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Synspunkt

Så kom metoo-kampanjen til oss også. 
Det vil si, seksuell trakassering har fore-
kommet lenge, men nå har det kommet til 
overflaten, tydeligere enn noen gang. Allerede 
i 2011 tok daværende forbundsleder Atle Lunde et 
oppgjør med denne uakseptable oppførselen blant 
enkelte i Blindeforbundet, og trygghetsgruppa og 
retningslinjer mot uønsket seksuell oppmerksomhet 
kom på plass. Som Dagens Næringsliv har gjort oss 
smertelig oppmerksom på, så har ikke det vært nok til 
at vi har fått bukt med problemet i vårt miljø. 

Alt for lenge har kvinner, men også menn, over hele 
verden tålt alt for mye. Metoo-kampanjen har vært en 
lærepenge. Men hva er egentlig ok? Hvor går grensen? 
Hva er et overgrep? Ikke enkle spørsmål, men vi har 
gjort et forsøk på å ta opp dette blant flere artikler 
med metoo-kampanjen som tema i dette Synspunkt.

To flotte kvinner med stort aldersspenn møter du 
også i bladet. Selma på 90 år og Guro på 21. Begge er 
beintøffe og har hatt utbytte av Blindeforbundets 
tilbud. Og det er jo det vi vil være best på; å lage gode 
møteplasser for synshemmede!

Mia Jacobsen, informasjonssjef

Vårt 
syn

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Synspunkt i Kragerø:
I oktober fikk Guro Helene konstatert retini-
tis pigmentosa (RP) da skarpsynet forsvant.
I ettertid innser hun at synsutfordringene 
har vært der en stund, og at både hun selv 
og de rundt henne burde ha forstått. Blant 
annet fikk hun lappen som 18-åring. Hun 
forteller at hun så bare halve krysset, så hun 
kjørte feil, og hun hadde ikke mørkesyn, så 
tunneler var et mareritt. 
– Det er skummelt å tenke på, men jeg klarte 
likevel å få lappen.

Tok bloggen fatt
Noe av det første Guro Helene fikk høre da 
øyesykdommen var et faktum var «nå blir du 
sikkert ufør», «du kan ikke få barn», «du kan 
ikke få jobb».
– Da tenkte jeg at dette hørtes veldig rart ut, 
det kan jo umulig være så vanskelig. Og jeg 
har skjønt det når jeg nå har blitt aktiv i Blin-
deforbundet, at en kan leve et kjempefint liv.

Fordommene til tross, hun ville være åpen og 
motbevise det mange mente. Derfor startet 
hun sin egen blogg.
– Jeg er akkurat den samme personen. Jeg 
har den samme personligheten, jeg har 
fortsatt mine meninger og mine drømmer, 
forteller hun.

Hun legger ikke skjul på at det er krevende å 
se dårlig og at alt ikke er like rosenrødt.
I bloggen www.helenesordalen.blogg.no 
skriver hun om hverdagshendelser vi syns-
hemmede kjenner oss igjen i. På møte med 
NAV var genseren på vranga, på shopping-
turen satt skoene på feil bein, og hunden er 
så liten at hun ikke ser den lenger når de er 
ute på luftetur. 
– Jeg vil vise de «normale» hvordan det er å 
leve sånn som vi gjør, med de utfordringene 
vi har, men at det likevel går an å være et 
«normalt» menneske.

Blogger om synshemmingen
Tekst: May Britt Haug | Foto: Terje Weber

Guro Helene Sørdalen (21) fra Kragerø fikk konstatert RP for bare et halvår siden. Men 
det er ingen som har klart å stagge denne jenta, til tross for advarsel og fordommer. Nå 
blogger hun åpent om livets utfordringer med dårlig syn, på en lett og humoristisk måte.

Blogger Guro Helene 
Sørdalen fra Kragerø 
blogger om hverdags-
livet med dårlig syn. 
Hun vil vise åpenhet og 
knekke fordommene.

http://www.helenesordalen.blogg.no
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og FFO for at hele Trøndelagsfylket skal bli 
med i nasjonal TT-ordning.

Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune 
ble fra nyttår slått sammen til Trøndelag, 
så nå er vi alle «bare» trøndere! De to 
fylkeslagene i Trøndelag har jobbet i 
1 1/2 år med å se på mulighetene for 
sammenslåing. Blindeforbundet sentralt 
har gitt oss tid og spillerom til å finne gode 
løsninger, og det har vært en konstruktiv 
og god prosess. På årsmøtene i år kan vi 
presentere en framtidsplan for Norges 
Blindeforbund Trøndelag. Det er ikke snakk 
om en sammenslåing før til neste år. Og 
jeg kan forsikre om at tilbudet ikke vil bli 
noe dårligere!

I 2017 hadde fylkeslaget 50-årsjubileum. 
Dette ble markert i forbindelse med høst-
møtet i oktober. Som en del av jubileet 
satte vi opp telt på Steinkjer-torg, hvor 
NAV Hjelpemiddelsentralen sto på stand 
sammen med oss. Det var kaffesalg, 
intervjuer med førerhundbrukere, og 
rehabiliteringskontakter til stede.

Av medlemstilbud kan nevnes to kontakt-
klubber, en i Namsos og en i Stjørdal. De 
har faste møter med sosialt samvær og 
servering, samt noen utflukter. Vi håper 
også at Levanger og omegn lokallag skal 
stiftes i vår.

Fylkeslaget har tre underutvalg som 
er aktive og gode medspillere for styret. 
Aktivitetsutvalget arrangerer møter 
med aktuelle temaer og underholdning. 
Dagsturer arrangeres også. De to andre 
utvalgene er tilgjengelighetsutvalget og 
barne-, ungdoms- og foreldreutvalget.

Vi gir ut lydavis ukentlig, og selv om 
fremtiden kan virke usikker, håper vi på 
å beholde dette medlemstilbudet.

Tilrettelagt transport (TT) har vært en 
kampsak i fylkeslaget i mange år. Ordnin-
gen har vært tilfredsstillende. Vi har vært 
så heldige å få være med i pilotprosjektet 
for nasjonal TT-ordning, med ekstra bevil-
gninger fra staten, og nå er vi på vei mot 
nasjonal TT-ordning. Nå jobber vi målrettet 
sammen med Blindeforbundet i sørfylket 

Nord-Trøndelag fylkeslag har cirka 240 medlemmer. Kontoret 
ligger i Steinkjer og administreres av daglig leder og kontor-
sekretær. Vi har den siste tiden jobbet med sammenslåing 
med Sør-Trøndelag fylkeslag, og et rikholdig medlemstilbud.

Fylkeslagslederen i 
Nord-Trøndelag har ordet
Av: Steinar Haugen | Foto: Sigrid Westrum
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Larvik lokallag har fått verdifull penge-
støtte på 10.000 kroner fra Specsavers. 

6. februar gjestet Norges Blindeforbund 
Vestfolds Sølvi Ørstenvik, Jorunn Austad 
og Per Werner Larsen Vestfoldbenken på 
Stortinget. De pratet varmt om nasjonal 
TT-ordning. 

I februar feiret Drammen og omegn 
lokallag May Pettersen fra Lier som fylte 
100 år. Blomster og gavekort ble over-
rakt fra fylkeslaget og lokallaget og det 
var mange som sto på talerlisten for å 
gratulere den meget spreke jubilanten. 
Bursdagssangen ble selvfølgelig sunget 
til ære for May.

Rune Hoftun fra Sauda har kjempet 
en hard kamp mot kommunen for å få 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA). I 
september i fjor løftet «TV2 Hjelper deg» 
saken hans. Nå i mars kom gladmeldin-
gen om at Sauda kommune har tapt hos 
fylkesmannen i Rogaland. Rune har nå 
fått mange timer med BPA for å kunne 
leve et aktivt og selvstendig liv.

Hjelpemiddelleverandøren Bojo ble 
i januar slått konkurs. Firmaet Cante 
har overtatt Bojos produkter og 
rammeavtale med NAV. Flere med-
arbeidere fra Bojo har blitt med over. 
Du kommer i kontakt med Cantec på 
telefon 66 99 60 00, e-post 
bestilling@cantec.no, 
www.cantec.no/syn

Har 
du hørt 

at ... 

Drammen og omegn lokallag 
og deres leder Liv A. Hansen (t.v.) 
hedret May Pettersen (t.h.) i 
anledning hennes 100-årsdag. 
Foto: Karine Strand Kløvtveit

«Parasvømming – frihet i vann for alle» 
– Svømmeforbundets nye brosjyre

Svømmeopplæring, mosjon og trening 
skal være for alle. Dette er Norges Svømme-
forbund opptatt av. Det er 
svømmeklubbene rundt 
om i landet som driver 
aktivitetene. Svømmefor-
bundet har ikke total- 
oversikt over hva de 
280 klubbene tilbyr. 
For mer informasjon, se 
www.svomming.no. 

Du kan kontakte Kristin Homb,
Idrettskonsulent i Norges Svømmeforbund, 
telefon 907 48 548, 
kristin.homb@svomming.no

mailto:bestilling@cantec.no
http://www.cantec.no/syn
http://www.svomming.no
mailto:kristin.homb@svomming.no
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fylkeslag satte i gang en storaksjon og kalte 
dette for årets juleran. Nå har man fått be-
skjed om at saken er vunnet frem og at TT til 
blant annet synshemmede ikke reduseres.
Dette viser at inntil den nasjonale TT-ordnin-
gen er på plass er det viktig å kjempe, og at 
seire kan vinnes! Dere fylkeslag i de fylker 
som ikke er med i ordningen må påvirke 
fylkeskommunene så de sender gode 
søknader om å få komme med i ordningen. 
Det blir spennende måneder fremover om 
hvor synshemmede vil få et løft nå fra 1. juli, 
og det blir svært spennende å se hva som 
kommer i forslag til statsbudsjettet i oktober.

Positiv utvikling for TT-ordningen
 Av: Sverre Fuglerud | Foto: Ingar Næss

Samferdselsdepartementet har i år 112,9 
millioner til transporttjeneste for funksjons-
hemmede (TT). Synshemmede og rullestol-
brukere i syv fylker er med i ordning med 
statlig støtte. Og første juli kommer nye 
fylker med. Departementet legger opp til at 
hver bruker får 200 turer i året eller et beløp 
på kort som gir mulighet til 200 turer per år. 

12. mars startet regjeringen sitt arbeid med 
statsbudsjettet for 2019. Det må legges inn 
nærmere 140 millioner kroner for å videreføre 
TT-ordningen. Men Blindeforbundet håper på 
mye mer! Vi har som mål at hele landet skal 
være med i opplegget innen 2020. 

Da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen 
besøkte Blindeforbundets interessepolitiske 
verksted i januar ville han ikke love noe 
konkret for statsbudsjettet for 2019. De 
siste årene har økt satsing på TT kommet 
i forhandlingene mellom regjeringen og 
Kristelig folkeparti og Venstre. KrFs Hans 
Fredrik Grøvan lovte under samme arrange-
ment at partiet vil fortsette å prioritere mer 
penger til TT.

Det må kjempes lokalt
Før jul truet Hordaland fylkeskommune 
med at prioriterte grupper, blant annet syns-
hemmede, ville få mindre til TT i 2018. Vårt 

Sverre Fuglerud, seksjonsleder 
informasjon og samfunnskontakt.

Det har vært knyttet stor spenning til hvor mye TT-ordningen vil 
koste i de ulike fylkene. Nå viser oversikten fra de syv fylkene som 
er med at det er penger igjen. Dette betyr at ordningen har kostet 
mindre enn det man søkte om støtte for 2017. Dermed blir det mer 
penger til synshemmede og rullestolbrukere i nye fylker nå i 2018. 

VI MENER:
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Lar seg 
ikke stanse

Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

mestringssenter, og hun har deltatt på 
lokallagsarrangement i regi av Blindefor-
bundet. Hun er på trimgruppe to dager 
i uken, og hun er med i den lokale pens-
jonistforeningen. Her om dagen var hun til 
og med på harry-tur til søta bror.

Og hver søndag er det fast, søndagstur 
til Sportcafeen oppi skauen, sammen 
med venninnen på 92.
– Det er en sånn test. Vi er så redd vi skal 
bli dårlige, og ikke orke å gå noe særlig, 
forteller hun med en herlig latter.

Å få problemer med synet er noe Selma 
ikke virker å bekymre seg spesielt over. 
Hun ringte selv og meldte seg inn i 
Blindeforbundet. Hun forteller at hun 
kjente godt til arbeidet vårt gjennom 
loddselgeren hun møtte på torget hver 
dag på vei hjem fra jobb.

Livets opp- og nedturer
I et langt liv har hun fått kjenne 
på både gleder og sorger. Tidlig 

Selma Ullern har aldri vært redd for å kaste seg ut i noe 
nytt. Nå er hun blitt 90, men alderen er bare et tall.

– Jeg har alltid hatt lyst til å prøve alt mulig, forteller hun 
med en liten latter.

Selma bor fortsatt i huset i skogkanten 
i Nittedal utenfor Oslo, huset hun og 
mannen bygde på 50-tallet. Nå i vinter 
har hun selv stått for all snømåking, og 
hun ordner selv opp innendørs. Sprekingen 
beskriver seg selv som en som alltid må 
ha noe å gjøre, en urolig type, og hun 
liker det.

Travlere enn noen gang
I juni det året hun fylte 89 sluttet hun i 
vaskejobben, hun mente det da var på 
tide å gi seg. I samme momentet fikk 
hun problemer med synet på grunn av 
øyesykdommen aldersrelatert makulade-
generasjon (AMD), eller forkalkning som 
mange sier. Jevnlig får hun injeksjoner i 
øyet som nå har stabilisert synet.

– Det har foregått så mye det siste året
– og hva jeg har lært!

Smilet er bredt og latteren er 
lett og ledig. Hun har rukket å ha 
vært på tre kurs på Hurdal syn- og 

Møt et 
medlem
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mistet hun ektemannen. Men hun har 
også fått oppleve alle foreldres mareritt 
da sønnen på 25 tok livet sitt. Selma er 
åpen om sorgen og at det er vanskelig å 
snakke om.

Som den «urolige typen» Selma er satte hun 
stor pris på å stå i jobb. I mange år jobbet 
hun i kjøttdisken, og det var en fryd å hjelpe 
kundene med middagstips. Tenkende ser 
hun ut i luften og konkluderer med at tem-
poet var noe annerledes før. Pensjonisttil-
værelsen kom, men Selma var for rastløs til 
det, så hun startet i vaskejobben. 

Turer, friluftsliv, men også snømåking, er noe Selma setter pris på å gjøre. 
Hun har alltid likt å være aktiv og prøve nye ting.

I Nes i Akershus vokste Selma opp på 
et småbruk med nærhet til naturen og 
dyrene på gården. De var en søskenflokk 
på fem, fire gutter og Selma. De tre store-
brødrene gir hun æren for at hun aldri har 
vært redd for å prøve noe nytt – for hun 
måtte jo gjøre det samme som de.

Da synet sviktet ble både lese-tv, lydbok-
spiller og lupe prøvd ut. Det var godt å ha 
datteren ved sin side når det de teknolo-
giske duppedingsene skulle utforskes, for 
det tekniske er det hun som kan best.
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NRKs tilbud til synshemmede
Tekst: May Britt Haug

NRK jobber målrettet for å gi blinde og svaksynte en enda bedre 
tv-opplevelse. Tilbudet om synstolkede programmer øker stadig, 
og nå får du også lydtekst på nett-tv.

Aller først; Går du surr i begrepene? 
Synstolking er en stemme som forteller 
hva som skjer i bildet. Lydtekst er en synte-
tisk tale som leser opp undertekstene når 
et program er tekstet. 

Voksende tilbud med synstolking
I 2016 begynte NRK med egenprodusert 
synstolking av drama. Når programmet 
sendes på vanlig tv sendes den synstol-
kede versjonen på NRKs tilhørende lyd-
tekstkanal.  Alle serier blir lagt ut på nett 
i NRKTV, www.tv.nrk.no. Du må velge 
fanen Kategorier og så velge Synstolk.

NRK-serier som «Nesten voksen», «Mam-
mon II» og julekalenderen «Snøfall» er 
synstolket. Den store dramasatsningen 
«Heimebane» med blant annet Ane Dahl 
Torp og John Carew som sendes nå i vår, 
er også synstolket. Det samme er tredje 
sesong av «Unge Lovende».

I nett-tv publiserer NRK også innkjøpte 
norske, svenske og danske synstolkede 
programmer, som «Broen», «Bonusfami-
lien», «Herrens Veier» og «Frøken Frimans 
krig». For noen ble det et uforglemmelig 
øyeblikk da «Tre nøtter til Askepott» kom 
med norsk synstolking i julen. Har NRK 
rettigheter, vil programmene ligge ute i 
nett-tv en god stund.

Lydteksting, nå også på nett
Lydteksting er nå tilgjengelig på NRKTV på 
nett, via pc/mac, apple-tv, ipad og iphone. 
Du må bruke skjermleser (NVDA, JAWS, 

VocieOver) skal dette fungere. NRK jobber 
videre med å tilby tjenesten til flere.

Egne kanaler
NRK har egne TV-kanaler for tjenestene. 
NRK1 Lydtekst, NRK2 Lydtekst og NRK 
Super/NRK3 Lydtekst. Du finner kanalene i 
kanalmeny. Kanalnummer varierer ut i fra 
hvilken distributør du har. 
Altibox: Kunder som ikke har sortert kanal-
listen finner kanalene før NRK Tegnspråk. 
Kunder som har sortert kanallisten finner 
kanalene bakerst i kanallisten.
Bakkenettet: Kanal 997 – NRK1 lydtekst, 
Kanal 996 – NRK2 lydtekst, Kanal 995 – 
NRK Super/NRK3 lydtekst.
Canal Digital kabel: Kanal 396 – NRK1 lyd-
tekst, Kanal 397 - NRK2 lydtekst, Kanal 398 
– NRK Super/NRK3 lydtekst.
Canal Digital satellitt: Kanal 222 – NRK1
lydtekst, Kanal 223 – NRK2 lydtekst, Kanal
224 – NRK Super/NRK3 lydtekst.
Get: Kanal 152 – NRK1 lydtekst, Kanal 153
– NRK2 lydtekst, Kanal 154 – NRK Super/
NRK3 lydtekst.
Telenor IPTV: Kanal 397 – NRK1 lydtekst,
Kanal 396 – NRK2 lydtekst, Kanal 395 - NRK
Super/NRK3 lydtekst.
Viasat: Kanal 401 – NRK1 Lydtekst, Kanal
402 – NRK2 Lydtekst, Kanal 403 – NRKSu-
per/NRK3 lydtekst.

Trenger du hjelp, kontakt NRK Publikum-
service, info@nrk.no, telefon 23 04 70 00.
Norske distributører er ikke pålagt å sende 
lydtekstkanalene. Savner du dem må du 
kontakte distributøren. Se også Facebook-
gruppen «Synstolking i Norge».

http://www.tv.nrk.no
mailto:info@nrk.no
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NØK er den eneste strømleverandøren 
tilpasset svaksynte og blinde

Telefon 62 70 07 00 • kundesenter@nok.no • www.nok.no
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Som medlem av Norges Blindeforbund får du 
NØK SPOT til medlemspris
Du får NØK Spot (innkjøpsprisen) til den prisen vi kjøper strømmen for, med 
et tillegg på 2,93 øre/kWh, og medlemspris kun kr 29,- per mnd.

Bestill i dag:
Send SMS til 26166 og skriv NOK NBF 
eller gå inn på www.nok.no og bestill 
med kampanjekode NBF

Det beste av alt – vi operer ikke med 
lokketilbud! Vårt tilbud gjelder så lenge 
du er kunde av oss.

mailto:undesenter@nok.no
http://www.nok.no
http://www.nok.no
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Hit, 
men ikke 
lenger!
  Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Ranveig Bredesen (34) er blant 
dem som har vært utsatt for 
uønsket seksuelle tilnærmelser. 
Hun fortalte sin historie til VG, 
og til Blindeforbundet. Nå vil 
hun gå videre ved å sette fokus 
på grensesetting og bevisst-
gjøring blant synshemmede. 
– Vi må bli flinkere til å snakke 
sammen om at grenser går på 
forskjellige steder for alle, er 
hovedbudskapet til Ranveig. 

#metoo
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Etter at vi intervjuet Ranveig for å 
skrive denne saken, og for å sette 
fokus på metoo-kampanjen i Syns-
punkt, har hun latt Dagens Nærings-
liv publisere en mer detaljert historie 
om seg. Avisen slo stort opp at flere 
kvinner har opplevd uønsket seksuell 
oppmerksomhet på arrangement i 
regi av Blindeforbundet. 

I VG Debatt skrev Ranveig Bredesen deler 
av sin historie før jul med tittelen «Jeg er 
blind – ikke fritt vilt». En ukjent mann fulgte 
etter henne og trengte seg inn i leiligheten 
hennes. Ranveig kunne ikke se ham, for 
hun ser ingenting, men hun luktet ham 
og hørte stemmen hans, noe som ikke 
var til stor nytte hva gjelder signalement. 
Ranveig roser politiet for oppfølgingen hun 
fikk i etterkant.

Ranveig har gjort seg mange refleksjoner 
over egen grensesetting, at vi mennesker 
har ulik aksept for hvor hver enkelt setter sin 
grense, men at gjensidig respekt er viktig.
– Det er helt lov å spørre noen om man kan 
få lov til å gi en klem, men ikke bare gi en 
klem og regne med at det er greit. Å kunne 
få velge mine egne grenser, det er så viktig. 
Jeg eier min kropp, jeg eier min verden, og 
ingen skal få lov til å bryte de grensene, 
sier Ranveig åpenhjertig og bestemt.

Synshemmede i mellom
Ranveig er 34 år, bosatt i Oslo, opprinnelig 
fra Askim i Østfold. Hun er diakon, en per-
son som leder kirkens omsorgsarbeid, og 
Ranveig finner god støtte i sin kristne tro. 
Hun observerer at det også i egen orga-
nisasjon forekommer atferd som bryter 
personlige grenser. Ranveig mener at 
metoo-kampanjen nå har satt et under-
kommunisert budskap på dagsorden, også 

synshemmede imellom. Hun opplever 
at det har fått vokse seg frem en ukultur 
i miljøet. 
– Vi har ikke språk for å kunne sette 
grenser for den adferden vi ikke ønsker. 
Utfordringene er ofte at grensene brytes 
så fort at vi ikke har anledning til å si «nei, 
dette vil vi ikke», sier hun.

Det var i studietiden det gikk opp for henne 
at hun selv hadde vært utsatt for uønsket 
seksuell oppmerksomhet. En hendelse som 
har satt spor. For rundt 15 år siden, på leir, 
opplevde hun at de personlige grensene 
ikke ble respektert av en annen deltager. 

– Pass på hverandre
– Siden vi ikke kan se ansiktsuttrykkene til 
hverandre, så må vi bli flinkere til faktisk å si 
«nei», eller spørre «er dette i orden?», og da 
skal ja være ja, og nei være nei, fastslår hun.

Hun fremhever at vi må bli flinkere til å 
passe på hverandre, bruke tid på å lære 
om kroppsspråk og signaler, og at det må 
snakkes om hvor grensene går.
– Berøring og flørting er positivt, det, så 
lenge det skjer på begges premisser, sier 
Ranveig.

– La oss være litt bodyguards for hver-
andre, så tror jeg vi kommer til å komme 
ganske langt, sier hun.

Ranveig anbefaler at synshemmede 
snakker sammen om temaet, men også 
å søke profesjonell hjelp hvis man har 
hatt ubehagelige opplevelser.
– Jeg har ordnet opp med de som har 
gjort ting mot meg, og vi er skuls i dag, 
understreker hun og legger til at hun føler 
seg tatt på alvor av Blindeforbundet når 
hun nå forteller om sine erfaringer.
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Klar tale 

om uønsket seksuell 
oppmerksomhet
    Tekst: Unn Ljøner Hagen | Foto: Line Lyngstadaas

– Trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet skal ikke 
skje i vår organisasjon. La det samtidig være ingen tvil: Jeg vil 
høre alle historier som handler om dette, sier Unn Ljøner Hagen, 
forbundsleder i Norges Blindeforbundet. 

Hver eneste dag arbeider medlemmer, fri-
villige, tillitsvalgte og ansatte i Norges Blin-
deforbund for svaksynte og blindes rett til 
et godt og selvstendig liv. Dette innebærer 
å skape et miljø preget av trivsel, trygghet 
og personlig og sosial utvikling. En forutset-
ning for et trygt miljø, er at det ikke fore-
kommer uønsket seksuell oppmerksomhet 
eller andre former for trakassering.

Som leder i Blindeforbundet er det min 
oppgave å gjøre alt jeg kan for å forhindre 

slike hendelser, og følge opp dem som har 
blitt utsatt for dette. Jeg er lei meg for å si 
at vi under min ledelse har hatt episoder 
som handler om uønsket seksuell oppmerk-
somhet og trakassering. Blindeforbundet 
har mottatt varsler om uønsket seksuell 
oppmerksomhet fra ti kvinner og et fylkes-
styre siden 2011, da Trygghetsgruppa vår 
ble opprettet. Alle disse er avsluttet. Vi har 
også en varslingssak som ikke er avsluttet. 
I etterkant av Dagens Næringsliv-saken har 
det i tillegg kommet inn to nye varsler.

#metoo
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I Dagens Næringsliv tegnes det et dårlig 
bilde av organisasjonen som vi er så glade i. 
Det er en alvorlig situasjon, og jeg håper det 
ikke vil påvirke oss ved at støttespillere ven-
der oss ryggen eller at medlemmer melder 
seg ut. Men jeg forstår også om noen gjør 
det. Det må vi forholde oss til, og det eneste 
vi kan gjøre er å brette opp ermene og jobbe 
hardt for å gjenopprette tillitten.

Selv om jeg naturligvis skulle ønske at vi 
slapp å stå i denne stormen, er det en viktig 
jobb Dagens Næringsliv har gjort. For det er 
viktig og riktig at disse historiene kommer 
frem. Jeg skulle ønske at vi kunne ha ryddet 
opp internt, uten medias søkelys, men jeg 
erkjenner at det ofte er vanskelig for dem 
som har opplevd trakassering eller uønsket 
seksuell oppmerksomhet å stå frem til sine 
egne. Vi er en stor organisasjon, men like-
vel på mange måter et lite miljø, der det 
er tette bånd og «alle kjenner alle». Derfor 
kan det være lettere for enkelte å stå frem 
til noen utenforstående. Det har jeg forstå-
else for. Likevel vil jeg be innstendig om at 
personer som har opplevd denne type hen-
delser, om å ta det videre i vår organisasjon, 
slik at vi kan behandle det på en skikkelig 
måte – og gjøre alt i vår makt for at lignende 
ting ikke skjer igjen.

I utgangspunktet mener jeg at verktøyene 
vi har for å håndtere varsler, er gode. Vi har 
en trygghetsgruppe, en varslingsplakat, ret-
ningslinjer mot uønsket seksuell oppmerk-
somhet utarbeidet sammen med en av 
landets fremste eksperter. Seksuell trakas-
sering har vært på agendaen, på nettsidene 
våre, her i medlemsbladet, som internkom-
munikasjon, og på ledermøter. Likevel er 
det nå klart for oss at noen ikke har varslet. 

Og hvis folk er redde for å si ifra, er det et 
problem. 

I tiden fremover vil vi ha en full gjennom-
gåelse av hvordan vi håndterer varsler. Det 
skal føles tryggere å varsle. Allerede dagen 
etter at saken var på trykk, opprettet vi en 
varslingsportal på nett, der det er mulig å 
varsle helt anonymt. Du kan lese mer om 
dette på blindeforbundet.no.

Det er nulltoleranse for trakassering og 
uønsket seksuell oppmerksomhet i Norges 
Blindeforbund. Alle i organisasjonen vår har 
et felles ansvar for å identifisere og fore-
bygge dette, og utvikle en kultur preget av 
respekt og trygghet.

I Norges Blindeforbund har vi i tiden frem-
over en jobb å gjøre. Den må vi ta på alvor, 
alle sammen.

– Alle i organisasjonen vår har et felles 
ansvar for å utvikle en kultur preget av 
respekt og trygghet, sier forbundsleder 
Unn Ljøner Hagen.
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Du skal føle  
deg trygg i  
Blindeforbundet
Metoo-kampanjen har beveget 
en hel verden det siste halvåret. 
Folk fra stort sett alle deler av 
samfunnet har stått frem og 
fortalt sine historier om uønsket 
seksuell oppmerksomhet og 
overgrep. Det har vist seg at 
uakseptable hendelser også har 
skjedd i vår organisasjon. Som 
forbundslederen med tydelig 
stemme sier tidligere i dette 
bladet, er det nulltoleranse for 
den type oppførsel. Vi har alle 
et felles ansvar for å snakke 
sammen, sette grenser, og si ifra 
om noe uakseptabelt skjer. 

Ønsker du å snakke med noen? 

Alle som har opplevd kritikkverdige 
forhold i Blindeforbundet, kan henvende 
seg til Trygghetsgruppa på e-post 
trygg@blindeforbundet.no. Man står 
også fritt til å kontakte forbundsleder Unn 
Ljøner Hagen, ulh@blindeforbundet.no, 
telefon 952 49 892, eller nestleder Terje 
André Olsen, terje.andre.olsen@gmail.com, 
telefon 926 50 724.

Anonym varslingsportal 
Blindeforbundet har opprettet en vars-
lingsportal for å kunne gi anonyme varsler 
og for å ivareta kravet om sikring mot at 
personsensitive opplysninger kommer 
på avveie. Denne portalen finner du her: 
https://varsle.blindeforbundet.no/  
Vi jobber også med å få på plass ekstern 
mottaker av varsler.

Psykolog
Det er gjort avtale med psykologtjenesten 
Moment consulting. Personer som er 

#metoo

mailto:trygg@blindeforbundet.no
mailto:ulh@blindeforbundet.no
mailto:terje.andre.olsen@gmail.com
https://varsle.blindeforbundet.no/
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berørte i historiene som Dagens Nærings-
liv har fortalt, får samtale etter avtale.  
Ønsker du dette, tar du kontakt med 
Trygghetsgruppas leder Kari Lundeby på 
telefon 917 85 520 eller e-post 
kalundeb@online.no.  
Eventuelt kan forbundslederen eller 
nestlederen kontaktes.

Trygg på leir

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA) har 
strenge rutiner og tryggingstiltak for å 
sikre deltagerne. Alle aktuelle kandidater 
som søker jobb får referanser sjekket, og 
politiattest innhentet (dette har blitt gjort 
siden 2006). På leirene er lederne og del- 
tagere fordelt på annen hvert rom (vegg i 
vegg), og det er én hovedansvarlig leder-
assistent i hver korridor som har oversikten 
over alle som bor der. Alle nyengasjerte 
ledere deler rom med en veteranleder. Det 
er alkoholforbud på leirer hvor deltagerne 
er under 18 år, også for lederne.

Alle dører er i utgangspunktet låst, men 
barnas rom er åpne av sikkerhetsmessige 
grunner (for eksempel ved brann).  Alle 
aktiviteter foregår i fellesarealene og alle 
oppholder seg der så langt det lar seg 
gjøre. Det er ingen én-til-én-aktiviteter; alt 
foregår i grupper.

Har de minste barna behov for hjelp til 
personlig hygiene, er det alltid en annen 
leder i nærheten enn den som bistår. 
Større barn og ungdommer må ha med 
egen ledsager for personlig stell.

I 2004 valgte BUA å endre aldersinndelin-
gen på de ulike leirene. I dag er barneleir 
for barn mellom 6–13 år, ungdomsleir 

for dem mellom 13–18 år, og ung uke for 
dem fra 18–35 år (før 2004 var det 6–10 år, 
10–14 år og 14–35 år).  

Trygghetsgruppa og 
retningslinjene
I januar 2011 ble retningslinjer til forebyg-
ging av uønsket seksuell oppmerksomhet, 
seksuell trakassering og overgrep vedtatt 
på landsstyremøtet i Blindeforbundet. 
Retningslinjene ble oppdatert og godkjent 
i mars i fjor.

Opplever man uønsket seksuell oppmerk-
somhet eller overgrep i organisasjonen, 
skal trygghetsgruppa være en støttespiller. 

– Vi skal være noen å prate med og søke 
råd hos, sier leder Kari Lundeby.

Alle i gruppen har taushetsplikt og kan 
bidra med råd og oppfølging til de som tar 
kontakt. I gruppen sitter Kari Lundeby fra 
Østfold, Terje Karlsrud fra Sør-Trøndelag, 
Vidar Bråthen fra Oslo og Stine Jåthun fra 
Oslo.

Norges Blindeforbundet har også etiske 
retningslinjer som fremhever at vi vil ha 
gode mellommenneskelige relasjoner, en 
inkluderende organisasjon og at seksuell 
trakassering ikke aksepteres.

Norges Blindeforbunds ungdom (NBFU) 
har også sin egen trygghetsgruppe, som er 
ledet av tidligere leder i Norges Blindefor-
bund, Atle Lunde.

mailto:kalundeb@online.no
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Kroppsspråkets 
makt og mening
  Tekst: Nina Frisnes Øyan, rådgiver for Rådgivningskontor for syn og hørsel, Trondheim kommune

En kan vel si at kroppsspråk er språket 
uten ord, hvor vårt muntlige budskap 
blir understreket. Når man argumenterer 
sterkt for en sak, kan man eksempelvis 
slå den ene hånden i den andre hånd-
flaten for hvert argument. Vi kan gjøre 
tegn til hverandre, eller vi bruker gester. 
Kroppsspråket brukes aktivt og bevisst, 
men også ubevisst. Det avslører sinns-
stemning, eller om man føler seg kom-
fortabel i en situasjon eller ei. 

Synshemmedes kroppsspråk
Det er ikke gjort forskning om syns-
hemmedes kroppsspråk og hvordan vi 
bruker det siden 90-tallet. Det var 
svenskene Anna Karin Magnusson og 
Gunnar Bengtsson som sto bak. I og 

Kroppsspråk er måten vi uttrykker oss på uten å 
bruke ord. Det har menneskeheten gjort til alle tider. 
Men det var først da Darwin ga ut sin bok om artenes 
opprinnelse i 1872 det ble satt fokus på. Og hvordan 
er det så med kroppsspråk når man ikke ser?

med at kroppsspråk endrer seg i takt 
med menneskene som bruker det, burde 
det nok vært gjort nye studier.

Det man fant i den svenske studien var 
at kroppsspråket hos synshemmede på-
virkes av når synshemningen oppsto. For 
de som har mistet syn midt i livet, eller 
sent i livet, vil kroppsspråket være borti-
mot uendret. Det vil bare bli mer dempet 
fordi man ikke lenger ser samtalepart-
nerens kroppsspråk, og derfor ikke kan 
speile det. For de som er født blinde eller 
sterkt svaksynte, fortalte intervjuobjek-
tene i studien, at de ikke forholdt seg 
så sterkt til egen kropp som en del av 
personligheten. Kroppsspråket var der, 
men ubevisst.

#metoo
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Kroppsspråkets 
makt og mening
  Tekst: Nina Frisnes Øyan, rådgiver for Rådgivningskontor for syn og hørsel, Trondheim kommune

For oss som har vært synshemmede siden 
fødselen, vil oppveksten ha mye å si for 
om vi vet hva kroppsspråk er, og hvordan 
vi bruker det. Barn lærer kroppsspråk ved 
å se sine foreldre og søsken gjøre det. 
Senere i livet vil man speile sine skole-
kamerater og arbeidskolleger.

Selv vokste jeg opp på 70- og 80-tallet, 
og hadde en mor som var flink til å gi til-
bakemeldinger om det som var «usynlig» 
for meg. Tilbakemeldingene kunne ofte 
være svært direkte, og av og til ganske 
ubehagelige, men hun forklarte alltid 
hvorfor jeg burde gjøre, eller ikke gjøre 
det jeg gjorde. «Rett ryggen, og se på den 
du snakker med.» «Ikke stikk fingeren i 
øyet.» Målet var at jeg skulle se ut som 
det mennesket jeg var, og at jeg ikke 
skulle skille meg ut mer enn nødvendig.

I lys av metoo-kampanjen har det kommet 
frem at det har vært uønskede hendelser 
der enkeltmennesker har blitt krenket, 
også i vårt miljø. Det er vel slik at syns-
hemmede er akkurat like ulike som an-
dre mennesker, men akkurat i forhold 
til kroppsspråk må vi kanskje finne nye 
måter å snakke sammen på.
 
Trå meg ikke for nær
Vi har «kroppssoner», som sier noe om 
hvor de ulike grensene våre går. Utenfor 
en radius på fire meter må vi regne med 
at det befinner seg andre, for eksempel 
når vi er ute og går. Denne sonen kalles 
«den allmenne» sonen. Men den aller 
innerste sonen, «den intime», vil være 
alt under halvmeteren. Innenfor denne 
sonen skal man ha tillatelse for å komme.

Det å «ta på» noe eller noen uten å 
snakke om det, kan fort oppleves som 
et overgrep, selv om det er ment som en 
positiv handling. Dette må vi som syns-

hemmede reflektere over, og vi må ha 
stor toleranse for hverandres opplevelser 
og synspunkter.

Å berøre kroppsdeler som ligger nærmere 
«midten» skal man være svært forsiktig 
med, spesielt når det gjelder mennesker 
man ikke kjenner. Man kan berøre en 
hånd med et par fingre, for å påkalle 
oppmerksomhet. Det hender til og med 
at man må gi et spark på leggen, siden 
det er vanskelig å se et blikk, men man 
må være forsiktig med å stryke på noen.

Vi kan ikke ha et ubevisst forhold til 
hvordan vi bruker hendene våre. Det 
er slett ikke nødvendig å «se» med 
hendene, selv om en blind mann eller 
kvinne synes personen man sitter ved 
siden av, virker tiltrekkende. Selv er jeg 
glad i sterke farger, og kan finne på å 
spørre om jeg får lov til å ta på smykket 
til personen jeg står ved siden av, eller 
kjenne på ermet til den flotte ullkjolen 
hun har på seg. Dersom denne personen 
ikke synes noe om det, har hun lov til å si 
nei – og jeg må godta det.

I og med at det ikke er gjort grundig 
forskning på området på over 20 år, vil 
det måtte bli litt synsing her. Jeg tror 
at synshemmede har lett for å trå over 
grensene mellom de ulike sonene. Vi 
kommer kanskje for tett på hverandre 
– for fort?

Redaktørens informasjon: Nina Frisnes 
Øyan er selv sterkt svaksynt, mangeårig 
medlem i Blindeforbundet, utdannet 
sosionom. Hun har jobbet i Blindefor-
bundets rehabiliteringsavdeling i 
mange år. I regi av Blindeforbundet 
har hun gjennomført et prosjekt om 
nettopp synshemmede og kroppsspråk.
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I 2002 ble begrepet seksuell trakassering inn- 
lemmet i norsk lov: «Trakassering på grunn 
av kjønn og seksuell trakassering er ikke 
tillatt». Forbudet mot seksuell trakassering 
reguleres i blant annet av Likestillings- og 
diskrimineringsloven og straffeloven.

Det er ikke flest voldtekter og seksuelle 
overgrep blant fremmede; det skjer oftest 
blant kjærester og mellom venner. Det som 
gjerne oppgis at har skjedd, og som fører 
til et overgrep, er at man ikke tok hensyn til 
partnerens ønsker. 

Noen tror det forplikter å gjennomføre. 
Slik er det ikke, dere kan kysse og begge 
står fritt til å ombestemme seg. Seksual-
partnere skal respektere et nei. Et nei kan 
sies med kroppsspråk; partneren trekker 
seg vekk eller skyver deg bort. Det å være 
en god seksualpartner handler om å lytte, 
lese kroppsspråk og ta hensyn. Det er lov å 
ombestemme seg, også når du starter en 
seksuell aktivitet. 

«Vi ville jo begge i starten», sier noen i fors-
var. Ja, men det er ingen som er forpliktet til 
å følge opp med samleie selv om dere har 

Din kropp, ditt land! 
Tekst: Stine Kühle-Hansen, lektor og autorisert seksualunderviser NACS | Foto: istockphoto/GorynVD

kysset. Alle aktiviteter og alle sekunder skal 
være frivillige for begge. 

Tvang er straffbart, det krenker en persons 
rett til å bestemme hva som skal skje med 
kroppen sin.

Når blir noe et seksuelt overgrep?
Er du i tvil om hva den andre vil, er det best 
å stoppe. Ombestemmer den ene seg, skal 
det respekteres. Hvis ikke ønsket respek-
teres kan et samleie brått endre seg fra 
noe hyggelig til en voldtekt. Det er aldri 
din skyld at andre misbruker deg. Ansvaret 
ligger alltid hos den som misbruker.

Seksuelt misbruk kan være å bli seksuelt 
trakassert, bli befølt, å bli tvunget til å se 
på porno eller å se på at andre har sex. 
Det å fotografere eller filme andre uten 
samtykke når personen er mer eller mindre 
naken, defineres som et overgrep. Andre 
eksempler er å måtte selv gjøre seksuelle 
aktiviteter mens noen ser på, eller å bli 
penetrert i kroppsåpninger med kroppsdeler  
eller gjenstander uten samtykke, eller å 
måtte selge seksuelle tjenester.

Grensesetting i forhold til egen og andres seksualitet er ikke et 
enkelt landskap. Du må tørre å sette dine egne grenser for deg 
selv, men du må også sørge for ikke å trå over andres grenser. 

#metoo
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Om seksuelle 
overgrep: 
Nasjonalt kunnskapssenter om 
vold og traumatisk stress (NKVTS) 
gjennomførte en undersøkelse av 
forekomsten av vold og seksuelle 
overgrep i Norge, der det går frem at 
10 prosent av kvinnene oppga å ha 
vært utsatt for seksuelle overgrep. 

NKVTS har også nylig gjennomført 
en undersøkelse blant synshemmede 
personer, der 17,4 prosent av kvinnene 
oppgir at de har vært utsatt for 
seksuelle overgrep, mens to prosent 
av mennene oppgir det samme. 

Blant synshemmede kvinner i alders-
gruppen 36–50 år, oppgir 26 prosent 
at de har vært utsatt for seksuelle 
overgrep. Tallene er hentet fra en 
undersøkelse gjort i 2017 der over 
400 synshemmede kvinner deltok.

Steder å kontakte om du trenger 
å snakke med noen:

•  Kors på halsen. For deg under 18 år.  
Kan snakke om hva som helst. Du 
kan ringe, maile eller chatte. 

 www.korspahalsen.no,  
telefon 800 333 21.

• UNG, det offentliges informasjons- 
kanal for ungdom,  
www.ung.no/IKKEGREIT

• Landsdekkende telefon for  
incest- og seksuelt misbrukte,  
telefon 800 57 000.

• Helse Norge, www.helsenorge.no/
psykisk-helse/vold-og-overgrep 

• DIXI Ressurssenter.  
Hjelpe voldtektutsatte og deres 
pårørende, www.dixi.no, 

 telefon 22 44 40 50.
• Senter for seksuelt misbrukte 

menn, www.ssmm.no,  
telefon 22 42 42 02.

• Kirkens ressurssenter.  
www.kirkeligressurssenter.no. 

• www.overgrep.no

http://www.korspahalsen.no
https://www.ung.no/sok/?q=ikkegreit
https://helsenorge.no/psykisk-helse/vold-og-overgrep
http://www.dixi.no
http://www.ssmm.no
http://www.kirkeligressurssenter.no
http://www.overgrep.no
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BHSS.NO/BARNOGUNGE

           Unge voksne på 
 Beitostølen Helsesportsenter
* Rehabiliteringsopphold for unge voksne
(18 - 30 år) med ulike diagnoser og
funksjonsnedsettelser.

* Fortløpende gruppeopphold av tre - fire
 ukers varighet gjennom hele året.

* Oppholdet er kostnadsfritt for brukere
med rett til rehabilitering hos oss.

                                                          Info: www.bhss.no    Aktivitet og deltakelse gjennom livet

Bygdøy allé 23  •  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 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, sykling etc. Vi gir veiledning ift. aktivitet og opplæring.

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

http://www.bhss.no
mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
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eSight 3 er en hodebåren syns-forsterker som kom på markedet i 2017 og ble kåret av 
Time Magazin som en av de beste teknologiske nyvinningene i 2017. Kort fortalt er dette en skjermbrille med 
et HD kamra i front og 2 OLED skjermer på innsiden som prosjekterer det brukeren ser på i “real time”.

En håndholdt enhet med kraftig prosessor er koble til skjermen. Enheten har i tillegg en HDMI inngang hvor 
brukeren kan koble til TV, PC/ Mac, telefon, Apple TV, spillkonsoll etc etc. 

DDet som kobles til kommer direkte opp på de 2 OLED skjermene. Via den samme enheten styres, 
forstørrelse, fokus og kontrast, samt tilgang til en meny hvor personlige preferanser kan stilles inn. Produktet 
er utviklet for personer med strekt nedsatt/ tap av store deler av sentral synet. 

For  mer  informasjon gå inn på w w w.esynet .no

OptimalAssistanse er leverandør av 
BPA og funksjonsassistanse til deg som 
er blind eller har sterkt nedsatt syn 

Om oss
•  OptimalAssistanse ble etablert 
 i 2009 og har i dag konsesjon i 
 40 kommuner, fra Tromsø i nord 
 til Flekkefjord i syd. Selskapet 
 sysselsetter 130 medarbeidere.

•  OptimalAssistanse ble i 2017 en del 
av Ecura Helse og Omsorg AS.

Ta kontakt dersom du ønsker mer 
informasjon om våre tjenester.

Ring oss: 69 12 96 00
post@optimalassistanse.no

www.optimalassistanse.no

mailto:post@optimalassistanse.no
http://www.optimalassistanse.no
www.esynet.no
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– Vi trenger alle ekte,
gode opplevelser vi kan 
leve lenge på, aller helst 

sammen med andre, 
sier Knut Røthe og 

sønnen Axel. 
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I Beatles sine fotspor
– Jeg er glad i musikk, sier Knut, det er Axel 
også. Så da finner vi på ting som begge 
synes er gøy. Axel spiller nemlig trommer 
og Knut er selvutnevnt leirbålgitarist. En 
dag sa Axel at han synes at de skulle spille 
konsert på taket i hagen deres på Smestad, 
akkurat som favorittbandet Beatles gjorde 
på toppen av «the Apple Building». Beatles 
skapte trafikkaos i Londons gater. Axel 
ville gjøre det samme på Smestad. Var de 
riktig heldige så ble det så kaotisk at politiet 
stakk innom også.

De fikk satt sammen et band av profes-
jonelle musikere som Axel døpte til Cloud-
berry Cream, multekrem, fordi det hørtes 
Beatles-aktig ut og fordi han elsker vidder 
og fjell. Knut inviterte rubb og stubb på 
hagefest, regnet hølja og Axel fikk et epilep-
tisk anfall. Men det stoppet ikke Cloudberry 
Cream! De gikk på scenen. Jubelen sto til 
laud og Axel ble popstjerne for en kveld. 
Snakk om å bli sett. Snakk om å bli hørt. 
Snakk om å legge seg om natten med sol-
skinn i hjertet. 

Og hvis du lurte... Det ble trafikkaos på 
Smestad, politiet kom, og de så ut til å like 
multekrem, de også. 

Finnes det en oppskrift mot ensomhet? Trolig ikke. Men pappaen til Axel, Knut 
Røthe, tror det er lurt å droppe det pliktskyldige kaffebesøket og heller skape 
noen skikkelig gode opplevelser som begge kan leve på når hodet treffer puta 
om kvelden. Selv valgte han og sønnen Axel å spille konsert på hustaket i hagen 
med det formål å stoppe trafikken i Smestadkrysset. 

Axel er en av dem som fronter Blinde-
forbundets nye kampanje, «Å bli sett er 
viktigere enn å se», og Knut kunne ikke 
vært stoltere. For Axel er blind, Axel vet 
hva ensomhet er og Axel har turt å prate 
om det: «Jeg er 15 år, blind og trolig en av 
verdens mest ensomme ungdommer.» 

Disse ordene er begynnelsen på et innlegg 
som skulle bli det mest leste i Aftenpostens 
Si D;s historie. Han skrev brevet i en periode 
da ingen ringte på dørklokka lenger og han 
ble sittende mye alene. 

Axel hadde satt fingeren på noe vesentlig. 
Ordene hans berørte mange av oss. 
– Ingen sviktet Axel, sier Knut.

– Da utfordringene hans ble større så 
flyttet vi ham over til en annen skole. Det 
ble vanskelig. Da ble han ensom. 

Hvis du vet om en som er ensom…?
– ...så ta med vedkommende på noe du har 
lyst til å gjøre, svarer Knut. 
– Dropp det pliktskyldige kaffebesøket. 
Vil du dra på Frognerbadet og hoppe fra 
10-meteren, så gjør det. Den du skal ha med 
deg må ikke hoppe med, men kanskje sitte 
ved vannkanten og plaske med bena. Bare 
gjør noe begge vil. Lag dorullnisser! Det 
spiller ingen trille hva dere gjør.

En pappas oppskrift mot ensomhet:

Trafikkaos og multekrem
Tekst: Kari Frantzen | Foto: Privat
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Nytt hjelpemiddel for 
leseglade synshemmede 
Tekst: Yngve Stiansen | Foto: Victoria Støhlmacher

Det begynner å bli lenge siden de aller første store og tunge lesemaskinene 
for synshemmede kom på markedet. Aldri før har teknologien utviklet seg 
så raskt som nå, og aldri før har synshemmede hatt så mange muligheter 
til å lese det aller meste omkring seg. Men enkelte ganger dukker det opp 
hjelpemidler som gjør større fremskritt enn hva vi er vant til. OrCam MyEye 
er et eksempel på den type hjelpemiddel.

Med et 
spesialkamera festet 
på en brille, forsøker 
Yngve Stiansen å lese 

teksten på suppeboksen 
fra Toro. 
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– Dette er et lite og diskret produkt, 
sier Per Tore Aakre, daglig leder for 
SynSupport, selskapet som selger OrCam 
MyEye i Norge.

– Du fester et lite kamera på et par briller. 
Fra dette kameraet går det en kabel ned 
til en styringsenhet som du kan holde i 
hånda eller legge i lomma.

Aakre forteller at produktet er raskt i 
bruk, og at det vil være like praktisk å 
bruke hjemme i godstolen som når du 
er på shoppingtur i byen.

Best egnet for svaksynte 
Per Tore Aakre forteller at OrCam MyEye 
i all hovedsak er laget for personer som 
fortsatt har en liten synsrest, men under-
streker at også blinde personer kan få 
god hjelp av produktet, men da kanskje 
med litt mer opplæringstid. 

– OrCam MyEye kan enten styres helau-
tomatisk hvor kameraet selv oppdager 
teksten foran deg, eller så kan du bruke 
fingeren til å peke på spesielle tekst-
moduler for at produktet skal lese fra 
akkurat det området du ønsker. Dette vil 
stort sett være et produkt som alle kan 
gjøre seg nytte av, da tenker jeg på alle 
som er i skolealder til de som er godt 
voksne og som kanskje vil lese papiravisen 
hjemme i sin egen stue, forteller Aakre.

Flere unike funksjoner 
Selv om lesing fra ulike kilder er hoved-
funksjonen til OrCam MyEye, kan dette 
produktet også hjelpe med en rekke andre 
daglige gjøremål. For eksempel kan du 
holde opp ulike norske pengesedler foran 
kameraet, og det vil fortelle deg hvilken 
valør du holder i hånda. I tillegg til dette 

vil OrCam MyEye også kunne gjenkjenne 
rundt 150 ulike ansikter som du kan 
navngi, du kan få hjelp til å gjenkjenne 
mange ulike produkter, få hjelp til å 
identifisere farger og fortelle deg hva 
klokka er ved at du holder håndleddet 
foran kameraet. Fremtidige program-
vareoppdateringer vil helt sikkert gi 
flere nye funksjoner, og en av de første 
tingene som er lovt vil være å kunne 
skanne strekkoder.

NAV-godkjent
Selv om OrCam MyEye er nytt i Norge, 
har dette hjelpemiddelet allerede blitt 
godkjent av NAV som et produkt syns-
hemmede kan søke om å låne. Foreløpig 
er flere av landets hjelpemiddelsentraler 
midt i prosessen med å utprøve nyvin-
ningen, men de første innvilgelsene er 
allerede i ferd med å bli gitt. 

– Dette er et spennende produkt som vi 
har begynt å teste ut, sier Victoria Støhl-
macher som jobber med synsprodukter 
hos NAV Hjelpemiddelsentral i Vest-Agder.  
– Jeg er imponert over tekstgjenkjennin-
gen hos dette produktet, og ikke minst at 
OrCam MyEye er så lite, gjør at det er lett 
å håndtere og ta med seg hvor som helst, 
sier hun.

Nesten kunstig intelligens 
– Dette produktet vil bli bedre over tid, 
hevder Per Tore Aakre ganske bestemt. 
Jeg kan ikke si at produktet har helt 
kunstig intelligens i dag, men det er 
laget på en måte som gjør at du nesten 
kan bruke det begrepet. Kameraet har en 
egenskap til å kunne lære seg ting over 
tid. Jeg tror at i løpet av få år, vil vi se en 
enorm utvikling på denne type produkter, 
avslutter Aakre.
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Medaljer på Eirik Bye i Paralympics
Foto: Line Lyngstadaas

Blindeforbundets aksjonsuke 2018

–  Vi så i fjor at opplæringen og kunnskapen 
om plikten til å gi opplæring innenfor den 
nye teknologien er mangelfull, sier aksjons-
ukegeneral Stian Innerdal.

Mangelen på kompetanse ute i kommu- 
nene til å gjennomføre opplæring er en 
av grunnen til at noen kommuner ikke 
gir opplæring.

Eirik fikk sin første internasjonale medalje på 
enkeltdistanse da han tok bronse på klassisk 
sprint. Den råspreke duoen fikk også med seg 
en fantastisk sølvmedalje på stafetten. 

Eirik og Arvid gikk ankeretappen på stafetten, 
og Eirik forteller til NRK at det er tredje gan-
gen laget går stafett sammen.
– Dette er kanskje enda mer moro enn å 
vinne medalje individuelt. Det er skikkelig 
lagseier, sier Eirik Bye til NRK.

Bye endte på 7. plass på 10 km og 8. plass 
på 20 km. 

Fylkeslagene har samlet inn oversikt over 
politikere og administrasjon i kommunene 
for så å påvirke til å se den samfunnsøko-
nomiske fordelen som ligger i å gi svak-
synte og blinde en god opplæring i bruk 
av smartteknologi.

Det blir laget resolusjoner som man 
ønsker at årsmøtene skal stille seg bak. 
Det skal også lages film om temaet til 
sosiale medier.

Fokus i årets tradisjonelle uke er opplæring i smartteknologi, 
spesielt rettet mot hvordan opplæringen blir gitt.

I forrige Synspunkt fikk du bli bedre kjent med svaksynte Eirik 
Bye og hans ledsager Arvid Nelson. Eirik satset fullt og helt 
på langrenn, samtidig som han og ledsageren har fått et nært 
vennskap. Nå er Paralympics i Pyeongchang i Sør-Korea over, 
hvor de fikk medaljefangst.

Eirik Bye og ledsager Arvid Nelson reiser 
hjem fra Paralympics med to medaljer i 
håndbagasjen. 
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Aleris BPA 
– frihet til å leve ditt liv!

Med mer enn 10 års erfaring fra alle aspekter av BPA-
ordningen, skreddersyr vi løsninger som er tilpasset deg, 
dine ønsker og ditt behov.

Som kunde får du god opplæring i det å være arbeids-
leder, og møter en fleksibel og serviceinnstilt BPA-
leverandør som støtter deg hele veien.

Hørt rykter om vår tilgjengelighetsgaranti? Vi kan gi deg 
veiledning på telefon 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Velkommen til en uforpliktende BPA-prat med oss!
bpa@aleris.no • 974 80 800

aleris.no/bpa

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 

www.aleris.no/bpa
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
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digitalfabrikken.no/iStockPhoto.com

Alle har rett
til et godt liv. 
Ja alle!

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
så forteller vi deg mer om hvordan vi kan hjelpe deg med BPA. 

Humana AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker
bpa@human-care.no, human-care.no.

digitalfabrikken.no / iStockphoto.com

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Ny lupeserie til hyggelige priser!

Vi hjelper øynene dine!

Vi har nå fått inn en helt ny 
lupeserie fra Optima Low Vision. 
- Håndluper med LED lys
- Bordluper
- Innslagsluper med LED lys
- Kikkertbriller

Dette er kvalitetsluper som er enkle å bruke 
og som kommer i et stort antall ulike mod-
eller og forstørringsgrader. Se nettside for 
fullt sortiment. 
 

www.adaptor.no 
  23 21 55 55 

http://human-care.no/bpa/
http://www.adaptor.no
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En tur i skiløypa, klar og deilig luft, iskrystaller og kulde – det 
er det som skal til for å få kropp og hode klart for en krevende 
hverdag. Uten personlig assistanse ville dette ikke være mulig!

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

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre! Telefon: 32 20 59 10
For mer informasjon se våre nettsider: www.uloba.no

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

http://www.uloba.no
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Suksess med synskafé i Arendal
Rundt 50 personer gjestet Arendal 
bibliotek da Norges Blindeforbund 
inviterte til synskafé i mars.
– Vi vil nå dem som kanskje har tenkt at 
de ikke er blinde nok for Blindeforbundet. 
I tillegg vil vi spre informasjon om øyesyk-
dommer slik at færrest mulig behøver å 
miste synet, forteller informasjonsrådgiver 
Karianne Havsberg i Blindeforbundet. 

Mange tenker nok på førerhunder og 
kalendere når de hører om Blindefor-
bundet. Men dette er bare en liten del 
av alt hva forbundet tilbyr. 

Havsberg var tilstede på arrangementet 
og gir lokale ildsjeler æren for at syns-
kafeen ble vellykket.

– Med Rita Vindholmen i spissen har 
tillitsvalgte i Aust-Agder gjort en kjempe-
innsats for å spre informasjon om syns-
kafeen, slår Havsberg fast.

Anne Turid Skarpeteig frembragte både 
latter og gjenkjennende nikk da hun for-
talte om hvordan hun mestrer hverdagen 
med gradvis dårligere syn. Optikere fra 
Specsavers rakk å utføre rundt 30 gratis 
synstester, og holdt i tillegg et minifore-
drag om øyesykdommer og hvilke symp-
tomer man bør være oppmerksom på. De 
fikk mange spørsmål om alt fra tørre øyne 
til hvordan forebygge høyt trykk og AMD.
– Aust-Agder fylkeslag fikk tre nye med-
lemmer på stedet, og flere fikk informas-
jon med hjem til naboer eller familie med 
synsproblemer, avslutter Havsberg. 

Foto: Inger Aanesland




