1 - 2022 - 28. februar - 116. årgang
Medlemsblad for Norges Blindeforbund

Samarbeid på tvers av land og
organisasjoner for inkludering
Bertha fikk sin første førerhund som 86-åring

Det er enkelt å
lese bøker med
lydbok-appen Fabel!
Lytt til oss.
Prøv gratis
i 4 uker!*

Med Fabel får du tilgang til tusenvis av lydbøker rett
på mobilen. Hør blant annet den kritikerroste boka
Gul bok av Zeshan Shakar.

Besøk fabel.no
*Gjelder nye abonnenter. Etter 4 uker går
prøveperioden automatisk over i et abonnement
til ordinær pris.
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Så er vi godt i gang med 2022, og mye tyder
på at det blir et mer normalt år. De to siste
årene har det vært dårlig stelt med medlemspleie, men nå tripper fylkeslag og lokallag
etter å gjenoppta aktiviteter over hele landet.
Og sentrene våre kan forhåpentligvis kjøre
mestringskurs for fulle hus.
Blindeforbundet skal fortsette synlighetsarbeidet og bli kjent for enda flere gjennom
prosjektet Offensiv 2025. Vi skal også markere
Frivillighetens år sammen med andre organisasjoner, kommuner, næringsliv og andre
både nasjonalt og lokalt.
I Synspunkt starter vi opp en ny spalte,
Hverdagstips for svaksynte og blinde, basert
på synshemmedes egne erfaringer. Kanskje
får du forslag til løsninger som kan gjøre
hverdagen litt enklere.
Ellers får du møte Erling Olav som har vokst
på å få være aktiv i Blindeforbundet, og du
kan lese om Aust-Agders reiseguide. Den kan
komme til nytte når vi nå forhåpentligvis ser
slutten på pandemien og kan reise mer og
møte flere.
Mia Jacobsen
Kommunikasjonssjef
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Pusset opp for 30 millioner

Glemte universell utforming
Tekst: Gro Wessel-Berg Aasgaard | Foto: NRK Vestland

Sølvi Marie Risøy opplevde å ikke kunne finne frem på egenhånd i
øyebygget og i foajeen i hovedblokka på Haukeland sykehus etter
omfattende oppussing.
Nå må sykehuset, som har rehabilitert for
nærmere 30 millioner kroner, legge til rette
for universell utforming i etterkant. Deres
argument for «forglemmelsen» er at de var
bekymret for at utformingen skulle føre til
en skog av ledelinjer som ville gjøre det
vanskeligere for synshemmede å finne frem.
Sølvi Marie Risøy forventet at hun skulle
kunne finne fram på egenhånd etter opppussingen, men det fantes absolutt ingenting
å lede etter. Hun opplevde sågar å gå rett i en
glassvegg. Heller ikke heisene var tilrettelagt
for synshemmede. De hadde fått touchpanel.
– Dette gjør meg trist å oppleve. Jeg har gått
inn og ut av øyeavdelingen som pasient i 20
år, og så pusser de opp uten å tilrettelegge
for meg og mine medpasienter, sier Sølvi
Marie.
Sølvi Marie har klaget Helse Bergen og
Haukeland sykehus inn for DiskrimineringsSølvi Marie
Risøy avbildet
på Haukeland
sykehus. Sykehuset
er pålagt å rette
opp manglende
tilrettelegging.
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nemda, som har konkludert med at de må
betale dagbøter på 5000 kroner dersom
manglene ikke er rettet opp innen 1. mars
2022.
Det er ikke lov til å bygge nytt eller pusse opp
et bygg uten å ta hensyn til synshemmedes
behov. Byggteknisk forskrift 17 sier klart ifra
hva som må gjøres. I tillegg sier Likestillingsog diskrimineringsloven at alle offentlige
bygg skal være universelt utformet.
Sykehuset sier de hadde ment å koble
brukerne på i ettertid, slik at de kunne
komme med sine synspunkter.
Daglig leder i Blindeforbundets fylkeslag i
Hordaland, Mariann Fossum, er lite fornøyd
med at tilretteleggingen for blinde blir gjort
i etterkant. Hun er likevel fornøyd med vedtaket Diskrimineringsnemda har fattet.
– De sender et positivt signal ved å sette
makt bak kravet om at dette skal tas hensyn
til. Vi ser dessverre litt for ofte at sansetapsgruppene blir glemt i planleggingsfasen av
store prosjekter.
Sølvi Marie gleder seg til å kunne gå inn i
hovedblokken på sykehuset og ta heisen, og
orientere seg på egenhånd.
– Å slippe å være avhengig av at det skal
komme et menneske for å følge deg. Det ser
jeg veldig fram til!

Mye skjer i Buskerud

Stemmen
fra
Buskerud

Av: Kåre Kjennerud, fylkeslagsleder i Buskerud | Foto: Karine Strand Kløvtveit

Buskerud fylkeslag rundet 60 år i fjor, og det ble markert
med en jubileumsmiddag hvor generalsekretær, Per Inge
Bjerknes og fylkesordfører, Roger Ryberg var blant gjestene.

Fylkeslaget har i dag rundt 670 medlemmer, og både fylkeslaget og våre fire
aktive lokallag har fokus på å skape gode
møtearenaer og arrangementer for
medlemmene. Lokallagene våre gjør en
formidabel innsats med medlemspleie.
Vi har også en førerhundklubb som
ivaretar våre førerhundbrukere.
For 2022 planlegger fylkeslaget blant
annet en dagstur til Drøbak og Oscarsborg,
sommertur til Hamburg, juletur til Savalen
eller Lillehammer, samt juleverksted.
For å være et velfungerende fylkeslag,
trenger vi tillitsvalgte både i fylkesstyret
og lokallagsstyrene. Det er derfor viktig
for fylkeslaget å skolere våre frivillige
med ulike kurs, som organisasjonskurs,
studielederkurs og kurs i media.
Det jobbes for å gjennomføre en Synskafé
i Hallingdal, nærmere bestemt Gol. Her
er det viktig for oss å ha et arrangement,
siden lokallaget er lagt ned.
Takket være Elkjøp-midler forsetter vi med
gratis opplæring i bruk av smarttelefon for
medlemmene.

Til tross for pandemi, fikk vi i fjor blåst liv
i «Midt i livet»-gruppen vår. Det ble søkt
DAM-midler til et kajakk-kurs i Hurdal og
legatmidler til Zipline i Vikersundbakken.
Fylkeskontoret har et samarbeid med
hjelpemiddelsentralen om et felles
arrangement i forbindelse med Verdens
synsdag i oktober.
Tilgjengelighetsutvalget er med på befaringer, møter med ulike aktører og bidrar til
at vi skal få et samfunn som er mest mulig
universelt utformet.
Vi innser at vi ikke klarer å være overalt,
så et godt samarbeid med de kommunale
rådene for mennesker med funksjonsnedsettelse er viktig. Vi har sendt inn noen
saker til rådene, og vil fortsette å gjøre det.
Synliggjøring er noe vi satser på. Vi har
invitert oss selv til møter hos pensjonistforeninger og ulike brukerorganisasjoner.
TT har vært- og er - en sak som det har blitt
jobbet mye med. Vi har årlig hatt møte
med Buskerudbenken, og fylkespolitikerne
i Viken vil vi også møte sammen med
Akershus og Østfold hvor vi tar opp viktige
saker.
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Oppslagstavla
Gratulerer Salum!
Salum Kashafali ble kåret til årets mannlige
parautøver på Idrettsgallaen 8. januar i
år. Prisen ble delt ut av idrettspresident
Berit Kjøll og tidligere utøver i en rekke
paraidretter Cato Zahl-Pedersen. Kashafali
har tatt både paralympics-gull og verdensrekord i sommer.

Statpedkonferansen - Gi meg utfordringer!
– jeg vil delta, trives og utvikle meg
Den arrangeres 29. og 30. mars 2022.
Konferansen er gratis og sendes direkte via
statped.no. Du hører blant annet Ronny
Brede Aase fortelle om sine opplevelser.
Vernebriller
Tall fra Norstatpanel.no forteller at 65% av
befolkningen ikke har på vernebriller når de
ser på fyrverkeri. Blindeforbundet ønsker
at ingen skader synet, og sammen med
Specavers ble det delt ut hele 10 000 vernebriller helt gratis før nyttårsaften i fjor.
Diskrimineringsnemndas klagebunke
Handikapnytt skriver om at stadig flere
klager på diskriminering, og funksjonsnedsettelse var det vanligste grunnlaget i
Diskrimineringsnemndas klagebunke i fjor.

Medlemsmøter på
Radio Z og Zoom
Punktskriftens dag
I anledning punktskriftens dag 4. januar
fikk Blindeforbundet en hyggelig overraskelse av finansminister Trygve Slagsvold
Vedum og resten av regjeringen. Forbundet
fikk Hurdalsplattformen i punktskrift,
signert av alle statsrådene! Dette synes
generalsekretær Per Inge Bjerknes og
seksjonssjef Sverre Fuglerud var skikkelig
stas, da de selv er punktskriftbrukere.
Blindeforbundet har laget en punktskriftgenerator på sine nettsider, slik at folk kan
bli bedre kjent med skriftspråket. Og Egons
restauranter rundt om i landet tilbyr nå
sine menyer i punktskrift.
6

En fast happening i Blindeforbundregi er jevnlige møter for alle
medlemmene på den digitale portalen
Zoom og vår egen radiostasjon, Radio
Z. Det foregår hver første torsdag
i måneden. Her er temaer som TT,
innsamlingsarbeid, forventinger til
2022 og interessepolitisk arbeid tatt
opp. Tanken er at du som deltar på
Zoom kan komme med spørsmål og
innspill. For kommende arrangement
følg Blindeforbundets debattarena
på Facebook, lytt til Radio Z på
www.blindeforbundet.no/radioz,
eller se blindeforbundet.no.
Medlemssenteret kan du også
kontakte, 21 97 70 00.

Vi mener:

Det haster med å få støtte
til briller for barn
Av: Terje Andre Olsen, forbundsleder | Foto: Tom Egil Jensen

Vi jobber for at alle barn som har behov for det skal få gratis briller.
Regjeringen har satt opp bedring av brilleordningen i Hurdalsplattformen, og SV
fikk gjennom 220 millioner ekstra til dette
allerede i statsbudsjettet for 2022. Tidlig
i januar var vi i møte med Arbeids- og
inkluderingsdepartementet for å gi innspill til hvordan en slik støtte burde utformes. 220 millioner er mange penger,
men dekker ikke briller til alle barn ifølge
departementets beregninger. De ville derfor ha forslag til hvordan de kunne få til en
ordning innenfor det budsjetterte beløpet.
De planlegger å legge frem regler for dette
før sommeren i år. De har ennå ikke tatt
stilling til om det som er betalt hittil i år vil
være mulig å få refundert om man kommer
inn under den utvidede ordningen.
Vi vil at ordningen skal dekke briller til alle
barn, eventuelt til flest mulig om det som
er bevilget ikke strekker til. Vi vil også at
det skal bli en oppgjørsordning, altså at
optikeren får betalt det som dekkes av NAV
direkte fra NAV, slik som det gjøres hos
tannlegen og på apotekene. Dersom det
benyttes satser, må disse tilpasses slik at
man faktisk kan få hensiktsmessige briller
for beløpet.
I dag får man støtte til briller om man
ser så dårlig at man kommer inn under
grensen for hjelpemidler, og dersom man
trenger det for behandling av enkelte
øyediagnoser.

Vi vet at det er mange flere som trenger
briller som ikke får støtte til dette. Det
vi også vet er at utgifter til briller er en
stor post på familiebudsjettet, og mange
utsetter eller dropper å gå til optiker fordi
de vegrer seg for regningen. Det betyr at
det går barn i norske skoler som mangler
briller, og som følge av det ikke får det
utbyttet av undervisningen og andre
aktiviteter som de kunne ha fått.
Den forrige regjeringen kuttet i støtten
til briller til barn, resultatet av dette var
at minst 30 000 familier ikke fikk støtte
til briller til sine barn. Det var viktig for
oss i Norges Blindeforbund å få reversert
dette kuttet og å aktualisere at støtten
til briller bør gjelde alle barn som har
behov for briller.

Terje Andre Olsen, forbundsleder.
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Møt et
medlem

Erling Olav Hansen var mye ensom som barn, men han har tatt igjen i voksen alder ved
å delta i aktiviteter i Blindeforbundets lokallag, og på syn- og mestringssentrene.

Fellesskapet med andre
synshemmede betyr mye
Tekst: Elin Dragland | Foto: Tommy Dieset

– Jeg stortrives med aktivitetene og fellesskapet jeg finner i
Blindeforbundet, det er en kjempefin måte å holde seg aktiv på.

Erling Olav Hansen er kjent for mange som
den svaksynte karen som hilser med et
hyggelig «hei» og smil til alle. Han bidrar
gjerne i frivillig arbeid, blant annet som
bøssebærer i TV-aksjonen, frivillig på Nannestadfestivalen og som nestleder i Øvre
Romerike lokallag av Blindeforbundet.
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I lokallagsstyret er han med og planlegger
og arrangerer aktiviteter, kurs og foredrag
for medlemmene, og gir gjerne en hjelpende hånd der det trengs.
48-åringen er en aktiv kar som liker å holde
på med ulike aktiviteter. Han er glad i å

lytte til musikk, danser gammeldans og er
med i en fritidsklubb i tillegg til aktivitetene
i Blindeforbundet.
Ensom og slitsom skolegang
Erling Olav er født sterkt nærsynt og har
alltid brukt briller. Med sterke briller ser
han tålig bra og klarer seg fint i hverdagen.
Han vokste opp i trygge omgivelser på
Maura i Nannestad med faren, moren og
to eldre søstre. Skolegangen beskriver han
som ganske slitsom, selv om lærerne prøvde
å tilrettelegge så godt de kunne, blant annet
med heve- og senkepult og lupe.
– Jeg ble tatt mye ut av klassen for ekstraundervisning, og i skoleårene var det litt
ensomt og ikke helt lett å finne venner
for en som skilte seg ut som svaksynt, sier
han.
Videregående gikk han først på Jessheim,
men han trivdes ikke med linjen han gikk
på, og derfor byttet han over til Skedsmo
videregående. Da han var i alderen for
å ta sertifikat, fikk han litt sjokk da øyelegen sa at det nok var best at han la bort
de planene.
– Det var en tøff beskjed å få, og det er
klart jeg tok det litt innover meg. Men så
venner man seg til å reise kollektivt, og nå
tenker jeg ikke på det, sier han.
Godt å møte andre synshemmede
Blindeforbundet kom han i kontakt med i
25-årsalderen, og han hadde stort utbytte
av kursrekken på Hurdal syn- og mestringssenter som bare ligger et par mil unna
leiligheten hans. Han setter stor pris på det
sosiale fellesskapet og synes det er godt å
møte andre i samme situasjon som han kan
dele opplevelser og erfaringer med.

– Det var så godt å komme til Hurdal første
gangen og møte andre som så like dårlig
som meg, for da følte jeg meg straks litt
mindre alene, sier han.
Siden har det blitt mange turer til Hurdal
på ulike kurs og aktiviteter. Han var blant
annet med på yogahelg i november, og
syns det var en veldig fin erfaring der øvelsene også gjorde godt for stivhet og «småvondter».
Mestring og glede
Han husker godt gleden og følelsen av
mestring da han for to år siden var på
aktivitetshelg og turte å hoppe i Zipline for
første gang. Det var mørkt da han skulle
prøve, og han har dårlig mørkesyn, så det
var litt skummelt. Men det å være sammen
med andre i samme situasjon, og at alt var
godt tilrettelagt, ga trygghet og gjorde at
han kastet seg uti det.
– Jeg var så nervøs, og husker godt suget
i magen da jeg hoppet og hvor artig det
var å klare å gjøre det, selv om jeg var helt
skjelven etterpå, sier han.
Glad i fisketurene til Evenes
Etter at moren hans gikk bort i 2018, synes
han det var en tung periode, og da har
aktivitetene betydd ekstra mye og vært en
fin måte å holde seg aktiv på. Han er også
en ivrig gjest på Evenes syn- og mestringssenter som han besøker to-tre ganger i
året.
– Jeg trives så godt der med både folkene og
naturopplevelsene, og syns det er kjempeartig å være med på fisketurene der, sier han
med smil i stemmen.
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Liten og praktisk lupelampe
10 cm i diameter
Forstørrer 1,75x (3 dioptrier)
Liten og plasseringsvennlig
Svært behagelig LED lys
Bordfot og bordklemme
Lett å flytte fra rom til rom

Vi hjelper øynene dine!
www.adaptor.no
tlf: 23 21 55 55

Gratis lydbøker fra NLB
– når synet blir borte

• tusenvis av lydbøker i alle sjangre
• aviser og tidsskrifter på lyd
• CD i posten eller digital tilgang
Besøk nlb.no eller ring 22 06 88 10.
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www.nlb.no

Bli med på
Palme-pilegrimshelg!
KABB inviterer til treff for unge i Trondheim.
Er du i aldersgruppa 16 – 30 år, har en
synshemming og liker å treffe nye folk,
er dette noe du bør sjekke ut.
Samlinga varer fra fredag ettermiddag til
mandag formiddag i palmehelgen. Det vil si 8.-11. april
Lørdag inviterer vi til et eget opplegg på Rockheim,
Trondheims eget rockemuseum. Kanskje besøker vi
Pir-badet på vår vandring. Vi spiser middag på en av byens
restauranter, og kanskje blir det en kul konsert også.
Søndag er vi mini-pilegrimer i byen. Vi har med oss vår egen
forteller og en erfaren pilegrimsvandrer som har jobbet mye med
ungdom.
Vi bor i historisk omgivelser på Pilegrimsgården, som ligger rett
ved Nidarosdomen. Dette er et ekte pilegrimshotell. Mandag kan
vi ønske hverandre fortsatt god påske og knasker Kvikk Lunsj
etter tre artige dager sammen. Håper du vil bli med!
Ring diakon Hilde i KABB eller send sms hvis du vil melde deg
på, eller det er noe du lurer på! Mobil 978 94 370 epost:
hilde.grumstad@kabb.no
Egenandel for arrangementet har vi satt til 500,-.
Det inkluderer kost, losji og reise.

Sommerfest på
Hurdal
i Hurdal

8.-12.
8.-12. juni
juni inviterer
inviterer KABB
KABB til
til sommersamling
sommersamling og
og generalforsamgeneralforsamling
ogmestringssenter.
mestringssenter.Her
Herblir
blirdet
detgospelfest
gospelfest
ling på
på Hurdal
Hurdal synssyn- og
og
og gøy,
gøy, inspirasjon
inspirasjon og
og fine
fine dager.
dager. Ta
Ta kontakt
kontakt med
med KABB
KABB og
og
meld
meld deg
deg på
på helt
helt uforpliktende
uforpliktende allerede
allerede ii dag.
dag. kabb@kabb.no
kabb@kabb.no
eller
eller ring
ring 69
69 81
81 69
69 81
81
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Lysbehandling for tørr AMD
Tekst: Øygunn Utheim, øyelege PhD | Foto: Tom Egil Jensen

Ved Øyehelseklinikken i Oslo har vi siden februar 2020 tilbudt
Valeda fotobiomodulering, også kalt lysterapi, for øyesykdommen
tørr aldersrelatert macula degenerasjon (AMD).
Hver måned behandles pasienter i målgruppen med 9 behandlinger over 3-4 uker.
Visus (synsskarphet) måles før og etter
behandling og det tas bilder av netthinnen
for å se etter bedring.
Trygg og smertefri
Min erfaring så langt med denne behandlingen er at den er trygg, smertefri og at
virkningen er målbar for mange av pasientene, men ikke veldig stor. Det er derfor
ikke alltid at effekten når ut i hverdagen til
pasientene i form av bedret synsfunksjon,
selv om man kan måle noen bokstavers
bedring på synstavlen. Relativt mange, men
ikke alle, har imidlertid effekt på drusene
(forandringer som kan sees i øyebunnen
og som er tegn på avleiringer) i form av at
de går litt ned i størrelse etter behandling.
Denne effekten på druser kan det ta noen
måneder før vi kan måle. Dette er svært
spennende fordi det kan tyde på at behandlingen kan ha en forebyggende effekt og
stoppe opp eller hindre utviklingen av AMD.
For å vite dette med sikkerhet og med
vitenskapelig evidens, må vi gjøre studier
hvor vi følger pasienter over tid. Slike
studier finnes ennå ikke publisert fordi
behandlingen er såpass ny. Men på Ullevål
har vi fått initiert et forskningsprosjekt med
støtte fra helse Sør-øst, hvor også en representant fra Blindeforbundet er med i forskergruppen. Her skal vi behandle pasienter
12

med lysbehandlingen Valeda og deretter
gjøre statistisk sammenligning med en
gruppe som ikke får behandling. Håpet er
at Valeda beskytter mot forverring av AMD,
slik at færre i behandlingsgruppen utvikler
senstadium av AMD med svært dårlig syn,
sammenlignet med kontrollgruppen som
ikke får behandling.
Kan bedre livskvaliteten
AMD er største årsaken til alvorlig svaksynthet i vår del av verden, og vi regner med at
cirka 10 prosent av alle 80 åringer har senstadium av AMD. Jeg hører mange historier
på legekontoret om sorg, tap og redusert
livskvalitet som følge av AMD. Jeg synes
man som øyelege har plikt til å utforske nye
behandlinger med vitenskapelig evidens, og
det finnes seriøs vitenskapelig evidens bak
Valeda, selv om det fortsatt er ubesvarte
spørsmål som gjenstår å finne ut av.
Valeda kan forsøkes for en relativt stor del
av de med AMD, og på forundersøkelsen
samtaler vi om forventninger og hvilken
nytte man vil kunne oppnå av behandlingen. Dersom det er langtkommen sykdom
vil man som oftest ikke oppleve en effekt
av behandlingen, og selv om man er i
målgruppen er det ikke alle den virker på,
mellom 60 og 70 prosent anslagsvis. Jeg
håper og tror at det i fremtiden kommer
nye behandlinger som kanskje kan ha enda
mer potensiale, eller at vi skal kunne finne

Interessante funn: – Erfaringen så langt tyder på at lysbehandling kan ha en
forebyggende effekt og stoppe eller hindre utviklingen av AMD, sier Øygunn
Utheim som her undersøker en pasient.

frem til akkurat hvem som har nytte av behandlingen og hvor ofte den bør gis.
Jeg er takknemlig for alle pasientene jeg
har fått lov til å følge og behandle, som har
brukt av sin tid og private midler for å utforske denne muligheten. Det er viktig for
meg som lege å stille meg på deres side, og
å være helt ærlig og åpen med hva de kan
forvente seg og hvordan behandlingen har
virket i det enkelte tilfellet. Behandlingen er
heldigvis trygg. Vi har ingen holdepunkter
for at den skal være skadelig, og den er
heller ikke ubehagelig. Enkelte som har
gjennomført behandling har opplevd å gå
fra en fase med alvorlig synshemning og begrenset livskvalitet til å få betydelig bedre
syn. De har for eksempel kunnet gjenoppta
turer alene eller øke lesehastigheten.
Det kan virke som denne behandlingen har
størst effekt på de som bare har begynnen-

de synsproblemer og som er villig til
å gjennomføre regelmessige, halvårlige
serier med behandling. Andre vil ha nytte
av «Areds 2»-kosttilskudd som jeg kan
hjelpe til med å få tak i. Vi kan også samtale
om synshjelpemidler og hverdagen, søking
om TT-kort osv. dersom synet er dårlig. Mitt
mål er å hjelpe alle med AMD å følge med
på den nye forskningen som til enhver tid
finnes.
Jeg vil benytte anledningen til å takke
Blindeforbundet, som har støttet forskning
på Valeda for å undersøke mer i detalj
hvilke undergrupper av AMD som har
størst nytte av behandlingen.
Denne saken har tidligere stått i AMD
nyhetsbrev. Abonner på diagnose-nyhetsbrevene våre her: https://www.blindeforbundet.no/newsletter_form
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Frivillighetens år
Frivillighetens år 2022 skal feire Norges viktigste lagarbeid!
Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre
samarbeidspartnere inviteres med til å synliggjøre og
aktualisere frivilligheten, øke kjennskap og anerkjennelse og
til å få flere med!
Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding. Det er Frivillighet Norge
som har fått ansvaret for å planlegge
og koordinere innsatsen rundt året. Det
skal markeres fra nord til sør, på digitale
og analoge flater og i både fysiske og
digitale arrangementer.
Norges Blindeforbund har valgt
14. oktober til «Vår dag», og det
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gir organisasjonen mulighet til å være
synlig over hele landet. Dette kommer
vi mer tilbake i Synspunkt.
Vi gleder oss til å feire frivilligheten.
Uten den stopper Norge opp!
Mer informasjon:
https://frivillighetensar.no/

BPA gir ditt barn frihet til å leve
Med brukerstyrt personlig assistanse får barnet ditt mulighet til å delta i
dagliglivet på linje med andre barn, samtidig som dere kan leve
et tilnærmet normalt familieliv.

Prima har lang erfaring
med bpa for barn.

De hjelper deg
hele veien!

SKREDDERSØM

LOKALKONTOR

DRIFTSMIDLER

JURIDISK HJELP

BPA-RÅD

RASK RESPONS

Vi tilpasser
oss ditt
assistansebehov

Du får din
egen lokale
kontaktperson

Sørger for
optimal drift
av din BPA-ordning

Vi kan
bistå deg med
BPA-søknad m.m.

Vårt BPA-råd
består av rådgivere
som selv har BPA

Du når oss på
telefon, e-post
og chat

Tlf. 22 150 100
post@prima-assistanse.no
www.primaassistanse.no
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«Ursus kom i grevens
tid. Synet ble dårligere
og dårligere.»
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Førerhund for første gang

Bertha (87) ventet
lenge på Ursus

Tekst: Hanne Kathrine Bratholt/Tone Aalborg | Foto: Andrea Christiansen

Bertha Berg har hatt hund i alle år.
Da synet sviktet, ble det ekstra viktig.
Førerhund er et av de beste hjelpemidlene
en svaksynt eller blind kan få. Bertha Berg
(87) fra Stabekk utenfor Oslo er en aktiv
dame, og har stor glede av førerhunden
sin, den tre år gamle labradoren Ursus.
– Vi går mye på tur, jeg er en person
som må ut! Det er tur om morgenen, så
en lengre tur midt på dagen, så ut igjen
i 18-19-tiden og så en tur senere på
kvelden. Det blir fire ganger om dagen.
Jeg har bodd på Stabekk siden 1975, så
jeg er godt kjent i området her, men
måtte lage faste runder til førerhunden
kom, så de går vi nå. I dag har vi gått
over åsen, forteller Bertha.
Til god hjelp
Mange synshemmede med førerhund
opplever å få økt livskvalitet og mulighet
til å leve et mer selvstendig liv. Hunden
leder dem utenom hindringer, markerer
fortauskanter og trapper, og finner dører,
stoler eller et mistet nøkkelknippe. I
tillegg til de praktiske tingene hunden
hjelper til med, er den også en god venn.

Ursus er med Bertha overalt. I tillegg til
turene ut i friluft, er han med og
handler. Og hver onsdag spiser de
middag på seniorsenteret.
– En hund skal ha det godt. Ursus er
en ordentlig kosegutt. Jeg er redd jeg
skjemmer ham litt bort.
Bertha er svært takknemlig for tildelingen
av førerhund, og synes det er en interessant ny erfaring i lys av sitt vanlige hundehold gjennom alle år.
– Han er veldig til hjelp. Han går pent i
sele ved siden av meg. Jeg må stole på
ham, spesielt når jeg er ute i mørket.
Ursus kom i grevens tid. Synet ble bare
dårligere og dårligere, og nå ser jeg så
lite.
Søkte mange ganger
Bertha fikk påvist øyesykdommen grønn
stær i 1995. Hun ble operert med én
gang, og det gikk bra lenge før synet
begynte å bli dårligere igjen for 7–8 år
siden.
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– Jeg fikk god oppfølging på Ullevål, og
beholdt synet så lenge som mulig. All
ære til dem, sier Bertha, som selv har
jobbet på Ullevål som sykepleier, jordmor, lærer og leder for jordmorskolen før
hun ble pensjonist. Hun beskriver sitt
nåværende syn som tåkeheimen.
– Snø er veldig vanskelig. Konturene blir
borte. Heldigvis hører jeg godt! Hundevante Bertha kjente godt til førerhundordningen via sitt medlemskap i Blindeforbundet, og tenkte tidlig at førerhund
muligens kunne være noe for henne.
Hun måtte imidlertid vente flere år, og
søkte mange ganger før hun fikk muligheten høsten 2020.
– Det ordnet seg heldigvis til slutt, sier
Bertha.

Samkjørte: Bertha Berg og førerhunden
Ursus ble et team i fjor høst. – Vi trente i
tre uker, og så var Ursus min – eller, jeg har
ham til låns, sier Bertha.

Hvem kan få førerhund?
Du må enten ha en synsstyrke på 3/60 (0.05) eller dårligere etter korreksjon
med vanlig brilleglass eller innskrenkninger i synsfeltet. Andre forhold som
kan spille inn er varierende syn på grunn av nedsatt mørkesyn, nedsatt
kontrastsyn og redusert tilpassing til skiftende lysforhold, som kan oppstå
ved enkelte øyesykdommer. Din helsetilstand må være god nok til at du kan
gå tur med hunden hver dag.
Du må kunne bruke og stelle hunden på en tilfredsstillende måte. Hundeholdet
må ikke medføre helsemessige problemer, for eksempel allergi, for personer
i dine nære omgivelser. Og hvis du er i arbeid eller under utdanning er det en
forutsetning at hunden kan være med på arbeidsplassen eller skolen.
Har du spørsmål om førerhund?
Kontakt Blindeforbundet, info@blindeforbundet.no
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Vi vil nå flere!
Tekst: Thea Bårdsdatter Foslie

Gjennom prosjektet «Offensiv 2025» skal Blindeforbundet blir
kjent for flere, og vi skal nå flere med våre tilbud. Her er noen
delprosjekter og aktiviteter som det jobbes med.

Øyediagnoser
Det har blitt lansert nyhetsbrev om
diagnosene: Aldersrelatert macula
degenerasjon (AMD), glaukom (grønn
stær), hjernerelaterte synsvansker og
keratokonus. Til våren vil det også komme
nyhetsbrev om diabetes retinopati,
og til høsten kommer ytterligere to
nyhetsbrev, da om katarakt (grå stær)
og retinitis pigmentosa (RP).
Alle som vil kan melde seg på
nyhetsbrevene her:
blindeforbundet.no/nyhetsbrev.
Fagseminar om øyediagnoser er også
en av aktivitetene under «Offensiv». Til
nå har det vært arrangert fagseminarer
om AMD, glaukom og hjernerelaterte
synsvansker. Disse kan man se opptak
av på Blindeforbundets nettsider og
YouTube-kanal. I april arrangeres det
nok et fagseminar, da om diabetes
retinopati. Dette vil sendes på Blindeforbundets Facebook-side. Til høsten
vil det avholdes seminarer om RP og
grå stær.
Synlighetskampanjer
For å bli kjent for flere må vi synes! En
viktig del av «Offensiv»-arbeidet er
derfor kampanjearbeidet. «Opp med

skrifta»-kampanjen har blitt vekket til
live igjen, med mål om bedre lesbarhet
i samfunnet. I desember resulterte
vernebrille-kampanjen vår blant annet
i, at rundt 10 000 vernebriller ble delt
ut før nyttårsaften. En stor «Offensiv»seier var at regjeringen i vinter reverserte
kuttet i støtten til barnebriller!
Alle disse kampanjene fortsetter og
i tillegg skal det også lanseres flere
kampanjer, blant annet rettet mot fagpersoner og personer med øyediagnoser.
Aktuelle medlemsfordeler
Tilbudene våre skal være aktuelle for
personer med nedsatt syn og øyediagnose. Medlemsfordelene vi har fått på
plass håper vi vil være aktuelle for disse
gruppene.
Medlemmer av Blindeforbundet får
rabatt både på briller og på synsundersøkelse hos Specsavers, og kan få gratis
telefon-/videokonsultasjon med øyelege.
Du kan lese mer om disse fordelene på
blindeforbundet.no/medlemskap/medlemsfordeler.
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Samarbeid på tvers:

Sammen for inkludering
Tekst: Inger Aanesland | Foto: Internasjonal avdeling, Norges Blindeforbund/José Salinas Reginaldo

Together for inclusion, gjerne kalt TOFI, er samarbeidsprosjektet
som knytter mange organisasjoner i Norge og seks afrikanske
land sammen. Det internasjonale arbeidet dreier seg om å gi folk
like muligheter og rettigheter.
– Jobber vi alene når vi mange, men når vi jobber med rundt
20 partnere når vi enda flere, smiler en fornøyd prosjektleder,
Jørdi Maria Losnegård, rådgiver i internasjonal avdeling i Norges
Blindeforbund.

TOFI-prosjektet har tre hovedmål på
tvers av landegrensene; alle barn skal
få utdanning, alle skal få tilgang til
verdig arbeid med en inntekt som man
kan leve av, og å styrke evne til å hevde
egne rettigheter.
I Norge er blant annet Redd Barna,
Naturvernforbundet, SOS barnebyer,
NFU Mental Helse Ungdom og FFO

Blindeforbundet
har vært med å
utdanne ca. 1000
lærere. Her holder
lærerstudent
Ronaldo João
Hunguana fra
Mosambik fram
undervisningsmaterialet som vi
har fått oversatt
til portugisisk.
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samarbeidspartnere med Blindeforbundet. Av de seks landene i Afrika er det
Mosambik og Etiopia Blindeforbundet
jobber med.
– Vi ser at det er en sammenheng mellom
det å være svaksynt og det å være fattig.
Derfor handler TOFI om å gi folk et godt
utgangspunkt for å leve gode liv, forteller Jørdi Maria Losnegård, rådgiver
internasjonal avdeling i Blindeforbundet.
Alle barn på skole
Et av de viktige punktene under utdanningsarbeidet i prosjektet er å få
alle barna inn i skolen.
Dessverre er det slik at funksjonshemmede barn i Mosambik og Etiopia
ikke går på skole, og en vet heller ikke
hvor de er.
– En av de store oppgavene Blindeforbundet har hatt i dette prosjektet er å
kartlegge hvor disse barna bor og hvorfor
de ikke deltar på skolen. Dette bunner

Janaia Amélia Guambe. Hun er 8 år og synshemmet. Her er hun på skolen i Mosambik
sammen med andre elever.

i at skolen og myndighetene mangler
informasjon på hvem disse barna er. Så
lærerne på skolene vi har hatt samarbeid med har laget kart over nabolagene
rundt sin skole og reist rundt for å finne
disse barna, forteller Jørdi.

klassen, vet hvordan de kan undervise
og ivareta behovene til barna på en god
måte. Hvordan vi tilpasser utdanningen
til å passe eleven, er felles over landegrensene og noe også Blindeforbundet
jobber for i Norge.

Jørdi forteller at fraværet av synshemmede og andre funksjonshemmede
barn i skolen gjerne skyldes holdninger
til det å ha en funksjonsnedsettelse.
Fattige familier må prioritere hvem som
får gå på skolen og da blir ofte barn med
en funksjonsnedsettelse valgt vekk. Det
å komme seg til og fra skolen kan også
være en hindring.

– Problemet er ikke barnet, men samfunnet og skolen som ikke klarer å ta
imot barn, slik at de kan lære så godt de
kan, forteller Jørdi.

Det er viktig at de lærerne som skal motta
elever med en funksjonsnedsettelse i

Blindeforbundet har stor innsats innenfor
lærerutdanning i Mosambik og Etiopia,
slik at barna blir sett og at de får en pedagogikk som er inkluderende. Det siste
tiåret har det vært en økning i at barn
verden over har gått på grunnskole, med
unntak av barn med funksjonsnedsettelser
21

som ikke får muligheten til å begynne på
skolen, eller som faller ut av skolen.
Samarbeid og læring
– TOFI-prosjektet er et stort samarbeidsprosjekt mellom mange store organisasjoner som startet i 2019, og da kan en
jobbe mer helthetlig. Vi lærer av hverandre
om hvordan inkludere personer med
funksjonsnedsettelse, avslutter Jørdi.
Kartlegging: Lærerne i Bilene distrikt i Mosmabik, Baptista Comege Izilda Zandamela,
Amâncio Nhamussua Célia Chemane,
Tristeza Machalele og Ivone Tivane finner
ut hvor elever med funksjonshemninger bor,
og hvorfor de ikke deltar på skolen.

Klemmen som
fortsetter å varme

Vi har alle våre hjertesaker i livet. Et godt formål vi omfavner og støtter opp om.
En testamentarisk gave er som en god klem som fortsetter å varme lenge etter at den er gitt.
Denne varme omtanken kaller vi ettervarme. Den er lik varmen i solveggen – den sitter i lenge
etter at solen har gått ned.
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Vil du vite mer om arv og testament, kan du kontakte
Knut Kjær Berntsen i Blindeforbundet på telefon 416 61 036
eller e-post knut.berntsen@blindeforbundet.no.

ISTOCKPHOTO.COM

Jørdi har siden intervjuet ble laget takket
ja til en junior ekspertstilling i FN. Det er
spennende at FN henter nye ansatte fra
Blindeforbundet. TOFI fortsetter med
andre ansatte i internasjonal avdeling.

Norges Blindeforbunds
sentrale utvalg 2022 – 2023
Organisasjonsutvalget:
Sølvi Ørstenvik (Vestfold), leder
Andreas Lindrupsen (Oslo)
Per-Morten Aalberg (Trøndelag)
Astrid Hopland Svendsen (Vest-Agder)
Martin Thorsen (Nordland)
Michael Sønnesyn (Hordaland)
Observatør fra sentralstyret: Brit Beate
Eikehaug
Serviceutvalget:
Wenche B. Odden (Telemark), leder
Britt Ingvild Fredriksen (Aust-Agder)
Truls Storm Jahnsen (Akershus)
Mary Walstad (Nordland)
Charlotte Wesenberg (Vest-Agder)
Thor Tyslum (Møre og Romsdal)
Observatør fra sentralstyret: Kari Wiik
Internasjonalt utvalg:
Karianne Havsberg (Oslo), leder
Jacob Havnsund (Møre og Romsdal)
Elena Daniela Trifan Østebovik (Rogaland)
Anna Amundsen (Vestfold)
Helena Björnsdóttir Redding (Vestfold)
Observatør fra sentralstyret: Inge Fiskvik
Førerhundutvalget:
Arild Øyan (Trøndelag), leder
Svein Gunnar Jenssen (Troms)
Anders Tveit (Rogaland)
Andrea Olvin (Oslo)
Anne Tveten (Buskerud)
Observatør fra sentralstyret: Unn Tone
Forfang Jenssen
Interessepolitsk utvalg:
Arild Hagen (Akershus), leder
Hanne Jernsetervangen (Oslo)
Stein Wiggo Olsen (Finnmark)

Eva Kirkevik (Hordaland)
Johnny Stangeland (Rogaland)
Ida Sødal Utne (Trøndelag)
Observatør fra sentralstyret: Terje Andre
Olsen
Styret for Norges Blindeforbunds legater:
Runar A. Kvam (Buskerud), leder
Åsta Sørensen (Oslo)
Margrethe Grothe (Østfold)
Marit Londal (Rogaland), vara
Foreldreutvalget:
Grete Bæverfjord (Møre og Romsdal), leder
Bjørn Roger Trollnes (Oslo)
Nina Kristine Bergersen (Akershus)
Elin Larne (Finnmark)
Frida Natland (Trøndelag)
Åste Norem (Akershus)
Observatør fra sentralstyret: Sissel Sørensen
Bye
Observatør fra Norges Blindeforbunds
ungdom: Katrin Kvæl Hasselberg
Mangfolds- og likestillingsutvalget:
Ingvild Gregersen Myhre (Trøndelag), leder
Cecilie Gill Kongsgård (Telemark)
Kirsti Holbæk Hanssen (Akershus)
Ida Martine Trollnes (Oslo)
John Ulriksen (Oslo).
Observatør fra sentralstyret: Tanita B.
Thomassen
Fagråd for Norges Blindeforbunds
forskningsfond:
Unn Ljøner Hagen, leder
Hege Rød
Morten Moe
Per Fosse
Martin Smestad
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Venner i tykt og tynt: Mona
og Liv Helen er glad for å ha
funnet hverandre. Her er de
på havfiske ved Evenes syn- og
mestringssenter. (foto: privat)

Mona tar livet i egne hender
med god hjelp fra venninnen
Tekst og foto: Marte Skogstad

Innlandet: Liv-Helen Grinden (40) fra Nord-Odal ble blind som ung.
Mona Lie fra Flisa (51) ble nylig blind. De har et unikt vennskap.
I fjor sommer mistet Mona restsynet, og
begynte da å lære seg punktskrift. Men
grunnet koronarestriksjoner og egen helse
ble ikke opplæringen optimal:
– Derfor ringer jeg Liv-Helen hver gang jeg
møter på et problem, sier Lie og de humrer
begge to.
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– Det er godt å kunne hjelpe til, svarer
Liv-Helen.
Våknet opp blind
Da Mona var 40 år havnet hun i en bilulykke.
Traumet mot hodet fra trafikkulykken førte
til at en cyste i hjernen begynte å vokse.

Denne måtte opereres ut.
Hun våknet fra operasjonen som sterkt svaksynt. I fjor sommer mistet hun restsynet
som gjorde at hun måtte venne seg til en
ny hverdag som blind:
– Jeg forsto ikke hvor viktig punktskrift
var før jeg mistet synet helt, sier Mona.
For utdanning, ytringsfrihet, meningsutveksling og tilgang på informasjon er
punktskrift helt essensielt for blinde og
svaksynte. Det er også viktig for sosial
inkludering av synshemmede.
– Jeg har veldig lyst til å lære meg det,
men det kommer til å ta tid. Jeg må ha
noen ved siden av meg som pusher meg,
og Liv-Helen pusher meg.
– Jeg leser som en førsteklassing. Jeg har
ikke fått lesehastigheten inn i fingrene
enda, men jeg leser bokstav for bokstav og
prøver å huske på hva jeg leste før slik at
det skal bli et ord, sier Mona.

Må lære punktskrift: Her skriver Mona på en
Focus 14 leselist, den bruker hun til å både
lese og skrive på.

– Jeg er litt sånn at jeg ikke gjør ting før jeg
må, og nå må jeg. Det å begynne å lære
seg et skriftspråk når man har passert femti, er ikke bare-bare, fortsetter hun.

Leser i Lego
I 2019 var Norge er et av fire land som
testet verdensnyheten med navnet Lego
Braille. Ideen bak er at barn skal lære å lese
gjennom lek med legoklosser. Men også
voksne kan leke med Lego!

Liv-Helen var svaksynt fra hun var tre år,
men mistet restsynet sitt da hun var 17 år:
– Det gjør mye med deg som person å
miste en så viktig sans, sier hun.

Etter ulykken fikk Mona nedsatt følelse i
hele armen, spesielt fingrene.
– Derfor er det genialt med Lego, siden
punktene blir mer taktile.

– Skulle jeg lese og skrive selv så var det
punktskrift jeg måtte forholde meg til.

Etter at Liv-Helen ble blind har det kommet flere teknologiske hjelpemidler som
de begge har hatt stor nytte av.
– Det ble veldig mye mer interessant for
meg ved å koble opp til en leselist, sier
hun.

– Det er rart å si, men på en måte var jeg
heldig som lærte det som tenåring. Det er
lettere å lære da, enn i voksen alder. Jeg
kunne merke tingene mine, som for eksempel forskjellen på sjampo og balsamen.
Det var vanskelig, men jeg ville jo lære det
og jeg skjønte at jeg hadde nytte av det.

Datterens betroelser
– De sier at seende som vil lære seg punkt
kan fint klare å lese det med synet, men for
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dem er det vanskelig å kjenne det siden du
må øve opp den taktile sansen, forklarer
Liv-Helen.
Monas familie jobber hardt for at hun skal
lære seg punkt, med god lærehjelp fra
Liv-Helen:
– Til min store glede, ler Liv-Helen.
Metodene for å oppmuntre Mona er svært
kreative:
– Datteren min har skrevet ned sine dypest
betroelser i punktskrift, men det hun ikke
har tenkt på er at jeg kommer til å dra til
Liv Helen for å få det opplest, ler Lie.
Mobilitetslæreren hennes har sagt at om
man har en blind i familien bør man inkludere barna, slik at de får gratis utdanning i
et annet skriftspråk.
– Barnebarnet mitt og kameraten skriver
hemmelige lapper på punkt.
– Hva betyr punktskriften for deres selvstendighet?
– Det jeg savner nesten mest etter at jeg
har mistet synet mitt er å lese en bok. Jeg
har alltid vært en bokorm og nå er jeg av-

hengig av lydbøker. Det er utrolig hvor mye
en innleser kan ødelegge en god bok.
Liv- Helen mener at mer punktskrift i samfunnet vil øke deres selvstendighet.
– Hvis matvarer, priser, busstabeller og
menyer var i punkt hadde jeg kunnet være
mer selvstendig, uten å være avhengig av
andres hjelp.
Vennskapet
Mona og Liv-Helen er på vidt forskjellige
ståsteder innen synshemningen, likevel er
vennskapet mellom dem helt unikt.
– Mona er veldig god å ha, hun er en veldig
god støtte. Vi har mye humor, det er så
viktig for at hverdagen ikke skal bli så grå.
Vi prater om mye og deler mye. Det er veldig koselig at vi har funnet hverandre.
Begge lovpriser også hjelpen de har fått fra
Norges Blindeforbund, som har eget fylkeslag i Hedmark med store og aktive lokallag
i Åsnes/Elverum og Kongsvinger.
(Saken er utdrag fra artikkel i avisa Glåmdalen)

Ta en prat: Mona Lie tror
mange har misforstått at
selv om man ikke skal forstyrre hunden når den har
selen på, kan man fortsatt
snakke med eieren.
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Hverdagstips for svaksynte
og blinde
Hver uke frem til midten av august, publiserer Blindeforbundet
en film med tips som kan være nyttige for svaksynte og blinde.
Filmene kan sees på Blindeforbundets
Facebook-side, Instagram og YouTubekanal, og legges også ut på nettsidene til
forbundet. Synspunkt vil også ta med et
tips i hver utgivelse.
Å fylle opp i glass eller kopp: Hvordan vite
når det er fullt?
For å vite om glasset eller koppen du fyller
opp nærmer seg å bli full, kan du legge en
finger på innsiden av kanten og kjenne
etter mens du fyller.
En annen mulighet er å løfte og holde
glasset eller koppen opp mens du skjenker

og kjenne etter tyngden for fullt glass. Du
kan også lytte etter lydforandring i glasset
eller koppen når det fylles.
Et annet tips er å velge glass eller kopp
som har kontrast til det som skal skjenkes
i, for eksempel lys kopp til kaffe.
Du kan også benytte deg av
hjelpemiddelet nivåindikator. Plasser
indikatoren på kanten av glasset. Når
glasset er fullt, gir indikatoren fra seg
lydsignal og vibrasjon.

Bildetekst: En nivåindikator gir lydsignal når glasset er fullt.

Stillbilde fra hverdagstips filmen som viser hvordan bruke en nivåindikator. Den piper når
glasset er fullt.
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Kursoversikt 2. kvartal 2022
Til enhver tid følger vi rådene fra Folkehelseinstituttet, helsemyndighetene
og lokale smitteverntiltak. Det skal være trygt å komme på kurs. Så er du syk
i forkant av et kurs, så holder du deg hjemme. Vi tar forbehold om endringer.
Gry Berg, fungerende rehabiliteringsleder

Hurdal syn- og mestringssenter
Rehabiliteringskurs
02.05. – 13.05. Grunnkurs 67+
05.05. – 08.05. Introduksjonskurs 67+
16.06. – 19.06. Introduksjonskurs 67+

Temakurs mobilitet og orientering
13.06. – 17.06. Mobilitet og orientering

Yrkesaktiv alder
07.04. – 10.04. Introduksjonskurs
19.04. – 29.04. Påbyggingskurs
02.05. – 06.05. Påbyggingskurs
09.05. – 13.05. Kartleggingskurs
30.05. – 03.06. Påbyggingskurs

Temakurs hørsel
25.04. – 29.04.

Temakurs IKT og hjelpemidler
04.04. – 08.04. IKT
22.05. – 25.05. Smart hjem ADL
07.06. – 09.06. Fjernundervisning blandet
13.06. – 17.06. IKT

Førerhund
03.05. – 04.05. Forkurs

Hjernerelaterte synsvansker
19.04. – 29.04. Påbyggingskurs
02.05. – 13.05. Startkurs lang u. pårørende
23.05. – 03.06. Påbyggingskurs
07.06. – 09.06. Fjernundervisning
13.06. – 17.06. Startkurs

Rehabiliteringskurs
20.04. – 03.05. Grunnkurs
12.05. – 15.05. Introduksjonskurs

Temakurs punktskrift
25.04. – 29.04.
Temakurs livsmestring
04.04. – 08.04.
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Temakurs livsstil
23.05. – 27.05. 		
13.06. – 17.06.

Familien i fokus
22.05. – 25.05. IKT-kurs for foreldre til 		
barn med nedsatt syn

Evenes syn- og mestringssenter

Temakurs IKT og hjelpemidler
24.03. – 29.03. IKT og hjelpemidler
21.06. – 26.06. IKT og hjelpemidler
Familien i fokus
05.05. – 10.05. Temakurs familie.
Familie 0-6 år

Temakurs mobilitet og orientering
08.06. – 13.06. Mobilitet og orientering 		
med førerhund
Temakurs livsstil
17.03. – 22.03.
Solvik syn- og mestringssenter
Rehabiliteringskurs
21.04. – 24.04. Introduksjonskurs
25.04. – 06.05. 2. påbyggingskurs
23.05. – 03.06. 1. påbyggingskurs
mindre gruppe
(tilrettelagt for hørsel)
07.06. – 18.06. Grunnkurs
20.06. – 22.06. Oppfølgingskurs
fjernundervisning
Temakurs IKT og hjelpemidler
09.05. – 13.05.
Temakurs hørsel		
25.04. – 06.05. 1. påbyggingskurs
Ferieleiligheter
Ukeleie
Mandag til søndag
Habiliteringskurs
Habiliteringskurs Hurdal
08.04. – 18.04. Påskeopphold
25.04. – 30.04. Anahata yoga
09.05. – 13.05. Ut på tur
23.05. – 27.05. Ut på tur
30.05. – 03.06. Ut på tur
13.06. – 23.06. Sommeropphold
Habiliteringskurs Solvik
11.04. – 20.04. Aktivitetsopphold påske
06.05. – 08.05. Hagestell og dugnad
19.05. – 22.05. Trening og trivsel
03.06. – 06.06. Havfiske
20.06. – 03.07. Aktivitetsopphold
sommer

Habiliteringskurs Evenes
04.04. – 08.04. Vinterfiske
23.05. – 03.06. Mestringslykke
14.06. – 20.06. Vedlikehold hus og hage
Aktiviteter barn og unge Hurdal
24.06. – 30.06. Barneleir
Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)
22.04. – 24.04. Tillitsvalgtkonferansen		
Scandic Fornebu

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
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Søk et legat
for økonomisk avlastning
Trenger du økonomisk bistand eller tilskudd til
anskaffelser? Du kan søke økonomisk støtte fra
legatene Blindeforbundet administrerer.

Både privatpersoner, klubber, lokallag,
fylkeslag og våre syn- og mestringssentre
kan søke.
Det kan søkes om støtte fra følgende
legater:
Legat for barne- og ungdomsarbeid
Utdannings- og opplæringslegatet
Legat for hjelp til selvhjelp
Landsdekkende for synshemmede som har
konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til
selvhjelp.
Legat for førerhundarbeid
Vestlandets Felleslegat
For synshemmede i Vest-Agder, Rogaland,
Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og
Romsdal.
Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat
For synshemmede i Akershus og Telemark.
Karl Fr. Knudsen og hustrus legat
Tilgodeser synshemmede i Finnmark.
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Søknadsskjema for å søke om legatmidler
finner du på:
https://www.blindeforbundet.no/tilbudkurs-og-arrangementer/legater-frablindeforbundet
Synes du det er vanskelig å bruke internett
kan du kontakte 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 av våre legater.
Spørsmål stilles til Ann-Irene Dæhlin i
Blindeforbundet, telefon 23 21 50 27 eller
e-post aid@blindeforbundet.no.
Søknadsfrist 1. mars 2022
Søknadsskjema med vedlegg sendes:
legat@blindeforbundet.no
eller til
Norges Blindeforbund
v/ Ann-Irene Dæhlin
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo
Merk konvolutten med legatets navn.
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Nyttige tips for
deg som skal ut
og reise
Mange føler på usikkerhet ved det å
bevege seg ut i det ukjente, og med det
som bakteppe ønsket Blindeforbundet
i Aust-Agder å sette søkelyset på
hindringer man kan treffe på.

Det resulterte i utarbeidelse av en guide
basert på et prosjekt kalt «Hvor er do?»
Prosjektet ble finansiert med midler fra
Stiftelsen Dam, og i alt 16 synshemmede
deltok i undersøkelsen.
Tipsene og rådene i reiseguiden er
samlet etter tre erfaringsseminarer
som en gruppe medlemmer av Norges
Blindeforbund deltok på, samt en reise
tur-retur Arendal-Oslo. I alt har 16
deltakere gitt innspill til prosjektet.
Guiden inneholder tips og råd fra reiser
med tog, buss og fly til innsjekking på
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Illustrasjon av en blind mann
på vei inn i et tog, med hvit
stokk og førerhund.

hotell, restaurantbesøk, deltagelse på
arrangementer og bruk av apper, samt
annen nyttig informasjon.
Vi håper denne guiden kan være til hjelp,
og at den kan inspirere til reiser enten
på egenhånd eller sammen med andre.
Guiden finnes elektronisk, i punktskrift og
i papirutgave. God reise!
Les mer her:
https://www.blindeforbundet.no/
fylkeslag/aust-agder/nyheter/reiseguideraad-og-tips-for-blinde-og-svaksynte
eller ring fylkeslaget på tlf 37 02 62 08.

