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Unni Fauskrud fikk et nytt liv med brukerstyrt personlig assistent

– Å føle friheten er ubeskrivelig

Svaksynte og blinde er dobbelt 
så ensomme som andre
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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.

I Uloba er det du som bestemmer hvem som skal assistere deg, 
hva assistenten skal gjøre, hvor og når assistansen skal finne sted.

Ulobas BPA er skapt av oss funksjonshemmede og det er vår måte 
å organisere hverdagen vår på.

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 meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

http://www.uloba.no
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Synspunkt

Brutal virkelighet
Egentlig er denne utgaven av Synspunkt nokså 
dyster. Vi berører temaer som er en del av mange 
synshemmedes liv. Ny forskning viser at svaksynte 
og blinde er veldig ensomme. I en undersøkelse 
oppgir en av to blinde at de er ensomme. Det er 
mange flere enn ellers i befolkningen.

Historiene denne gangen underbygger på hver sine 
måter ensomhetsundersøkelsen samtidig som de 
viser ulike mestringsstrategier. 

Artikkelen om tvillingbrødrene Jostein og Magnus 
fra Bø gjør inntrykk. – Det er en kamp, det har vært 
en kamp og det vil være en kamp videre. Men det 
er viktig å akseptere situasjonen, sier en av dem. 
Coachen Rainer tillater seg å sørge over synstapet, 
men er også ekspert på å finne grep for å løfte det 
positive i de minste ting og bruker sine erfaringer 
til å løfte andre. Og så er det Unni som har funnet 
friheten i en assistent og er overlykkelig for det.
Optimistisk er en av de tre verdiene Norges Blinde-
forbund har. Det kan komme godt med!

Mia Jacobsen
Kommunikasjonssjef

Vårt 
syn

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
Endring av kontaktinformasjon, eller 
ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no  eller 
telefon 21 97 70 00. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte 
innsendte tekster. Annonsøren har det 
fulle og hele ansvaret for sitt innhold. 
Design adare.no, trykk: 
07 Gruppen AS.  ISSN 2464-3904.

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no


4

Å studere litteratur på det nasjonale 
universitet i Vientiane som blind, er få 
forunt. Så det er kanskje ikke så rart at 
det er en stolt, ung mann jeg møter igjen. 
Første gang jeg traff Sina var han en stille 
gutt som gikk i andre klasse på en inklu-
derende lokalskole i provinshovedstaden 
Savannakhet sør i landet. 

Hvem av oss hadde vel tenkt den gangen, 
at han skulle bli en av de første? For vi som 
jobber med svaksynte og blinde i utviklings-
land vet at 90 prosent av barn med ulike 
funksjonsnedsettelser ikke en gang får gå 
på skole. Enten på grunn av manglende 
kunnskap hos foreldre og lærere, eller på 
grunn av alle de fordommene de møter i 
samfunnet rundt seg. 

For det er dessverre slik at inngrodde 
fordommer hindrer mange barn fra å få 
tilgang på grunnleggende rettigheter 
som retten til helse og utdanning. I tillegg 
kommer fysiske hindringer, og manglende 
tilrettelegging og hjelpemidler. For å klare 
å bryte ned disse barrierene i samfunnet 
er det nødvendig å arbeide gjennom to 
løp: Ett rettet mot individer som Sina og 
et annet rettet mot endring av lovverk 
og politikk. 

Da kan jeg ikke si annet enn at det er 
spesielt å se hvor bra han har klart seg og 
hvor godt han trives som student. Han 
liker seg på skolen og har gode venner å 
være sammen med. 

Jeg blir så glad av denne historien! Den viser 
hvorfor tilgang til utdanning er så avgjørende 
og hvilke fantastiske muligheter det åpner 
opp for det enkelte barn. Det vitner om hvor 
viktig det er å hjelpe mennesker som ikke 
har alt det vi har. På grunn av prosjektet vårt 
fikk han muligheten til å lære å lese og skrive 
braille, klare seg selv og lære seg sosiale fer-
digheter. Men vet du hva det viktigste er? Det 
er at Sina fikk muligheten til å se fremover, til 
å jobbe mot et mål og glede seg til det som 
kommer. 

 

Sina kan se fremover
Tekst og foto: Marius Rohdin Karlsen, rådgiver internasjonal avdeling

En av de få: Sina er en av de svært få 
funksjonshemmede som får studere 
ved universitetet i Laos. 

Første gang jeg traff Sina var han 12 år gammel. Han bodde på internat med seks 
andre synshemmede. I dag er han 26, og en av de første med funksjonsnedsettelser 
som får studere på universitetsnivå i Laos.
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mange som var interessert i å få opplæring. 
Det viste seg at interessen var stor.

For å gjøre dette enkelt, uten å søke om 
timer via PPT for å få undervisning, inngikk 
lokallaget og voksenopplæringen et sam-
arbeid med frivilligsentralen. Opplegget ble 
at voksenopplæringen stiller med pedagoger, 
frivilligsentralen med frivillige hjelpelærere, i 
tillegg til lokallagets mest erfarne smarttele-
fonbrukere. Noen trenger å lære forstørring, 
andre det å bruke stemmestyring. Vi har kalt 
tilbudet Digital kafé med samlinger annen-
hver mandag.

Erfaringene så langt viser at det er svært 
nyttig. Svaksynte og blinde får opplæring 
til det de har behov for. Målet er å kunne 
lære seg bank på mobil, Vipps, MineSider 
på nav.no, Altinn med mer.

Neste skritt blir å få til lignende kaféer i alle 
de tre lokallagene, på tvers av kommune-
grenser. Flere kommuner har vist interesse 
og ønsker å besøke kaféen vår.

Telemark fylkeslag har rundt 450 med-
lemmer, og mange er aktive. På kontoret 
i Skien holder vi tirsdagsklubb en gang i 
måneden, det er gjerne en 40-50 stykker 
som møter hver gang. Vi har tre aktive 
lokallag. Vi er heldige som lett får med oss 
mange av våre medlemmer på arrange-
menter, til høsten reiser vi til Kroatia. 

Interessepolitisk arbeid er en kontinuerlig 
innsats hos oss. Vi er stadig ute på oppdrag 
for å spre ordet og kunnskapen om universell 
utforming. Og vi har tett samarbeid med 
Betanien hospital og Nav Hjelpemiddel-
sentral Telemark, knyttet til syn. I det siste 
året har vi vært en del av prosjektet Råd-
givningskontor for syn i Blindeforbundet.

Digital kafe med suksess
Lokallaget på Notodden hadde i fjor høst 
møte med Voksenopplæringen. Temaet 
var opplæring i bruk av smarttelefon og 
nettbrett. Rektor ved voksenopplæringen 
utfordret lokallaget, og ba medlemmene 
komme med innspill om hvordan de vil 
ha undervisningen. Det ble kartlagt hvor 

Norges Blindeforbund har de siste årene hatt fokus 
på opplæring i smartteknologi. Også i Telemark har 
vi jobbet med hvordan svaksynte og blinde kan få en 
god opplæring i bruk av ny teknologi. 
                 Wenche Odden

Fylkeslagslederen i Telemark 
har ordet
Av: Wenche Odden, fylkeslagsleder i Telemark | Foto: Terje Weber
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Har 
du hørt 

at ... 

Norges Blindeforbunds Ungdom 
arrangerer rekordmange kurs og 
konferanser i år. Blant annet et kurs 
i sex og samliv og et i IT. Disse kan alle 
medlemmer av NBfU delta på. Mer 
informasjon finnes på www.nbfu.no 
eller på NBfUs facebookside.

Oslo kommunes tilgjengelighetspro-
sjekt gir tilskudd for å gjennomføre 
tiltak som gjør byen mer tilgjengelig 
for alle. Kulturetaten får i overkant 
av fem millioner kroner for planlagte 
tiltak i Middelalderbeltet i Oslo middel-
alderby. Det innebærer både oppgrade-
ring og tilpasning av veiene i parken og 
etablering av en heis.

Fædrelandsvennen skriver at forestillin-
gen SPOR, med funksjonsnedsatte ung-
dommer selger ut Kilden i Kristiansand. 
Det ble satt opp tre forestillinger og alle-
rede før jul nærmet de seg utsolgt. Dette 
skal være den største produksjonen i 
Kilden i hele år. En av dem som skal stå 
på scenen er Johanne Ausel (19), hun har 
tidligere snakket om sin mobilitetsstokk, 
men denne gangen blir det førerhunden 
Hans som er temaet. 

Årsmeldingen 
2018
Årsmeldingen er å 
finne i to versjoner, 
lang versjon som 
kun er tilgjengelig i 
Word-format til nedlastning på 
blindeforbundet.no/aarsmelding. 
Kort versjon foreligger i punkt, trykt 
utgave og lyd og kan bestilles på 
info@blindeforbundet.no, eller lastes 
ned i Word / PDF fra blindeforbundet.no/
om-blindeforbundet/brosjyrer.

Årsmelding 2018

Å bli sett er viktigere enn å se

Syklonen som rammet Mosambik har 
ført til at over 1,8 millioner mennesker 
trenger nødhjelp. Som blind blir det ikke 
enklere når verden rundt bare er kaos. 
Det blir ofte den sterkestes rett.

Det lokale blindeforbundet har 1038 med-
lemmer i Beira-området, og cirka 500 i 
omkringliggende områder. Syklonen traff 
rett på deres hovedkvarter, og det meste 
av bygninger og utstyr er ødelagt og ligger 
i ruiner.

Mange husløse er nå samlet i camper. Det 
lokale blindeforbundet reiser rundt til 

campene sammen med andre organisasjo-
ner for funksjonshemmede. Sammen opp-
søker, finner og hjelper de synshemmede i 
området. Men de trenger penger til trans-
port og nødhjelpsutstyr.

Gi din støtte
Send <GI> til 2090 via mobil, da støtter 
du med 250 kroner. 

Du kan også gi ditt bidrag på Blinde-
forbundets facebook-innsamling, eller via 
blindeforbundet.no.

Støtt synshemmede i Mosambik

http://www.nbfu.no
mailto:info@blindeforbundet.no
https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/brosjyrer
https://www.blindeforbundet.no
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•  Halvparten av førerhundbrukerne i Oslo 
har opplevd å bli nektet plass i drosje og 
80 prosent av førerhundbrukerne har 
opplevd å bli forstyrret av andre hunder.

•  Nesten dobbelt så stor andel av syns-
hemmede kvinner har blitt utsatt for 
seksuelle overgrep enn det som er tilfelle 
for kvinner i Norge.

•  Synshemmede er langt oftere ensomme 
enn folk flest og hele 20 prosent har opp-
gitt at de er nedstemte eller deprimerte.

•  65 prosent av synshemmet ungdom har 
blitt mobbet på skolen og 40 prosent har 
fått fritak i minst ett fag.

•  80 prosent av oss med dårlig syn må ofte 
eller alltid ha hjelp for å finne riktig buss 
og 50 prosent av oss tar ikke bussen uten 
ledsager eller reisefølge.

•  Bare 30 prosent av synshemmede i yrkes- 
aktiv alder er i minst 50 prosent jobb.

•  Hele 41 prosent av synshemmede unge 
kvinner og 25 prosent unge menn, er 
uføretrygdede.

•  45 prosent av sterkt synshemmede sier  
at de ikke får stemt hemmelig ved valg. 
Da det var forsøk med e-valg viste en  
undersøkelse at dette fungerte svært 
godt for synshemmede.

Undersøkelser kan gi oss en bedre hverdag
Av: Sverre Fuglerud, seksjonsleder, seksjon samfunnskontakt

Gjennom flere tiår har Blindeforbundet 
fått gjennomført undersøkelser blant 
synshemmede. De siste 20 årene har vi 
gjort minst én undersøkelse i året. Om ikke 
lenge vil en del av dere igjen bli ringt opp 
og bedt om å delta i en undersøkelse og 
da håper vi at mange svarer ja til å bidra. 
Denne gangen vil det blant annet bli spurt 
om erfaringer med bruk av apper.

Noe av det vi har funnet gjennom 
undersøkelsene, og som har gitt viktig 
kunnskap og betydningsfull oppmerksom-
het finner du under. Dette viser at vi har 
fått innhentet verdifull informasjon om 
synshemmedes hverdag på et bredt 
område. Vi opplever at vi blir lyttet mer 
til av politikere og myndigheter når vi kan 
belegge det vi sier med tall.

•  80 prosent av oss sliter med å bruke  
køordningssystemer, og halvparten  
av oss føler ubehag når vi må bruke 
køordningssystemer.

•  Nesten alle synshemmede under 30 år 
har smarttelefon og bruker denne til mye 
ulikt. En stor andel av de som er over 60 
år har ikke smarttelefon og bruken er 
også mer begrenset enn blant de unge.

•  De fleste blinde har aldri tatt ut penger i 
en minibank uten hjelp, og det er en del 
av oss som sliter med å bruke betalings-
terminalen i butikken.

VI MENER:

Blindeforbundet har gjort svært mange undersøkelser blant synshemmede 
og det er stor bredde i det vi har funnet. Dette har gitt oss mye viktig 
kunnskap som har ført til politisk gjennomslag. Nå er det snart klart for 
igjen å ringe synshemmede for å stille nye spørsmål.
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– Jeg elsker at det skjer endringer
Tekst: May Britt Haug | Foto: Jørgen Juul

– Livet går i bølgedaler, fastslår Rainer 
Henriksen (45).

Oslomannen Rainer jobber som presta-
sjons-coach i Gjensidige, i tillegg har han et 
lite enkeltmannsforetak innen samme fag-
felt. Han veileder selgere, snakker om for-
handlingsteknikk og presentasjonsteknikk. 
Det dreier seg om å motivere rett og slett.

Diagnosen retinitis pigmentosa (RP) fikk 
han for 13 år siden. Den har lært han at 

Det har gått nedover og oppover 
for Rainer Henriksen. Han har 
sørget over å miste synet, og 
gjør det litt fortsatt, men 
samtidig er han en ekspert 
på å finne grep for å løfte det 
positive i de minste ting.

Endringer er muligheter: Rainer Henriksen jobber som prestasjons-coach blant annet 
for Blindeforbundets innsamlingsteam, og bruker egne erfaringer fra synstapet for å 
motivere andre.
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sier han. – Dette er en måte å bearbeide 
hverdag og de vanskelige sidene ved å 
være menneske på.

– Kom deg ut av sofaen
Rainer er fysisk aktiv både inne og ute. 
Han sykler, løper, og går på ski. Birken har 
han deltatt på mer enn ti ganger, gjerne i 
alle grener, løping, ski og sykkel. Og ikke 
nok med det, han har løyperekorden på 
sykkelbirken med tandem på 3 timer og 19 
minutter.

Selvfølgelig er han avhengig av ledsager, 
og han legger ikke skjul på at han er privi-
legert som har to venner som stiller mye 
opp for han. Han har også nylig fått innvil-
get brukerstyrt personlig assistent (BPA), 
og han gleder seg til å ta med seg assistent 
på tur som ledsager. Står han uten ledsa-
ger en dag, så tar han treningsapparatene 
i kjelleren i bruk. Der står både romaskin, 
spinningssykkel og tredemølle. 

Det bor en ildsjel i Rainer også. Han og 
kameraten Håkon Gisholt (som også har 
RP) har startet et lavterskeltilbud på Bislett 
stadion i Oslo. I dag deltar det rundt 25 
synshemmede på trening på onsdager og 
omtrent like mange ledsagere. Her legges 
det til rette for både løping, styrketrening, 
balansetrening og yoga. Alle som ønsker 
får egen ledsager. Rainer har også tatt 
initiativ til egen sykkelklubb for synshem-
mede hvor man tar tandemsykkelen fatt; 
IF Frøy Tandemsykling.
– Ikke bli sittende inne. Kom deg ut! er 
Rainers sterke oppfordring og anbefaling.
Rainer er hellig overbevist om at å bruke 
kroppen gjør noe med deg, også på det 
psykiske plan.

livet byr på opp- og nedturer stadig vekk. 
Rainer forklarer at han gradvis får dårligere 
syn, så stagnerer det litt, og så bærer det 
utfor igjen. Dette medfører at han, i likhet 
med andre i samme situasjon, står overfor 
flere sorgprosesser.
– Du er hele tiden i en prosess, og til tider 
er det ganske utfordrende og tøft, sier han.

Til tross for dette ser han fremover og 
leter etter mulighetene.
– Endring er en stor mulighet. Jeg elsker 
at det skjer endringer, forteller Rainer 
med et smil.

Og det er vel nettopp her prestasjons- 
coachen i ham dukker frem. Det positive 
på den ene siden, og det mer analytiske 
overfor det som er vanskelig, på den  
andre siden.
– Man må gi de vanskelige følelsene og hen-
delsene i livet rom og utløp. Begeret vil en 
eller annen gang bli fullt, så man må tørre å 
la det komme, forteller Rainer oppriktig.

Selvcoaching
Det er på Rødtvet i Oslo han bor, i et 
rekkehus vegg i vegg med Oslo-marka. 
Barna som nå har blitt ungdommer på 
vei ut i voksenlivet, er stadig på visitt. 
Etter at RP-en dukket opp for fullt, har 
han måttet gjøre omstillinger i livet. Før 
løp han til t-banen for å rekke jobben, i 
dag må han ha god tid. Og han har blitt 
en racer til å planlegge.

Rainer coacher ikke bare andre, men også 
seg selv. Når han har en dårlig dag bruker 
han noen minutter på å reflektere:
– Jeg stiller meg selv spørsmål, løfter frem 
de positive hendelsene og øyeblikkene, 

Møt et 
medlem
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Etter 14 dager går prøveperioden automatisk over i et abonnement til 199 kr./mnd.

- Prøv gratis i 14 dager

Hør “Byens spor” 
av Lars Saabye 
Christensen

https://www.storytel.com/no/nn/
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Etter 14 dager går prøveperioden automatisk over i et abonnement til 199 kr./mnd.

- Prøv gratis i 14 dager

Hør “Byens spor” 
av Lars Saabye 
Christensen

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 

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. til aktivitet og opplæring.

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

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no

http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
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Vi blir opplært til å tenke at frihet og 
selvstendighet er en menneskerett. Men 
har vi funksjonshemmede denne retten? 
Ved hjelp av ordningen brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA) opplevde 
Unni Fauskrud å få et nytt og friere liv.
– Jeg har fått større selvbestemmelsesrett 
til å gjøre det jeg vil, smiler Unni. 

I 2006 fikk Unni Fauskrud (66) fra Oslo bruk-
erstyrt personlig assistanse. Ordningen hjel-
per til med de daglige gjøremål Unni selv ikke 
mestrer fullt ut. Men det aller viktigste er at 
den ansatte fungerer som øynene hennes. 
– Det har gjort mye med livet mitt å få BPA. 
Før var jeg avhengig av hjemmehjelp, vel- 
villige naboer og familie, forteller Unni.

I dag klarer hun det meste selv med hjelp fra 
en hun stoler på, en assistent. De er ute og 
handler klær og mat. Unni kommer seg knir-
kefritt til tannlegen, dyreklinikken, eller på 
apoteket med assistenten. De tar seg en tur 
på markeder og opplever livet. Hun får hjelp 
til husarbeid og matlaging, og ikke minst 
kan hun gjøre hyggelige aktiviteter sammen 
med barnebarna. Assistenten blir også med 
Unni på ferie. 
– Det har skjedd store forandringer i livet 
mitt, nå kan jeg selv velge om jeg vil gå på 
utstilling i stedet for å vaske hjemme. Dette 
gjør noe med selvfølelsen og med livet, sier 
Unni med overbevisning.
 
– Livet som blind er upraktisk, men når du får 
et løft av selvstendighet som en slik ordning 
bidrar til, blir hverdagen lettere og det virker 
positivt på psyken, legger hun til. 

Følte seg utilstrekkelig
Unni har medfødt grønn stær og som 
12-åring ble hun blind som følge av dette. 
Hun har datteren Stine, og så er hun så hel-
dig å ha fått tre flotte barnebarn. Da Stine 
var liten spilte hun mange år i korps. Den 
gang kjente Unni ofte på følelsen av å ikke 
strekke til. Både overfor datteren, men også 
overfor de andre foreldrene i korpset. Unnis 
bidrag ble å bake en kake eller to.
– Jeg kjente på det! Det var ikke så hyggelig 
å ikke kunne delta på loppemarkedet. Jeg 
hadde rett og slett dårlig samvittighet. Det 
å ikke få delta på lik linje som de andre forel-
drene, var tungt.

Det finnes mange eksempler på hvordan vi 
som funksjonshemmede blir mer eller min-
dre tilsidesatt. Det å måtte droppe strikke-
klubben eller shoppingturen med venninner 
fordi en må sitte hjemme og vente på hjem-
mehjelpen, eller å få den voksne datteren 
eller naboen til å følge seg til apoteket. Eller 
at man som godt voksen må be foreldre om 
hjelp. Ingen seende byråkrat hadde akseptert 
dette, nøkkelen er BPA som et frigjørings-
verktøy.

Tok sats
Det å ta skrittet å søke om BPA sitter ofte 
langt inne hos mange, til tross for at det er 
med på å gi mer frihet og selvstendighet i 
hverdagen. Unni forteller at for hennes del 
handlet dette om redselen for å bli skuffet 
om det kom et avslag. 

Og Unni fikk først avslag.
– Jeg måtte jobbe for å få BPA. Da prosessen 
først var i gang så tenkte jeg «Nei, nå får det 
bære eller briste», så jeg klaget avslaget.

Unni fikk selvstendigheten tilbake med BPA

– Å føle friheten er ubeskrivelig
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas
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Praktiske gjøremål: Unni 
Fauskrud og assistent 
Julie Konstanse Gjertsen 
tar ukentlig spaserturen 
innom matbutikken for å 
handle.

Dermed fikk Unni et positivt vedtak. Det er 
kommunene som innvilger BPA og det er 
store forskjeller i landet.
– Det lønner seg å stå på. Jeg tror ikke de for-
står det fullt ut hvor betydningsfull og viktig 
denne ordningen er, sier Unni.

Rekruttering og ansettelser av assistenter 
står man for selv. Det finnes en rekke leve-
randører en kan henvende seg til. Unni har i 
disse årene hun har hatt assistent hatt flere 
unge studenter i jobb hos seg og hun skryter 
av hvor flinke de er til å tilpasse seg og lære. 
I dag har hun to fast ansatte og flere tilkal-
lingsassistenter.

Uforglemmelig øyeblikk
Ferie, turer og planer tar mange som en 
selvfølge, men mange vet også at dette er 
nesten, eller kanskje umulig om man ikke 
har noen å reise med. En trenger faktisk 
assistanse.

Første ferietur med assistent glemmer Unni 
aldri, en tur rundt på Østlandet med stopp 
på Fetsund lenser og Telemarkskanalen.
– For første gang å få kunne definere hva jeg 
ville gjøre i ferien var en så sterk følelse at 
jeg nesten ikke klarer å beskrive det, forteller 
Unni med stemmen full av fryd og glede. 
– Det var så herlig!

Slik søker du  
• Du søker om brukerstyrt personlig 

assistanse i din hjemkommune.  
Kommunen plikter å informere om 
BPA på sine hjemmesider.

• I søknaden beskriver du hva du trenger 
assistanse til, og anslår et timetall.

• Får du innvilget BPA, rekrutterer du 
assistenten selv. Du bestemmer hvem 
som skal assistere deg, hva du trenger 
assistanse til, hvor assistansen skal 
utføres og når.

• Kommunen velger om den vil tilby 
BPA i egen regi eller om den vil  
kvalifisere private tilretteleggere. 

• Retten til BPA ble lovfestet i pasient- 
og brukerrettighetsloven i 2015 for 
noen grupper funksjonshemmede, 
men selv om du ikke faller inn under 
rettigheten har kommunen plikt  
til å vurdere BPA som alternativ til 
tradisjonelle hjemmetjenester.

• Får du avslag på søknaden, kan du 
klage på vedtaket til kommunen din. 
Dersom kommunen opprettholder et 
avslag og du klager over vedtaket på 
nytt oversender kommunen vedtaket 
til fylkesmannen. Fylkesmannen kan 
gi kommunen medhold, eller stemple 
vedtaket som ugyldig.
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Tvillingene Jostein og Magnus (35) fikk samme diagnose som 13-åringer: 

Nå er de begge blinde
Tekst og foto: Juni Wendelin Fasting, Telemarksavisa

Jostein og Magnus Bakkåker Fosse (35) fra 
Bø i Telemark trodde de bare var svaksynte 
og trengte briller. På ungdomsskolen fikk de 
beskjed om at de hadde diagnosen retinitis 
pigmentosa (RP) som skyldes en genfeil. Før 
diagnosen ble stilt var de ikke så opptatte 
av at de så dårlig. De la i grunn ikke så godt 
merke til det, engang.
– Vi hadde ingen referanser på hva det vil si 
å se normalt. Jeg tror ikke vi skjønte at vi så 
dårlig, forteller Magnus.

Da beskjeden kom: «Dere har RP-diag-
nosen, dere kommer til å bli blinde og det 
er ingenting å gjøre med det» så skjønte de 
det ikke helt. 

Diagnosen gjorde dem synlige
– Det verste var å gå fra å ikke ha noen 
hjelpemidler og være helt normal til at hele 
det norske velferdsstatsmaskineriet begynte 
å tusle i gang. Vi fikk svære, rare pulter med 
skrivere og store dataskjermer og måtte 

– Det er en kamp, det har vært en kamp og det vil være en kamp videre, 
sier Jostein Bakkåker Fosse. – Jeg hadde brent opp huset mitt for å få synet 
tilbake, sier broren Magnus. 

Sakte, men sikkert: Tvillingene Jostein og 
Magnus Bakkåker Fosse (35) har gradvis 
sett dårligere og dårligere.
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alltid sitte foran. Vi gikk fra å 
kanskje være litt rare til at vi i praksis 
havnet på utstilling, forteller Magnus.

Jostein har det samme bildet.
– Ungdomstiden er ikke den beste tiden å 
skille seg ut på. Det var det i hvert fall ikke 
for meg. Når du da sitter på første rad med 
en pult som er tre ganger så stor som alle 
andres med en sånn gammel pc-skjerm 
som er så stor som et helt monster, og alle 
bak ser hva som skjer på skjermen, da føler 
du deg veldig synlig og utsatt, sier han.

– En ble nesten mer funksjonshemmet enn 
en hadde trengt. En ble ubehagelig synlig. 
Det må alle som mister synet gjennom. Du 
blir sett fordi du har spesielle behov, enten 
på grunn av pc-utstyr, eller seinere når du 
innser at du trenger mobilitetshjelpemidler. 
Plutselig har du ikke noe valg lenger. Du blir 
bare tvunget inn i det. Du må, sier Magnus.

Han husker godt da synstapet ble ordentlig 
tydelig for ham. Overgangen kom på slutten 
av ungdomskolen med boken Hobbiten av 
J.R.R. Tolkiens i hendene.
– På det siste kapitlet knep jeg øynene 
sammen og myste for å fullføre det. Det var 
en kjempejobb. Jeg var så sliten, det gikk 
så seint og jeg fikk så vondt i hodet. Så var 
det helt bråstopp. Jeg klarte ikke å lese trykt 
skrift lenger.

På videregående fikk de skolebøkene på 
kassetter.
– Når vi fikk beskjed om å lese den og den 
siden måtte vi spole og bytte kassetter. Jeg 
kan ikke huske at det fulgte med noen re-
feranse. Det fungerte jo ikke i det hele tatt. 
I praksis hadde vi ikke skolebøker. Så vi har 
bare sittet og fulgt med og brukt ørene og 
hukommelsen, forteller Magnus. 

Har snudd opp ned på livet flere ganger
Sykdomsutviklingen har vært veldig lik hos 
35-åringene. Men akkurat når de ble blinde 

kan de ikke sette fingeren på.
– Det skjer så gradvis at en egentlig ikke 
legger merke til at det skjer. Det er akkurat 
som å bli eldre, forklarer Magnus.

Stadig må de lære seg nye metoder å 
mestre verden på.
– Jeg har akkurat kommet inn i en ny 
periode med å lære meg nye metoder, for 
nå har synet mitt kommet til et punkt der 
de gamle metodene mine ikke fungerer. 
Plutselig er hele livet snudd opp ned. Det 
koster tid og masse krefter å lære seg nye 
metoder, forteller Magnus.

– Ingenting i livet er lettvint. Alt koster eks-
tra krefter og energi. Det blir en ganske for-
bannet og frustrert av i perioder. Men man 
kan velge å sette seg til og ikke gjøre noe 
eller så må en bare prøve. Mye av livet går 
til å finne måter for å klare seg best mulig 
selv og få minst mulig hjelp, sier Jostein.
– At du mister kontroll over ditt eget liv og 
hva som skjer rundt deg er vel strengt tatt 
det verste, sier Magnus. 

Ville ikke vise verden at de ikke kunne se
Både Jostein og Magnus har opplevd å gå 
seg bort – å miste oversikt over hvor de er 
og hvor de skal.

Tosomhet: Tross alt har det vært ålreit å 
være to om sykdommen forteller tvillingene. 
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– Jeg har gått meg vill rett utenfor huset 
mitt. En må hele tiden følge med. For hvis 
det skjer noe, eller kanskje jeg er litt trøtt, 
så ender jeg opp med å gå rundt meg selv. 
På nye steder er det en kjempeutfordring, 
for jeg har ingen holdepunkter, forteller 
Magnus.

I årevis kjempet de mot den hvite stokken. 
For fire-fem år siden innså de at de ikke 
kunne fortsette uten lenger. Selv om stok-
kene har gitt dem større frihet, var det et 
stort nederlag.
– Den lager lyd når du går, den er hvit og 
stor. Den sier til verden at jeg ser dårlig og 
det er ikke bare lett å innrømme. Du vil 
være usynlig som alle andre, sier Jostein.

For Magnus var det ekstra vanskelig å bruke 
stokk hjemme i Bø i Telemark.
– Her visste folk hvem jeg var. Selv om de 
sikkert visste at jeg så dårlig ville jeg ikke bli 
assosiert med det, forteller han, og legger til 
at han merker en tydelig forskjell på hvor-
dan andre oppfører seg rundt ham.
– Da jeg ikke brukte stokk kom folk bort til 
meg og hilste og sa hei. De oppførte seg 
normalt. Etter at jeg begynte med stokken 
går de rundt meg i gangene på jobb. Folk 
tar ikke kontakt lenger. Det er veldig trist 
og dumt, og det var det jeg var redd for i 
utgangspunktet. Stokken er ikke en hjelp til 
kontakt slik en førerhund er, for eksempel. 
Man kan snakke om hunden, men det er 
ingen som kommer og kommenter «jeg ser 
du er ute med stokken i dag». 

Hadde brent huset for å få synet tilbake
Jostein forteller at han var på et foredrag 
med en person med en funksjonshemning. 
Han fortalte om alt han hadde fått til i livet, 
og at hvis han hadde blitt tilbudt en pille 
som gjorde at diagnosen forsvant ville han 
ikke tatt den pillen.
– Det er det dummeste jeg har hørt! Da har 
du ikke en diagnose som faktisk plager deg 

nok. Jeg vil ikke se dårlig et minutt lenger, 
sier Jostein.
– Jeg hadde brent opp huset mitt for å få 
synet tilbake, stemmer Magnus i.
– Jeg hadde solgt alt jeg hadde og satt meg 
i stor, stor gjeld hvis jeg visste at det kunne 
fikse på synet. Jeg vil ikke ha det sånn, fort-
setter Jostein.

– Det handler kanskje om at vi har sett og 
vet ganske godt hva vi går glipp av og alle 
utfordringene det fører med seg, forklarer 
Magnus.
– Det er en kamp, det har vært en kamp og 
det vil være en kamp videre. Men det er 
viktig å akseptere situasjonen, sier Jostein.
– Det er en del av oss. Det er ikke en del jeg 
liker, men det er en del og jeg får ikke gjort 
noe med det. Da må man leve med det og 
ikke leve mot det, sier Magnus.

Selv om de ikke tenker så mye over det, har 
det vært godt å være to om sykdommen, 
innrømmer de.
– Det har nok vært viktigere enn vi tror å 
være to. Jeg har aldri tenkt over at det er 
så fantastisk flott å ha en bror som har det 
samme som meg. Men vi har jo kunnet dele 
ting og lært hverandre ting uten å tenke 
over det, sier Jostein.

Blinde: Tvillingene Jostein og Magnus 
Bakkåker Fosse (35) fikk vite som 
13-åringer at de kom til å bli blinde. 
Nå ser de bare kontraster.
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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

http://www.bhss.no
https://nordiceye.no
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Norsk studie: 
Dobbelt så mange ensomme 
blant synshemmede
Tekst: May Britt Haug | Foto: NKVTS

I 2013 startet et europeisk samarbeidspro-
sjekt som skulle undersøke hvordan funk-
sjonshemmede kunne få bedre hjelp under 
alvorlige ulykker og humanitære kriser. 

Den norske prosjektgruppen fikk ansvar for 
gruppen svaksynte og blinde. Men i stedet 
for å gå videre med de store hendelsene og 
katastrofene, ble prosjektet raskt endret til 
å dreie seg om svaksynte og blindes hver-
dagsliv.

Det viste seg nemlig at de er mer bekymret 
for hverdagslige farer og utfordringer som 
for eksempel «Hvilke hindringer venter når 
jeg går ut i dag? Finner jeg veien til butik-
ken? Rekker jeg togdøra før den lukkes?».

Svarene var såpass oppsiktsvekkende at tre 
norske forskere bestemte seg for å se nær-
mere på synshemmedes psykiske helse i 
sammenheng med negative livshendelser. 

De mest ensomme 
Forsker Audun Brunes er tilknyttet Nasjo-
nalt kunnskapssenter om vold og trau-
matisk stress (NKVTS), og stillingen og 
arbeidet hans finansieres gjennom Norges 

Blindeforbunds forskningsfond. Han kan 
fortelle at av de 736 personene som deltok 
i undersøkelsen, svarte hele 50 prosent at 
de var ensomme. 
– Dette var svært oppsiktsvekkende fordi 
det er cirka dobbelt så mange som i befolk-
ningen for øvrig.

Det som deltakerne oppgir som de viktigste 
årsakene til ensomhet, er det å leve uten 
samboer, å ha vært utsatt for mobbing og 
fysiske og/eller seksuelle overgrep. I tillegg 
viser undersøkelsen at av de spurte, svarer 
60 prosent at de savner å ha nære relasjoner.
– De viktigste nettverkene er familie og 
slekt, venner, naboer og arbeidskolleger, 
sier Brunes. – Jeg vil tro at det dreier seg 
om et savn av nære relasjoner i ett eller 
flere av disse punktene.

– Vi fant også at det å være uten arbeid, 
enten i form av arbeidsledighet eller 
trygd, øker risikoen for ensomhet. Arbeids- 
livet er jo en viktig kilde til inntekt og det 
å delta i ulike aktiviteter. Dessuten er  
arbeidsplassen et sosialt nettverk i seg 
selv, legger han til. 

Følelsen av ensomhet kan alle kjenne på. Det handler ikke 
nødvendigvis om hvor sosial du er, men om savnet av nære 
relasjoner, intimitet og tilknytning til andre. Dessverre 
opplever 1 av 2 svaksynte og blinde at de er ensomme.
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Dykket i synshemmedes helseutfordringer: 
Audun Brunes er forsker og tilknyttet 
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS) for å se nærmere 
på synshemmedes helseutfordringer. 
Hans arbeid finansieres av Norges Blinde-
forbunds forskningsfond. 

I befolkningen ellers oppgir flere kvinner 
enn menn at de er ensomme, men det 
gjelder ikke blant synshemmede. Andelen 
ensomme er likt mellom kvinner og menn.

Midt i livet
Mange blir mer ensom jo eldre de blir, men 
blant synshemmede var det de mellom 
35–50 år som oppga å være mest ensomme. 
– I denne aldersgruppen er det mange krav 
og høye forventninger, sier Brunes. – Du 
skal lykkes i familielivet, i sosiale relasjoner 
og i arbeidskarrieren. Og det meste av 
ansvaret i dagens samfunn blir lagt på 
enkeltindividers skuldre. 

Å leve opp til disse forventningene er 
krevende. 
– Skyldfølelse, dårlig samvittighet og skam 
er vanlige reaksjoner når vi ikke er i stand til 
å møte hverdagslivets mange krav og utfor-
dringer. I ytterste konsekvens kan det føre 
til at enkelte mennesker velger å isolere seg 
fra andre, mener forskeren som også har en 
forklaring på hvorfor ensomhet er mindre 
vanlig hos de eldste svaksynte og blinde.

 – En av årsakene kan være at flere av disse 
har mistet synet sent i livet, og mange av 
dem har opparbeidet seg et solid sosialt 
nettverk før de ble blind eller svaksynt. Det 
kan også dreie seg om at det å miste synet 
er mer sosialt akseptert fordi det er en del 
av det å bli gammel.

Må samle krefter
Alle som var med i undersøkelsen fikk 
tilbud om samtale med psykolog, og over-
raskende mange takket ja, ifølge Brunes. 

Temaene som gikk igjen var følelsen av å 
være utstøtt og ekskludert, og det å være 
til bry for andre. Hele 40 prosent av de 
spurte opplevde ekskludering og isolasjon.

– Å finne en balanse mellom uavhengighet 
og det å spørre om hjelp, er en kontinuerlig 
prosess, sier Brunes.

Mange av oss kjenner følelsen av å være 
sliten etter jobb eller skole, og må bruke 
kvelden til å hente oss inn igjen, samle energi 
og planlegge neste dag. Det er akseptert 
alenetid. Men for noen øker mengden alene-
tid gradvis og det kan føre til isolasjon.
– Isolasjon er en nødvendig mestringsstrategi 
for svaksynte og blinde, fortsetter Brunes. 
– Det er en knivsegg, og utfordringen er å 
finne et balansepunkt. Det kan lett tippe 
over, slik at man blir mer og mer isolert og 
gradvis fjerner seg fra sosiale situasjoner. 

Synshemmede varierer veldig som gruppe i 
helse og funksjon, men å leve med synstap 
gir utfordringer i hverdagslivet som kan sette 
sosiale relasjoner og samspill på prøve. 
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– Det finnes også samfunnsmessige 
barrierer som hindrer svaksynte og blinde 
i å oppnå like mye sosial kontakt som 
det de har behov for, sier Bunes.

Politiske grep
Det er ikke slik at vi er blitt mer ensomme 
enn før. Den økte oppmerksomheten rundt 
ensomhet er knyttet til at ensomhet har 
blitt satt på den politiske dagsordenen og i 
Stortingsmelding 19, Folkehelsemeldingen. 
I Mestring og muligheter (Helse- og om-
sorgsdepartementet, 2015) er forebygging 
av ensomhet viet stor plass. 
– Det er også behov for universell utfor-
ming, slik at svaksynte og blinde kan fer-
des trygt i omgivelsene, sier Brunes. – Og 
det bør arbeides med å få synshemmede 
til å bli sosialt integrert og inkludert i sam-
funnet, gjennom for eksempel å bedre til-
gangen og tilretteleggingen av arbeidsliv, 
utdanning, fritidsaktiviteter og tilsvarende 
tjenester for denne gruppen.

OptimalAssistanse AS er leverandør 
av funksjonsassistanse og BPA 
• OptimalAssistanse ble etablert i 2009. 

Vi har konsesjon og rammeavtaler med 
kommuner i hele landet.

• Vi «skreddersyr» funksjonsassistanse i 
samarbeid med deg og din arbeidsgiver, 
og BPA i samarbeid med deg.

Ring oss gjerne for å høre mer 
om våre tjenester.

Telefon: 69 12 96 00

Send oss gjerne en mail på:
post@optimalassistanse.no

www.optimalassistanse.no

• Ansatte i administrasjonen har  
helsefaglig bakgrunn, og kan veilede  
i forhold til BPA-søknad og tekniske 
hjelpemidler. Vi har fokus på muligheter 
og aktiviteter.

• Vi er lett tilgjengelige og responderer 
raskt. Vi er der når du trenger oss!

– en del av Ecura AS

Ønsker du å snakke med noen?

•  Hjelpetelefonen til Mental Helse  
er døgnåpen for alle som trenger  
noen å snakke med.  
Telefon 116 123.

•  Mental Helse Arbeidslivstelefonen,  
her får du noen å rådføre deg med  
om vanskeligheter på jobb. 

 Telefon 22 56 67 00.
•  Kirkens SOS døgnåpent tilbud for alle. 

Telefon 22 40 00 40.  
På kirkens-sos.no kan du skrive  
melding eller starte en chat.

• Blindeforbundets rehabiliterings- 
avdeling har lang erfaring med å  
møte synshemmede i krise.  
Telefon 23 21 50 00

mailto:post@optimalassistanse.no
http://www.optimalassistanse.no
https://www.kirkens-sos.no
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Synshemmedes aksjonsuke 2019 
Tekst: Jørgen Juul

Apper er og vil være en viktig del av hverdagen for oss alle. Da er det også 
helt avgjørende at de utvikles og fungerer godt, også for svaksynte og 
blinde. Derfor er årets tema for aksjonsuka tilgjengelighet til apper.

Årets aksjonsuke arrangeres i uke 24, 
(10. - 16. juni). Temaet i år er tilgjengelighet 
til apper, en videreføring av siste års 
tilgjengelighet til digitale flater. 

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) sier 
at universell utforming er nødvendig for 
noen og bra for alle. Tall fra direktoratet viser 
at en av tre av Norges befolkning velger bort 
apper som ikke er universelt utformet. 

For mange er ikke dette et valg de gjør, det er 
appens mangelfulle utforming som gjør det 
umulig å benytte den. En utilgjengelig app 
er det samme som å utestenge svaksynte og 
blinde fra dagens informasjonssamfunn.  

Følg med i ditt fylkeslag og bli med på  
aksjonsuken.  

Nye bingoregler, økte inntekter 
Tekst: Inger Aanesland

– Dette var en gladmelding for lag og foreninger og var 
langt på vei i tråd med Blindeforbundets høringssvar, 
jubler assisterende generalsekretær Karsten Aak. 

I fjor hadde Blindeforbundet 62 lotteriver-
dige formål. Bingopengene bidrar til å drifte 
fylkeslag, lokallag og klubber, spredt over 
hele landet. Fra 2019 er det totalt over 3 000 
lotteriverdige formål som mottar penger fra 
bingo i Norge. 

Selv om bingoforskriften ble behandlet av 
Stortinget for snart to år siden, trådte ikke 
endringene i kraft før i januar i år. I denne 
perioden var det flere lag og foreninger som 
kjente på konsekvensene av de reduserte 
bingoinntektene. Blant andre vårt fylkeslag 
i Møre og Romsdal, som vi skrev om i forrige 
nummer av Synspunkt.

Kan bety tusenvis av kroner
Forskriftsendringene betyr at andelen til 
formål fra Norsk Tipping sine bingospill ble 
økt. Online bingo, der du kan spille bingo 
hjemme fra din egen stue, på mobil, PC eller 
nettbrett, vil bli iverksatt før sommeren. 
Forskriften har også gitt anledningen til økte 
gevinster og jackpoter. Regelverket for side-
spill i bingohallene har også fått en positiv 
endring. 

Håpet i bingobransjen er at disse endringene 
samlet skal gi en vekst i omsetningen på 10 
til 20 prosent. Dette vil i så fall bety mange 
tusen kroner for hvert enkelt formål som får 
inntekter fra bingo.   
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Endelig en DAB-radio 
som snakker norsk
Tekst: Yngve Stiansen  | Foto: Per Kåre Sandbakk

DAB-radioen har bidratt til å gi oss flere 
alternativer for å innhente informasjon i 
tillegg til underholdningsverdien. Det er 
ikke lenger bare snakk om fem landsdek-
kende kanaler, men faktisk over 30, i til-
legg til flere regionale og lokale kanaler.
Radioen er produsert av det britiske 
selskapet MagicBox, og har fått modell-
navnet SilverServer. Produsenten har 
hatt brukervennlighet og enkelhet i tan-
kene. En helt ny DAB-radio med innebygd 
norsk tale og gode taktile knapper vil for 
mange kunne være et godt alternativ. 

Fokus på enkelhet
Radioen er i utgangspunktet laget for 
eldre personer som ønsker få og store 
knapper, men designet er moderne og 
enkelt, og vil derfor kunne falle i smak 
hos folk flest. På toppen av radioen er 
det i utgangspunktet kun seks knapper. 
To store hjul, og fire litt mindre knapper. 
Her kan du med letthet kontrollere lyd-

Mange av oss synshemmede er ivrige radiolyttere. Når man 
ikke ser, blir hørselen desto mer viktig. Dermed var det 
kanskje ingen overraskelse at mange svaksynte og blinde var 
blant de første som gjorde hoppet fra FM til DAB. Når det nå 
også finnes en helt ny DAB-radio med både innebygd norsk 
tale og gode taktile knapper, vil nok mange bli begeistret.

styrken, kanalvalget og sette de tre 
stasjonene du hører mest på som for-
håndsfavoritter. 

Radioen er også utstyrt med et deksel på 
toppen som skjuler ytterligere åtte knapper.  
Dette er knapper som kontrollerer ulike 
innstillinger. 

Snakker norsk  
Funksjonen som kanskje gjør denne radio-
en mest spesiell er den innebygde talen. 
Når du trykker på en knapp, vil radioen 
alltid respondere med å fortelle deg hva 
du har gjort. Dette vil for eksempel være 
til svært god hjelp dersom man skal gjøre 
innstillinger i menyene, eller endre mel-
lom DAB, FM eller lydbokmodus. For det 
norske publikummet er det litt ekstra 
stas at norsk er et av de fem språkene 
som fungerer på denne radioen, i tillegg 
til engelsk, fransk, nederlandsk og tysk.
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Mange funksjoner
Modellnavnet SilverServer henspiller nok 
på den sølvgrå fargen som gir radioen et 
moderne utseende. Til tross for at dette 
er en radio i en standard bordstørrelse, 
gir radioen en fyldig og behagelig lyd 
når man sitter foran den. På fronten av 
radioen er det montert et relativt stort 
og lyssterkt display som vil være til god 
hjelp for personer som har nok syn til å 
kunne få hjelp av dette. 

På den høyre siden av radioen sitter det 
to små gummideksler. Bak det øverste 
skjuler det seg en USB-inngang, noe som 
gjør at du med letthet kan koble til en 
minnepinne eller en Daisy-spiller for å 
spille av ekstern musikk eller lydbøker. 
Bak det nederste gummidekslet sitter 

det en 3,5 mm minijack som gjør at du 
med letthet kan koble til hodetelefoner 
for lytting om du ønsker det.

I tillegg har radioen en antenne som sørger 
for godt mottak, og på baksiden av radioen 
kan du selv velge om du vil bruke radioen 
via strømnettet eller utbyttbare batterier. 
Det er også montert et solid bærehåndtak 
på radioen, noe som gjør det lett å frakte 
den med seg dersom du vil ta den med deg 
ut på verandaen eller i hagen.

Radioen er i salg hos de fleste elektronikk-
butikker i landet, og du vil finne den hos 
den norske importøren Radiobutikken.no.

Smart: Artikkelforfatter Yngve Stiansen tester selv den første DAB-radioen med 
talende menyer. En radio som kan være til stor nytte for synshemmede.

https://radiobutikken.no
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Diskusjonen om endring av navnet Norges 
Blindeforbund kommer opp med ujevne 
mellomrom. Det har blitt med diskusjo-
nen. Denne gangen har man gått grundig 
til verks og landsmøtet i september skal ta 
stilling til om det blir navneendring og hva 
«barnet» skal hete.

To ting er sikkert
Det er ikke uten god grunn at temaet 
«navneendring» er mer aktuelt enn noen-
sinne. Uansett om man er for eller mot at 
organisasjonen «gjør noe» med navnet, 
så er virkeligheten den, at medlemstallet 
gradvis synker og at vi trenger å nå flere 
svaksynte med våre tilbud. Det må vi gjøre 
noe med! Så er spørsmålet hvilken betyd-
ning navnet har i den sammenheng.

Grundig prosess
Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe bestå-
ende av medlemmer og ansatte som skulle 
legge frem ett eller noen få forslag til nytt 
navn på forbundet. 

Arbeidsgruppen har hatt veiledning av 
reklamebyrået Dinamo som har spesial-
kompetanse på prosesser med bedrifter og 
organisasjoner som skifter navn. 

En rekke kriterier var veiledende i proses-
sen: Navnet skal være norsk, klinge godt 
og være lett å uttale. Navnet skal si noe om 
hva vi står for og arbeider med. Det skal 
være offensivt, fremtidsrettet og vekke 
positive assosiasjoner. Navnet skal virke 
inkluderende både for svaksynte og blinde 
og vekke interesse blant ikke-medlemmer. 
Navnet skal ikke være langt, da blir det  
uleselig på små flater. Navnet må være  
registrerbart i Brønnøysundregisteret og 
som varemerke.

Gruppen ønsket at navnet skal bidra til 
å identifisere oss. Få organisasjonen til å 
framstå som relevant også for dem som 
ikke er blinde. Synliggjøre hva vi slåss for. Ta 
vare på den troverdighet og anerkjennelse 
vi har i dag. 

Det ble avholdt arbeidsmøter hvor mange 
forslag «ble født» og mange ble lagt til side, 
til man sto igjen med tre navneforslag.  

Skal Norges Blindeforbund 
endre navn?Tekst: Mia Jacobsen

Landsmøtet i 2017 vedtok at det skulle gjøres en utredning om et 
eventuelt nytt navn for Norges Blindeforbund. Det har vært en prosess 
som har resultert i forslag til tre navn fra en arbeidsgruppe. 
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Forslagene er …
Egil Rasmussen, Arne Eriksen og Sølvi  
Marie Risøy fremmet to forslag, med  
samme undertekst.

Forslag 1:
SYN - For svaksynte og blinde 

Forslag 2:
SYNSFORBUNDET - For svaksynte og blinde

Begrunnelse fra Rasmussen, Eriksen og 
Risøy:
Ved at «syn» erstatter «blind» i navnet vårt, 
framstår vi som en mer offensiv og fram-
tidsrettet organisasjon.

Altfor mange lar i dag være å ta kontakt 
med Blindeforbundet på grunn av de asso-
siasjonene navnet gir. Øyeleger rapporterer 
at pasienter ikke ønsker henvisning til  
Blindeforbundet da de ikke vil assosieres 
med «blind». 

Samtidig er det viktig å ta inn ordet «blind» 
i underteksten. Det skal ikke være stigmati-
serende å være blind. Mennesker som kom-
mer i kontakt med organisasjonen vår og 
møter blinde, får et utvidet perspektiv på 
hva det betyr å ikke se. 

«SYN» er et moderne navn som taler til 
vår tid. Når både navnet og underteksten 
er kort, vil det trolig føre til at også under-
teksten blir mer brukt der organisasjonen 
kommuniserer med omverdenen. 

«SYNSFORBUNDET» tar opp i seg vektlegg- 
ingen av syn, samtidig som forbundet mel-
lom synshemmede blir understreket. Dette 
navnet kan dessuten gi en lettere over-
gang fra vårt nåværende navn – «BLINDE-
FORBUNDET» i det daglige. Og det sier at vi 
er en interesseorganisasjon.

Inga Britt Kjellevold Haugen, Leif Wien  
Jensen og Mia Jacobsen hadde ett forslag: 

Forslag 3:
BLINDEFORBUNDET - for alle som sliter med 
synet

Begrunnelse fra Kjellevold Haugen, Wien 
Jensen og Jacobsen:
Selve navnet er en forenkling fra det for-
melle «Norges Blindeforbund» til det  
muntlige «Blindeforbundet». Den muntlige 
formen signaliserer en løsere «snipp».  
Undertittelen brukes til å fortelle at vi er 
til for alle som sliter med synet. Det er en 
tydelig og åpen invitasjon til svaksynte.

Undersøkelser viser at en viktig grunn til 
at svaksynte ikke melder seg inn i Norges 
Blindeforbund, er at bredden i våre tilbud er 
ukjent. Det viser at vi først og fremst har en 
kommunikasjonsjobb som må gjøres. 

Blir det offisielle navnet «Blindeforbundet», 
må vi bruke anledningen til å lansere en ny 
og friskere visuell profil med sterkere fokus 
på syn. Det må også gjenspeiles i kommu-
nikasjon, aktiviteter og tilbud. Kombina-
sjonen av et mindre formelt navn, en åpen 
invitasjon til alle som sliter med synet og en 
frisk visuell profil viser at det har skjedd et 
taktskifte i organisasjonen – uten at vi risi-
kerer å miste den kjennskap og troverdighet 
som er bygget gjennom mer enn hundre år. 

Administrasjonen ble også bedt om å  
gjøre en beregning av kostnader og risiko 
ved et eventuelt navneskifte. Den analysen 
kommer vi tilbake til i neste Synspunkt.



26

Oppsummering etter 
varslersak
Av: Norges Blindeforbund

Høsten 2017 så Elisabet Israelsen ingen 
annen mulighet enn å sende et varsel 
om grov seksuell trakassering, da hun 
først hadde forsøkt å rette muntlig  
kritikk, uten å få svar på dette.

Norges Blindeforbunds egen granskning 
av varslingen konkluderte med at Israelsen 
var utsatt for seksuell trakassering i form 
av grove og negative rykter og uttalelser 
av seksuell karakter i perioden før og  
under landsmøtet 2017. Hendelsene er 
etter sin karakter egnet som et virkemid-
del for å sverte integriteten til Israelsen.

Norges Blindeforbund tar fullstendig av-
stand fra slik adferd som undersøkelsen 
vår har påvist at har skjedd. Våre etiske 
retningslinjer sier at vi skal behandle 
hverandre med respekt. Slik ryktespred-
ning er ikke en respektfull behandling. 

Norges Blindeforbund beklager overfor 
Elisabet Israelsen at hun har blitt utsatt 
for uttalelser av seksuell karakter som 
ikke er forenlig med våre etiske retnings-
linjer.

Nedenstående er også sendt til: Sentralstyret, landsstyret, 
alle fylkeslagsstyrer (daglige ledere bes om å videresende 
til sine respektive styrer), og alle ansatte. 

Norges Blindeforbund skal være en  
trygg og åpen organisasjon, der man  
kan være politisk aktiv, arbeide eller 
medlem uten å møte brudd på arbeids-
miljø, retningslinjer mot uønsket  
seksuell oppmerksomhet eller etiske 
retningslinjer. I etterkant av varslingen 
er det satt i gang et arbeid for å jobbe 
systematisk med organisasjonskulturen 
vår for å sørge for at vi får det slik.

Norges Blindeforbund ønsker å rette 
en takk til Israelsen som har vist mot 
til å sette fokus på uønsket adferd i 
organisasjonen. 

Israelsen har synliggjort for oss at 
dette har medført store belastninger 
for henne. Norges Blindeforbund  
fremholder at nettopp slike eksempler 
på uønsket adferd vi ikke aksepterer  
skal være med på å endre samtaleklima 
og organisasjonskulturen både for  
ansatte, tillitsvalgte og medlemmer.

NORGES BLINDEFORBUND
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Rollen til brukerrepresentanten i Navs faglige 
utvalg for førerhundspørsmål
Av: Thea Økland, brukerrepresentant | Foto: Arve Svanøy

Alt som har med behandling av førerhundre-
laterte saker ligger under Nav Hjelpemiddel-
sentral Hedmark. Dette har forenklet situ-
asjonen for brukerne, men også for Nav og 
Faglig utvalg.

Interessepolitikk i samhandlingsforum
I 2017 opprettet Arbeids- og velferdsdirekto-
ratet et samhandlingsforum med tanke på 
interessepolitiske saker og forhold for fører-
hundbrukere. Her sitter representanter fra 
direktoratet, Nav, leder av Faglig utvalg og re-
presentanter fra begge interesseorganisasjo-
nene for førerhundbrukerne (Blindeforbun-
det og Norges førerhundforbund). Formålet 
er at brukernes interesser skal bli hørt. Alt fra 
kvalitet til kvantitet.

Brukerrepresentanten blir orientert om saker 
forumet tar opp. Men det ligger ikke i mitt 
mandat å jobbe med interessepolitikk i ut-
valget. Brukere som ønsker å ta opp forhold 
som ligger utenfor brukerrepresentantens 
arbeidsområde, må derfor henvende seg til 
førerhundklubber og organisasjonene. For-
ventningene om en bedre interessepolitisk 
hverdag for førerhundbrukerne må altså 
rettes til samhandlingsforumet gjennom 
respektive organer.

Det er bare å ta kontakt
Ikke sjelden får jeg forelagt interessepolitiske 
spørsmål fra brukere, som nok har forvent-
ninger til at jeg kan ordne opp. Det kan jeg 
ikke ut fra hva som er definert som mitt ar-

beidsområde. Det er overnevnte organisasjo-
ner som har «påvirkningsmyndighet» overfor 
Nav og direktoratet. Det er derfor viktig at 
du som førerhundbruker benytter rett organ 
for påvirkning. Jeg ønsker å være lydhør om 
interessepolitiske forhold, og jeg kan kontak-
tes i saker som har med deg og førerhunden 
å gjøre. Det er det som er en av brukerrepre-
sentantens roller. Jeg kan kontaktes på  
brukerrepresentanten@gmail.com

I løpet av de ni årene jeg har sittet som brukerrepresentant i Faglig utvalg for førerhund-
spørsmål, har jeg opparbeidet meg en solid erfaring og kompetanse. Arbeidet i utvalget er 
ikke endret med tanke på enkeltsaker. Men utvalget har gjennomgått strukturelle endringer.

Lang erfaring: Thea Økland har hatt fører-
hund i over 35 år. Hun tar gjerne med seg  
Teddy på hytta til avslapning. I ni år har hun 
vært brukerrepresentant og er nylig utnevnt 
for en ny periode.

mailto:brukerrepresentanten@gmail.com
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Opplevelsesuke på Solvik syn- og mestringssenter
8. - 12. august 2019

For deg i alderen 30 til 55 år som har lyst til 
å oppleve noe nytt, tøye egne grenser og 
treffe andre synshemmede. En uke med 
variert og innholdsrikt program, der sosialt 
felleskap, fysisk aktivitet og nyttig kunn-
skap er beskrivende for årets kursopplevelse. 
Solvik har et hav av aktivitetsmuligheter 
både ute og inne.

Det planlegges en dagstur til Voss. De har 
mye å by på, alt fra vindtunnel til rafting 
nedover Vosso, som kan gi både spenning og 
glede. I tillegg blir det besøk fra Røde Kors og 
en ekte verdensmester i cocktailmiksing! Om 
det blir anledning til en fjelltur, får tiden vise. 

Kurstilbudet er landsdekkende. Trenger du 
mer enn en arm å holde i, bør du ta med 
egen ledsager. Kursledere er Jan Helge 

Svendsen (barne- og ungdomsavdelingen) 
og Silje Edvardsdal Thon (rehabiliteringsav-
delingen Vest). 

Egenandel pr. person pr. habiliteringsdøgn er 
kr. 495 i enkeltrom og kr. 320 i dobbeltrom. Er 
du ikke medlem er prisen kr. 670 per døgn.

Det vil tilkomme en ekstra transport-/ ut-
fluktspris pr. deltaker på kr. 500. Utover dette 
dekkes opphold og reise av HELFO og Norges 
Blindeforbund. Det settes opp fellestransport 
tur/retur Bergen Busstasjon.

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

Påmeldingsfrist 24. juni 2019.

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

ColorStar - finner fargen for deg

 
 

Vi hjelper øynene dine!

ColorStar er en ny og 
forbedret fargeindikator.
Fargegjengivelsen er nå 

mer nøyaktig, og den  
gjengir 1000 ulike farger.

Liten og lett, og tydelig tale 

www.adaptor.no   tlf: 23 21 55 55

mailto:booking.solvik@blindeforbundet.no
http://www.adaptor.no
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Evenes syn- og mestringssenters ven-
ner er en støtteforening med betalende 
medlemmer. Formålet for foreningen er 
inntektsarbeid og frivillig arbeid for å øke 
trivsel og kvalitet for brukere av Evenes 
syn- og mestringssenter. 

I år har senteret 50-årsjubileum, noe som 
skal markeres. 

Du kan støtte oss på følgende måter:
•  Gi din grasrotandel til foreningen   
•  Bli medlem ved å betale inn kr. 100 til 

foreningens kontonummer. Merk din 
betaling med «medlemskontingent  
og ditt navn». Medlemskap kan også 
tegnes i resepsjonen ved Evenes syn- og 
mestringssenter.

•  Gi et økonomisk bidrag ved å betale inn 
på foreningens kontonummer. Merk din 
innbetaling med «gave»

Evenes syn- og mestringssenters venner 
Organisasjonsnummer: 997 736 389 
Kontonummer: 4605.41.58300 
Vippskonto Evenes syn- og mestringssenters 
venner 
Facebookgruppe Evenes syn- og mestrings-
senters venner 
Adresse: Forraveien 255, 8533 Bogen i Ofoten 

For Evenes syn- og mestringssenters venner
Steinar Volden 
Leder

Mobil 470 38 990 
e-post: steinar.volden@gmail.com  

Hvordan 
motivere til 
mer bruk 
av punktskrift?
Hvordan kan du bruke punktskrift i 
hverdagen, på skolen og i arbeids- 
livet? Bli med på en dag med 
punktskrift som tema! 

Offentlig utvalg for punktskrift (OUP) 
inviterer i samarbeid med Norsk lyd- og 
blindeskriftbibliotek (NLB) til konferanse 
om hvordan man kan motivere til mer 
bruk av punktskrift. Denne dagen konsen-
trerer vi oss om brukerperspektivet. Hva 
trenger leseren for å bli god punktskrift-
leser? Nye og erfarne punktskriftlesere 
oppfordres til å delta aktivt denne dagen.

Konferansen er gratis, og lunsj er 
inkludert.

Mer informasjon om konferansen på 
www.punktskriftutvalget.no

Tid: Torsdag 13. juni kl. 10-16
Sted: Nasjonalbibliotekets auditorium, 
Solli plass, Henrik Ibsensgt. 110

Påmelding: Send en e-post til 
oup@punktskriftutvalget.no.

Påmeldingsfrist: 31. mai 2019.

For arrangementskomiteen v/ OUP
Liv Kristin Saur

Evenes syn- og 
mestringssenters 
venner

mailto:steinar.volden@gmail.com
http://www.punktskriftutvalget.no
mailto:oup@punktskriftutvalget.no
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Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi deg mer om hvordan vi kan 
hjelpe deg med brukerstyrt personlig assistanse.

Humana omsorg og assistanse, Strandveien 35, 1366 Lysaker, 
bpa@humananorge.no, humananorge.no.

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK/ISTOCK.COM

mailto:bpa@humananorge.no
https://www.humananorge.no
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Digital 
skaperkraft

Les mer på www.daisy.no

La barna bruke dagens 
teknologi til å øve på 
ferdigheter fremtidens 
næringsliv vil ha  
behov for.

fu
tu

ria
.n

o

skaperkraftskaperkraft

Gjør programmering  
til en lek!

Daisy AS, Ultvetveien 21, 3512 Hønefoss, 
Tlf: 417 84 500, post@daisy.no

974 80 800

stendi.no/bpa

Vi i Stendi Assistanse lytter til den enkeltes 
ønsker og skreddersyr BPA-ordningen for 
blinde og synshemmede. Om ønskelig bistår 
vi gjerne med å � nne de riktige assistentene. 

For den som vil, kan vi også hjelpe til med 
søknaden og gi grundig opplæring i det å 
være arbeidsleder. 

Vi er alltid tilgjengelige, og våre rådgivere kan 
gi deg veiledning på telefon 24 timer i døgnet, 
365 dager i året.

Ring oss gjerne! Det er helt uforpliktende.

Smidig BPA for 
synshemmede

http://www.daisy.no
http://www.daisy.no
http://www.daisy.no
mailto:post@daisy.no
http://www.daisy.no
https://stendi.no/bpa
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TT-demonstrasjon 
i Hurdal
Tekst: Vegard Valestrand | Foto: Mia Jacobsen

Tilrettelagt transport (TT) er kampsak 
nummer én for Blindeforbundet. Det fikk 
hele regjeringen merke da vi markerte oss 
under budsjettforhandlingene i mars.

19. mars møttes de fire regjeringspartiene 
på Hurdalsjøen Hotell for å diskutere hvor-
dan pengene skal fordeles i statsbudsjettet 
for neste år. Det er alltid en dragkamp om 
midlene, men i våre øyne er den nasjonale 
TT-ordningen blant det viktigste å bruke 
penger på. Derfor møtte over 20 av Blinde-
forbundets representanter opp med god 
lungekapasitet og fargerike plakater med 
klare budskap.

Må rettighetsfestes
I dag er åtte fylker med i den nasjonale 
TT-ordningen som sikrer brukerne om lag 
200 turer i året. Blindeforbundets mål er 
at samtlige fylker skal ta del i ordningen så 
fort som mulig, og ikke minst at den skal bli 
rettighetsfestet. Altså at pengene går til de 
som trenger det.

For å vise regjeringen hva TT betyr fortalte 
plakatene om ulike hverdagslige aktiviteter 
som blir lettere tilgjengelig med TT. Som for 

eksempel foreldremøter eller å dra på date. 
Vi hadde også en plakat for hver bokstav i 
teksten «TT=frihet» som ble holdt opp når 
de sorte regjeringsbilene kjørte forbi. 

Statsråd stoppet
Blant de som tok seg tid til å prate med oss 
var kultur- og likestillingsminister Trine Skei 
Grande (V). Hun fortalte at moren hennes 
ser dårlig, og har fått TT-kort.
– Jeg kjenner godt til dette. Min mor har 
fått mye mer bevegelsesfrihet etter at hun 
fikk TT-kort, sa Skei Grande som likevel ikke 
kunne love noe om når man skulle komme i 
mål med den nasjonale TT-ordningen.

TT = frihet: Trine Skei Grande stoppet for 
en prat med assisterende generalsekretær 
Karsten Aak og seksjonsleder Sverre Fuglerud.




