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Synspunkt

Sammen er vi sterke
I skrivende stund er landet vårt i en unntakstilstand. 
Det preger oss alle. Å besøke gode venner, drikke 
morgenkaffen sammen med kollegaer eller gå på 
konsert - gjøremål vi har tatt for gitt - er i disse dager 
uaktuelt. Nå som kurs og aktiviteter i Blindefor-
bundet er satt på vent, forsvinner også møteplasser 
med andre i samme situasjon som en selv. Isolasjon 
og ensomhet er ikke fremmed for mange som ikke 
ser, og slik situasjonen er nå, rammer den våre 
grupper enda mer. Derfor er det viktig at vi i denne 
tøffe tiden tar godt vare på hverandre. Ring en venn 
og hør hvordan det går! Det gjør også fylkeslagene i 
disse dager til sine medlemmer. 

Mange ansatte, både i Blindeforbundet og andre 
bedrifter, er permitterte og flere er usikre på om de 
har en jobb å gå til når denne situasjonen er over. 
Bekymringen over å ikke få arbeide, har vært til 
stede for mange synshemmede lenge før denne 
krisen inntraff. Blindeforbundet kjemper for at alle 
som ønsker det, skal få muligheten til en jobb. I 
denne utgaven av Synpunkt har vi fire eksempler 
på svaksynte og blinde som har sin selvsagte plass 
i arbeidslivet! 

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, illustrasjoner: vector-
stock.com, trykk: 07 Gruppen AS.  
ISSN 2464-3904.

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
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Midt på Finnmarkskysten, litt øst for Nord-
kapp ligger Lebesby. Her er Trond født. Barn-
dommen var fin og opplevelsesrik, og han blir 
gråtkvalt når han tenker tilbake.
– Jeg hadde det så fint, sier han.

Da han var syv flyttet han til Trøndelag og 
Melhus for å gå på Tambartun blindeskole. 
Her lærte han å lese og skrive punktskrift 
og alt det andre vi alle lærer på skolen. 
Han husker spesielt godt kontrastene ved 
påsketider. Hjemme i Lebesby var det snø-
skuterferie, og på skolen på Melhus var det 
veranda og varmende sol. 

Fellesskapet viktig i hverdagen
For ti år siden gikk ferden sørover, til Hønen 
går bo- og mestringssenter. Det er et døgn-
bemannet botilbud med 26 leiligheter og 
tilrettelagte tjenester. Alle leilighetene har 
stue med kjøkkenkrok, soverom og bad. Alt 
er universelt utformet. I fellesområdene har 
man sosialt samvær, kurs- og aktivitetstilbud 

og måltider spiser mange sammen. Men alt 
er opp til den enkelte. 
– Her er det veldig bra. Vi bryr oss om 
hverandre og passer på, forteller Trond.

Trond har en trivelig leilighet hvor det er 
orden i sysakene. På veggen henger et flott 
bilde av The Beatles. Dette er det en helt 
spesiell grunn til. Han elsker nemlig 
musikken deres. Trond er også en ivrig 
radiolytter, og hører mye på NRK Alltid 
Nyheter.

Tronds store drøm er at Hønen gård skal få 
bygd et eget og helt ekte lydstudio i stua. Og 
da ikke noe moderne noe.
– Med skikkelige gammeldagse båndspillere. 
Du kunne få til så mange fine effekter 
med dem, sier han med et smil og sitring 
i stemmen. 

En jobb å gå til
Vegg i vegg, i egen bygning, ligger Adaptor. 
Dette er arbeidsplassen til mange av Hønens 
beboere, også Trond som monterer lysbrytere 
og pakker ulike produkter. Å bo og arbeide i 
Hønefoss angrer ikke Finnmarkingen på, til 
tross for avstanden til hjemplassen. 
– Dette har vært det riktige valget i livet, rett 
og slett, fastslår Trond.

Ønsker du å bo på Hønen gård bo- og 
mestringssenter?
Telefon 32 18 13 80, hg@blindeforbundet.no. 
Det trengs ikke eget søknadsskjema. 
Søknader behandles fortløpende. Det er 
hjemkommunen som må søke om tjenesten.

– Her er det så bra
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Valgte rett: Trond er glad han valgte å 
skape sitt eget hjem på Hønen gård bo- 
og mestringssenter.

Det er ingen tvil om at det er godt å bo på Hønen gård bo- og mestringssenter i Hønefoss. 
Uansett hvem man spør, så skryter de av fellesskapet. En av dem som stortrives er Trond 
Johan Myhre Jansen (50), med eget hjem, trygg arbeidsplass og et unikt fellesskap.

mailto:hg@blindeforbundet.no
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som passer vår gruppe godt. Selv om 
vi har statlige midler er det fylket som 
bestemmer reglene. Et helt nytt fylkes-
ting som ikke har med seg all historien fra 
før, krever at vi må passe på hele tiden, 
og det brukes mye tid på skolering av nye 
politikere. Også den offentlige transporten 
skal samordnes og bli mest mulig lik i hele 
fylket. I Trondheim har det i tillegg blitt 
store endringer i både ruter og materiell. 
Vi må sørge for at de nye transportordnin-
gene kan ta oss synshemmede trygt fram. 

Vi i de to gamle fylkeslagene brukte god 
tid på sammenslåingsprosessen. Vi laget 
en god avtale som beskrev mye av hvordan 
vi ville ha det etter at vi ble ett lag. Avtalen 
ble drøftet og vedtatt på høst- og årsmøter. 
Dette ga mulighet for alle medlemmer til å 
si hva de mente og ønsket i en slik prosess. 
Dette har vært en suksessfaktor. Noe vi er 
stolte av!

Fra 1.1.2019 ble to fylkeslag slått sammen 
til ett. Det har vært en spennende 
prosess. To kulturer skulle bli én, og fysiske 
avstander har blitt mye større. Det har 
vært god vilje hos medlemmene, styret og 
administrasjonen til å få til dette. Og jeg 
mener det har vært en stor suksess!

Et hovedfokus for oss har vært at med-
lemmene fortsatt skal ha like gode tilbud 
som de har hatt før. Et viktig tiltak har 
vært å styrke lokallagene. I Trøndelag har 
vi nå syv lokallag. Disse gir tilbud nær der 
medlemmene bor. Vi har fortsatt kontorer 
både i Trondheim og Steinkjer slik at 
medlemmene kan henvende seg til Blinde-
forbundet som før.

Et samlet Trøndelag fylke gir også utfor-
dringer for de tjenestene vi bruker fra 
fylkeskommunen. De skal samordnes. To 
TT-ordninger skal bli én. Vi må passe godt 
på slik at vi får beholde en TT-ordning 

I skrivende stund skriver vi på den 
aller første årsmeldinga for Trøndelag 
fylkeslag av Norges Blindeforbund.
                                                                           Oddvar Øyan

Et samlet Trøndelag fylke
Av: Oddvar Øyan, leder for Norges Blindeforbund Trøndelag | Foto: Jørgen Juul

Stemmen 
fra 

Trøndelag
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Blindeforbundet er i mars og april 
synlige på legekontorer i hele Norge! 
Hvilepuls er en informasjonskanal 
som sendes på TV-skjermer på lege-
kontorenes venterom. Kort fortalt 
er det to tekstplakater uten lyd 
som forteller hva forbundet kan 
tilby personer med nedsatt syn. 

Flere har levert inn sine gamle briller til 
Specsavers. I februar dro Specsavers til 
Tanzania med 4 000 briller i kofferten, 
og under oppholdet fikk de utført 1033 
synstester.

Anette Londal (26) er tatt ut til Para 
EM 2020 i bueskyting. I 2019 ble 
Londal tatt ut til VM i Nederland for 
første gang og fikk 5. plass. I år skulle 
Anette delta i Para EM i Italia i april, 
men det er utsatt. 

Treffsikker: Anette Londal skyter godt 
med pil og bue. Nå er hun plukket ut til 
para EM. Foto: Endre Vik Larsen.

Bergen Nasjonale Opera tilbyr nå synstolket 
opera. I forkant av forestillingen gis det 
omvisning på scenen for å gjøre deg kjent 
med scenografien. En synstolk forteller 
handlingen underveis i operaen (live), og alt 
som synges kan leses på norsk i en app på 
mobiltelefonen. 

– Det er en glede at det nå finnes nye  
muligheter for både syn- og hørsels-
hemmede som gjør at opplevelsen blir større 
når en kommer på opera, og for så vidt 
konserter og scenekunst. Det er avgjørende 
at teknologien er tipp topp, og at vertskapet 
som viser rundt på scenen og synstolken er 
dyktige, påpeker Nicolai Riise, programsjef 
hos Bergen Nasjonale Opera. 

Har 
du hørt 

at ... 

Unik kulturopplevelse: Opera med synstolking

Bergen Nasjonale Opera har samarbeid 
med Blindeforbundet i Hordaland. Operaen 
tilrettelegger også for hørselshemmede.

Opplev opera med synstolking under 
Festspillene i Bergen 22. mai.
Operaen Salome med musikk av Richard 
Strauss fremføres i Grieghallen.
For informasjon og bestilling: 
marked@bno.no, telefon 55 21 61 50. 
Husk å presisere at du trenger synstolket 
forestilling. Ledsager gratis entre, samt at 
du får 50 prosent rabatt på din billett.

Redaktørens kommentar: Denne teksten 
ble skrevet før regjeringens strenge tiltak 
for å hindre smitte av korona-viruset. Dette 
innebærer at arrangementet kan bli avlyst.

mailto:marked@bno.no
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eller traineestilling, på veien til fast jobb. 
Jeg har selv gjort dette og fått vise hva jeg 
kunne, slik at arbeidsgiveren min kunne 
ansette meg med større trygghet.

Når man får en jobb, er det viktig å kunne 
gjøre den. Hver enkelt av oss må benytte 
hjelpemidler og støtteordninger som 
kan hjelpe oss. Lese- og sekretærhjelp 
og funksjonsassistent er ordninger som 
kan benyttes når IKT-systemene eller 
andre ting ikke er tilgjengelig, slik at vi 
kan benytte disse effektivt. Hjelpemidler 
og tilrettelegging må være klare fra første 
dag.

IKT-systemer skal være universelt utformet. 
Vi jobber for at dette skal bli et lovkrav og 
for at krav i anskaffelser er såpass sterke at 
leverandørene av IKT-systemer blir nødt 
til å levere systemer som er universelt 
utformet.

Det er viktig for deg som vil jobbe at du får 
en jobb. Det er også viktig for oss andre at 
du får det.  

Alle bør få mulighet 
til å jobbe
Av: Terje André Olsen, leder i Norges Blindeforbund  
Foto: Tom Egil Jensen

I Blindeforbundet vil vi hjelpe hverandre i 
jobbsøkerprosessen slik at vi er trygge på 
hva hver enkelt av oss vil gjøre. Derfor 
har vi karriereverksteder og mentorer som 
kan hjelpe.

Vi erfarer at svaksynte og blinde møter 
fordommer i jobbsøkerprosessen. Hoved-
problemet er at arbeidsgivere har gale for-
ventninger til hva vi kan gjøre. Vi synliggjør at 
synshemmede er i ulike yrker for å vise at vi 
kan, og vi spøker med fordommene i videoer 
for å få folk til å tenke annerledes. Vi arbeider 
for en radikal kvotering til intervju for at 
funksjonshemmede skal ha krav på å komme 
til intervju dersom de fyller minstekravene til 
stillingen. Dette må til for å skape en arena 
for dialog med arbeidsgiveren om hvordan vi 
vil gjøre arbeidsoppgavene.

Norges Blindeforbund mener at når 
funksjonshemmede er likt kvalifisert 
med personer uten funksjonshemming 
så skal personer med redusert funksjons-
evne ha fortrinn. Redusert funksjonsevne 
betyr ikke redusert arbeidsevne.

Vi må være åpne for å starte arbeidslivet 
i en midlertidig jobb, som en praksisplass 

Å sikre mulighet til å få arbeid og kunne leve av det, har vært på 
dagsordenen vår siden 1900. Dette er det ikke alle som får ta del i. 
Noen er av helsemessige årsaker forhindret, og de må ha en 
uføretrygd til å leve av. Andre vil og kan jobbe, men får ikke jobb. 
Det er de jeg snakker om når jeg sier at alle må få en jobb. 

Blindeforbundet mener:
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Stortrives på lufta: I over 10 år 
har Yngve Stiansen jobbet i NRK 
Sørlandet og radiolytterne kjenner 
godt igjen stemmen hans.  
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og ledig. I dag holder vi fremdeles kontakt, 
forteller han.

Glemmer at han er blind
Yngve forteller at på jobb glemmer 
kollegaene ofte at han er blind. 
– De kan for eksempel si til meg hvis 
jeg holder på å snuble i noe: «Nå må du 
se deg for».

Journalisten stortrives i jobben sin.
– Vi har en uformell tone og kan tøyse og 
tulle om det meste. Gode kolleger og et 
godt arbeidsmiljø betyr mye for meg.  
Gjennom årene har jeg fått et stort nett-
verk både på jobb og privat, sier Yngve som 
fort blir kjent med nye mennesker. Han er 
blid, lett å like og har en fin utstråling. 

Han har øyesykdommen RP og kunne se 
som barn. Synet var stabilt til han var 20 år. 
Da gikk det raskt nedover.
– Jeg ønsker å ha et godt liv selv om jeg er 
blind.

– I perioder har jeg vært nedstemt, men aldri 
blitt slått helt ut. Jeg bestemte meg for å 
ha et godt liv til tross for synshemningen, 

tilføyer han.

Yngve er gift og har en sønn på ti år 
som er seende. Hans kone er derimot 

Morgenstemmen 
på Sørlandet

Tekst: Ingrid Stephensen | Foto: Kristin Heia

Yngve Stiansen er journalist og leder NRK Sørlandets 
radiosendinger om morgenen uten problem.  

Lite vet lytterne om at 43-åringen ikke kan se.

– Jeg har ikke en skjerm foran meg til å lese 
på. På telefonen og PC-en tar jeg imidlertid 
i bruk talesyntesen, som er en programvare 
som leser høyt for meg. Jeg må pugge 
teksten og huske alt. Jeg har trent meg opp 
til å huske ting og til å kunne alt utenat. 
Jeg bruker mer tid og krefter på å utføre 
oppgaver som hadde gått fortere hvis jeg 
kunne se, men jeg har heldigvis svært god 
hukommelse, forteller Yngve.

Behagelig stemme
Radiolytterne kjenner godt igjen stemmen 
hans, og den oppleves svært behagelig.
– Mens de andre journalistene leser opp 
nyhetene, snakker jeg. Stemmen min høres 
derfor naturlig ut. Jeg har også svært god 
hørsel, som gjør at jeg lett fanger opp ny-
anser i språket mitt. Når man har mistet én 
sans, blir de andre sansene skjerpet, mener 
Yngve bestemt.

I hele 11 år har han arbeidet på NRK Sørlan-
dets kontor i Kristiansand.  Yngve Stiansen 
er en allsidig journalist som ble nominert til 
Sørlandets pressepris i 2014 og 2018.
– Jeg liker å intervjue folk om deres liv, hva 
de har gjort og opplevd. Jeg husker godt 
da jeg intervjuet en kvinne på 90 år 
som hadde debutert som forfatter 
ved å gi ut en diktsamling. Vi fikk 
god kontakt og samtalen gikk lett 

Møt et 
medlem
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synshemmet. Hele familien stortrives på 
Sørlandet. Selv om Ynge lever et godt liv på 
den bløte kyststripen, har han ikke gjort 
sørlending av seg. Han liker verken krabber 
eller blåskjell, og ikke skarrer han på r’en. 

Opptatt av teknologi
– Når jeg ikke er på jobb, dyrker jeg mine 
hobbyer. Jeg er opptatt av teknologi og nye 
digitale hjelpemidler som gjør hverdagen for 
synshemmede lettere. For tre år siden laget 
jeg en YouTube-kanal om hverdagsteknologi, 
hvor man kan få tips til nyttige apper og ulike 
produkter som for eksempel vaskemaskiner, 
komfyrer, mikrobølgeovner og oppvask-
maskiner. Jeg følger med på det nyeste innen 
teknologi som er på markedet. 

Yngve er en etterspurt foredragsholder. 
Han holder kurs for synshemmede over 
hele Norge.

Aasto
Hjelpemidler

A A S T O  -  N Y T T 
H J E L P E M I D D E L F I R M A

Nye muligheter for egenaktivitet, 
samspill og mestring.

Nettbrett med vibrasjon, lydef-
fekter og norsk tale- syntese.

HMSnr. 255604. Artnr. AF-P1

Varsler deg om hindringer fra 
bakkeplan til hodehøyde ved 
hjelp av vibrasjon i håndtaket.

HMSnr. 265943. Artnr. AU-1-125

T: 47462722

E: post@aasto.no

A: Kuvågvegen 83

   5209 OS

www.aasto.no

D O T  W A T C H
K L O K K E  M E D  P U N K T S K R I F T

Få verden tettere på. 

Les meldinger fra telefonen direkte 
på håndleddet. Alt på norsk.

Se hvem som ringer.

Dato og tid helt lydløst.

HMSnr. 255606. Artnr. AD-W1

F E E L I F
T A K T I L T  N E T T B R E T T

U L T R A C A N E
M O B I L I T E T S S T O K K  M E D  U L T R A L Y D

Vi gjør hverdagen enklere 
og tryggere.

– Det er viktig at man lærer å bruke nye  
digitale hjelpemidler. Det gjør livet lettere. 
Jeg holder også inspirasjonskurs. Alt for 
mange blinde og synshemmede er passive 
og inaktive, mener Yngve som håper at  
kursene bidrar til at flere opplever at de 
mestrer livet bedre. 

Han er aktiv og engasjert, og alt dreier  
seg ikke om teknologi på fritiden, han tør 
å prøve nye ting, som for eksempel å spille 
piano på gehør.
– Jeg er veldig glad i musikk og begynte å 
spille på gehør på pianoet vi har hjemme. 
Jeg spiller all slags musikk, både gospel 
og viser i kirkene og bedehusene i Kristian- 
sand, sier Yngve som ikke er redd for nye 
utfordringer.

mailto:post@aasto.no
http://www.aasto.no
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BPA = frihet +
selvstendighet
Mennesker med et langvarig assistansebehov har rett til 
å være sjef i eget liv. Vi i Stendi Assistanse brenner for å 
levere tilpasset og smidig BPA.

Våre medarbeidere har mer enn 10 års erfaring med å 
skreddersy gode BPA-løsninger for våre kunder.  

Finn ut mer på stendi.no/BPA

Smidig BPA 
tilpasset ditt liv

Har du spørsmål om BPA?

Våre rådgivere kan gi deg 

veiledning 24 timer i døgnet, 

365 dager i året. 

Kan vi svare på alt? Ja, det vil 

vi ydmykt påstå. Er det noe vi 

kan, så er det BPA.

Ring BPA-telefonen 
974 80 800

assistanse

https://www.stendi.no/bpa
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Aldersrelatert maculadegenerasjon 
(AMD) er den vanligste årsaken til sterk 
synshemning hos personer over 50 år. 
Det er en øyesykdom der den gule 
flekken (macula) sentralt i netthinnen 
svekkes slik at skarpsynet gradvis blir 
dårligere.

De siste årene har det skjedd mye 
innen AMD-forskningen, og nå har 
man for første gang en behandling 
for tørr AMD hvor synet faktisk bedrer 
seg og forandringene i macula går 
tilbake til et mer normalt stadium.

– Dette er noe av det mest lovende 
jeg har sett innen AMD-behandling 
noensinne, sier Utheim.

– Behandlingen er godkjent i Europa og 
kalles lysbehandling, såkalt fotobiomod-
ulering. Netthinnen eksponeres for lys 
i spesifikke bølgelengder ved tidlig- og 
mellomstadium av tørr AMD gjennom 
et CE-godkjent medisinsk utstyr kalt 

Valeda. Etter lysbehandling har man 
observert at typiske AMD-forandringer 
kalt «druser», eller avleiringer, i øye-
bunnen har gått tilbake. Dette er et 
oppsiktsvekkende funn, forteller Utheim 
entusiastisk. Øyehelseklinikken der hun 
arbeider, har nå fått Valeda og tilbyr 
fotobiomodulering mot tørr AMD.

Forebyggende effekt
Det blir spennende å følge med på 
resultatene av lysbehandlingen, og 
Utheim lover å holde Blindeforbundet 
oppdatert.

– Forventningene etter å ha gjennom-
gått Valeda er at synet skal bli merkbart 
og målbart bedre. Hos noen kan man 
også se at AMD-forandringene i øyet går 
tilbake til et tidligere stadium. På den 
måten kan man tenke seg at Valeda 
også har forebyggende effekt. Valeda 
virker imidlertid ikke på alvorlig, langt- 
kommen AMD hvor synet er svært dårlig, 
sier Utheim.

Ny og spennende behandlingsmetode:

Lys mot tørr AMD
Tekst: Mia Jacobsen og Turid Næss/Dagbladet | Foto: Nina Hansen/Dagbladet

Forskere kan endelig ha funnet en måte å behandle den 
utbredte øyesykdommen tørr AMD på. Lysbehandlingen 
Valeda gir lovende resultater, ifølge øyelege og forsker 
Øygunn Utheim.
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Hun forteller at forskning som sammen-
ligner AMD-pasienter som har fått 
Valedabehandling med personer som 
har fått placebo ( juksebehandling), 
viser at de som fikk Valeda-behandling 
oppnådde bedre syn sammenlignet 
med placebo. Ingen av personene fikk 
bivirkninger. Valeda ble godkjent som 
medisinsk behandling i EU i 2018 og har 
vunnet to innovasjonspriser.

– Spennende behandling
Jorun Krag Dahle (77) har levd med 
tørr AMD i ti år, og er glad hun har 
funnet en måte å stoppe svekkelsen av 
skarpsynet på.

Valeda-behandling: Jorun Krag 
Dahl (innfelt) får lysbehandling 
hos øyelege Øygunn Utheim 
ved Øyehelseklinikken. 

– Det å leve med dette har gjort aldrings-
prosessen mer utrygg, med tanke på 
hvilke utfordringer jeg vil få i hverdagen 
om synet blir dårligere, sier Jorun.

Hennes håp er at behandlingen kan 
stanse sykdomsutviklingen, og at 
hun kan leve videre med det synet 
hun har nå.

– Behandlingen er så spennende. Jeg 
ser flotte fargenyanser, og det er ikke 
noe ubehagelig.
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Kosttilskuddet vi skrev om heter 
PreserVision AREDS2 softgel fra Bausch
& Lomb. Det er laget etter anbefalingene 
fra AREDS2-studien om forebygging av 
AMD. Utheim forklarer at kosttilskuddet 
har en liten, forebyggende effekt og virker 
kun i tidlig fase av AMD, og antakelig ikke 
ved våt AMD som per definisjon er sent 
stadium. Mange har imidlertid tidlig (tørt) 
stadium på ett øye og våt AMD på det 
andre øyet.

– Kosttilskuddet bedrer ikke synet, det 
bare bremser i noen grad utviklingen av 
AMD, presiserer Utheim.

Hvorfor holder det ikke å spise sunt?
– Det er vanskelig å få AREDS2-vitaminene 
og mineralene i seg gjennom vanlig norsk 
kost. For eksempel ville man daglig måtte 
innta 50 gram østers, 10 kilo spinat, 5 hele 
chilipepper og store mengder grønnkål.

Hvor får man tak i PreserVision?
PreserVision Areds 2 kapsler 120 stk 
(varenummer 256088) og Preservision 
Areds 2 Formula 120 softgel (varenummer 
644899) er reseptpliktige legemidler i 
Norge. Legemidlene krever altså gyldig 
resept fra lege med forskrivningsrett og 
godkjenningsfritak (kan notifiseres i 
apoteket) i Norge.

Kan man ikke bare bestille det på nett?
– Jo, man kan bestille det via internett. 
Kosttilskudd til privat forbruk importerer 
du på eget ansvar. Du må selv passe på 

at produktene du bestiller er i henhold til 
gjeldende norsk regelverk.

Er det farlig å ta dette uten å ha diskutert 
med fastlege eller øyelege?
– Nei, ikke hvis man ellers er frisk. Inn-
holdet av vitamin E er høyt i PreserVision, 
og en studie (ikke AREDS-studiene) har 
vist en liten økt risiko for prostata-
kreft ved inntak av høye doser vitamin E 
uten samtidig inntak av selen. Så dersom 
man har høy risiko for prostatakreft, bør 
det gjøres en avveining i samråd med 
lege. Vær også oppmerksom på at Preser-
Vision ikke inneholder alle nødvendige 
vitaminer og mineraler for kroppen. Man 
må rådføre seg med lege dersom man 
kan trenge annet tilskudd i tillegg (f.eks. 
ved underernæring, b-vitaminmangel). 
Dersom det ikke er påvist AMD, er 
det ingen grunn til å bruke penger på 
kosttilskuddet.

Hva med andre kosttilskudd?
– Det finnes også tilskudd mot AMD som 
heter Opthamin og Synvital. Ophtamin 
inneholder de ønskede vitaminene og 
mineralene, men kun 1/4 av anbefalt 
dose. Synvital inneholder cirka 1/10 av 
anbefalt dose. Ocuvite Complete inne-
holder de fleste av AREDS2- vitaminene 
og mineralene.

Kan AMD, tørr eller våt eller begge, 
opereres?
– Ikke per i dag, men det forskes på 
kirurgisk behandling både med stam-
celletransplantasjon og genterapi.

Spørsmål og svar om kosttilskudd mot AMD 
Tekst: Mia Jacobsen

Tidligere i Synspunkt har vi fortalt om kosttilskudd mot tørr AMD. Det 
er tydelig at dette er et interessant tema og at det opptar mange. Det er 
kommet mange spørsmål. Til å svare har vi fått øyelege Øygunn Utheim.
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På konsert med gode venner, nyter 
god musikk og lidt forfriskende i 
glasset - livet er herlig! Uten min 
personlige assistent ville ikke dette 
vært 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.

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!

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

Gjør programmering  
til en lek!

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

http://www.uloba.no
http://www.daisy.no
http://www.daisy.no
http://www.daisy.no
mailto:post@daisy.no
www.daisy.no
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Norges Blindeforbund 
og koronakrisen
Situasjonen rundt spredningen av Covid-19 viruset setter hele 
verden på prøve, og Norge er ikke noe unntak. I Blindeforbundet 
er det iverksatt omfattende tiltak for å hindre spredning. Alle våre 
avdelinger er, og vil bli berørt i tiden fremover.

I faser
I store deler av mars har organisasjonen 
gradvis innført tiltak for å hindre smitte-
spredning. Våre tre syn- og mestringssentre 
er stengt og kurs er utsatt på ubestemt tid. 
I skrivende stund er det drift ved fylkes-
lagkontorene våre. De har ikke åpent for 
besøk, men kan nås på telefon og e-post. 
17. mars stengte hovedkontoret i Oslo 
resepsjonen og dermed inngangsdøren 
for alt besøk uten avtale. Alle telefon-
henvendelser til hovedkontoret er videre-
koblet til vårt medlemssenter, som er 
betjent på dagtid.

– I løpet av første halvdel av mars, stanset 
vi også besøksaktiviteten fra våre 
rehabiliteringskontakter. Innsamlings-
virksomhet gjennom «dørbankerne» 
stanset, og alle større møter er utsatt. Det 
er også kursvirksomheten ved våre syn- 
og mestringssentre. Dette får dessverre 
også følger for våre ansatte, forklarer 
generalsekretær Karsten Aak.

– Vi har hatt flere drøftingsmøter med våre to 
fagforeninger, og sentralstyret har hatt møter 
på telefon for å diskutere den vanskelige 
situasjonen som organisasjonen nå er i.

Fagforeningene og sentralstyret støttet 
administrasjonens forslag om å stoppe all 
kursaktivitet på syn- og mestringssentrene 
i Hurdal, Solvik og Evenes, og dette er 
nå gjort. Det er også vedtatt å stoppe 
inntektsarbeidet i næringslivavdelingen 
inntil videre.

Permitteringer
– Det er sendt ut varsel om permittering av 
medarbeidere i flere deler av virksomheten. 
Dette er gjort i tråd med arbeidsmiljølovens 
retningslinjer, og vi har løpende dialog med 
juridisk avdeling i NHO og Abelia, sier Aak.

Permitteringen er gjennomført i flere 
runder. Per 23. mars er totalt 148 ansatte 
ute eller på vei ut, i full eller delvis 
permittering. Det er også sannsynlig at 
flere ansatte vil bli berørt på sikt.

– Som arbeidsgiver vil vi gjøre alt som står 
i vår makt for å ivareta denne prosessen på 
en best mulig måte for alle som blir berørt 
av permitteringen. Uansett blir dette en 
vanskelig situasjon for de som blir berørt og 
deres familier. På vegne av fagforeningene, 
sentralstyret og administrasjon så kan jeg 
ikke si annet enn at dette er en vanskelig 
situasjon for hele landet, også for Norges 
Blindeforbund som arbeidsgiver, sier Aak.
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Ringerunde til medlemmer
Våre fylkeslag er i gang med å ringe rundt 
til medlemmene for å høre hvordan de har 
det. Tidlig ute var nyansatte daglige lederen 
ved fylkeskontoret  i Hedmark, Terje 
Andreas Hoffstad.

– De aller fleste setter veldig stor pris på at 
jeg ringer, forteller han.

Hoffstad gir de som ønsker det, informasjon 
om hvor de kan henvende seg dersom 
de trenger bistand. Så veldig bekymret 
opplever han ikke at hedmarkingene er.

– «Det går bra med meg», sier de fleste når 
jeg ringer rundt, rapporterer Hoffstad.

I fylkeslaget i Oslo arrangeres det til vanlig 
seniorklubb hver uke, men denne er 
naturligvis også stengt nå. Aktivitør Aud 
Stenberg holder kontakten med seniorene 
på telefon minst én gang i uken for å høre 
hvordan de har det.

– Jeg ringer rundt og slår av en hyggelig 
prat med dem rett og slett. Mange føler 
seg veldig isolert, så da er det godt å få en 
telefon og få noe annet å tenke på, forteller 
Stenberg.

I skrivende stund forberedes «Z i 
telefonen», en nasjonal ringerunde til 
alle Blindeforbundets medlemmer.

Viktige telefonnumre
Ditt fylkeslag vil være tilgjengelig på e-post 
og telefon. Du finner kontaktinformasjon til 
alle våre fylkeslag her: 
www.blindeforbundet.no/fylkeslag 

Har du akutt behov for helsehjelp, ringer du 
113. Dersom du har et problem som ikke er 
akutt, ringer du fastlegen din, eller 116 117 
som er til nærmeste legevakt.

Stiftelsen DAM har en nyttig nettside med 
oppdaterte hjelpetiltak som finnes i 
frivilligheten i Norge. Du finner det på deres 
nettsider her: 
www.dam.no/2020/03/17/hjelpetiltak-i-
forbindelse-med-koronaviruset

Trenger du hjelp med smarttelefon 
og apper?
Christian Thon i Blindeforbundet har 
support for deg som trenger hjelp med 
smarttelefon, Siri, SMS, apper og mer. Han 
kan også hjelpe deg så du kan høre vår 
nettradio Radio Z.

Ring Christian på tlf. 23 21 50 26 kl. 9-15 
mandag-torsdag, så hjelper han deg i gang.

Denne artikkelen ble sluttført 25. mars 2020.

Radio Z oppdaterer deg

Z Ni sendes direkte på ukedager mellom 
9 og 10, med reprise kl. 15 og 23. Radio Z 
høres på blindeforbundet.no/radioz

Radio Z Podkast kommer ut 
nærmest daglig på iTunes, Spotify 
og  blindeforbundet.no/lyd. 

Trenger du en prat eller 
praktisk bistand kan  
fylkeslaget ditt eller 

medlemssenteret hjelpe. 
Medlemssenteret 

21 97 70 00

http://www.blindeforbundet.no/fylkeslag
http://www.dam.no/2020/03/17/hjelpetiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset
http://www.dam.no/2020/03/17/hjelpetiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset
http://www.dam.no/2020/03/17/hjelpetiltak-i-forbindelse-med-koronaviruset
www.blindeforbundet.no/radioz
www.blindeforbundet.no/lyd


18

Eidsvoll rotaryklubb bedrer 
øyehelsen i Mosambik
Tekst og foto: Geir Finstad, rådgiver internasjonal avdeling

Fire års målrettet innsamling fra Rotary Eidsvoll og et stort 
engasjement fra optiker Lise Bjørnsen, har gitt befolkningen i 
Manica-provinsen i Mosambik et bedre øyehelsetilbud.

I Chimoio, i Manica-provinsen i Mosambik 
drifter Blindeforbundet et stort øyehelse-
prosjekt i samarbeid med Mosambikiske 
helsemyndigheter. 

Siden 2016 har Rotary Eidsvoll, med optiker 
Lise Bjørnsen i spissen, stått på og sam-
let inn midler. I februar var tiden inne for 
Lise og to andre representanter fra Rotary 
Eidsvoll, Gjermund Pekeberg og Pål Østby, 
å besøke prosjektet de støtter. Hele 738 745 
kroner har de klart å samle inn. Pengene 
har gått til innkjøp av operasjonsutstyr, 
inkludert et nytt operasjonsmikroskop, en 
ny maskin som skal brukes til operasjon 
av grå stær, en ambulanse og 13 under-
søkelsessett.

Som en viktig del av besøket har Lise som 
optiker besøkt to barneskoler og et universi-
tet i distriktet og undersøkt barneskoleelever 
og studenter. Lise jobbet svært lange dager 
for å kunne undersøke flest mulig barn og 
unge. Hun fikk god hjelp av Gjermund og Pål, 
samt fra medlemmer i Chimoio Rotary.

– Behovet og utfordringene var mye større 
enn jeg hadde trodd. Jeg er veldig glad for at 
Rotarys støtte har vært et så viktig bidrag 
til de øyehelsetjenestene befolkningen i pro-
vinsen trenger og nå får, sier Lise Bjørnsen.

Et viktig arrangement for å bidra inn i penge-
potten, og som vi tidligere har omtalt i 
Synspunkt, var Eidsvoll Rotarys storkonsert 
med lokale artister i mars 2017. 

Det nytter: Optiker Lise 
Bjørnsen fra Eidsvoll 
Rotary undersøker Teresa 
Gustavo (13) på skolen 
4. de Outubro i Chimoio, 
Mosambik.
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Blindeforbundet har fått tilbakemelding fra 
foreldre og optikere som er svært forvirret og 
bekymret over de nye retningslinjene. 

I høst bestemte regjeringen å innføre faste 
satser på briller til barn. Den øvre grensen er 
satt til 1200 kroner per brillepar opp til styrke 
+4 og 2400 kroner per brillepar til og med 
styrke +6. For briller med høyere styrke 
dekkes utgiftene fullt ut for de som kommer 
inn under ordningen. 

Mener det er et bedre regelverk
Jan Erik Grundtjernlien, seksjonsleder i 
virkemidlerseksjonen hos NAV/ Arbeids- og 
velferdsdirektoratet, sier han har forståelse 
for foreldrenes frustrasjon. 
– Jeg skjønner godt at foreldre er opptatt av 
at barna deres skal ha briller når de trenger 
det og at man bekymrer seg når det skjer 
endringer.

Samtidig mener han at NAV nå har fått 
på plass et tydeligere regelverk og bedre 
søknadskjemaer for barn som skal få dekket 
briller til behandling av amblyopi. Dette er 
en tilstand hvor synet er dårligere på det ene 
øyet enn det andre. 

Én endring i det nye regelverket er at foreldre 
får utbetalt penger av NAV. Frem til 1. mars 
gikk utbetalingen direkte til optikerne. 
Foreldre er derfor bekymret for om pengene 

fra NAV kommer tidsnok på konto. Grund-
tjernlien svarer at saksbehandlingen vil være 
på ti virkedager. 
– Det skal ikke være noen stor risiko for 
at foreldre må sitte igjen med store utlegg, 
sier han. 

Ikke overbevist
Blindeforbundet og Optikerforbundet mener 
de nye satsene er for lave til å dekke gode og 
funksjonelle briller. Dette er Grundtjernlien 
uenig i. 
– Vi mener det skal være et godt tilbud av 
briller til en fornuftig pris og satsene skal 
kunne dekke det, sier Grundtjernlien. 
Han legger til at for de barna som har behov 
for vesentlig dyrere briller enn det satsene 
dekker, skal det være mulig å få dekket det 
brillene koster. 

Seksjonsleder for samfunnskontakt i Blinde-
forbundet, Sverre Fuglerud, tror ikke at de nye 
retningslinjene vil gjøre ordningen bedre. 
– Det er lagt inn i statsbudsjettet at man skal 
spare 122 millioner kroner, så det er klart at 
det skjer en innstramming nå. Det tror jeg 
ikke man kan snakke seg bort fra. 

Fuglerud er blant annet kritisk til at NAV 
har som hovedregel at man kan forvente at 
barn er ferdigbehandlet for amblyopi når de 
er 10 år. 

Han peker på at det kan være barn over 10 år 
som er sterkt langsynte og ikke kommer til å 
få bedre syn, men trenger briller for å fungere 
på skolen. 
– Det synes vi er helt feil. Det er kjempedyre 
briller. Vi mener at alle barn i utgangspunktet 
burde få dekket brillekostnadene sine.

Nye regler for barnebriller 
skaper full forvirring
Tekst: Hilde Greve Mo

Regjeringens reduksjon i stønadsordningen 
til barnebriller skapte mye bråk da 
Statsbudsjettet ble lagt fram i høst. Mange 
foreldre er nå bekymret over det nye 
regelverket som trådde i kraft 1. mars.



20

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

 

Få et HAV av
muligheter!
- uansett funksjonedsettelse

BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE
HAV har egne tolker innenfor tale og skrift, samt
kompetanse innenfor haptisk kommunikasjon og ledsaging
for døvblinde. Dette kan benyttes i forbindelse med skole,
kurs eller andre hverdagslige gjøremål.

hav@havas.no 

45 22 22 88            

 Bygdøy allé 23, 0262 Oslo

http://www.bhss.no
mailto:hav@havas.no
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Data på jobben kan bli et 
hinder for blinde og svaksynte
Tekst: Elin Ruhlin Gjuvsland, Norsk Regnesentral | Foto: Hilde Greve Mo

– Undersøkelsen viser at så mange som 
hver tredje ansatt som er svaksynt eller 
blind, vurderer å slutte i jobben eller har 
sluttet som en følge av de teknologiske 
utfordringene. Vi er overrasket over at 
tallet er så høyt, forteller Till Halbach, en 
av forskerne bak undersøkelsen utført av 
Norsk Regnesentral.

84 prosent av deltakerne svarer at de møter 
på barrierer når de bruker datamaskin på 
jobb.
– De største utfordringene er at denne 
gruppen må bruke lengre tid, at de ikke får 
løst oppgavene eller at de trenger hjelp til 
å få løst dem, forteller Halbach.

Mangler sanksjoner
– Først og fremst viser undersøkelsen at 
mange synshemmede jobber full tid, og 
har stor vilje til å jobbe. Da er det frustre-
rende at man til daglig møter problemer 
med IKT-løsninger, slik undersøkelsen også 
beskriver, sier forbundslederen av Blinde-
forbundet, Terje André Olsen.

Han forteller at det oftere og oftere blir 
stilt krav til god universell utforming i 
anskaffelser, uten at leverandørene følger 
opp. Sanksjonene er ikke kraftige nok.
– Universell utforming er mest kostnads-
effektivt når det er med som forutsetninger 
for et IKT-system fra starten. Det er nesten 
umulig å bygge det på i ettertid. Det må 

Svært mange svaksynte og blinde vurderer å slutte i jobben 
fordi datateknologien blir for vanskelig.

være en av standardene som et system 
utvikles med, mener forbundslederen.

Forskningsprosjektet i regi av Norsk Regne-
sentral, med støtte fra Norges Blinde-
forbunds forskningsfond, ser på synshem-
medes bruk av IKT i arbeidsliv, både som 
arbeids- og støtteverktøy. Målet er å skaffe 
oppdatert kunnskap og statistikk om 
dette. Spørreundersøkelsen er første del 
av prosjektet. Andre del er inngående dybde-
intervjuer med mål om å skaffe klarhet på 
hva disse utfordringene egentlig skyldes.

Forsker: Till Halbach er en av forskerne 
bak undersøkelsen som er utført av Norsk 
Regnesentral.  

ARBEID
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I dag er det i Norge ingen krav til universell 
utforming på arbeidsplassen. Dette 
ville Blindeforbundet fortelle komitéen 
som overvåker konvensjonen for økono-
miske, sosiale og kulturelle rettigheter. 
Anledningen var at FN skulle sjekke at 
Norge ikke bryter menneskerettighetene. 

FN gav Norge kritikk i fjor
Mange av medlemmene i Blindeforbundet 
opplever at IKT-systemene på arbeids-
plassen er blitt mindre tilgjengelige og 
vanskeligere å bruke. 

– Noen føler seg presset ut av arbeidslivet 
nettopp fordi datasystemene umuliggjør 
arbeidsoppgavene deres.

Det sier interessepolitisk rådgiver i Blinde-
forbundet, Kristin Kjæret, som var i Genève 
sammen med Stian Innerdal og Arnt Holte. 
FN-komiteen for funksjonshemmedes 
rettigheter kom med kritikk og anbefalinger 
til Norge for nå snart et år siden. Blant 
annet anbefalte FN Norge å få på plass 
universell utforming på området arbeid. 

Nestleder i interessepolitisk avdeling, 
Stian Innerdal, sier at grunnen at 
Blindeforbundet reiste til Genève, var 
for å få videreføre kritikken av Norge 
på området arbeid og komme med 
nok en anbefaling om krav til universell 
utforming av arbeidsplassen

– Jo mer FN forteller Norge at her 
må man gjøre en endring, jo større er 
sannsynligheten for at det skjer en 
endring i landet vårt, forklarer han. 

Ingen bedring
Likestillings- og diskrimineringsombud, 
Hanne Bjurstrøm, mener fjorårets kritikk fra 
FN ikke har ført til endringer for i funksjons-
hemmedes tilgang til arbeidsmarkedet.

– Nei, dessverre. Men det er måten Norge 
kanskje har møtt denne kritikken på som 
tilsier at jeg ikke tror dette kommer til å 
endre seg så mye, sier ombudet. 

Hun tenker da på norske myndigheters 
forhold til konvensjonen for personer med 

FN med klar melding:
Norge bryter menneskerettighetene – ber 
om universelt utformede arbeidsplasser
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Beathe Beckstrøm

I februar reiste en delegasjon fra Norges Blindeforbund til Genève 
for å snakke med FN om funksjonshemmedes menneskerettigheter. 
Denne gangen var temaet retten til arbeid og universell utforming.  
Nå har FN kommet med sine anbefalinger. 

ARBEID
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nedsatt funksjonsevne. Den har en helt 
annen status enn for eksempel kvinne-
konvensjonen, som er en del av norsk lov. 

– Det sier noe om holdningene her. Vårt første 
og mest klare krav er at konvensjonen for 
personer med nedsatt funksjonsevne også 
må bli en del av norsk rett på lik linje med 
disse andre konvensjonene jeg nevnte. Det 
er også FN opptatt av. 

– En statsministers mareritt 
I likhet med Blindeforbundet, mener Hanne 
Bjurstrøm at et universelt utformet arbeids-
liv må bli et krav i likestillings- og diskrimi-
neringslovgivningen. Videre sier ombudet 
at en kunne begynt med et krav om univer-
selt utformede IKT-systemer. 

Hun peker på undersøkelsen til Blinde-
forbundet som er utført av Norsk Regne-
sentral, der det kommer frem at nesten en 
av tre synshemmede har sluttet i jobben 
som følge av de teknologiske utfordringene 
på arbeidsplassen. 

– At mennesker som er i yrkeslivet og 
fungerer bra må slutte fordi relativt enkle 
hjelpemidler ikke er til stede, må virkelig 
være en statsminister med ansvar for 
inkluderingsdugnaden sitt største mareritt, 
sier Bjurstrøm. 

FN er bekymret 
I Genève ble Norge utspurt av FN. Blant 
annet fikk norske myndigheter spørsmål 
om det er et krav om universell utforming 
på området arbeid. Svaret var nei. 

I uke 11 kom FN med en skriftlig tilbake-
melding til Norge, som også inneholder 
bekymringer og anbefalinger når det 
gjelder hvordan staten overholder 
menneskerettighetene i ØSK-konvensjonen. 

FN er bekymret for det høye antallet funk-
sjonshemmede som er arbeidsledige og 
som står på utsiden av arbeidsmarkedet, 
samt over hvor mange synshemmede som 
har sluttet eller vurderer å slutte i jobben 
sin på grunn av IKT-barrierer. 

Videre skriver FN det er bekymringsfullt at 
kravet om universell utforming ikke gjelder 
for området arbeid. 

– Bekymringene til FN er helt i tråd med hva 
vi ga av innspill. Det er vi veldig fornøy med 
sier Innerdal. 

FN anbefaler at Norge reviderer Likestil-
lings- og diskrimineringsloven, slik at 
universell utforming også skal gjelde på 
arbeidsplassen. Dette inkluderer også krav 
om universelt uformede IKT-systemer. 

Kjemper for svaksynte og blinde: 
Blindeforbundets delegasjon hos FN i 
Genève for å sette synshemmede og 
arbeid på dagsorden. Fra venstre: Stian 
Innerdal, Arnt Holte og Kristin Kjæret.
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Deltagelse i arbeidslivet:

Klart vi kan!
Tekst: May Britt Haug | Foto: Per Ervland og Kristin Heier

Fantasien er i hovedsak det som setter stopper for hva vi som 
synshemmede kan jobbe med. Alle forstår at pilot, kirurg og sjåfør 
ikke er aktuelt, men det finnes så utrolig mange muligheter.
 

Arbeidsgivere trenger mer kunnskap:
Undersøkelser tyder på at ledere i norske 
bedrifter og ansatte i NAV har for liten 
kunnskap om hva det vil si å være svaksynt 
og blind. Med riktig tilrettelegging kan mye 
være mulig.

Ingen erfaring
En undersøkelse fra i fjor høst utført av 
Norwegian Research Centre (NORCE) 
«Mangfold på arbeidsplassen» (finansiert 
av Forskningsrådet), viser at arbeidsledere 
og deres ansatte har svært liten kjennskap 
til svaksynte og blinde som arbeidstakere. 
Hele 87 prosent svarte at de ikke hadde 
erfaring med å ha en svaksynt eller blind 
arbeidstaker. Det som går igjen, er at 
arbeidsledere ikke tror at synshemmede 
kan bruke pc og teknisk utstyr, og at de har 
dårlige forutsetninger for å samarbeide 
med andre. Det er svært liten kjennskap til 
Navs tjenester og de hjelpemidler som er 

med på å tilrettelegge arbeidssituasjonen 
til svaksynte og blinde.

Ifølge en undersøkelse gjort av
Opinion for Norges Blindeforbund i 
2018, er situasjonen slik:
34 prosent av svaksynte og blinde mellom 
23 og 36 år har uføretrygd.
44 prosent av disse fikk trygden da de var 
20 år eller yngre.

Disse tallene forteller at det er mye 
uutnyttet arbeidskraft der ute.

Mange muligheter
Det finnes svaksynte og blinde som har 
jobb som bilmekaniker, pølsemaker, dj, 
selger, rådgiver, butikkmedarbeider, 
sangpedagog, bonde, radiovert, 
treningsinstruktør, eiendomsmegler, jurist, 
prest, helsearbeider, psykolog, IT-konsulent, 
forsker, forfatter, journalist for å nevne 
noen yrker – listen er lang!

ARBEID
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Håkon Gisholt (53),
politibetjent

Arbeidssted:
Kriminalvakten,

Oslo politidistrikt

Siren Jackson (50), 
økonomimedarbeider

Arbeidssted: 
Thon Hotel Parken, 

Kristiansand

Håkon jobbet som politibetjent i 
ordensavdelingen i tre år før det ble 
oppdaget at synet var i ferd med å svekkes.
– Jeg trivdes i yrket og ønsket å fortsette, 
selv om synet ble gradvis dårligere. Jeg var 
heldig å ha en arbeidsgiver som ønsket å 
tilrettelegge. Da jeg fikk spørsmål om hva 
jeg ønsket å jobbe med, fikk jeg en stilling 
i arrestmottaket og nå jobber jeg ved 
kriminalvakten, forteller Håkon. 

Hva er dine arbeidsoppgaver? – Jeg tar 
blant annet imot tips som kommer per 
telefon eller mail og tilrettelegger kurs for 
de ansatte. 
Noen utfordringer? – Tidligere var det å 
komme seg til og fra jobb. Men nå har jeg 
fått førerhund. 
Betydningen av å ha jobb: – Det er godt å 
møte gode kolleger hver arbeidsdag og å 
føle at man gjør noe fornuftig. 
Tilrettelegging: – På arbeidsplassen har 
det vært effektivt å blende vinduer slikt at 
jeg får riktig lysforhold. I tillegg bruker jeg 
skjermforstørring.

Siren jobber i økonomiavdelingen i 
dag, men hun har hatt andre jobber i 
hotellnæringen før.
– Jeg har vært i hotellbransjen i 17 år. Jeg 
har stått i resepsjonen, vært på booking 
og hatt flere runder med regnskap og 
økonomi. Det er ingen tvil om at jeg har 
trivdes i bransjen. Synet har blitt gradvis 
dårligere mens jeg har stått i jobb. Det er 
først de siste fem årene det har begynt å bli 
mer plagsomt, forteller Siren.

Hva er dine arbeidsoppgaver? – Jeg jobber 
med regnskap, fakturering og innkreving.
Noen utfordringer? – Det må være å 
forflytte seg, finne pennen på pulten, 
musepekeren på skjermen og de rette 
papirene på skriveren.
Betydningen av å ha jobb: – Først og fremst 
det sosiale, å være en del av et fellesskap, 
kjenne på mestring.
Tilrettelegging: – I de nye kontorene vi 
er i nå, er utfordringen å ta seg frem på 
en trygg måte, derfor har jeg fått meg 
funksjonsassistent.
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Rune er helt blind, og i jobbhverdagen 
hjelper en funksjonsassistent han med 
praktiske gjøremål. Arbeidsministeren 
tror at en viktig årsak til at ikke flere 
synshemmede er i arbeid, er fordi 
arbeidsgivere ikke kjenner til denne 
ordningen. 

Rune Breck (53) er journalist i bunn. I flere 
år hadde han karriere som reporter og 
programleder i NRK P3. Etter hvert ville han 
ha nye utfordringer. I dag jobber han som 
medielærer på Sørumsand videregående 
skole i Lillestrøm. 

Gode ordninger i arbeidslivet
Rune forteller at han bruker mye humor 
som virkemiddel og snakker med elevene 
om tillit. 
– Da jeg startet som lærer, var én klasse på 
rundt 15 elever, i dag er det 30. Jeg må alltid 
stole på at elevene i klassen er på plass. 

På jobb får han hjelp av funksjonsassistenten 
sin, Gry Moen, skriver VG. Hun hjelper til 
med praktiske oppgaver, slik som å hente 
utstyr, ledsage Rune på ukjente steder og 
lufte førerhunden hans.  

Funksjonsassistentordningen skal gjøre 
det lettere for funksjonsnedsatte å fungere 
i arbeidslivet. 

Det er kun 24 prosent av synshemmede 
som jobber hel- eller deltid. Breck synes det 
er leit at svaksynte og blinde som ønsker å 
jobbe, ikke får muligheten til det. 
– Mange arbeidsgivere sitter nok med noen 
fordommer mot funksjonshemmede, og 
vegrer seg kanskje for å ansette noen de 
tror kommer til å kreve store ressurser. De 
må minnes på at det finnes gode tilrette-
leggingsordninger, sier Breck til VG. 

Må informere bedre
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe 
Isaksen sier til avisen at arbeidsgivere 
bør få øynene opp hvilken ressurs syns-
hemmede er i arbeidslivet. Han tror at 
mangel på kjennskap til ordningene er en 
viktig årsak til arbeidsledighetstallene.  

Videre forteller arbeids- og sosialministeren 
at når det bare i funksjonsassistentordningen 
ligger 74 millioner kroner i offentlige midler, 
men i landet er det kun ansatt 251 assistenter. 
Derfor er det nok midler til at alle som søker 
og fyller kriteriene, skal få støtte.

ARBEID

Rune Breck (53),
medielærer

Arbeidssted:
Sørumsand 

videregående skole, 
LillestrømTekst: Hilde Greve Mo 

Foto: Frode Hansen/VG
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Ny daglig leder i Norges Blindeforbunds Ungdom
Vil gjøre ungdomsorganisasjonen større og sterkere
Tekst: Inger Aanesland | Foto: Terje Ballestad

Irene Elise Hamborg (30) startet i mars som 
ny daglig leder for Norges Blindeforbunds 
Ungdom (NBfU). Med organisasjonserfaring 
fra inn- og utland og utdanning i organisa-
sjonsutvikling er hun klar for lederoppgaven.

– Jeg gleder meg til å bidra til at NBfU kan 
vokse og gi råd til sentralstyret, slik at de får 
muligheten til å gjøre en god jobb, sier hun. 

Tjølling-jenta omtaler seg selv som en sel-
verklært nerd, med et stort engasjement 
i det meste hun gjør. Hun er glad i å reise 
og har bodd mye i utlandet. 30-åringen har 
hatt forskjellige roller i organisasjonslivet, 
blant annet som daglig leder. Et hardbarket 
organisasjonsmenneske rett og slett.
Irene Elise har sett dårlig i mange år på 
grunn av keratokonus. Synet beskriver hun 
som kornete og oljete. 

For halvannet år siden følte hun seg alene 
med utfordringene rundt stadig dårligere 
syn. Hun hadde ennå ikke møtt noen andre 
med synsproblemer. På samme tid arran-
gerte Blindeforbundet fagdag om kerato-
konus for aller første gang. Og dit dro hun.
– Det var veldig godt, det betydde mye mer 
enn jeg hadde forestilt meg, forteller hun.

Og nå, i ny jobb, skal Irene Elise virkelig få 
prøve seg.
– Jeg skal få utfordret meg selv på det 
sportslige. Her nytter det 
ikke å si «jeg står ikke 
på ski lenger fordi jeg ikke 
føler jeg har kontroll». 
Akkurat denne delen 
gru- gleder jeg meg til, 
sier den ferske daglige 
lederen med et bredt smil.

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

De beste lyktene til svaksynte

Vi hjelper øynene dine!

Ekstra lys; kanskje det beste 
hjelpemiddelet til svaksynte.   
Vi har spesialproduserte lomme -og 
hodelykter til svaksynte.   
Velg mellom kaldt eller varmt lys,
og tilpass lysstyrken du trenger. 
Med våre lykter kan vi skreddersy 
akkurat hva du har behov for.
 
www.adaptor.no       Tlf: 23 21 55 55 

http://www.adaptor.no
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Norsk påske: 
En salig blanding av tradisjoner
Tekst: Ingrid Stephensen | Foto: depositphotos.com, istockphoto.com

– Påsken er opprinnelig en jødisk fest 
til minne om israelittenes utvandring 
fra Egypt rundt 1200 før Kristi fødsel. 
Den inneholder et rituelt program med 
bordbønn, påskemåltid og lovprisninger, 
forklarer Ørnulf Hodne, kulturhistoriker 
ved Universitetet i Oslo. 

Han mener at ved siden av julen er 
påsken fremdeles vår mest tradisjons-
rike høytid. 

Det gamle jødiske påskemåltidet fikk 
et helt nytt innhold den første skjær-
torsdagen ved at Jesus brukte det til å 
innstifte nattverden og den kristne 
påskefeiringen. Kirkemøtet i Nikea i 
Lilleasia vedtok i år 325 at den kristne 
påsken skulle feires første søndag etter 
fullmåne etter vårjevndøgn. Det vil si 
tidligst 21. mars, senest 25. april. 

Påsken er kirkens viktigste høytid
– Påsken er kirkens eldste og viktigste 
høytid og har vært feiret i 2000 år. I 
Norge i mer enn 1000 år etter landet vårt 

ble kristent. Den kristne påsken er en 
oppstandelsesfest, Jesus sin seier over 
døden, opplyser Hodne og fortsetter.

–  I katolsk tid ble høytiden forberedt 
med 40 dagers faste som ble innledet 
med en tre dagers festperiode, faste-
lavnssøndag, blåmandag og feitetirsdag. 
Disse dagene forberedte man seg på den 
lange fasten. 

Holdne forteller videre om feitetirsdag, 
den siste dagen før fasten. Da skulle man 
sette frem den beste og feteste maten.  
Askeonsdag gikk man inn i fasten. 
Navnet viser tilbake til bruken av aske 
som tegn på bot og faste.

Den stille uke
Ifølge gamle kristne tradisjoner varer 
«den stille uke» fra og med palmesøndag 
og til og med påskeaften. Det er også 
den siste uken i fastetiden. I disse 
dagene skulle alt være stille ute og inne. 
Alt arbeid skulle hvile. 

Våre påsketradisjoner er hentet fra ulike religioner og fra ulike 
tider. Ordet påske er vanlig å føre tilbake til hebraisk pesah, 
som betyr forbigåelse.
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Palmesøndag ble huset gjerne pyntet 
med gåsunger eller seljekvister til 
minne om Jesu inntog i Jerusalem da 
jødene brøt palmekvister og strødde 
foran ham på veien. Denne skikken er 
på vei inn i den norske protestantiske 
gudstjenesten slik det er vanlig blant 
katolikker. 

Skjærtorsdag betyr renselsesdag på 
gammelnorsk. Den viser til at Jesus 
vasket føttene til disiplene denne dagen 
og til innstiftelsen av nattverden. Den 
kalles også dåpsdagen. Skjærtorsdag 
var dessuten en dag preget av frykt. 
Da var onde makter på ferde og man 
måtte beskytte seg ved å male et kors 
på husveggen.

Langfredag var dagen for smerte og 
sorg, og du skulle lese i bibelen og holde 
andakt hjemme. Du skulle ta på deg 
sørgeklær for å minnes Jesu kortfestelse. 
Men på påskeaften ble livet lettere. 
Om kvelden ble det fyrt av skudd i 
lufta for å ta farvel med fasten og for å 
skremme bort hekser som var på ferde 
denne dagen, og det ble tent ild. Ilden 
vernet mot det onde, den renset. Første 
påskedag var og er fortsatt den helligste 
dagen. Det er kirkens aller største høy-
tidsdag. Alle kirkeklokkene skulle ringe 
samtidig. Også i dag kimer kirkeklokkene 
med full styrke på samme tid. Fasten 
og sorgens tid var forbi. Gleden kunne 
slippes løs. Det er dagen for glede, noe 
som preger gudstjenesten.  

En lysere årstid
Gulfargen er fremtredende i påsken, 
og Hodne tror at det er solen som er 
årsaken. Påsken markerer overgangen 
til en årstid da nytt liv vender tilbake til 
naturen. Solen stiger på himmelen, den 
varmer og styrker. Den er symbol på det 
kraftfulle og livgivende.

Egg er også symbol på liv. Det var og er 
vanlig å spise egg påskedagsmorgen. 
I Norge er påskeegget en ganske ny 
skikk, fordi det var smått med høns og 
eggproduksjon før år 1900. Bruken av 
påskeegg var kjent i byene. Fra byene 
spredte skikken seg til landet. Interna-
sjonalt er bruken av påskeegg en av de 
eldste og mest utbredte festskikker som 
finnes. I katolsk tid begynte man alltid 
påsken med å spise innviede egg. Å 
dekorere egg er en gammel katolsk skikk 
fra Øst-Europa. Malte egg kommer 
på bordet sammen med kyllinger og 
spirende grener.

– Dette viser at våre tradisjoner med å 
feire denne kirkelige høytiden fortsatt 
har verdi, sier Ørnulf Hodne, som forsker 
i tradisjoner knyttet til høytider. 

God påske 
fra redaksjonen
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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. 
Strandveien 35, 1366 Lysaker. 

bpa@humananorge.no 
www.humananorge.no

publikk.no / iStockphoto.com

Vikingleir
5. - 9. august 2020
• Tilrettelagte opplevelser på Midgard 

vikingsenter og tur med Saga Oseberg
• Samlinger i verdens eneste sansekirke
• Egne kveldssamlinger for voksne
• Spennende aktiviteter tilrettelagt for barn og 

foreldre med synshemming og/eller andre 
funksjonsnedsettelser

• Vi bor på Signos senter i Andebu, Vestfold

For påmelding og informasjon:
Telefon 69 81 69 81 
E-post: hilde.lowen.grumstad@kabb.no
Nettside: kabb.no

Velkommen til KABBs barne- og familieleir
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mailto:bpa@humananorge.no
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Vitaminer til øynene dine

Disophta Aps ·  469 30 592

Ophtamin20 er et godt dokumentert vitamin tilskudd, basert på 
amerikansk forskning fra mai 2013. Høyere næringsinnhold 
pr. tablett + mindre inntak = lavere kostnad i forhold til  
tilsvarende produkter på markedet.
Ophtamin-serien har eksisteret siden 2006 i Danmark. Øyevitaminene inne-
holder viktige vitaminer og mineraler for å opprettholde et normalt syn.

Bestill på www.ophtamin.no eller ring oss på 469 30 592 i hverdagene. 
Vi sender frakt fritt direkte til postkassen din.

Lutein  2,5 mg   
Zeaxanthin  0,5 mg  
Kobber  0,50 mg  50% RI 

Næringsinformasjon pr. tablett:
Vitamin C  125 mg  156% RI   
Vitamin E  75 mg  625% RI   
Sink  20 mg  200% RI  

RI= referanse inntak.                       Ophtamin20 er et kosttilskudd med en anbefalt daglig dose på 1 tablett.

Ophtamin-for ditt syns skyld.
Priser: 180 stk. kr. 348,- / 360 stk kr. 598,-
720 stk kr. 1098,-/ 1440 stk. kr. 2148,- inkl. porto.

OPHTAMIN.NO  
Ophtamin-serien kommer nå også til Norge.

Pris
pr. tablett:

kr. 2,- 

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 

http://www.ophtamin.no
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
www.opthamin.no
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Full fart på 
Aktiv vinter 
Tekst: Jørgen Juul | Foto: Hilde Greve Mo

I vinterferien sto langrenn og alpint 
på programmet i skibakken til Hurdal 
skisenter.
– Et fantastisk samarbeid med den 
lokale skiklubben Fremad-Hurdal sørget 
for at ungdommene kunne ha med 
seg hver sin ledsager, sier leder i Blinde-
forbundets barne- og ungdomsavdeling 
BUA, Linda Ueland Wildschut.

Verdifullt samvær
Ungdommene er både med og uten 
skierfaring. Noen hadde aldri hatt 
alpinski på beina før og fikk stå i bakken 
med egen ledsager. 
– Dette er verdifulle dager. Det de tar med 
seg hjem er mestringsfølelse og gode 
minner med mennesker som er i samme 
situasjon som dem selv, sier Wildschut.

En glad gjeng på Aktiv vinter.

Mestringslykke: Tiril trener på å svinge i 
alpinbakken med ledsager fra skiklubben 
Fremad-Hurdal. Hun er også godt synlig 
med blind/svaksynt-vest på.

Rundt 30 skiglade ungdom var i 
februar samlet på Hurdal syn- og 
mestringssenter. Ungdommene i 
alderen 13 til 35 år fra hele landet 
deltok på Aktiv vinter.




