til at alle mennesker kan leve sine liv fullt ut, på egne premisser.

JAGs konsept bygger på 25 års erfaring med 
organisering av personlig assistanse til personer 
med behov for assistert arbeidsledelse. Vi har 
fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr 
din assistanse sammen med deg.

Ta kontakt for mer informasjon.

ALLE skal ha muligheten 
til å være sjef  i eget liv!

JAG Assistanse AS
Telefon: 962 09 666
www.jagassistanse.no

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter!

http://www.adaptor.no
http://www.uloba.no
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Ruby (8) skrev brev til statsministeren: 
Fikk en stor overraskelse 
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Troll Toftenes/Something good AS

Da Ruby kom til Blindeforbundets kontor 
i Oslo i desember fikk hun seg en stor 
overraskelse. Brevet hadde blitt til et seil 
på 15 x 24 meter hengt opp på bygget til 
organisasjonen. 

– Jeg følte et «poff» inni meg og tenkte 
«øøy, det var stort. Nå ble jeg glad», 
sa Ruby ivrig, etter hun fikk se brevet 
på bygningen. Overraskelsen ble filmet 
av NRK og Blindeforbundet. Filmen 
ble delt på sosiale medier og fikk stor 
oppmerksomhet. 

Ruby fikk svar fra statsministeren. Erna 
Solberg skrev hun hadde forståelse for 
at briller er dyrt, men at hun ikke kunne 
gjøre noe med det nå. 

22.000 underskrifter
I 2019 bestemte regjeringen seg for å kutte 
160 millioner kroner i brillestøtte til barn. 
I høst gikk Blindeforbundet i gang med 
kampanjen «Gratis briller til barn». 22.000 
personer har skrevet under på oppropet 

Stor stas: Ruby og forbundsleder Terje André 
Olsen syntes det var stort å få brevet opp på 
bygget til Norges Blindeforbund.
– Budskapet i brevet er så viktig at vi ville 
at alle skulle få det med seg, ikke minst 
statsministeren. Da måtte vi tenke stort, sier 
forbundsleder Terje André Olsen.

I høst sendte Ruby brev til Erna Solberg. Hun skrev det er dumt at briller til barn 
koster penger. Ruby synes ikke barn skal være redde for å leke, i frykt for å ødelegge 
brillene sine. Dette viktige brevet ville Blindeforbundet at flere skulle få se.  

om at barn skal få dekket briller, linser og 
synsundersøkelse av staten. Underskriftene 
ble i desember overlevert statssekretær Saida 
Roshni Begum (H) i arbeidsdepartementet. 




