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Forsidetitler:
Akrobaten David oppdaget øyesykdommen helt tilfeldig 
Andrea Pharo Ronde bruker albinismen som noe positivt

Forsidebilde: 
David Ulfeng er akrobat, til tross for dårlig dybdesyn. Dette skyldes øyesykdommen keratokonus. Her står han på operataket dekket av snø med et stort smil og armene utstrakt. Foto: Curt Hjertstedt.
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Vårt syn: Ungdommen lar seg ikke stoppe

Alpinisten Andrea og akrobaten David møter du i dette Synspunkt. Vel, de er jo mye mer enn det. Andrea for eksempel er modell, skuespiller og student. Ungdommene har det til felles at de er fulle av pågangsmot, styrke og at de har noe ved seg som skiller dem fra de fleste andre på sin alder – nemlig øyne som gir et annerledes syn på omgivelsene. Andrea har albinisme og er sterkt svaksynt. David har keratokonus som innebærer en kjegleformet hornhinne og synsplager som vi ikke har snakket så mye om i Blindeforbundet før. I møte med de to får vi vite mer om hvordan det er å ha disse diagnosene.  

Informasjonssjef
Mia Jacobsen

Superhelg for store og små

Tekst: Terje Weber, daglig leder Telemark

Det var en skikkelig tøff gjeng fra Telemark og Vestfold som deltok på skihelg ved Hurdal syn- og mestringssenter i februar. Blinde og svaksynte barn og unge kjørte slalåm i alpinbakken ved Hurdal skisenter. Med ledsager foran som ga instrukser – «høyre», «venstre», «plog» – mestret de alpinbakken på en utrolig bra måte.

De yngste var 5–6 år gamle og de eldste 17 år. Det ble kjørt slalåm både i den 
lille bakken og de store bakkene. Alle imponerte stort. Arrangører for aktivitetshelgen var Norges Blindeforbunds fylkeslag i Vestfold og Telemark. I alt deltok ti familier.

Etter skikjøringen var det aktiviteter i den flotte klatreveggen på senteret. Camilla Forberg og Ken Roger Haugen fra Kragerø hadde full kontroll på de som utfordret veggen. Etterpå var det full fart for å finne badebuksa, for nå var det på tide å få seg en dukkert i bassenget. Det ble ikke bare én, men mange dukkerter og mye moro i bassenget.

Etter en god middag var det samling i peisestua. Da ble gjengen inndelt i lag, 
for nå var det tid for quiz.   

Søndag ble det arrangert rumperally med stort engasjement både fra store og små. Det ble diskutert både taktikk og smøring. Sekretariatet ved Jon Kroken hadde rigget til en skikkelig fin bakke og anskaffet rumpebrett. Jacob Fridriksson hadde full kontroll på tidtakingen. Hver familie dannet ett lag og seieren gikk hårfint til Kim og Adrian Hansen fra Horten, mens Karin og Emil Hesmyr fra Skien tok en solid andreplass.

Etterpå var det premieutdeling. Alle fikk flotte og smakfulle medaljer. Kim og 
Adrian fikk gavekort. Dette var skikkelig moro, der alle fikk være med.

Fra Vestfold og Telemark deltok det familier fra Horten, Nøtterøy, Fyresdal, Nissedal, Kviteseid, Kragerø, Porsgrunn og Skien.

Bilde: Fem store og små aker på rekke og rad nedover en snødekt bakke.
Bildetekst: Moro for gjengen i full fart på rumperally i bakken. – Hei hvor det går! Foto: Terje Weber.

Fylkeslagslederen i Aust-Agder har ordet
Av: Torbjørg Thorsen

Det er hyggelig å kunne få bruke denne spalten til å fortelle om det vi holder på med. Vi er et av de minste fylkeslagene i landet, noe som innebærer at tilbudene ikke kan bli så alt for omfattende. Det viktigste er at det vi har fungerer bra!

Hver tredje tirsdag i måneden arrangerer vi Tirsdagsklubben. Her er det veldig varierte temaer. Nylig var vi på besøk hos PM i Arendal, hvor det blant annet selges Icare-skjerf. En annen gang fikk vi en innføring i hvordan man lager forskjellige typer knuter til nytte og pryd.  Sørlandet var jo kjent for å ha mye skipsfart med seilskuter, så knuter var 
nyttige. Synskontakter har også vært til stede på Tirsdagsklubben, så vi varierer 
så godt vi kan. Dessuten er medlemmene veldig kreative når det gjelder ideer.

Så vil jeg nevne filmkvelder, naturligvis med synstolkede filmer. Quizkvelder arrangeres også. Vi må jo trimme hjernen litt.

Lydavisa vil jeg trekke frem, fordi jeg synes vi har landets beste lydavis. Og det er 
ikke mange gangene den uteblir. Så all ære til Ellinor-kontorsekretær for det flotte arbeidet du gjør. 

Vi har  små interessegrupper som kommer sammen privat og sender søknader om 
voksenopplæringsmidler til de trivselstiltakene som drives. Det blir litt penger til laget av slikt.

Aust-Agder har tre aktive lokallag i fylket. Her varierer programmet. Noen har forskjellige temaer på møtene, mens andre igjen synes det er trivelig bare å komme sammen til en god prat.

Av politiske saker er TT prioritert (ikke på grunn av forbokstavene mine), fordi transporttjenesten er noe av det viktigste vi kan jobbe med. Vi prøver å sende medlemmer til de kursene interessepolitisk avdeling arrangerer, så vi får dyktige folk til å ta seg av de forskjellige feltene. Kontakten med stortingspolitikerne våre er utmerket.

Arendalsuka er et årlig arrangement hvor politiske partier og frivillige organisasjoner kan delta, og her deltar Blindeforbundet både fra sentralt og lokalt hold.

Da takker jeg for oppmerksomheten og venter spent på neste fylkeslagsleder.

Bilde: Portrett av Torbjørg Thorsen. Foto: Frode Thorsen


Har du hørt at ...

• I tre år, med to faste dager i måneden, har Odd-Geir Helgeland og Vibeke Kaarstad fra Blindeforbundet i Rogaland informert pasienter på øyepoliklinikken i Helse Stavanger om tilbudet Blindeforbundet kan gi til pasienter, pårørende og medlemmer. Helse Vest støtter brukerorganisasjonene på Vestlandet, og Norges Blindeforbund Rogaland er en av de som har fått årlig støtte. 

• Prinsesse Märtha Louise viderefører sitt beskytterskap for Norges Blindeforbund.

• Hordaland fylkeslag er i ferd med å bygge opp en egen ledsagerbank. Dette kan de gjøre med midler fra Extrastiftelsen.

• På nettstedet frivillig.no kan frivillige organisasjoner over hele landet etterlyse frivillige. Frivillig.no skal svare på spørsmålet «hva kan jeg bidra med der jeg bor?» og vise hele bredden i frivilligheten. Den er gratis å bruke. Eksempelvis har Hordaland fylkeslag etterlyst ledsagere til sin ledsagerbank her.

• Blindeforbundets interessepolitiske avdeling har fått 400 000 kroner fra 
Utdanningsdirektoratet. Pengene skal brukes til en undersøkelse om mobbing, og en informasjonsveileder om mobbing av synshemmede barn og unge i barnehage og grunnskolen. Prosjektet må være ferdigstilt i løpet av oktober.

• I App Store og Google Play finner du «Synssimulator» som viser hvordan synshemminger kan arte seg. Det vil snart komme en nettversjon på blindeforbundet.no. Her kan du laste opp dine egne bilder.

• Gunleik Bergrud, sterkt svaksynt, har skrevet boken «Strandhogg på Huseby offentlig skole for blinde». Med minner fra tidsrommet 1958-1964. Finnes på lyd og punkt hos NLB.

• Nina Friis Friis er svaksynt og har skrevet romanen «Holde fast i trær». Vi følger 
kvinnen Alba og hennes liv. Her er det sorg og tvil, håp og glede. Intense naturopplevelser og naturskildringer. Boken er også produsert på lyd hos NLB.

• I forbindelse med Blindeforbundets arrangement Sanser i sentrum i fjor høst, ble det laget taktile utgaver av Munchbildene Melankoli, Fortvilelse og Løsrivelse. Relieffene skal i første omgang henge på Munchmuseet ut året.

• Heftet «Hvordan koke egg uten å koke hånda. 1000 tips fra synshemmedes 
hverdag» kan lastes ned på blindeforbundet.no eller bestilles til kr 150 hos  info@blindeforbundet.no. Det kan bestilles i lyd hos NLB og finnes også som tipsbank på blindeforbundet.no

Bilde: En mann og en kvinne sitter ved et bord og prater. Kvinnen holder i kobbelet til en førerhund.
Bildetekst: Vibeke Kaarstad (t.v.) og Odd-Geir Helgeland (t.h.) informerer pasienter på øyepoliklinikken i Helse Stavanger. Foto: Monica Larsen/Helse Vest.

Besøk fra Stortinget på Hurdalsenteret
Tekst: Sverre Fuglerud

Blindeforbundet har kontakt med stortingsrepresentanter stort sett hver uke. Noen ganger ønsker de også å se rehabilitering av synshemmede og andre tilbud Blindeforbundet gir.

Vi har hatt flere besøk av komiteer fra Stortinget, og av statsråder. Det er særlig populært å se opplæring av nye synshemmede.

15. februar brukte stortingsrepresentant fra Høyre, Tone Wilhelmsen Trøen, en halv dag på Hurdal syn- og mestringssenter for å bli bedre kjent med opplæringen av synshemmede i yrkesaktiv alder. Hun snakket med flere deltakere, og fikk grundig innføring i opplæringen som gis. Trøen er fra Eidsvoll og sitter i helsekomiteen. Med bakgrunn som sykepleier har hun mye kunnskap om det som skjer i helsevesenet. Hun ble imponert over den opplæringen hun fikk se og vil ta med denne kunnskapen inn i arbeidet i helsekomiteen.

Det er ikke lenge siden vi hadde besøk av en stortingsrepresentant fra Nordland på Evenes syn og mestringssenter og rett over påske skal en av stortingsrepresentantene fra Hordaland besøke Solvik. Slike besøk av sentrale politikere er veldig viktige for at det skal bli støtte til Blindeforbundets krav og arbeid. De er viktige for at det skal bli politisk forståelse for hvorfor opplæring, slik vi gir den, er så viktig.

Annerledesheten er hennes styrke
Tekst: May Britt Haug

Allerede som tre-åring sto Andrea Pharo Ronde (22) med rak rygg og fortalte lekekameraten om hvorfor hun så annerledes ut.
Albinismen gjør henne ikke helt som andre, noe hun ser på som positivt i dag.
– Dersom jeg ikke hadde hatt albinisme, ville jeg antakelig gått glipp av mange spennende opplevelser og erfaringer, forteller Andrea.

Bærumsjenta var i januar viet oppmerksomhet i Dagbladets Magasinet hvor hun fortalte sin historie om nettopp det å være annerledes. Andreas hvite hud, og det lange lyse hår gjør at hun vekker oppmerksomhet på gata og i forelesningssalen. Og derfor tar hun små modelloppdrag i tillegg til studiene.
– Jeg ble oppdaget på grunn av annerledesheten min. Jeg hadde nok ikke endt opp i modellyrket om jeg ikke hadde sett annerledes ut, forteller Andrea.

Albinisme er en arvelig medfødt gendefekt som i hovedsak kjennetegnes av manglende eller redusert evne til å danne pigment i hud, hår og øyne. Hvert år blir cirka to til tre barn født med albinisme i Norge. Mennesker med albinisme er svært lysømfintlige, og de aller fleste er definert som svaksynt (albinisme.no). Andrea opplever at mange vet hva albinisme er, men det er få som vet at en gjerne også ser dårlig. Andrea ser selv bare ti prosent.

I flere afrikanske land utsettes mennesker med albinisme for brutale overgrep som lemlestelse og drap, på grunn av sitt myteomspunnede utseende. Noen afrikanske stammer tror at kroppsdelene og håret er hellig og bruker det i heksebrygg.

Et forbilde
I 2009 spilte Andrea rollen som Emilie i filmen Maskeblomstfamilien. En filmatisering av Lars Saabye Christensens roman med samme navn. Nå for tiden bor hun i Sarpsborg hvor hun studerer digital medieproduksjon ved Høgskolen i Østfold. I tillegg jobber hun litt på si som modell, noe hun liker godt. 

Men ikke nok med det, hun er også idretts-utøver i tillegg til at hun synger av og til. De siste somrene har hun hatt sommerjobb på Blindeforbundets barne- og ungdomsleir.
På leir ser man godt at Andreas selvtillit overfor sin annerledeshet har stor betydning for barna, og ikke minst de små med albinisme, som kanskje aldri har møtt en med det samme som seg selv før. Hun bidrar til å gi de små både mestringsfølelse, selvtillit og tro på seg selv i hverdagen.

Hun trosser grenser
Idrett er en stor inspirasjonskilde for Andrea og hun har stått aktivt alpint i flere år, i tillegg til speedski. I bakken er hun avhengig av ledsager, for hun ser hverken porter, dumper eller svinger i det hvitkledde landskapet. Ledsager Liss-Anne Pettersen er derfor alltid hakket før i løypa. Skidrømmen var å få stille i Paralympic i Sotsji 2014, men slik skulle det ikke gå.

I 2012 fikk Andrea mye oppmerksomhet, blant annet i Blindeforbundet kanaler, da hun opplevde å falle mellom to stoler i handikapidretten.
– Jeg ble «kastet ut» av klassifisørene i Nederland som mente jeg så for godt. De norske klassifisørene er uenige og mener jeg er fint innenfor, forteller Andrea.

Strenge og byråkratiske synstester gir Andrea bedre syn enn hun egentlig har. En sitter i et mørkt rom og måler avstandssyn. Det er lysskyheten som er en stor del av hennes utfordringer, som blinder henne ute i bakken.
– Etter at vi ble kastet ut i 2012 har vi jobbet mye med å endre systemet. Det blir kanskje nye klassifiseringsregler. Det skal også bli en ekstra klasse for synshemmede, forteller hun optimistisk.

Men Andrea må smøre seg med tålmodighet, for prosessen vil ta tid. Blant annet 
skal endringene baseres på forskning, og sommeridretten prioriteres først.



Smarttelefonen SmartVision er en spennende telefon
Tekst: Jørgen Juul

Marit Træen er blind og mangeårig samler av mobiltelefoner. Siste tilskudd i samlingen er en SmartVision, en telefon med touchskjerm som også har knapper, og som kan snakkes til.

– «Henrik» er veldig grei
Marit forteller at hun ikke er helt fortrolig med telefonen ennå, men at hun stadig lærer seg nye funksjoner.
– Jeg behersker basisfunksjonene på den. Ringe, svare på anrop, sende SMS og legge til kontakter. Jeg kan også stemmestyre den, da snakker jeg bare med «Henrik». 

«Henrik» er den innebyggede talesyntesen i telefonen som leser opp tekst på skjermen, 
i tillegg til at man kan kommunisere tilbake til telefonen med den. 
– Jeg kjenner at jeg helt klart kan bli venner med denne telefonen, ler Marit.

Stor samling
For noen år siden bestod Marits samling på over 150 mobiltelefoner, flere av dem med aktive abonnementer.
– Nå har jeg rundt 20 til 30 telefoner, og flere av dem benytter jeg jevnlig, forteller hun. 

Hennes forkjærlighet er først og fremst knappemobilen, og særlig noen av modellene til Nokia.
– Jeg hadde mange knappemobiler, og savner egentlig tiden før smarttelefonene tok over i markedet. Det er jo knappene som gjør SmartVision spennende, og det at jeg kan snakke til den, sier hun.

Marit er også en dyktig iPhonebruker.
– iPhonen er jeg mer fortrolig med, jeg kjenner den bedre enn SmartVision. Men så har jeg jo også brukt den lenger. 

Hvis en godt voksen svaksynt person kom til deg og ba om råd, hva ville du anbefalt? 
– Man skal ikke kimse av den eldre garde og teknologi, sier Marit. Mange av dem har stor innsikt i forskjellige tekniske løsninger, men jeg ville nok sagt SmartVision er vel verdt å se på, nettopp fordi den kan opereres med knapper.

Eneste forhandler i Norge
Johne Malmedal hos Adaptor Hjelpemidler AS er enig med Marit.
– Voksne mennesker som kjenner til mobiler med knapper fra før, blir fort kjent med SmartVision også, sier han.

Johne forteller videre at de har testet telefonen ganske grundig på Adaptor før de valgte å ta den inn i sortimentet.
– Vi har lekt oss og prøvd på forskjellige måter å snakke til den på. Talegjenkjenningen kan man for eksempel bruke når man skal lese inn en SMS, sier Johne, før han demonstrerer funksjonen: «Din gamle bavian. Skal vi drikke kaffe snart. Schleppegrells gate», alle setningene og det spesielle gatenavnet fra Oslo omsettes til tekst på telefonens skjerm.

– Når man skal benytte talegjenkjenning, må telefonen være tilknyttet internett, sier Johne.

Bilde: En telefon med store tydelig bokstaver og knapper vises frem.
Bildetekst: – Den er ganske smart egentlig. I tillegg er den litt overveldende og veldig spennende, sier Marit Træen. Foto: Jørgen Juul.

Fakta
• NAV dekker ikke telefonen. Hvis Adaptor hadde solgt telefon og programvare separat, hadde NAV kunnet dekket programvaren.
• SmartVision koster 4490 kroner, og da får du support på kjøpet. Kjøpere kan komme innom Adaptor i Oslo og få hjelp hvis det er noe som er utfordrende, eller ringe og få hjelp. 
• Telefonen har også innebygd fjernhjelp slik at Adaptor kan gå inn i kundens telefon og sette opp epostkonto/trådløst nettverk.


Nye områder får statlig TT-ordning i 2016
Tekst: Thea Bårdsdatter Foslie

I statsbudsjettet for 2016 er det satt av 22 millioner kroner til transporttjeneste for funksjonshemmede (TT). 

— Vi har jobbet i mange år for å få en nasjonal transporttjeneste for funksjonshemmede, for det er store forskjeller fra fylke til fylke, forteller seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i Norges Blindeforbund Sverre Fuglerud, i et intervju med Radio Z.

Fra 2012 har en prøveordning vært i gang i deler av Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Østfold. Etter møtet med samferdselsministeren har Fuglerud troen på at opplegg fra prøveordningen i andre halvår vil gis til nye områder, men det er for tidlig å si hvor dette vil skje.

Prøvefylkene har hatt ulike modeller, noen av brukerne har fått 200 drosjeturer de kan benytte seg av, andre har fått et øremerket pengebeløp til transport. I fremtiden ser Blindeforbundet helst for seg at det er 
modellen med antall turer som skal benyttes så det ikke skal være noen hindring 
å bo mindre sentralt.

— Vi sier at det skal minst være 240 turer, og så skal ordningen kunne brukes over hele landet, sier Fuglerud. 

Roy Austerslått, leder for Norges Blindeforbunds interessepolitiske utvalg, har selv deltatt i prøveordningen.

— I prøveordninga har jeg fått 15 600 kroner per halvår mot 1200 kroner tidligere, så det er en fenomenal økning og det har snudd opp ned på mine muligheter til å komme dit jeg vil. Både til møter, til sosiale samvær og til venner. Jeg har samtidig hatt en utrolig mulighet til å kunne følge opp barna mine i aktiviteter, forteller han. 

Bilde: Gruppebilde av menn og kvinner samlet hos samferdselsministeren. 
Bildetekst: 24. februar var det møte med samferdselsminister Ketil Solvik Olsen for å diskutere utvidelse av tilbudet i år. Blindeforbundet, FFO og Handikapforbundet ga klare innspill til det som nå bør skje, og statsråden bekreftet at nye områder vil komme inn i ordningen. Organisasjonenens representanter her avbildet sammen med statsråden. Foto: Karoline Vårdal, FFO.

Gir ikke opp kampen om nasjonalt synsregister
Tekst: Thea Bårdsdatter Foslie

Setter byråkratiet kjepper i hjulene for et nasjonalt synsregister? Blindeforbundets leder Unn Ljøner Hagen tar et oppgjør med Helsedepartementet.

– Det skjer veldig mye på forskningsfronten når det gjelder øyehelse. Det er viktig at Norge har oversikt og kunnskap om øyehelse og syn, slik at dette kan komme til gode når det gjelder ny utvikling, forteller Unn Ljøner Hagen i et intervju med Radio Z.

Et synsregister er en oversikt over alle synshemmede med diagnoser, samt 
annen informasjon som forskere og leger kan bruke i arbeidet sitt. Blindeforbundet har jobbet i flere år for å få et slikt register, uten hell. Forbundslederen lurer på om det er byråkratiet som utgjør den største hindringen og mener Helsedepartementet skyver fra seg ansvaret. 

– Departementet mener de har gitt penger til helseforetakene for å bevilge videre til registerarbeid, og så mener de at det da er helseforetakene som skal prioritere hvilke type registre og hvordan dette her skal se ut, sier Ljøner Hagen. 

Oslo universitetssykehus Ullevål har allerede etablert et register på netthinnesykdommer og spiller på lag med Blindeforbundet i kampen for et nasjonalt synsregister. 

– Dette er en god start, og de ivrer også veldig for å få samlet alle diagnoser i et synsregister, sier Ljøner Hagen.

Hun understreker at dette ikke er siste gangen vi vil høre fra Blindeforbundet i denne saken.

– Vi skal ikke ta nei for et svar, vi skal bare stå på videre i samarbeid med de flinke legene og de flinke forskerne som også vil at vi skal lykkes med dette, avslutter hun. 

Bilde: Portrett av Unn Ljøner Hagen.
Bildetekst: Blindeforbundets leder, Unn Ljøner Hagen, vil ikke ta nei for et svar. Hun vil fortsette å kjempe for et nasjonalt synsregister sammen med blant annet Oslo universitetssykehus Ullevål. Foto: Jørgen Juul.

Dette er gull, selv om det ikke glitrer
Tekst: Mariann Fossum, daglig leder Hordaland

I 2012 kom Proba-rapporten om samfunnsmessig lønnsomhet av synsrehabilitering. Det ble klinkende klart at synsrehabilitering er svært lønnsomt. Det viste seg også at den lønnsomme rehabiliteringen i alt for mange tilfeller glimrer med sitt fravær. I gjennomsnitt går det fem år fra man mister synet til man får tilbud om rehabilitering. 

Nedslående, tenkte vi her på Vestlandet, fordi alt blir så uendelig mye lettere hvis man får tidlig hjelp til å mestre livet som synshemmet. Og vi vet at våre rehabiliteringstilbud er best i klassen. Bare så synd at vi ikke får tak i alle dem som trenger oss. 

Hva gjorde vi?
Fylkeslaget tok rapporten under armen og gikk på møte i Fagråd syn. Der sitter alle som er involvert når et menneske mister synet. Øyeavdelingen på Haukeland sykehus, hjelpemiddelsentralen, voksenopplæringen, Blindeforbundet, kort fortalt; røkla.

Øyeavdelingen oppfattet umiddelbart alvoret, plukket opp hansken, og ut av møtet sprang et samarbeidsprosjekt. Prosjektgruppen så dagslys i 2013. I den satt folk både fra rehabiliteringsavdelingen Vest og fylkeslagsstyret i Hordaland. 

Vi har tradisjon for tett samarbeidet mellom fylkeslag og seksjon service. Vi utfyller hverandre ved at fylkeslag og brukermedvirkning åpner dørene til viktige samarbeidspartnere, og den sterke faglige kompetansen til rehabiliteringsavdelingen gir oss tyngde og påvirkningsmuligheter som ellers ville vært mer utfordrende. Alt til det beste for medlemmene våre.

Lang historie kort
Prosjektet gikk sin gang, og høsten 2015 tok Helse Bergen i bruk et flunkende nytt henvisningsskjema, det selvsamme som er avbildet. Øyelegen henviser nå direkte til rehabiliteringsavdeling vest, og via dem, videre til våre syn- og mestringssentre. 

Skjemaet er en del av journalsystemet til øyeavdelingen, og har allerede ført til tettere samarbeid mellom sykehus og Blindeforbundet, samt økt fokus på viktigheten av synsrehabilitering blant sykehuspersonale. Blindeforbundet har allerede merket økt pågang og flere nye medlemskap. 

Prosjektet har vært presentert på fag-seminar i Fagråd Syn, på Sykepleiersymposium i Helse Bergen, og på sykepleiefaglig konferanse ESONT i London. 

Nå blir skjemaet tatt i bruk, ikke bare på Haukeland, men i hele Helse Vest og også Helse Sør-Øst har meldt sin interesse.

Dette kjedelige lille skjemaet er med andre ord det glitrende resultatet av et nybrottsarbeid som direkte påvirker tiden det tar fra man blir rammet av synstap, til man får tilbud om hjelp. Her i Hordaland er vi stolte, feirer framskrittet sammen med rehabiliteringsavdelingen, og bretter opp ermene for nye utfordringer i det godes tjeneste.

Bilde: Skjermdump av det nye henvisningsskjema til Helse Bergen satt inn på en dataskjerm. 
Bildetekst: Ta en god kikk på bildet. Og for deg som ikke ser, dette er et utsnitt av det nye henvisningsskjemaet til Helse Bergen. Det er grått, det er byråkratisk og det er så kjedelig som bare et henvisningsskjema kan være, men det er gull verdt for dem som trenger synsrehabilitering. Bildemanipulasjon: Jørgen Juul.

Opplæring i Iphonebruk

Har du lyst til å lære hva en Iphone og Ipad egentlig er? Hva som skiller de ulike dingsene fra hverandre og hva de kan brukes til? Da kan kursene til «Teknologi for alle» være noe for deg.

Det arrangeres ulike kurs i bruk av Iphone og Ipad for deg som er blind eller svaksynt. Det ene kurset passer best for deg som vurderer å skaffe deg Iphone og Ipad, eller bare ønsker bedre forståelse av det du allerede har. Du vil også lære om forskjellen mellom en smarttelefon/nettbrett og en bærbar datamaskin. I det andre kurset vil du lære mer om apper, demonstrasjon av diktering, bruk av robotsekretæren Siri, VoiceOver og bruk av forstørrelsesfunksjoner.

Kursene er på fire timer og holdes av to dyktige kursholdere fra Blindeforbundets avdeling «Teknologi for alle». Kursene vil kunne arrangeres i alle fylker, men det er opp til fylkeslagene å bestemme om det er behov for det. Du kan gjerne oppfordre fylkeslaget ditt til å arrangere kurs, dersom dette er noe du er interessert i. Kursene vil til en viss grad tilpasses etter deltakernes nivå, ønsker og behov.

Apptips
Tekst: Yngve Stiansen

Denne gangen ønsker jeg å trekke fram en helt gratis, men like fullt svært nyttig, iOS-app.

Jeg har til tider vært frustrert over at det har tatt mye tid å sende en SMS til en gruppe med mottakere, rett og slett fordi denne funksjonen ikke finnes i den ordinære meldingsappen til Apple. Løsningen så langt har ofte vært å måtte merke av ett og ett navn som skal motta SMSen jeg skal sende, men ikke nå lenger…

Appen «Group SMS! 3» fra Cedars har forandret på dette. I denne appen kan du enkelt opprette så mange grupper du bare vil, enten de er små eller store, og dermed kan du raskt og enkelt sende gruppe-SMS til de du ønsker. Appen er oversatt til norsk, den fungerer utmerket for de som bruker talesyntesen VoiceOver, og har også ellers gode kontraster for de som kan se litt. 

Det finnes flere apper i App Store som har lignende navn, derfor er det viktig at du velger den appen med nøyaktig det samme navnet; «Group SMS! 3».

Denne appen har gjort min SMS-hverdag litt enklere. Det burde være stor mulighet for at den kan bli en god hjelp for deg også!

Akrobaten David lar seg ikke stoppe av øyesykdommen
Tekst: Lars O. Gulbrandsen

Etter et basketak ble David Ulfengs øyesykdom helt tilfeldig oppdaget. 

Lørdag kveld: David er på byen i Fredrikstad og havner i et basketak. Søndag formiddag: David sitter i sofaen hjemme og opplever at blikket flimrer når han ser på pc-en.
– Jeg var overbevist om at voldsepisoden var årsaken til at jeg plutselig ikke klarte å fokusere og manglet sidesyn. Men legen på sykehuset var uenig og konstaterte at jeg hadde båret på øyesykdommen keratokonus i flere år, forteller David Holme Ulfeng (27).

Personer med keratokonus opplever at hornhinnen blir tynnere, og at den til slutt kan briste. I tidlig stadium kan man korrigere sykdommen med spesielle kontaktlinser eller ved et kirurgisk inngrep. Men ingen av disse alternativene har fungert helt for David. Legene fortalte at han var avhengig av en ny hornhinne – fra en donor – for å redde synet på høyre øyet. 

Dårlig dybdesyn
– Operasjonen skjedde på Ullevål sykehus i november, og jeg er glad for den fine oppfølgingen jeg har fått. Det jeg har sett mest fram til er å få gjort noe med mitt utrolig dårlige dybdesyn. Hvis jeg skal tenne på et stearinlys har jeg tidligere bommet med fem centimeter, forklarer David.

– Hvordan har du da fått til akrobatikk på alle slags apparater?
– Ved at jeg holder meg til stanga og ikke hopper rundt, slik andre som holder på 
med sporten «street workout» gjerne gjør. Mangel på dybdesyn gjør at jeg heller aldri har fått tatt sertifikatet, for det er så vanskelig å bedømme avstand. 

Tar alt som det kommer
På Davids Facebook-side mangler det ikke på heftige bilder av den råsterke 27-åringen. Tusenvis av timers trening ligger bak. 
– Alt er litt tilfeldig. Jeg så noen innslag med denne sporten på Youtube da jeg var 25 år gammel. Jeg bestemte meg der og da for å ta tak i livet mitt og for å ha noe meningsfylt å gjøre på fritiden. Målet er å hjelpe ungdom med litt tøff bakgrunn, fordi jeg hadde selv mine utfordringer å slite med, sier David.

– Hva tenker du om dine egne synsutfordringer?
– Øyesykdommen min ble oppdaget ved en tilfeldighet, og jeg tenker at jeg har vært heldig med hjelpen etterpå. Fremdeles er dette i startfasen etter hornhinnetransplantasjonen. Akkurat nå føler jeg at jeg kanskje ser ti prosent bedre enn før. Det er fortsatt litt krevende.

– Er det rart å tenke på at du har fått hornhinnen fra et annet menneske?
– Nei, det tenker jeg ikke på. Jeg blir tett fulgt opp av Ullevål sykehus, og tar alt som det kommer. Uansett gjelder ett motto: Å forsøke å være den beste versjonen av meg selv!

Bilde 1: Portrett av en smilende ung mann.
Bildetekst: David Holme Ulfeng har et motto: «Å forsøke å være den beste versjonen av meg selv!» 27-åringen har ikke dybdesyn med øyesykdommen keratokonus. Foto: Curt Hjertstedt.

Bilde 2: Akrobatikk på en badestige.
Bildetekst: Under en «Straddle Planche» låser man albuene og skuldrene, for så å aktivere ryggen og magen, slik at kroppen ligger som en planke horisontalt i lufta. — Da er det viktig å lene seg så langt frem man klarer for å finne balansen, sier David. Foto: Curt Hjertstedt.

I ramme:
Slik fikk David hjelp

Keratokonus er en tilstand der hornhinnen har en mer spiss form enn vanlig. Dette medfører nærsynthet og skjev hornhinne. I de fleste tilfeller kan man oppnå godt syn med briller eller linser. I noen tilfeller kreves inngrep, enten i form av at hornhinnen «herdes» (cross-linking), implantasjon av plastringer i hornhinnen, eller – som med David Ulfeng – en ny hornhinne fra en donor. Davids nye hornhinne kommer fra en donor som døde maks fire uker før operasjonen. Imidlertid er det i Norge i dag mangel på donorhornhinner, og et betydelig antall må derfor importeres.

– Omkring 30 prosent av hornhinnene som transplanteres ved øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus må importeres, sier overlege Liv Drolsum ved Oslo universitetssykehus Ullevål.

Det var Drolsum som opererte David i november. Hun forteller at selve operasjonen er relativt ukomplisert og tar rundt 45 minutter. Etterpå kan pasienten reise hjem.
– Alternativet til å få ny hornhinne er ofte et liv som sterkt svaksynt eller blind, sier hun.

Da David ble operert brukte Drolsum og hennes team en lasermaskin som kuttet vekk den gamle hornhinnen, før donorhinnen ble sydd på. Lasermaskinen gjør at matchen mellom donor og mottaker blir så god som mulig. En transplantert hornhinne kan vare i opptil 40 år, men gjennomsnittet ligger på 15–20 år.

Nye venner fra keratokonusmiljøet
Tekst: Mia Jacobsen

Ut fra en gruppe på Facebook som heter Keratokonus Norge, har det kommet i stand et møte mellom Blindeforbundet og et par representanter for denne gruppen.

Personer med Keratokonus har store synsvansker. Det var nyttig for oss i 
Blindeforbundet å lære mer om diagnosen og hvor trøblete hverdagen oppleves for personer som har disse hornhinneproblemene. 

— Å tilby denne gruppen en arena er i tråd med vårt samfunnsløfte om å kjempe for synshemmedes rett til et aktivt og selvstendig liv, legge til rette for at blinde og svaksynte skal møtes og utveksle erfaringer og gi praktisk hjelp for å mestre hverdagen, sier Unn Ljøner Hagen som tok i mot Ann Hege Olsen og Heidi Midthus på dette møtet.

At Blindeforbundet kan være et kjærkomment tilbud for dem kom også fram på møtet.

— Vi med Keratokonus trenger Blindeforbundet som organisasjon for å «lyse opp» vår banehalvdel og for å kjenne oss ivaretatt, sier Heidi Midthus og Ann Hege Olsen.

– Vi har selv følt på kroppen hvordan det er å miste syn og få en diagnose. Det er derfor viktig å hjelpe andre i samme situasjon, understreker Unn. 

Et samarbeid er innledet og begge «parter» er enige om at fortsettelse følger.

Bilde: Gruppebilde av fire blide damer.
Bildetekst: Bra møte: Ann Hege Olsen og Heidi Midthus fra keratokonusmiljøet i Norge møtte Astrid Rognerud fra rehabiliteringsavdelingen og leder Unn Ljøner Hagen fra Blindeforbundet. Foto: Mia Jacobsen.


Statped under lupen i ny rapport
Tekst: Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgiver

En arbeidsgruppe har lagt frem rapport om de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren, blant annet Statped. Denne er nå på høring. De ønsker at Statped sine tjenester skal skje kommunalt, men for synshemmede er det avgjørende at man opprettholder nasjonale kompetansemiljøer.

I dag går alle synshemmede elever i skole på hjemstedet. Ofte er de eneste synshemmede elev på skolen. Det statlige støttesystemet Statped gir råd og veiledning til den pedagogiske undervisningen for elevene. I januar la en arbeidsgruppe frem forslag til endring av kunnskapssektorens organisering og arbeidsområdet. De har kalt rapporten «Kunnskapssektoren sett utenfra – Gjennomgang av organiseringen av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren.» I rapporten foreslås det endringer som vil få stor betydning for Statped.

Vil flytte ansvar til kommunene
Arbeidsgruppen mener etatsstyringen av Statped bør flyttes fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet. Videre mener de at Statped sine tjenester bør tilbys på lavest mulig forvaltningsnivå. Kunnskapsdepartementet bør vurdere om noen av oppgavene kan overføres til kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper.
I rapporten står det også å lese at Kunnskapsdepartementet bør vurdere om resterende nasjonale oppgaver er omfattende nok til å rettferdiggjøre en egen statlig virksomhet.

Uheldig utfall
I forslaget til endring er det ikke sagt hvilke tjenester arbeidsgruppen mener bør flyttes. For synshemmede elever tror vi det kan være bra at Statped legges rett under departementet. Da blir veien kortere til statsråden, og det blir lettere for Blindeforbundet å påvirke tilbudet. Men for synshemmede er det viktig at oppfølgingen fra Statped ikke svekkes. Derfor vil det være uheldig dersom ressurser flyttes til kommunene. Vi i interessepolitisk avdeling vil nå sette oss grundig inn i høringsdokumentet. Så vil Blindeforbundet levere en klar høring. Og etterpå vil vi påvirke politikerne 
i regjering og på Stortinget til å fatte de vedtakene vi mener er viktige.

Talende kodebrikke tilbake hos SpareBank 1
Tekst: Kari Anne Flaa, rådgiver interessepolitisk avdeling

Talende kodebrikke er på nytt lansert hos SpareBank 1 etter å ha vært ute av produksjon siden 2010.

Fra 2011 har banken tilbudt en mobilapplikasjon for smarttelefoner som brukes sammen med BankID for å generere engangskoder. Denne løsningen fungerer på alle Androidtelefoner og iPhone, og kan brukes både med tale og med høy kontrast. Engangskodeappen ble utviklet etter tilbakemeldinger fra blinde og svaksynte. 

Den har vært veldig populær blant alle bankens kunder og er hyppig brukt. Men ikke alle klarer å bruke smarttelefon. Derfor lanserer nå SpareBank 1 på ny en fysisk kodebrikke med tale som et supplement til appen. I første omgang tilbys brikken blinde og svaksynte kunder av SpareBank 1 som ikke har en smarttelefon, men vi jobber med at alle synshemmede som trenger det skal få kunne bestille den talende kodebrikken uavhengig av telefon. 

Shivas største ønske er en jobb han er kvalifisert for
Tekst: Vigdis Nordahl, Roger Riise, Målfrid Blokkum, medlemmer Troms

Vi ble kjent med Shiva Acharaya (37) da han alene høsten 2012 kom til Tromsø som utvekslingsstudent ved Universitetet i Tromsø. I dag bor han i Nepal, uten jobb, men med et stort engasjement for andre.

Shiva kontaktet raskt oss i Blindeforbundet og ble med på sosiale treff, hyttetur, Ti på Toppturer og møtevirksomhet. Under studieoppstart ble Vigdis hans mobilitetstrener i to til tre uker, slik at han som blind kunne lære seg på egen hånd å ta seg fram fra 
studenthybelen til universitetet, bussen og butikken.

Vi ble ekstra godt kjent med Shiva våren 2013. Mot avslutningen av sin mastergrad i Human rights in practice mistet han sin assistent og annen hjelp, og stipendet var utløpt. Solidarisk innsats og medieoppslag førte til nødvendig økonomisk og personlig, praktisk støtte fra organisasjoner og ulike enkeltpersoner. Pengeinnsamlingen ble administrert av kontorleder ved Blindeforbundets kontor i Troms. 

Utpå høsten 2013 var Shiva klar med sin mastergrad i menneskerettighetsarbeid, og han reiste tilbake til sitt hjemland med styrket kompetanse med tanke på å kunne få en jobb og forsørge seg og sin kone og datter. Fra før hadde han en master fra Nepal i offentlig forvaltning. Etter en tid fikk Shiva jobb ved kontoret til Unicef Women i Kathmandu, men dessverre mistet han  den etter jordskjelvet i høst.

Shiva er en sosial og vennlig person, selvstendig og positivt viljesterk. Helt fra tidlig barndom i byen Pokhara har han lært å takle motgang, og å stå alene som blind. Da han ble blind som femåring forlot hans fattige foreldre han på et sykehus i byen. Han vokste opp på en internatskole for blinde barn og ble hjulpet av en engelsk sykepleier, som han fortsatt kaller sin mor. Av henne lærte han allerede som femåring engelsk.

Shiva har i det året han var i Tromsø, og via kontakten vi har hatt i ettertid, gitt klart uttrykk for at hans store ønske og drøm er å bruke sine erfaringer og kunnskap til 
å hjelpe andre gjennom et arbeid med menneskerettigheter, gjerne på et internasjonalt nivå. 

Shiva Acharaya er en rollemodell for alle som ønsker å klarer å bruke sine muligheter og arbeidsinnsats, tross mange og store hindringer. Vårt synspunkt er at det er til alles beste, og ikke minst for verdens blinde, at Shiva får oppfylt sin drøm.

Skaper trivsel i Molde
Tekst: Oddmund Osen

Som alltid er det fullt lokale og super bevertning når Mandagsklubben Molde møtes. Og denne gangen skulle noen helt spesielle hedres.

På mandagsklubben koser man seg og får et avbrekk fra hverdagens kjas og mas. Mandag 15. februar ble det fra klubbens medlemmer gjort ekstra stas på Astrid Solheim og Borgny Fagerlie som alltid stiller opp med godt humør og velsmakende smørbrød. Fylkeslagslederen i Møre og Romsdal, Kai Corneliussen, holdt en liten tale og overrakte blomster på vegne av klubben til de to frivillige.

Bilde: En mann overrekker blomster til to kvinner.
Bildetekst: – Stor takk for deres frivillige innsats! Dette er vel fortjent, understreket fylkeslagleder Kai Corneliussen og overrakte blomster til Astrid og Borgny. Foto: Oddmund Osen.

Trygghetsgruppen i Norges Blindeforbund
Tekst: Jørgen Juul

Trygghetsgruppen skal jobbe med handlingsplanen mot seksuell trakassering. Gruppen er satt sammen av mennesker som har som hovedoppgave å lytte til det som kommer inn til dem.

Trygghetsgruppen skal man alltid kunne gå til når man ønsker.
– Alle i gruppen har selvfølgelig taushetsplikt og bidrar med råd og oppfølging overfor de som tar kontakt. I tilfeller der det oppleves som vanskelig å ta kontakt med meg eller andre i sentralstyret, er trygghetsgruppen den rette instansen å kontakte, sier forbundsleder Unn Ljøner Hagen.

Handlingsplanen mot seksuell trakassering ble utformet i samarbeid med professor Kari Fasting ved Norges Idrettshøgskole og vedtatt for noen år siden. Nå er den til revidering. 

Kan man ta opp andre problemer med gruppen, for eksempel mobbing? 
– Denne gruppen tar for seg først og fremst seksuell trakassering. Hvis man ikke finner andre måter å rapportere mobbing på , som egentlig bør tas opp med nærmeste leder eller arrangør, så kan man selvfølgelig ta opp disse tingene med gruppen og bli henvist videre.

Forebyggende tiltak
Hagen legger vekt på at trygghetsgruppen skal jobbe med forebygging og være et 
talerør mot seksuell trakassering. I gruppen sitter Karin Lundeby fra Østfold, Terje Karlsrud fra Sør-Trøndelag, Vidar Bråthen fra Oslo og Stine Jåthun fra Oslo. Gruppen kan nås på epost trygg@blindeforbundet.no.

Er ditt skattekort riktig?
Tekst: Oddvar Thorvaldsen, medlem Hedmark

Når du går over fra å være lønnstaker til å bli pensjonist er det viktig at du kontrollerer skattekortet ditt.

Skattekortet kontrollerer du ved å se på skattetrekksmeldingen din. Den finner du enten elektronisk ved å logge deg på skatteetaten.no, eller så har du mottatt den på papir dersom du har reservert fra å være elektronisk bruker.

På stønadsvedtaket du mottar fra NAV står det blant annet: 
«Har du større forandringer i din inntekt de to siste årene, må du selv gå inn på skatteetaten.no, og forandre disse opplysningene i skattekortet ditt, for denne tjenesten kan ikke utføres over telefon».
 
Dette vil si at er du 67 år og skal gå i fra uføretrygd/lønnsmottaker til alderspensjon, må du gå inn på skattetaten.no og sjekke tallet for antatt inntekt kommende år og sammenligne dette med brutto utbetaling fra NAV. Er inntekten som ligger til grunn for ditt skattekort feil endrer du den. Husk at du også da må oppgi inntekt og skattetrekk hittil i år. Når det er gjort, sender du inn søknad om endret skattekort. Er du ikke elektronisk bruker, må du sende søknaden på papir til Skatteetaten. 

Personlig opplevde jeg følgende: NAV satte ned min brutto uføretrygd fra 2015, til det nivået som jeg skal ha som pensjonist fremover, og dette er riktig, men skatteetaten mottar i dag ikke løpende opplysninger fra NAV om dette. Følgen av det var at jeg fikk skattekort som om jeg fortsatt skulle vært lønnsmottager. 

Når en blir 100 prosent pensjonist, skal en ikke betale like mye i skatt som når du er lønnsmottaker, og det vil si at skattetrekket skal senkes med flere prosent.

Er du usikker på om du fyller ut søknaden om endring av skattekortet riktig, kan du få hjelp ved å ringe 800 80 000. Der vil du få den hjelpen du trenger.    

Det er også en ting til man skal være oppmerksom på. Kommer du fra en privat 
bedrift, og tar ut AFP, må du i god tid melde ifra til både NAV og Skatteetaten hvilken dato du blir 100 prosent pensjonist. Gjør man ikke dette, vil du som pensjonist kun motta AFP og ingen pensjon.

Håper dette kan være til litt hjelp for deg som er usikker.

Om Synspunkt 
Tekst: May Britt Haug

Medlemsbladet Synspunkt er en realitet. Vi håper at det forrige, og nå dette, bladet skaper nytteverdi, inspirasjon og glede. Men det er noen småting vi gjerne vil presisere.

Bladets logo som befinner seg på forsiden – navnet Synspunkt – fortjener en liten 
synstolking. Ordet syn og ordet punkt står med bokstaver i fargen svart. S-en i midten er en s i punktskrift, i Blindeforbundets gul- og orangefarger.

Tidligere har medlemsbladet vært utilgjengelig for andre enn Blindeforbundets medlemmer. Men nå vil bladet ligge i både pdf, tekst-utgave og på lyd på blindeforbundet.no under «Om Blindeforbundet». Lydutgaven vil også være tilgjengelig etter hvert hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) i appen «Lydhør». Dette innebærer at alle som har interesse og lyst kan lese vårt medlemsblad.

I og med at det er færre utgaver i året, er vi i redaksjon også nødt til å tenke på en annen måte når vi skal gi dere som lesere meningsfullt innhold. Derfor vil du oppdage at vi har mer spaltepreget og temamessig innhold nå enn tidligere. Det er ikke det at vi ikke har gjort det før, men vi har nå et tydeligere format. Vi bestreber oss på å komme nærmere fylkeslagsarbeidet, gi flere smånyheter, og å møte alle slags medlemmer. Ikke glem å komme med forslag og tips til saker og punkter vi kan skrive om i bladet.

Info fra medlemssenteret 

Bli med på Holmenkollstafetten

Blindeforbundet skal gjenta fjorårets suksess og stille lag i Holmenkollstafetten i Oslo. Som i fjor vil bedrifter både stille med ledsagere og bidra med en sum til iCare for å støtte kampen mot unødvendig blindhet. 

Vi trenger akkurat DEG som ønsker å være med på å bidra til en god sak, samtidig som du får rørt litt på deg og får oppleve folkefesten som er i Oslo denne dagen. 

Vi samles i Blindeforbundets lokaler i Sporveisgata 10 på formiddagen lørdag 7. mai. Nøyaktig tidspunkt og program kommer til de påmeldte utover våren. Du vil få en ledsager som følger deg fra oppmøtested i Sporveisgata til startpunktet for din etappe, du blir ledsaget på din etappe og tilbake til Sporveisgata igjen etter løpet. Etterpå samles vi for å glede oss sammen over innsatsen og feirer at vi har nådd målet.

Ta kontakt med medlemssenteret på medlem@blindeforbundet.no eller telefon 23 21 50 50 for mer informasjon og påmelding.

Ved påmelding vil vi gjerne vite om du ønsker å løpe eller gå din etappe, i tillegg til om du ønsker en kort eller lang etappe. Hvis det er en konkret etappe du ønsker deg, gir du beskjed om det ved påmelding. Det er 15 etapper som varierer i lengde fra 390 meter til cirka 3 km.

I ramme:
Husk at du kan benytte deg av Helsetelefonen om du har spørsmål rundt helse og sykdom i påsken. Ring telefon 815 11 859. Du betaler kun ordinære tellerskritt.

Som medlem i Norges Blindeforbund får du:

• 15 prosent rabatt på en rekke produkter hos optikerkjeden C-Optikk.
• 15 prosent rabatt på undersøkelse ved Aleris Øyeklinikk/ Retinaklinikken. Telefon 22 54 19 10.
• Helsetelefonen gir deg råd om helse og sykdom. Telefon 815 11 859. Du betaler ordinære tellerskritt.
• I DNB-filialen blir din giro belastet konto gebyrfritt ved visning av medlemskort.
• Rabatter på Medox kosttilskudd.
• Enklere tilgang på lydbøker hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).
• Hver 10. fôrsekk fra Royal Canin er gratis for deg med førerhund.
• Rabatter hos hotellkjedene Thon, Scandic og Choice.
• Habiliteringskurs/mestringskurs til medlemspris. 
• Ferieopphold på våre sentre til medlemspris.
• Rabatter på ferieleiligheter på Solvik syn- og mestringssenter.
• Aktivitetstilbud i fylkeslagene til Norges Blindeforbund. 
• 10 prosent rabatt på Icare-produkter.

I ramme:
For mer detaljer, se www.blindeforbundet.no eller ring medlemssenteret på 23 21 50 50.

På Plakaten

Bare Ulf og et flygel
Ulf Nilsen holder konsert tirsdag 19. april kl. 19 i Gamle Logen i Oslo. Ulf lover en kveld med de store klassikerne i musikkhistorien, særlig med vekt på Beethoven, men også Edvard Grieg og Fartein Valen. Samtidig skal han løfte fram den lenge glemte improvisasjonskunsten innen klassisk musikk. Litt jazz blir det også. Billetter bestilles på Bilettservice. Billettpris kr. 250, honnør og student kr. 220.

Ønsker kontakt med foreldre til hornhinnetransplanterte barn
Jeg vil gjerne komme i kontakt med foreldre til barn som er blitt hornhinnetransplantert. Vår datter på 7 år pådro seg en alvorlig øyeskade for fire år siden, og det diskuteres nå om hun skal hornhinnetransplanteres. Det er mye vi lurer på, så vi er veldig interessert i å høre om andres erfaringer! Ring meg gjerne på telefon 979 65 160, eller send e-post til fossumgro@yahoo.no.
Vennlig hilsen Gro Laache

Blindeforbundets årsmelding 2015
Årsmeldingen vil bli lagt ut på blindeforbundet.no og på medlemsnettet for nedlastning. En komprimert versjon legges på nett, trykkes og sendes ut til årsmøtene. Bestilling kan gjøres til info@blindeforbundet.no

En kveld med Jonas Helgesson 
Fredag 29. april på Litteraturhuset i Oslo.  
KABB, i samarbeid med Norges Handikapforbund, arrangerer en inspirasjonskveld for deg som setter pris på livet. Alle mennesker har ubegrenset verdi uavhengig av funksjonsnivå. Vi gleder oss til å bli inspirert og fasinert av Jonas Helgessons utrolige historier. Helgesson er 36 år, kommer fra Gøteborg, og bor i Malmø Sverige. Han jobber som skuespiller, stand-up artist og forfatter.  Han har gitt ut to selvbiografiske bøker (også oversatt til norsk) der han forteller om sin opplevelse av å vokse opp med en CP-skade. Temaene Jonas Helgesson snakker om er i stor grad inspirert av hans eget liv, hans opplevelser som CP-skadet.

Billetter kjøpes på billettservice.no, Narvesen eller 7-Eleven. Har du spørsmål rundt arrangementet kan du kontakte KABB, telefon 69 81 69 81 eller epost kabb@kabb.no. 

Kurs og aktiviteter 2. kvartal

Rehabiliteringskurs 
29.03. – 08.04.	1. Påbygging	Hurdal
11.04. – 22.04.	2. Påbygging	Solvik
14.04. – 27.04. 	2. Påbygging	Evenes
21.04. – 24.04.	Introduksjon	Hurdal
02.05. – 13.05.	Grunnkurs	Hurdal
02.05. – 13.05.	2. Påbygging	Hurdal
19.05. – 22.05.	Introduksjon	Hurdal
19.05. – 01.06. 	Grunnkurs	Evenes
30.05. – 10.06.	Grunnkurs	Solvik

Rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder
31.03. – 03.04.	Introduksjon	Hurdal
11.04. – 15.04.	Kartlegging 	Hurdal
18.04. – 22.04.	Påbygging A	Hurdal
06.06. – 17.06.	Grunnkurs	Hurdal
16.06. – 19.06.	Introduksjon	Hurdal

Kurs for personer med medfødt synshemming
28.04. – 01.05. 	Temakurs 	Hurdal
23.05. – 03.06.	1. Påbygging	Hurdal

Temakurs  IKT
18.04. – 22.04.	IKT 	Hurdal
23.05. – 27.05.	IKT 	Hurdal

Temakurs IKT og hjelpemidler
18.01. – 22.01.	IKT og hjelpemidler	Solvik
07.03. – 11.03.	IKT og hjelpemidler	Solvik

Temakurs livsstil
01.03. – 06.03.	Livsstil	Evenes

Kurs for personer med hjernerelaterte synsvansker
29.03. – 01.04. 	Kartlegging	Hurdal
04.04. – 15.04. 	Påbygging	Hurdal
25.04. – 29.04. 	Kartlegging	Hurdal
18.05. – 27.05.	Påbygging	Hurdal
30.05. – 03.06. 	Kartlegging	Hurdal
06.06. – 17.06. 	Påbygging	Hurdal

Nedsatt syn og hørsel 
02.05. – 13.05.	Grunnkurs	Solvik

Familien i fokus
28.04. – 03.05. 	Temakurs familier m/ synshemmet barn 0-6 år	Evenes
15.07. – 22.07. 	Aktiv familie	Hurdal

Førerhundskolen
30.05. – 17.06.	Samtreningskurs	Hurdal

Habiliteringskurs
31.03. – 13.04. 	Mestringslykke	Evenes
04.04. – 08.04.	Vi synger våren inn	Solvik
22.04. – 24.04.	Ut på tur med fuglelytting	Solvik
29.04. – 01.05.	Hagestell og dugnadsoppgaver	Solvik 
13.05. – 16.05.	Friluftsliv og havfiske	Solvik 
24.05. – 27.05.	Festspillene i Bergen	Solvik
02.06. - 06.06. 	Trening og trivsel for førerhund og bruker	Evenes
03.06. – 05.06.	Familieaktivitetshelg – Friluftsliv	Solvik
05.06. – 10.06.	Ut på tur	Hurdal
07.06. – 13.06.	Positiv fritid	Evenes
15.06. - 20.06. 	Hagestell og dugnadsoppgaver	Evenes
20.06. – 24.06.	Allsang på Solvik ala Grensen	Solvik

Ferieopphold
18.03. – 29.03.  	Påskeferie	Hurdal
21.03. – 30.03.	Påskeferie	Solvik
22.06. – 06.07.	Sommerferie 	Evenes
27.06. – 08.07.	Sommerferie	Solvik
25.07. – 03.08	Sommerferie	Hurdal

Ferieleiligheter
Ukeleie	 (mandag til søndag) 	Solvik

Hønen gård bo- og mestringssenter: Voksenopplæringskurs
Fra januar til juni: 	Kurs 1. Musikk og samspill, Hønen gård bo- og mestringssenter

Aktiviteter barn og unge
24.06. – 30.06.	Barneleir 	Hurdal
01.07. – 07.07. 	Ungdomsleir 	Hurdal
08.07. – 14.07. 	Ung uke 	Hurdal

Tare til topps på Kilimanjaro
Tekst: Gunnar Omsted

I januar nådde Tare Teksum og reisefølget hans toppen av Afrikas høyeste fjell Kilimanjaro. 

– Turen opp gikk gjennom variert terreng og landskap, og under skiftende værforhold. Det var en fantastisk og uforglemmelig opplevelse. Å stå på toppen av Kilimanjaro var desidert mitt livs største øyeblikk, skriver Tare Teksum på bloggen sin. 

Kilimanjaro ligger nordøst i Tanzania og er, med toppen Uhuru Peak på 5895 meter over havet, det høyeste punktet i Afrika. Turen opp til toppen og ned igjen tok ei drøy uke.
– Det er så stort å stå her at jeg har ikke lyst til å dra hjem, sa Teksum til avisa opp.no mens han fremdeles var på toppen av fjellet. 

For å sikre trygg ferdsel til toppen var Tare avhengig av en god ledsager. På Kilimanjaro var det Tares tidligere fastlege, Arne Opdahl, som var med og passet på at han «ikke rotet seg bort, verken i bushen eller i høyden», som Tare selv skriver på bloggen sin, tareteksum.no. Arne Opdahl var forøvrig også med opp på Galdhøpiggen i fjor sommer. 

Tare Teksum er nesten døv og blind og ble et kjent tv-fjes da han var med i NRK-serien «Ingen grenser» med Lars Monsen i 2010. Han har for øvrig fullført «Styrkeprøven» og gått Norge på langs – samt mye annet. 

Bilde: Portrett av en mann I sydvest og turklær.
Bildetekst: Tare Teksum har gått seg til topps på Kilimanjaro, Afrikas største fjell. Han beskriver det som sitt livs største øyeblikk. Foto: NRK.




Annonsebilag Medox

Bilde: Hjerte formet av blåbær med teksten 100% naturlig.

Medox
Som et resultat av verdensledende grunnforskning ved Universitetet i Bergen på antocyaner - som man finner spesielt mye av i blåbær og solbær - ble kosttilskuddet Medox utviklet og lansert av selskapet MedPalett allerede i år 2000. Forskningen dokumenterte at antocyaner innehar svært helsebringende egenskaper. Vi i MedPalett ønsket å gjøre disse tilgjengelig for alle.

Bruker kun viltvoksende blåbær
Medox er et resultat av vitenskapelig forskning og testing. Kapslene utvikles og produseres lokalt i Norge. Blåbærene plukkes hver sensommer i de nord-svenske
skoger, og solbærene hentes direkte fra New Zealand. 

Årsaken til at det kun brukes viltvoksende blåbær, er at disse inneholder langt mer antocyaner enn de man vanligvis kjøper i butikken. Med markedets største konsentrasjon av antocyaner i hver kapsel, klarer vi i MedPalett ved hjelp av vår høyteknologiske produksjonsprosess, å få så mye som 80 mg inn i hver kapsel. Da er naturlige, friske bær spekket med gode virkestoffer avgjørende.

Bilde: Medoxesken med bilde av friske blåbær og teksten Medox, friskere, lenger.

1980-årene
Forskere ved universitetet i Bergen oppdager at antocyaner, naturens blå plantefarge, innehar helsefremmende egenskaper.

1990-årene
Forskningen fra Bergen fortsetter ved Hanabryggene i Sandnes, og man jobber for å trekke ut og kapsle intakte og rene antocyan-molekyler fra blåbær og solbær.

2000
Etter nesten 20 års forskning kommer produktet Medox på markedet. Medox inneholder hele 80 mg antocyaner per kapsel, en av markedets høyeste doser.

2007
Første kliniske studie på produktet Medox blir publisert. Studien er utført ved Ullevål Universitetssykehus.

2016
• Nær 1 million esker produseres
• Hele 10 publiserte kliniske studier på Medox, flere er under utarbeidelse
• Titusenvis av nordmenn tar Medox daglig

Spesialtilbud til deg som er medlem av Norges Blindeforbund!

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox-abonnement til spesialpris:
• 1 eske per måned kr 204 per eske
• 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske

Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske
inneholder 30 kapsler.

Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille kan du ringe til en av våre hyggelige kundeservicemedarbeidere på tlf. nr. 48 11 99 00 (man - fre 08-16).
Husk å oppgi rabattkode 11543 for å få den lave prisen.

Du kan også bestille ved å klippe ut og sende inn kupongen under. Porto er allerede betalt.

Svarkupong:

Ja, jeg ønsker å bestille Medox®-abonnement til redusert pris.

Jeg mottar tre måneders forbruk hver tredje måned, og kan når som helst avbestille abonnementet.

1 eske pr mnd kr 204 pr eske + porto kr 39

2 esker pr mnd kr 163 pr eske + porto kr 39

Rabattkode: 11543

Fornavn og etternavn
Postadresse
Postnummer Poststed
Telefon E-post

Portomerke Posten.

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Annonser

Annonse AbleCon

AbleCenter® “Sitt hvor du vil... ...med hvem du vil”

Vi hjelper deg dit du ønsker

Bilde: Undervisning i et klasserom. Læreren gjennomgår et regnestykke på tavlen. Regnestykket blir overført til skjermen til en elev ved hjelp av en sender, kamera og ruter. Flere andre elever følger med uten ekstra skjerm.

HYPERLINK "http://www.ablecenter.no" www.ablecenter.no
905 53 802
HYPERLINK "mailto:post@ablecon.no" post@ablecon.no
Logo AbleCon.no


Annonse Deidcare

DEDICARE bytter navn og blir en del av Nordens største fagmiljø innen BPA

Bilde: En ung kvinne med perleøredobber og sort blondebluse sitter i en tilrettelagt stol.

Bildetekst: Brukerstyrt personlig assistanse. Helt enkelt.

Logo: Human Care

Kontakt oss på telefon 950 43 000
- vi kan hjelpe deg med BPA
www.human-care.no

Annonse Hav AS


Habilitet • Ansvar • Velvære 
Brukerstyrt Personlig Assistanse

Totalleverandør av BPA og funksjonsassistent

Er brukerstyrt personlig assistanse interessant for deg? Ta kontakt med en av HAVs rådgivere i dag.

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) gir de med nedsatt funksjonsevne/foresatte mulighet til å styre egen hverdag. De har lederansvar for assistenter som bistår med praktiske ting i hverdagen. 

Funksjonsassistent er for mennesker med sterk fysisk funksjonsnedsettelse. Arbeidstakeren skal selv være faglig kvalifisert, men kan få avlastning med praktiske oppgaver i arbeidslivet. 

Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv får bestemme hvordan dagen skal være.

Følg oss på Facebook: HAV AS

Bilde: Landskapsbilde: Bølger som bryter mot en strand.

Logo: HAV AS
HAV AS - WWW.HAVAS.NO - TELEFON 45 22 22 88 - EPOST: HAV@HAVAS.NO


Annonse Aleris

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) BPA i Aleris - frihet til å  leve ditt liv!

Aleris har solid erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger i nær dialog med kommunene og BPA-mottakerne. Vårt mål er å gi deg som er funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg som er funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv hjemme hos deg selv (utenfor institusjon), økt mulighet til å delta i samfunnsliv, kulturtilbud, jobb eller studier, og avlaster familie og pårørende. En god BPA-ordning kan bety enormt mye for den det gjelder.

Bilde: En blond kvinne med et nettbrett får assistanse av en blid, ung kvinne til å manøvrere nettbrettet.

Logo: Aleris

Velkommen til en BPA-samtale med oss i Aleris!
bpa@aleris.no Tlf: 974 80 800 
www.aleris.no/bpa


Annonse NLB

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.

Bilde: En glad, voksen dame med høretelefoner sitter ute i solen og lytter til en lydbok.

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


Annonse Daisiy

Trådløst tastatur for iPad og iPhone
med ekstra store tydelige tegn. Sort på hvitt eller sort på gult.

Bilde av et tastatur.

HMS-nr: 211661
Daisy AS
Hadelandsveien 750, 3520 Jevnaker
Tlf: 417 84 500 post@daisy.no
Logo: Daisy.no

Verv en venn - få et gavekort på kr 250. 

Ring vårt Medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 og oppgi navn og adresse på nytt medlem samt ditt eget navn og medlemsnummer. Eller send en e-post til medlem@blindeforbundet.no.

Vervekupong:

Bilde av presentkortet som er gullfarget. I rød sirkel plassert delvis over bildet, står det skrevet: Verv en venn.

Verv en venn – og få ett gavekort*!

Kjenner du noen som har en diagnose eller utfordringer med synet, men som fortsatt ikke er medlem i Norges Blindeforbund? Da bør du verve dem.

Presentkort
Som takk for hjelpen får du ett universalgavekort som kan brukes i over 4500 butikker. Verdi: Kr. 250.

* Fyll ut svarkupongen og bestill din vervepremie i dag!
Kontakt gjerne vårt Medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 om du har spørsmål!

Verv en venn!
– Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr. 250.

Informasjon om nytt medlem:	
Fornavn: 
Etternavn: 
Postadresse: 
Sted: 
Tlf.:
E-post: 
Fødselsdato:

Informasjon om deg som verver*:
Navn: 
Medlemsnr.:

* Vervepremien sendes til adressen vi har registrert i vårt medlemsregister. Ønsker du den sendt til en annen adresse, kan du kontakte oss på 23 21 50 50, eller medlem@blindeforbundet.no 
Premien utbetales når det nye medlemmet har betalt sin kontingent.

Bilde: Postmerke for fri porto
Logo: Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo


