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Spennende opplevelser for hele familien!

• Blås ditt eget glass
• Glassmuseum
• Galleri
• Kafé
• Bakeri
• 10 butikker
• Åpent hver dag

KontaKt vÅr BooKinG!
tlf.: 61 31 66 19 
E-mail: booking@hadeland-glassverk.no

Guiding for blinde og svaksynte

Øyelege uten 
ventetid

Ansvarlig lege: Christine Tvedt

Aleris Øyeklinikk
Gabels gate 38, Frogner i Oslo
22 54 19 10
www.aleris.no/oye

Opplever du fluer i synsfeltet, tørre og røde 
øyne eller svekket syn? 

Aleris Øyeklinikk har et bredt tilbud innenfor 
utredning og behandling av øyesykdommer.

15% rabatt for medlemmer av Blindeforbundet
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Synspunkt

Når nære rammes
Det er ikke dødelig og det er som regel ikke 
smertefullt rent fysisk å miste synet. Men det 
er fryktelig upraktisk og det er frihetsberøvende. 
Man blir avhengig av andre. Det er tungt for 
både den som mister synet, men også de rundt 
får nye utfordringer. For en som kanskje aldri 
har møtt en som er synshemmet, er det en stor 
omveltning at en i familien eller vennekretsen 
mister synet. På våre introduksjonskurs kan man 
som ny-synshemmet ha med seg en nærstående 
person. I dette Synspunkt kan du lese om folka 
vi møtte på introduksjonskurs på Hurdal syn- og 
mestringssenter: Per og kona Sissel som mener 
det er avgjørende å styrke den pårørendes rolle 
når synet svikter, Siri som angrer på at hun ikke 
tok med mannen sin på kurset, og ekteparet 
Mia og Lasse som fikk en romantisk boost av å 
være på kurs sammen.

Mia Jacobsen
informasjonssjef

Vårt 
syn
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Blindeforbundets fylkeslag i Buskerud 
har fått tilbakemeldinger om at 
kølappsystemet ved øyeavdelingen 
på Drammen sykehus er ubrukelig for 
svaksynte og blinde. 

Alle som har time på øyeavdelingen må 
trekke kølapp på en automat som ikke er 
tilrettelagt for synshemmede; her er det 
bare en skjerm med et ark limt på som 
forklarer hva som skal gjøres.

Det er ikke alltid det ropes opp hvilket 
nummer som står for tur. Flere har opplevd 
at personalet peker og sier at «du skal den 
veien» – men det er ikke lett å vite hvor 
denne veien er for en med dårlig syn. Det 
er også dårlig med skilting. Med andre ord, 
er det ikke enkelt å være synshemmet på 
øyeavdelingen uten å ha med ledsager. 

NRK på saken
Det gikk ikke lang tid før NRK Buskerud var 
på tråden, for dette var en sak de ønsket å 
følge opp. 

Paul Olav Sandhei har kjent på både sinne 
og frustrasjon over hvor vanskelig det er 
å være svaksynt på avdelingen. Paul fikk 
vist for NRK hvor ubrukelig systemet er. 
Han kunne ikke se når det var hans tur til å 

komme til skranken. Kønummeret annon-
seres bare på en tavle. Ikke noe lyd, eller 
annonsering av kønummer. Det medførte 
at Paul ikke fikk benyttet sin plass i køen.

Konstituert avdelingssjef for kirurgisk 
avdeling innrømmet at det var forbedrings- 
potensial og ville gjerne ha en dialog med 
Blindeforbundet.

Hva har skjedd?
I slutten av februar møtte Sandhei og un-
dertegnede avdelingssjefen for å diskutere 
tiltak. Vi fikk vite at det skal kjøpes inn ny 
innsjekkingsautomat, og vi sa oss straks 
villig til å være «prøvekaniner».

Vi la vekt på at betjeningen må rope hvilket 
kønummer som skal betjenes, og at det 
legges ledelinjer med god kontrast fra heisen 
til automaten. Automaten må plasseres på 
et fast sted. All skilting må være med stor 
skrift, taktile og med god kontrast.

Det aller viktigste er nok å lære opp per-
sonalet. Inntil gode løsninger er på plass, 
foreslo vi at sykehusvertene kan være 
behjelpelige. Det er bekreftet, så nå skal 
disse kurses i ledsagerteknikk i samarbeid 
med lærings- og mestringssenteret og 
Blindeforbundet Buskerud.

Per Olav Sandhei fikk med seg NRK 
Buskerud da han tok turen til øye-
avdelingen ved Drammen sykehus. 
Besøket resulterte i at avdelingen får 
ny innsjekkingsautomat. 

Øyeavdelingen – for hvem?
Tekst og foto: Karine Strand Kløvtveit, daglig leder Buskerud
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For mange av medlemmene går det med 
en reisedag hver vei når de skal delta på 
våre aktiviteter. Vi har tatt konsekvensen 
av dette, og inviterer til vår- og høstsam-
linger fra torsdag til søndag. Da får vi tid 
til kurs og sosiale aktiviteter i tillegg til 
selve års- og høstmøtet. 

Våre to lokallag tilbyr ulike aktiviteter 
for medlemmene i sine områder, og fyl-
keslaget har som målsetting å få etablert 
flere lokallag. Lokallagene er viktige både 
som sosialt treffsted og som pådrivere i 
lokale, interessepolitiske saker. 

I 2017 inviterer vi til arrangementet Positiv 
Fritid på vakre Evenes syn- og mestrings-
senter. Ei hel midtsommeruke med fysisk 
aktivitet som tema, håper vi vil gi både 
mestringsfølelse og gode opplevelser. Vi 
setter pris på det gode samarbeidet vi har 
med landsdelens syn- og mestringssenter, 
og ser alltid frem til å besøke senteret.

Fysisk aktivitet er et satsningsområde for 
fylkeslaget. I 2016 var det to aktivitets- 

Fylkeslagslederen i Nordland 
har ordet 
Av: Jarle Arntzen | Foto: Siv Bremnes

 

Nordland er et langstrakt fylke. Med hele elleve 
flyplasser og dårlig rutenett for fly, tog og buss 
blir det krevende og kostbart å reise. 

kurs. Fire dager på en av Turistforeningens 
hytter på Saltfjellet, og helgetur til vakre 
Sulitjelma. Gode turer og aktiviteter i 
naturen. Selvhushold, fiske og bålkos om 
kvelden gir godt grunnlag for hyggelig 
sosialt samvær. Også i 2017 vil turer med 
fysisk aktivitet bli tilbudt medlemmene.

Fylkeslaget er representert i styret for 
FFO Nordland, og en av våre aktive 
medlemmer er FFO-representant i Rådet 
for likestilling av funksjonshemmede i 
Nordland. Vi er engasjert i arbeidet for 
å opprettholde Funkis i Nordland. Av 
de sakene vi arbeider med, er nok TT-
ordningen og sanntidsinformasjon på 
buss mest i fokus for tiden.

Et godt samarbeid preger arbeidet i 
fylkeslaget. Aktive og positive styremed-
lemmer og en daglig leder med kunnskap 
og engasjement gjør fylkeslaget til en god 
arena for både interessepolitisk arbeid og 
sosiale aktiviteter. 
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Blindeforbundet og optikerkjeden 
Specsavers har inngått samarbeidsavtale. 
Sammen skal man sette søkelyset på god 
øyehelse for alle. Specsavers etablerte 
seg i Norge i 2005, og har 75 butikker i 
hele landet. Optikerkjedens fokus på 
ny teknologi innenfor optikeryrket og 
visjonen om at alle skal ha krav på god 
øyehelse uansett hvor i landet man bor, 
vekker begeistring hos Norges Blindefor-
bund.

Spreke barnefamilier fra Telemark og 
Vestfold deltok på fylkeslagenes vinter-
aktivitetshelg ved Hurdal syn- og me-
stringssenter i starten av februar. Det ble 
aktiviteter med både ski og akebrett.

New Sight EB fra Haugsbygd ungdoms-
skole ble årets vinner av Innovation 
Camp. De stakk av med hovedpremien 
for Mest innovative ide, for sin idé om en 
robot som fungerer som en elektronisk 
førerhund for blinde.   

 

På årsmøtet til Drammen og omegn 
lokallag i februar fikk Else Marie Solberg 
og Liv A. Hansen tildelt Blindeforbundets 
sølvnål. To velfortjente utmerkelser 
til flotte representanter for Blinde-
forbundet.

Henning Bruun (9) er blind. På tur en dag 
med pappa gikk han rett i en sølepytt. 
Dette ga ham en god idé: En hvit stokk 
som kan si ifra om det er vått eller glatt. 
Ideen til Henning ble plukket ut som 
én av 11 vinnere blant 2400 innsendte 
forslag i konkurransen «Prosjekt fantasi».

Norges Blindeforbunds Ungdom hadde 
28 deltagere i VM Spark utfor 11. februar. 
Første gang NBfU deltok i spark-VM, var 
for to år siden. Da var det åtte som var 
med. 25 av årets 28 deltakerne er enten 
sterkt svaksynte eller blinde. Nytt av året 
er at disse skal være piloter. Passasjerene 
er «kartlesere» som skal veilede sjåføren 
ved å beskrive løypa.

Har  
du hørt 

at ...

Else Marie Solberg (til venstre) og Liv A. 
Hansen (til høyre) viser stolte frem sølv-
nålene sine. Foto: Karine Strand Kløvtveit

Norges Blindeforbunds 
årsmelding for 2016 er 
klar. Du finner den i en 
lang og kort versjon på 
blindeforbundet.no. 
Årsmeldingen kan også 
bestilles i vanlig trykk, 
punkt og lyd. 
Send epost til 
info@blindeforbundet.no

Årsmelding 2016

170314_NBF_Årsmelding 2016_12 s A4.indd   1

17.03.2017   09.21
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Håp om gjennomslag for krav til bygg 
Tekst: Sverre Fuglerud

I forslag til ny teknisk forskrift til bygg, legges det opp til en dramatisk 
reduksjon i kontrast for trapper og tekst på skilt.

Nå har det vært oppslag om endrede krav 
til trapper i Dagsrevyen, der forbundsleder 
Unn Ljøner Hagen og politisk ledelse i 
Kommunaldepartementet ble intervjuet. 
Etter oppslaget har det vært møte med 
politisk ledelse i Kommunaldepartementet. 
Her lover de nå å komme med konkrete 
avklaringer før påske. 

Det er også flere stortingsrepresentanter 
som har engasjert seg for at krav til utform-
ing av bygg fremover skal være minst like 
sterke som nå.

I dagens forskrift (TEK 10) er kravet lumi-
nanskontrast på 0,8, mens det i ny forskrift 
(TEK 17) foreslås et krav på 0,4 i luminans- 
kontrast. Dette vil gjøre at trapper blir 
mindre synlige og det vil bli flere uhell og 
skader. Samtidig vil skilt bli vanskeligere 
å lese. 

Bevegelseshemmede og hørselshemmede 
er andre grupper som reagerer veldig på 
forslagene. Også arkitektene har flere ting 
de reagerer på, bl.a. at det skal tillates 
løsninger som gir mindre dagslys.
 

Bygdøy allé 23 J  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?
Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for sterkt 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at du 
kan få eller beholde ordinært arbeid. 

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, syk ling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.
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Gylne tider 
Tekst: Kari Frantzen | Foto: Line Lyngstadaas

Møt et 
medlem

Bjørn er blind, men hans definisjon på lykke er likevel å fyke 
bortover veien med sol i panna, vind i håret og med lyden av en 
mørk, malende V8-er buldrende under panseret. Og foran dem 
– ja, der ligger løftet om gylne tider.   

VÅRSLIPP: Så fort løvet spretter, setter Bjørn Cadillacen på veien. Da venter et langt 
halvår med krusing, treff og lykkelige tider.  
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Dessuten er hun i fortreffelig 
form og krever lite vedlikehold. 

Gla’gutt, åkke som
Bjørn har sittet i passasjersetet siden synet 
forsvant i 1991. Da var han var 27 år gammel, 
og årsaken var diabetes retinopati som 
han fikk påvist da han var syv. Han fikk 
blødninger på netthinna og så var det gjort. 
Det var naturligvis en tragedie for en ung 
bilentusiast, ikke bare å kunne sette seg 
bak rattet og fyke av sted til hvem og hvor 
han ville. 

Han fant fort ut at det ikke hjalp å sitte og 
sture, at livet hans kunne være bra, åkke 
som – og det ble det. Bjørn er en optimist, 
en gladgutt med nese for bil, folk og lune 
vitser. Dessuten trenger han ikke å kjøre 
bilen selv for å ha glede av den. Det er det 
minste problem å få folk til å kjøre.  

Ut på tur
Så fort det blir bart og sola begynner å 
henge lengre på himmelen, så er det om å 
gjøre å få flaket ut på veien. Noen ganger 
legger de ut på korte turer, andre ganger 
drar de langt. To ganger har de dratt til US 
Car Camp i Danmark, et kjempestort treff 
for dem som er interessert i amerikanske 
biler. For et liv. Tusenvis av mennesker som 
elsker det samme. 

– Det er kjempegøy, sier han.  

Om ikke så lenge er det vårslipp. Da skal 
cad’en ut på veien igjen, og Bjørn kan glede 
seg til det lange sommerhalvåret som ligger 
foran ham. Alle treffene, alle samtalene, alle 
timene på veien. Med en kamerat i fører-
setet, Bjørn på passasjersiden og Poletta 
hengende etter som et minihotell på hjul 
– ja, da er det duket for gylne tider. 

Det beste Bjørn Lindefjeld (52) fra Skien vet 
om, kommer helt fra Amerika. Hun er lang, 
bred, formfull og har vinger. Selv om han 
ikke kan se henne, så kan hun høres: 5,71 
meter lang, nesten to meter bred, 2,4 tonn 
tung, dyp blåsort i fargen og med hvitt 
vinyltak som kan legges ned. Vi snakker 
om en virkelig lekkerbisken av en Cadillac.   

Lykken er…
Det er ingen tvil. For Bjørn er lykken tett 
knyttet opp til amerikanske biler og «road-
strips». Ifølge Bjørn er det få ting som 
kan sammenlignes med å høre og kjenne 
motorduren fra gamle biler fra «Uniten». 
Og det er ikke bare selve bilen; det er hele 
pakka som følger med. Å dra på treff, suse 
bortover veiene og å snakke med folk som 
er like opptatt av bil som deg selv. Skikkelig 
kjenne på friheten. 

Sin egen lidenskap
– Bil har alltid vært en stor interesse og den 
har i grunn vokst etter at jeg mista synet, 
forteller Bjørn. 

For tre år siden kjøpte han seg sin egen 
Cadillac, og han er medlem av Grenland 
Amcar-klubb i Porsgrunn. 

– De i klubben syntes kanskje det var litt 
underlig i begynnelsen. En blind med egen 
bil, liksom, men det er viktig å ha sin egen 
lidenskap. Sin egen bil. Det er det samme 
som med damer, best å ha sin egen, så 
slipper du å låne fra andre, sier han lunt, og 
humrer at jeg får stryke det som ikke passer. 

Han legger til at «mekking» på bil fremdeles 
er en stor lidenskap, men han hiver seg ikke 
over de mest kompliserte operasjoner. Han 
bytter plugger, skifter olje og bremser og tar 
vare på «damen» så godt det lar seg gjøre. 
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– Det som er så fantastisk med disse samlin-
gene, er at de gir deg muligheten til stake ut 
veien, eller å endre kursen, sier Siri Leirtrø. 

30-åringen har den arvelige øyesykdommen 
tappedystrofi (tapetoretinal dystrofi). Syk-
dommen ødelegger tappene (sansecellene 
som gir fargesyn og skarpsyn) i netthinnen. 
Siden både moren, tanten og morfaren har 
samme øyesykdom, har hun alltid tenkt at 
hun ikke har særlig nytte av å dele egne 
erfaringer og tanker med andre syns-

Endringen begynner på introkurs
Tekst: Kari Frantzen | Foto: Line Lyngstadaas

På introduksjonskurs på Hurdal 
syn- og mestringssenter erfarte 
Siri Leirtrø (30) at det hun trodde 
hun ikke trengte å lære noe om, 
var det som ble mest interessant 
for henne. 

STORT UTBYTTE: Etter 
introduksjonskurset på 
Hurdal syn- og mestrings-
senter har Siri Leirtrø 
troen på alt som går an 
å få til. – Det er virkelig 
en løsning på de fleste 
utfordringer.
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hemmede – men det var før hun kom 
på introduksjonskurs på Hurdal syn- 
og mestringssenter. 

– Det har vært en stor opptur å snakke med 
andre. Det å møte mennesker som har det 
samme som meg, høre om deres opplevelser 
med samme sykdom – på en helt ny måte – 
har mye å si. Det gir meg trua på at det går 
an å få det til, sier Siri. 

Selv har aldri Siri sett særlig mørkt på livet, 
men hun forteller at det har vært veldig fint 
å kjenne på fellesskapet og se at samtalene 
har gjort også andre mer positivt innstilt.  
– Dessuten ler vi mye av komiske ting vi har 
opplevd. Det er mye fliring her, smiler hun. 

– Lettelse å vise at man ikke ser
Siri opplever at det har vært nyttig å lære 
mer om alle hjelpemidlene som finnes. Hun 
nevner blant annet markeringsstokken, 
som hun aldri tidligere har vurdert å lære 
seg å bruke. Å vise omverden at hun ser 
dårlig, har vært vanskelig. 
– Markeringsstokken viser folk at grunnen 
til at jeg oppfører meg litt rart, er fordi jeg 
ikke ser så godt. Den forteller at jeg trenger 
at de tar litt ekstra hensyn. Det er på mange 
måter en lettelse, forklarer Siri. 

Viktig også for pårørende
Siri setter stor pris på opplæringen i led-
sagerteknikk. Nå ser hun frem til å komme 
hjem og lære opp mannen sin til å føre 
henne diskret ned trappen eller andre 
steder. Hun angrer i grunn på at hun ikke 
tok med ektemannen på kurset.
– Han hadde hatt et veldig stort utbytte av 
det. Jeg tror det er nyttig for pårørende å 
lære hvordan de kan ledsage, og at de kan 
få en forståelse av hva vi kan få til, og hva vi 
ikke får til, sier hun. 

Siri legger til at det å bli forstått ikke er et 
problem hjemme, men det kan være ut-

fordrende sosialt og på jobb. Alle som ofte 
omgås synshemmede hadde hatt godt av et 
kurs for å øke forståelsen av hvordan verden 
fortoner seg for en som ikke ser, mener hun. 

Mamma Siri
Hjemme i Trondheim venter mannen og 
den lille godgutten deres på halvannet år. 
Som andre foreldre er også Siri av og til 
bekymret for det mest dyrebare i livet. 
– Det hender naturligvis at jeg tenker på 
om gutten vår kan få den sykdommen jeg 
har. Men jeg forsøker ikke å tenke så mye på 
det, fordi jeg vet at man kan leve godt som 
synshemmet, sier småbarnsmoren. 

Selv begynte hun å forstå at noe var galt 
med synet i slutten av ungdomsskolen.
Hun tok gentesten da hun var 16 år, og 
den bekreftet at hun hadde tappedystrofi.

Det finnes alltid en løsning
Siri viser en takknemlighet for oppholdet på 
Hurdal. Det er mye man blir gjort oppmerk-
som på, og det er virkelig en løsning på de 
fleste utfordringer. Felleskapet deltagerne 
opplever, kombinert med den kompetansen 
kurslederne sitter på, gjør det enklere å se 
veien videre, mener Siri – for endringen 
starter ofte på introkurs. 

 Fakta om rehabiliteringskurs

•  Tilbys svaksynte og blinde for å mestre  
en ny hverdag

•  Kursrekken består av introduksjonskurs,
 grunnkurs, 1. og 2. påbyggingskurs
•  Introduksjonskurs varer fra torsdag til 

søndag og er også for pårørende
•  Egne kurs for yrkesaktive
•  Kurshoppholdet og reisen er gratis
•  Mange får livskvaliteten og
 selvstendigheten tilbake
•  For mer info/kurskatalog: 
 rehab@blindeforbundet.no /23 21 50 00
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Introduksjonskurs gjør pårørende tryggere

– Vi leier hverandre mye oftere
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Mia Johnsen fra Bergen fikk for tre år siden 
bekreftet at hun er svaksynt. Hun har alltid 
vært lysømfintlig, og har gradvis fått svekket 
skarpsyn og dybdesyn. Det er utfordrende å 
kjenne igjen folk, hun får ikke lenger jobbet 
skikkelig med pc-en, og hun bli raskere trøtt 
enn før.

Da Mia dro på introduksjonskurs hos Blinde- 
forbundet i februar, tok hun med seg ekte-
mannen Lasse. Det er nemlig ikke bare den 
synshemmede selv som kan ha stort utbytte 
av å være på kurs. 
– Det var naturlig og veldig viktig han ble 
med på kurs. Det er jo han som kjenner 
meg best og vet hvilken hjelp jeg trenger, 
sier Mia på bergensdialekt.

Brikkene falt på plass
Mange som kommer på introduksjonskurs- 
ene har aldri møtt blinde før. Lasse har imid-
lertid vært både støttekontakt for en blind 
gutt og arbeidskollega med en blind mann, 
og har dermed god kjennskap til å omgås 
personer med nedsatt syn. Likevel forteller 
han om et stort utbytte av å være med på 
kurs på Hurdal syn- og mestringssenter.
– Før Mia ble diagnostisert som svaksynt, 
opplevdes hun av og til som litt nølende 
og vimsete. Brikkene falt på plass etter at 
vi fikk vite at hun faktisk er svaksynt. Her 

på kurs har jeg lært teknikker for hvordan 
vi kan gå sammen, å være en støttespiller. 
Det har vært veldig bra, sier Lasse.
– Det er godt rett og slett å være to stykker, 
sier han.

Romantisk «bonus»
Med et glimt i øyet forteller Lasse om en 
romantisk følge av kursoppholdet på Hurdal: 
Nemlig at han får holde kona i hånda oftere 
enn før. 
– En fin bonus er at vi har fått leid mye. Vi 
leier mye mer enn tidligere, og det har hun 
aldri vært så glad i før, ler Lasse. 

Mia er nemlig en bestemt bergensdame 
som alltid har ville ordnet opp og bestemme 
selv. – Så nå må jeg øve meg på å la ham gå 
et halvt skritt foran, ler Mia tilbake. 

– Vet hvor vi har hverandre
Rollefordeling er også noe som har vært 
tema på introduksjonskurset. Både den 
synshemmede og den pårørende har hver 
sin samtalegruppe. I pårørendegruppa 
snakkes det mye om hvor mye hjelp som er 
nødvendig, hvor grensene går, og at man 
faktisk kan hjelpe til for mye. 
– Fordelen med å ha vært gift så lenge, er 
at vi har vår rollefordeling som fungerer for 
oss. Vi vet hvor vi har hverandre, sier Lasse.

Da Mia Johnsen (59) fra Bergen dro på introduksjonskurs hos Blindeforbundet, 
var det sammen med ektemannen Lasse Hjertholm. Og hvem skulle tro at kurset 
også hadde romantiske konsekvenser…? 
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Godt å møte andre
For Mia har det vært interessant å lære mer 
om hjelpemidler og prøve ut forskjellige ting, 
men det viktigste har vært å prate med folk i 
samme situasjon – selv om hun legger til at 
hun har forstått at alle svaksynte har for-
skjellige måter å være svaksynte på. 
– Jeg følger meg veldig lite svaksynt når 
jeg er hjemme eller på vei til og fra jobben. 
På jobben har jeg noen enkle hjelpemidler, 

og klarer meg med det. Stort sett har jeg 
kontroll. Det er når jeg kommer på steder 
jeg ikke er kjent at jeg forstår hvor svak-
synt jeg faktisk er, sier Mia. 
– Også for meg som pårørende har det vært 
veldig greit å møte andre i samme situasjon, 
det gjelder både de som er i samme situa-
sjon som Mia og de i samme situasjon som 
meg, nikker Lasse anerkjennende.

STØ KURS: – Fordelen med å ha vært gift så lenge, er at vi har vår rollefordeling som 
fungerer for oss, sier Lasse Hjertholm og Mia Johnsen. Paret synes det har vært godt å 
møte andre i samme situasjon.

Tema:
Pårørende
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Vil styrke rollen til pårørende
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

filosofien bak initiativet om eget pårørende- 
arbeid i Vestfold. Ekteparet vil være primus 
motorer for å få arrangert foredrag, kvelds-
samlinger og samtalegrupper.
– Vi vil bygge bevissthet rundt fasene 
både før og etter man har møtt Blinde-
forbundet. Vi vil snakke om den viktige 
rollen den pårørende spiller, diskutere 
utfordringer, ledsagerteknikk, rettigheter 
og hjelpemidler.

Basert på egne erfaringer mener ekte-
paret at Blindeforbundets introduksjons- 
kurset må vie pårørende større plass. 
Dette ønsker de å synliggjøre med 
prosjektet «Samspill».
– Mange ønsker at dette skal bli et viktig 
tilbud i Vestfold. Det er ikke ment som 
en «sutreklubb», men å løfte den syns-
hemmede og den pårørende sammen, 
understreker Per Werner. 

Per Werner (67) mistet synet for tre år 
siden som komplikasjon av diabetes. 
– Når man mister en sans, blir man mer 
avhengig av hjelp, mer enn man kanskje 
ønsker. Det er mye hjelp å få for meg, men 
ikke for kona mi, forteller han til Blinde-
forbundets Radio Z.

Per Werner og kona, Sissel, har sammen 
reflektert mye over at det å oppleve et 
synstap gir en stor og ny livsutfordring, 
men også reaksjoner i form av omvelt-
ninger i livet og det å kjenne på sorg. De 
er enige om at åpenheten er viktig.
– Den pårørende er en viktig støttespiller. 
Vårt prosjekt handler om å styrke og trygge 
den pårørende, forteller Sissel.

Støtte hverandre
I et samspill skal man snakke sammen og 
være støttespillere for hverandre. Dette er 

Ekteparet Per Werner Larsen og Sissel Bredvei i Sandefjord mener det er 
avgjørende å styrke den pårørendes rolle når synet svikter. I Vestfold fylkeslag 
drar de derfor nå i gang prosjektet «Samspill» for å vie pårørende mer plass.

SAMSPILL: – Den pårørende 
er en viktig støttespiller. Vårt 
prosjekt handler om å styrke og 
trygge den pårørende, sier Per 
Werner og kona Sissel Bredvei. 

Tema:
Pårørende
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ANNONSEBILAG

Å ha en aktiv livsstil, spise sunt og 
variert hjelper kroppen din med å 
vokse, helbrede seg og bekjempe 
sykdommer. Dessuten er det viktig 
for øynene dine. Men er du klar over 
at det finnes et kosttilskudd som kan 
hjelpe deg med øyehelsen?

Det er gjort mye internasjonal forskning 
på næringsstoffenes betydning for synet, 
og det er anbefalt at du får i deg nok vita-
miner, mineraler og antioksidanter. 

Noen antioksidanter er ekstra effektfulle, 
og dette gjelder spesielt antocyaner.De 
nordiske, viltvoksende blåbærene har et 
svært høyt innhold av antocyaner. Hvor 

mørke bærene er, har nemlig stor betyd-
ning. For jo mer fargestoff bærene 
inneholder, desto mer antocyaner får du 
som regel med på kjøpet.

Medox er godt for øyehelsen din
Det norskproduserte kosttilskuddet 
Medox er proppfullt av blåbær - hver 
kapsel inneholder hele 80 milligram anto-
cyaner. Legg grunnlaget for å bevare et 
godt syn i mange år fremover ved å høste 
av andocyanenes positive egenskaper. 
Når du tar din daglige dose Medox, tar 
du også et viktig steg mot en bedre helse. 

Visste du at blåbær er bra for synet?

Hva vi spiser påvirker 
synet vårt og øyehelsen 
både direkte og indirekte

I likhet med resten av 
kroppen trenger også 
øynene omsorg og god 
næring for å holde 
seg friske

ANNONSEBILAG
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Opplever du at kroppen stivere og 
blir du oftere forkjølet? Er du ikke like 
sprek som før og føler deg mindre 
opplagt? Med et sterkere immunfor-
svar kan du få en friskere og raskere 
kropp! 

Føler du deg slapp, mangler du over-
skudd og sliter med ømme muskler og 
ledd? Mange slike plager kommer gjerne 
med alderen, men kan oppstå også ellers 
i livet. Alderen får du ikke gjort noe med, 
men du kan enkelt legge forholdene til 
rette for at du skal holde deg friskere, 
lenger. Kjenner du deg igjen i noen av de 
følgende plagene?

• Øye- eller synsplager
• Vondt i muskler
• Vonde ledd
• Lav energi
• Hyppige forkjølelser
• 
Redusere plager
Uansett om du sliter med én eller flere 
av disse, så kan løsningen være veldig 

enkel. Med et inntak av kraftige antioksi-
danter, kan du bygge et motstandsdyktig 
immunforsvar over tid og både redusere 
og forebygge en rekke av plagene. 

Kosttilskuddet Medox fremstilles av 
kraftige antioksidanter som finnes i farg-
estoffet til blåbær og solbær, som regnes 
for å være naturens eget helsegull. 
Disse kalles antocyaner og er blant 
de mest effektfulle antioksidanter som 
finnes. Det hundre prosent naturlige 
kosttilskuddet er norskprodusert og har 
en beviselig gunstig effekt på immunfor-
svaret gjennom flere kliniske tester. 

Det er flere gode grunner til å ta Medox 
fordi antocyanenr kan:

• være godt for synet
• styrke immunforsvaret og lindre 

forkjølelse
• bidra til å opprettholde en normal 

kolesterolbalanse
• virke lett blodtrykkssenkende
• bedre blodsirkulasjonen og styrke 

blodårene 
• lindre ømme og stive muskler og 

ledd

Med Medox kan du gi kroppen et verktøy 
for å bygge et sterkt immunforsvar over 
tid og tilbakemeldinger fra fornøyde 
kunder viser at det er daglig bruk som 
gir full effekt. Tar du den anbefalte dosen 
på 1-2 kapsler om dagen, tar du også et 
viktig steg mot en bedre helse. 

Mangler du overskudd og sliter med 
ømme muskler og ledd?

ANNONSE
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Luying Belsnes (41) lette lenge etter 
noe som kunne være godt for synet. Et-
ter flere år som lærer, student og redak-
tør, har hun nå funnet et godt middel for 
å hjelpe øynene sine.

Leif Ims (77) som hadde høyt blodtrykk i 
familien, bestemte seg tidlig for å ta grep 
og forebygge ved å ta Medox.

Gunnar Hveem (62) har levd med 
plager i nesten 40 år. Etter tunge 
perioder med nedsatt bevegelighet i 
leddene, er han i dag sprekere enn noen 
gang. - Nå er det gøy å trene, sier han. 

2 av 3 kunder merker forskjell

Synet
Immunforsvaret
Muskler og ledd
Kolesterolbalansen
Blodsirkulasjonen

Medox er rene antocyaner som 
kan være godt for:

 – Jeg merket bedring ved mer 
overskudd, bedre bevegelse og 
mindre ryggplager. Medox har 
hjulpet meg betraktelig, og det 
er helt klart at jeg kommer til å 
bruke det i lang tid fremover.

- Det jeg merket meg med 
Medox, var at det kunne ha 
gunstig virkning på høyt 
blodtrykk. I min familie har det 
vært mye høyt blodtrykk, så jeg 
tenkte at dette kunne være noe 
for meg.

- Jeg merker at selv om jeg 
jobber mye, så blir ikke øynene 
trøtte og slitne.

ANNONSE
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Annonse

Fornavn og etternavn

 
Postadresse

 
Postnummer  Poststed

 
Telefon  E-post     

      Ja, jeg ønsker å bestille MEDOX®-abonnement til 
redusert pris. 
 
Jeg mottar tre måneders forbruk hver tredje måned, og 
det er ingen bindingstid. 

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

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

RABATTKODE: 11636

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

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 + porto kr 39
• 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske + porto kr 39
 
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 11636 for å få den lave prisen.

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

ANNONSEBILAG
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Annonse

Fornavn og etternavn

 
Postadresse

 
Postnummer  Poststed

 
Telefon  E-post     

      Ja, jeg ønsker å bestille MEDOX®-abonnement til 
redusert pris. 
 
Jeg mottar tre måneders forbruk hver tredje måned, og 
det er ingen bindingstid. 

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

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

RABATTKODE: 11636

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

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 + porto kr 39
• 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske + porto kr 39
 
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 11636 for å få den lave prisen.

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

Helseministerens tydelige budskap om BPA
Tekst: Hege Tegler, Uloba Independent Living Norge 

meldinger fra dem som har BPA. Han 
opplyser at det er satt i gang en følge-
evaluering av rettigheten, og at denne 
evalueringen avsluttes i 2017.

Dersom evalueringen viser at kommunene 
ikke følger opp sitt ansvar, sier Høie at 
regjeringen vil kunne bli nødt til å se på 
ytterligere tiltak for å sikre rettighetene for 
funksjonshemmede. Han avslutter med at 
han har tillit til at kommunene følger opp 
sine lovpålagte forpliktelser i samsvar med 
Stortingets vedtak.

– For brukerne oppleves BPA som et 
frigjøringsverktøy som er utarbeidet i 
respekt for den enkeltes integritet og ver-
dighet, og som setter dem i stand til en aktiv 
og meningsfylt tilværelse i felleskap med 
andre, skriver Høie i brevet til ordførerne. 
Han peker på at rettighetsfestingen skal 
følge opp intensjonen i FN-konvensjonen 
om rettighetene til mennesker med ned-
satt funksjonsevne.

Politikere skal lytte og ta tilbake-
meldinger på alvor
Helseministeren sier videre at det er 
politikernes ansvar å ta på alvor tilbake-

– En bra sak!
Tekst: Kari Frantzen

Når årets selger i Blindeforbundet, Anne Gaarder, får spørsmålet 
om hvorfor hun jobber for blindesaken, er svaret enkelt: Fordi det 
er en bra sak. Hele 46 millioner kroner har Anne samlet inn!

En dag i 1989 hadde Anne Gaarder sin 
første arbeidsdag som telefonselger for 
innsamlingsvirksomheten i Norges Blinde- 
forbund. Motivasjonen for å begynne, 
var å ha ta ekstrajobb ved siden av sin 
stilling som sykepleier, slik at hun kunne 
betale for sertifikatet. Motivasjonen for 
å bli, er blindesaken. I år ble hun årets 
selger. Igjen. 

I løpet av disse 27 årene har Anne fått 
oppleve hva Blindeforbundet gjør, både 
her hjemme og ute i verden. Motivasjon 
når hun tar av telefonrøret og ringer et 
nytt menneske, er at hun vet at de pen-
gene hun samler inn er med på å lette 
hverdagen for blinde og svaksynte, og at 
de gir synshemmede flere muligheter til 
å leve som de selv vil. 

Helseminister Bent har sendt et brev til alle landets ordførere, med klar oppfordring 
om å følge opp rettighetsfestingen av brukerstyrt personlig assistanse (BPA) på en 
bedre måte.
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Kikkerten: en god venn i hverdagen
Tekst og foto: Jørgen Juul

andre kanskje trenger en med kraftigere 
forstørrelse, forklarer Kjeldstad. 

Det er lurt å tenke gjennom behovet før du 
går til anskaffelse av kikkert. Når trenger 
du den mest, hvor trenger du den, og bør 
den passe i en veske eller lomme? 
– Det finnes også kikkerter som kan mon-
teres rett på en brille. Det kan være en for-
del i situasjoner der du trenger hendene til 
noe annet, for eksempel hvis du spiller et 
instrument og er avhengig av å lese noter, 
sier Kjeldstad.   

En del kikkerter er i hjelpemiddelutvalget. 
Du kan henvende deg til Hjelpemiddelsen-
tralen og prøve ut forskjellige modeller. 
Det arrangeres også messer rundt om i 
landet, der kikkertleverandørene ofte har 
stands. 
– Du kan også besøke oss i Sporveisgaten 
på Majorstuen i Oslo og prøve kikkerter 
her, avslutter Kjeldstad. 

– Enkelt forklart så kan du med en kikkert 
som forstørrer fire ganger, stå fire ganger 
så langt borte og se det samme som uten 
kikkerten, forklarer Aasmund Kjeldstad.
Kjeldstad er salgssjef i Provista AS og for-
handler blant annet kikkerter. Til Radio Z 
forteller han at mange svaksynte kan ha 
stor nytte av å ha med seg en kikkert på 
innerlomma. 

– De kikkertene som er laget spesielt for 
svaksynte, har den egenskapen at de også 
kan forstørre noe som er nærme, slik at du 
for eksempel kan studere rutetider på en 
tabell, eller lese på ting som er utstilt i et 
butikkvindu, sier han.

Hvordan finner man riktig kikkert?
– Mange liker å prøve ut forskjellige mod-
eller, slik at de kan finne det produktet 
som passer best til deres behov. Siden 
graden av synsfunksjon varierer, kan noen 
klare seg med en liten og lett kikkert, mens 

For mange med nedsatt syn er kikkerten et nyttig hjelpemiddel i hverdagen. 
– Tenk gjennom behovet ditt før du går til anskaffelse av kikkert, oppfordrer 
Aasmund Kjeldstad i hjelpemiddelfirmaet Provista AS. 

SETT PÅ MAKEN: Kikkertekspert 
Aasmund Kjeldstad i Provista 
AS demonstrerer her en liten og 
diskret énhåndskikkert.
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Med apper på tur
Tekst: Yngve Stiansen  | Foto: Spiny Software

Det er ingen tvil om at det ligger mye 
god helse og godt humør i å lytte til 
vårens vakre fuglesymfonier mens man 
beveger seg på vei, sti eller ulendt terreng. 
Jeg tror at begge appene jeg her har 
omtalt, vil kunne komme til sin rett i de 
neste månedene – og ikke minst være 
gode grunner til å komme seg opp av 
sofaen og ut i frisk vårluft.

Det finnes apper som kan komme til god 
nytte når vi kryper ut av våre lune hjem. 
Aller først vil jeg nevne skrittelleren, 
appen Pedometer++ som er produsert av 
Cross Forward Consulting. Denne appen  
for iPhone finnes bare på engelsk, men 
er svært lett og brukervennlig både for 
blinde og svaksynte. Den er gratis, men 
dersom du betaler et mindre, valgfritt 
beløp til utvikleren, blir all reklame 
borte. Av egen erfaring kan jeg si at 
denne appen gir ekstra inspirasjon til å 
ta en tur ekstra for å øke antallet skritt 
hver dag.

Når vi nå er på vei inn i våren vil jeg trekke 
frem appen som heter «Kvitre! Fugle-
sanger i Norge og Vest-Europa». Denne 
appen er utviklet av Spiny Software og 
koster noen få tiere. Hvem har ikke noen 
ganger ønsket å kunne gjenkjenne flere 
av fuglesangene omkring oss? Om du blir 
så mye flinkere med denne appen, vet 
jeg ikke, men her har du lett tilgang på 
godt over 200 fuglesanger og beskrivelser 
av lydene deres. Selv om appen ikke er 
utviklet spesielt for synshemmede, tror 
jeg at de aller fleste ganske lett vil klare 
å bruke denne på en grei måte.

Endelig er vi på full fart inn i den lyse tiden, med småsko 
og lett jakke. Det gjør godt både i kropp og sinn å legge 
den mørke årstiden bak seg.

På bildet ser du logoen til appen «Kvitre! 
Fuglesanger i Norge og Vest-Europa». 
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Magna er blind, 
men bruker linser  
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

At øynenes utseende 
faktisk har en betydning,
opplevde Magna Jenssen
i sin kommunikasjon med 
andre. Derfor valgte hun å 
få seg kosmetiske linser, 
noe som har gitt selvtilliten 
en oppblomstring. 

Tidlig på 80-tallet ble Magna Jenssen 
(63) blind av diabetes. Etter en stund ble 
øynene stygge på grunn av høyt trykk 
over lengre tid. I tillegg fikk hun en skade 
på det ene øyet for tre år siden.

Selv om hun har vært blind lenge, har 
hun kunnet snakke ansikt til ansikt med 
folk hun møtte. Etter skaden forandret 
dette seg. Hun opplevde at utseendet på 
øynene faktisk betydde noe. 

– Det var forferdelig vondt at folk ikke 
ønsket å se på meg. Jeg ble ikke sett!

Mange vil nok gjenkjenne Magna som 
kunstnerinnen med sans for farger og 
flere utstillinger bak seg, til tross for at 
hun ikke ser. Nå når kosmetiske linser er 
på plass, har hun mer engasjement enn 
på lenge. 

Magna Jenssen er strålende fornøyd etter å ha fått på seg sine nye, blå linser. Hun føler 
seg mer sett, og selvtilliten har fått seg et oppsving.
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Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

Human Care
Kontakt oss på tlf. 950 43 000

– vi kan hjelpe deg med BPA
human-care.no/bpa

digitalfabrikken.no/iStockphto.com

Eksperten fikk en utfordring
Det er ikke dagligdags for optometrist 
Lars Angaard hos Holmlia optometri at 
det kommer blinde som ønsker linser.  

– Dette har jeg aldri vært borti før. Det
er veldig alternativt å tilpasse linser til
en som ikke ser. Men jeg skjønte fort at
hennes behov for kosmetiske linser var
reelt, sier Angaard til Radio Z.

Det er Magnas selvfølelse og håp om 
bedre kommunikasjon med andre som 
var bakgrunnen for valget om linsebruk. 
Optometristen er imponert av Magna 
som håndterer de små linsene. 

– Rengjøringsrutiner er avgjørende for
ikke å få skader på øynene, sier Angaard.

– Han gjorde seg sine tanker om hvor-
dan jeg skulle klare dette selv. Han var
nok spent, men det har gått helt fint,
sier Magna med en latter fylt av lettelse.

NAV Hjelpemiddelsentral har i Magnas 
tilfelle betalt for linsene. Problemstillingen 
rundt kommunikasjonsvansker med 
skadede øyne, gjorde at øyelegen doku-
menterte for behovet.
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Tusenvis kan få synsskader fra diabetes 
uten å vite det  
Tekst: Vegard E. Valestrand | Foto: Norges Blindeforbund

Så mange som 10 000 nordmenn 
kan ha synstruende retinopati 
uten at de er klar over det, anslår 
Dag Fosmark. Overlegen på Oslo 
universitetssykehus etterlyser
bedre rutiner når det gjelder
øyelegeundersøkelser. I mellom-
tiden har Blindeforbundet bidratt 
med et kamera som kan oppdage 
faresignalene før det er for sent. 

Med diabetes følger det ofte komplika-
sjoner. Én av disse er synstruende dia- 
betes retinopati. Det er faktisk én av 
de viktigste årsakene til nedsatt syn i 
arbeidsfør alder i vesten. I verste fall 
kan det føre til at man blir blind. 

Se til Sverige
Det anslås at ca. 350 000 nordmenn har 
diabetes. Her til lands har vi et samtykke- 
basert diabetesregister, som gjør at mange 
ikke blir fanget opp.

– I motsetning til de fleste europeiske 
land har ikke vi noe systematisk oppføl-
gingssystem av diabetikere. Det til tross 
for at alle diabetikere er i risikosonen 
for å utvikle retinopati, sier Fosmark, og 

Blindeforbundets leder, Unn Ljøner Hagen, takker giverne som har gjort det mulig for 
forbundet å donere et funduskamera til øyeavdelingen på Ullevål.
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Synsvansker?

Få lesegleden 
tilbake med 

lydbøker fra NLB

NLB har tusenvis av lydbøker i biblioteket. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle 
sjangre. Tilbudet er gratis. 

Velg mellom å få CD i posten, laste ned eller strømme lydbøkene. Du kan lytte med 
DAISY-spiller og PC, eller bruke appen Lydhør på mobil eller nettbrett.

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

viser til Sverige som et eksempel til 
etterfølgelse.

Naboene våre har hatt et nasjonalt 
screeningprogram i mer enn 20 år. I løpet 
av de fem første årene sank antall blinde 
som følge av diabetes retinopati fra tre 
prosent til en halv prosent.

Blindeforbundet bidrar 
Blindeforbundet er opptatt av dette 
temaet, og donerte derfor penger til et 
funduskamera som Fosmark søkte om 
i fjor. Med det kan han oppdage øye-
bunnsforandringer hos personer med 

diabetes. Det tar bilder av pasientens 
øyne, og kan hjelpe legene å se om noe 
er galt. Leder i Blindeforbundet, Unn Ljøner 
Hagen, sier det hadde vært umulig å 
donere kameraet uten forbundets givere.

– Jeg vil rette en stor takk til alle støtte-
spillerne våre, som gjorde dette mulig. 
Vi vil ta vår del av ansvaret for folks øye- 
helse, men nå er det opp til myndighe-
tene å følge opp. Vi håper helsemyndig-
hetene vil love bedre rutiner for å fange 
opp dem som ikke selv vet at de har dia-
betes, sier Blindeforbundets leder.
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Vinterens vakreste eventyr
Tekst: David Hole | Foto: Diana Johnsen

førsteplass. I år trådte damene til side for 
å bane vei for et rent guttelag, med Sne- 
blindingans «mafia-team» på dansegulvet.

Lørdagen var som vanlig kampdag, og her 
gjelder det å levere. Sneblindingan spilte i 
år mot fire lag, hvor av to av dem kom på 
første og andre plass i finalespillet søndag.
Så man kan si vi var litt uheldige med pulje- 
inndelinga... Men hva gjør vel det, når 
mottoet er «Det er viktigst å ha det gøy, 
og delta!». Og vi kom ikke sist i år heller!

Lørdagskvelden ble tilbragt på Musikkhuset 
med både Sneblindingan og Sisa-gjengen 
i form av god mat, dans og ellers «#god-
stemning».

Søndag var pakke-, rydde-, vaske- og reise-
dag, og å glede seg til neste år og et nytt 
sneballeventyr.

Bilder fra helga kan sees i sosiale medier 
ved å søke på emneknagg #sneblindingan.

Dette er sjette gangen laget Sneblindingan 
deltar. Og her kommer noen høydepunkter 
fra helga for å inspirere andre til å danne 
lag og ta turen oppover.

Torsdag morgen startet turen med buss fra 
Alta via Nuorgam i Finland for å handle inn 
proiant, og videre til Vardø. En busstur på 
nesten 10 timer kan høres lang ut, men med 
Sneblindingan og Sisa føles turen som en 
svipptur. Og herfra er det mange ritualer og 
tradisjoner som skal følges.

Som tidligere år, var vi innlosjert på Musikk-
huset, hvor alle sover, spiser og har det 
utrolig artig i samme storstue. Resten av 
torsdagskvelden var viet den årlige YukiQui-
zen sammen med vårt vennelag, Den Røde 
Hær, for anledningen kalt Den Blinde Hær.

Fredag var viet kamptrening, Yukidansen i 
kirkebakken, dansetrening og kostymelag-
ing. Sneblindingan har hvert år deltatt i VM 
i Yukidans, hvor fjoråret var en høydare med 

Langhelga 9. til 12. mars dro en gjeng fra Norges Blindeforbund, i regi av Finnmark 
fylkeslag og Sisa Kultursenter, fra Alta til Vardø for å delta på vinterens vakreste 
eventyr, nemlig Yukigassen - Nordisk mesterskap i sneballkrig.

Sneblindingane er fornøyde 
med innsatsen i årets nordiske 
mesterskap i sneballkrig. Nedre 
rekke, fra venstre: Hege Igeland, 
Arild Røland, Asgeir Larsen,  
Alesia Andreassen, Unn Tone 
Forfang Jenssen. Bak: Maureen 
Bjerkan Olsen, Hermann Jensen, 
Diana Johnsen, David Hole, Stein 
Wiggo Olsen
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA i Aleris - frihet til å leve ditt liv!

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

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.

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

www.hjelpemiddelkatalogen.no

Vi hjelper øynene dine!

Er det blitt vanskeligere å lese 
avisa?

Er det blitt vanskeligere å skjenke 
i kaffe?

Ser du klokken på armen? 
 
Dette er bare noe av det vi kan 
hjelpe med.

www.hjelpemiddelkatalogen.no
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Vil du bli guide i Wien?
Dialog im Dunkeln (Dialog i mørket) er 
en utstilling som i totalt mørke gir seen-
de mulighet til å oppleve hvordan ver-
den er uten syn. Opplevelsene formidles 
gjennom: guidede turer, restaurant i 
mørket, workshops, teater og konserter. 
Prosjektet er lokalisert i Wiens historis-
ke, kulturelle sentrum. Det forutsettes 
at guiden er blind eller har en betydelig 
nedsatt synsfunksjon. I tillegg kreves 
god muntlig og skriftlig tysk. 
Mer informasjon finnes på 
http://bit.ly/2nHHujj

Ny togreise
Kina Reiser og Arild Røland planlegger 
rundreise med tog i Russland og Hurtig-
ruta. Planlagt avgang: Fra Narvik 11. au-
gust 2017. Det er mulig å delta på deler 
av reisen. Pris for hele reisen vil ligge på 
ca. kr 20 000,-. Minst 10 deltakere må 
melde seg på for at det skal la seg gjen-
nomføre. Det settes tak på 24 deltakere. 

Påmeldingsfrist: 23. april. 
For reiserute og informasjon, 
kontakt Arild tlf. 936 30 024, 
e-post: ar-roela@online.no. 

Opplevelsesuke
Norges Blindeforbund inviterer til 
Opplevelsesuke for de i alderen 30–55 
på Solvik syn- og mestringssenter, 
10.–14. august 2017. Teambygging og 
sosialt fellesskap er beskrivende for 
årets kursopplevelse. Trenger du mer 
enn en arm å holde i, ta med egen led-
sager.  Kursledere: Jan Helge Svendsen 
og Silje Edvardsdal Thon.

For informasjon om priser, praktiske 
opplysninger og påmelding, kontakt 
Solvik syn- og mestringssenter: 
telefon 56 15 77 70 eller e-post: 
solvik@blindeforbundet.no

Invitasjon til Landsturnering (NM) 
i sjakk for synshemmede 
Norske synshemmedes sjakkforbund 
(NSSF) inviterer til NM i sjakk for syns-
hemmede på Hurdal syn og mestrings-
senter, 25. til 28. mai 2017. 

Turneringa spilles over fem runder. Vi 
plasserer deltakerne i grupper der alle 
har noenlunde lik spillestyrke. Det betyr 
at vi har plass til alle, uansett nivå. 
Påmeldingsfrist: 25. april 2017.

Du finner mer informasjon på 
www.nssf.us. Eller du kan kontakte 
Arild Øyan på e-post: 
arild.oyan@broadpark.no

Lærings- og mestringskurs
Øyeavdelingen og Lærings- og mestrings-
senteret ved UNN Tromsø + Norges
Blindeforbund Troms, holder kurs om 
rettigheter, hjelpemidler, behandling og 
rehabilitering. Tid: 6.–7. juni 2017
Sted: Lærings- og mestringssenteret
UNN Tromsø. Egenandel: kr 345,-
Påmelding: Kontakt øyeavdelingen, 
Solveig Isaksen, tlf. 77 66 96 28 e-post: 
solveig.isaksen@unn.no. Lærings- og 
mestringssenteret, Kristin Lernes, tlf.
77 75 41 71 e-post: kristin.lernes@unn.no.

«Døv og blind – Ludwig og jeg»
Den blinde pianisten Ulf Nilsen framfører 
den døve komponisten Ludwig van Beet-
hovens 3 siste sonater. Mellom sonatene 
framfører cellisten Jan Clemens Carlsen 
to stykker skrevet av Nilsen. 
Sted og tid: Oslo domkirke, søndag 14. 
mai kl. 18:00. Billetter kr 250/200.
Billetter fås kjøpt ved inngangen.

På 
plakaten
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Takk til alle som deltok i vår  
spørreundersøkelse 

I forrige nummer av medlemsbladet for-
talte vi om spørreundersøkelsen rundt 
medlemsfordeler blant våre medlemmer. 

Vi takker for alle tilbakemeldingene og den 
heldige vinneren av et deilig kashmirskjerf 
fra iCare vil snart få en e-post fra oss.
 
Vi ønsker dere en riktig 
god påske og husk å 
beskytte øynene 
i påskesolen. 

Informasjon fra medlemssenteret 

Medlemstilbud fra Adaptor 

Saturn filterbrille fra MediView er en 
unisexmodell, hvor innfatningen er 
tettsittende, og gir god skjerming både i 
overkant, og fra siden.
Filterbrille Saturn HiView Extra Amber 
(orange) 19%
Filterbrille Saturn HiView Lite Yellow 
(gul) 74%
Filterbrille Saturn HiView Neutral Grey 
(grå) 32%
 
Pris før: 490,-  Pris nå: 400,-

Bestilling: telefon 23 21 55 55,
e-post: hjelpemidler@adaptor.no
Eller kom i butikken: mandag, torsdag 
og fredag kl. 8.30 - 16.00

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

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.

Verv 
en venn

Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo

Spørsmål om dine medlemsfordeler, informasjon om Blindeforbundets tilbud, 
og veiledning om dine muligheter og rettigheter får du fra medlemssenteret på 
telefon 23 21 50 50 eller medlem@blindeforbundet.no.
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• 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.

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

Som medlem 
i Norges Blindeforbund får du:

* 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.

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

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

Verv en venn!
Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr 250.3

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.
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* 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.

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

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

Verv en venn!
Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr 250.3

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.

Nye pengesedler
Tekst: May Britt Haug / Norges Bank

Norges Bank gir ut en ny seddelserie med tema «Havet». De siste årene har landene 
rundt oss gitt ut nye og sikrere sedler. For at norske sedler ikke skal bli dårligst i 
klassen, blir disse nå utstyrt med nye og bedre sikkerhetselementer. 

Noen vil få de nye 100- og 200-krone-
sedlene i hånda allerede 30. mai. 50- og 
500-kroneseddelen kommer høsten 2018 
og 1000-kroneseddelen i løpet av 2019.

Norges Bank har hatt et samarbeid med 
Blindeforbundet slik at de får gode farge- 
kontraster og større valørtall. Sedlene 
får taktile merker. Merkene som består 
av skråstilte streker i blokker, er plassert 
langs kortsidene av sedlene og utføres i 
sort kobbertrykk som «står opp» fra sed-
delpapiret. Blokkene er fordelt på valørene 
på denne måten: Én blokk på midten av 

begge kortendene for 50-kroneseddelen, 
to blokker på midten for 100, tre for 200, 
fire for 500 og én tett blokk (unntatt et 
åpent felt på ca. 5 mm i begge ender) for 
1000-kroneseddelen.  Alle valørene vil ha 
samme høyde (70 mm), mens lengden øker 
med 7 mm for hver høyere valør (50-krone-
seddelen blir 126 mm lang).   

De gamle 100- og 200-kronesedlene vil 
fortsatt kunne brukes til å betale med i ett 
år, dvs. til 30. mai 2018. Les mer om ny sed-
delserie på Norges Banks nettside: http://
bit.ly/2mLQnJn

 
 
Det er de små øyeblikkene 
som gjelder og som gjør oss 
til en familie – søndagstur i 
akebakken, fotballtuneringer, 
eventyrstund ved leggetid. 
Uten personlig assistanse 
ville dette ikke vært mulig. 

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

Ta kontakt med oss på 
telefon: 32 20 59 10 så 
hjelper vi deg videre!

For mer informasjon se våre 
nettsider: www.uloba.no 

BPA gir friheten til å leve livet – fullt ut!
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Lokal festaften for Blindeforbundet
Tekst og foto: Geir Finstad, rådgiver internasjonal avdeling

Eidsvoll Rotaryklubb dro i gang en storstilt 
veldedighetskonsert med lokale artister. 
Inntektene fra artistgallaen gikk til Blinde-
forbundet. 

Bluesgitarist Vidar Busk, GT-Sara, jazz- og 
folkemusiker Stian Carstensen, operasanger 
Mona Julsrud og Eidsvoll Ballettsenter stilte 
sammen med mange andre dyktige, lokale 
artister opp for å samle inn penger til Blinde-
forbundet.

Takket være inntektene fra billettsalget vil 
kirurgisk utstyr, økt kapasitet og forbedret 
øyehelsetilbud bli en realitet i distriktet i 
Manica-provinsen i det sentrale Mosambik. 
Blindeforbundet driver prosjektet sammen 
med mosambikiske helsemyndigheter.

Ifølge lokalavisa Eidsvoll Ullensaker Blad var 
artist Stian Carstensen godt fornøyd med 
konserten, og roser publikum.
– For det første synes jeg det er kjempebra at 
de stiller opp og støtter en god sak. I tillegg 
var de et veldig godt publikum. Det var masse 
folk og god stemning, sier Carstensen.

Det var Eidsvoll Rotaryklubb som stod bak 
veldedighetskonserten. 
– Målet vårt for prosjektet har vært å kunne 
samle inn et sted mellom 500 000 og én 
million kroner. Går alt som vi håper på nå, 
vil vi havne på cirka 600 000 kr, sa Lise 
Bjørnsen, initiativtaker og prosjektleder i 
Eidsvoll Rotaryklubb, til Eidsvoll Ullensaker 
Blad før konserten.

GOD STEMNING: Bluesartist Vidar Busk, i cow-
boyhatt, stod for en drivende Jimi Hendrix-hyllest 
sammen med Stian Carstensen. 




