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Jan Gunnar Johannessen står på for deg 
og meg. En viktig mentor for mange.

Ukraina-krigen: Blindeforbundet 
samler inn til synshemmede.
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Synspunkt

Blind i krig
«Prøv å forestille deg hva et blindt barn føler 
når du blir bombardert.» Det skrev en ukrainsk 
diplomat på det sosiale mediet Twitter i mars. 
Russiske soldater hadde angrepet en skole for 
synshemmede barn. Vi vet at de aller mest sår-
bare i krig og katastrofer er funksjonshemmede, 
og barn særlig. Kanskje hørte du tidligere gene-
ralsekretær, og tidligere president i World Blind 
Union, Arnt Holte, på nyhetene i slutten av mars. 
Han snakket om dette på en måte som gjorde 
inntrykk både hos lytterne og programlederne. 

Det er så hjerteskjærende, og man er så 
maktesløs... Men én ting kan du gjøre. Du kan 
støtte Blindeforbundets innsamlingsaksjon 
for å hjelpe svaksynte og blinde krigsofre. I 
skrivende stund har det kommet inn 450 000 
til den. Så snart det blir mulig, vil vi kanalisere 
disse midlene til nødhjelp for synshemmede i 
Ukraina, hjelp til synshemmede på flukt, og 
støtte til de større hjelpeorganisasjonene 
som forplikter seg til å ta et ekstra ansvar for 
funksjonshemmede i området. Les mer om 
hvordan du kan støtte på side 12. 

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.  
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Minnesund-jenta har fått oppmerksomhet 
i både lokalavisa Eidsvoll og Ullensaker blad 
og Se og Hør i vinter. Det fascinerende for 
mange med Fridas historie er at hun gikk 
fra blind baby til svaksynt. Første leveåret 
reagerte hun ikke på lys, men så ble det 
stadig bedre. 12-åringen har øyesykdommen 
Iris Colobom, dermed mangler hun deler av 
netthinnen. Hun ser litt, og det høyre øyet 
fungerer best. 

Mor og far og fire unger har humor, og det 
har kommet godt med forteller de til Se 
og Hør. De tenker at Fridas synsproblemer 
har lært dem å takle utfordringene på en 
positiv måte.

Stjerna i scenelyset
Frida har spilt i flere oppsetninger.  Ekstra 
stas var det da hun på nyåret hadde hoved-

rollen i musikalen Annie.
– Jeg var glad og stolt over å få rollen, 
forteller Frida til Se og Hør.

Mamma Connie er om mulig enda mer  
imponert kan vi lese i ukebladet.
– Frida kom inn på audition med blinde-
stokk og vest. Noen ville ha sett det som et 
handikap, men det gjorde heldigvis hverken 
Frida selv eller de som plukket henne ut. 
Det mener jeg sier en del om hvor god 
hun faktisk er! Frida har ikke behov for 
blindestokken på scenen, i motsetning til 
når hun er på nye steder. Hun klarer å  
memorere når andre forteller hvordan 
scenen ser ut, slik at hun vet hvor hun skal 
gå, sier mamma Connie til Se og Hør.

Musikalsjerna Frida:
Som Annie tror hun på morgendagen
Tekst: May Britt Haug | Foto: Privat

Glimt i øyet:  – Jeg lukker 
øynene og lever meg inn 
i ting, når det er ting jeg 
ikke kan se. Det fungerer 
bra for meg, forteller Frida 
Sofie Fjørner Skjøldt (12) til 
ukebladet Se og Hør.

Frida Sofie Fjørner Skjøldt (12), liker utfordringer og koser 
seg med hønene, kaninene og hestene hjemme på gården i 
grunnlovsbygda Eidsvoll. Frida er ikke redd for rampelyset 
heller. Hun elsker å synge og spille teater, og har til og med 
hatt hovedrollen i musikalen Annie.
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Vi har nå sju aktive lokallag i fylket.  
Trondheim lokallag er et stort lokallag, 
men noen andre er små med rundt  
25 medlemmer. Dette betyr at aktiviteten 
lokalt også blir forskjellig fra lag til lag. 

Vi ser at lokal aktivitet blir godt mottatt. 
Det gjør at vi kommer nærmere der med- 
lemmene bor med tilbud.

Oppfordring
En liten pussighet i denne overgangspe-
rioden er at vi har hatt to representanter 
i landsstyret og to delegasjoner på lands-
møtet. Nå har vel fylkesstrukturen i Norge 
snart blitt avklart. Jeg håper vedtektsut-
valget, og resten av organisasjonen, blir 
enige om strukturen mot neste landsmøte. 
Da kan vi kanskje få vedtekter som gjør at 
Trøndelag kan styres innenfor rammen av 
vedtektene. Det er ikke hjemlet i dagens 
vedtekter at et fylkeslag skal ha to lands-
styreplasser.

En viktig faktor i prosessen i sin tid var at 
vi laget en god avtale. Den ble godkjent på 
årsmøtene i begge fylkeslagene. Den reg-
ulerte blant annet styresammensetningen 
i de tre første årene. Det «gamle laget» 
som fikk lederen, skulle ha to personer 
 til blant styremedlemmene og varamed-
lemmene. Det andre «gamle laget» fikk 
fire personer. Nå er det årsmøtetid igjen og 
medlemmene står nå fritt til å velge blant 
alle medlemmene i fylkeslaget. Avtalen 
varte i tre år.

Selv om vi var ganske like, så var det to  
kulturer som skulle passe sammen. Noe 
var gjort ulikt i de to tidligere fylkeslagene. 
Vi har klart å bli enige om alt ulikt til nå! 
Og det skal vi klare i framtida også.

Lokallagene viktig
Trøndelag er et geografisk stort fylke. I et 
samlet fylke vil Trondheim fortsatt være en 
storby. Det er viktig at styret ikke glemmer 
resten av fylket når aktivitet og interesse-
politiske saker skal jobbes med. Et viktig 
middel i å spre aktivitet er å bruke lokallag. 

Nå er overgangsperioden over! Trøndelag fylkeslag av Norges 
Blindeforbund har vært et sammenslått fylkeslag i tre år. 
Prosessen har gått bra. Nord-trøndere og sør-trøndere er i 
grunnen nokså like. Nå er vi alle trøndere!

Nå har vi alle blitt trøndere 
Av: Oddvar Øyan, leder Norges Blindeforbund Trøndelag | Foto: Jørgen Juul

Stemmen 
fra 

Trøndelag
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på nav.no, produkter i hjelpemiddeldata-
basen.no, og fagstoff, opplæringsmateriell og 
erfaringsdeling i kunnskapsbanken.net leser 
vi på appbiblioteket.no. 

Opptak av webinar om diabetes retinopati 
finner du her: https://bit.ly/3umnNjj. 
Diabetes retinopati er den viktigste enkelt-
årsaken til at personer i yrkesaktiv alder 
i vestlige land mister synet. I Norge har 
ca. 230 000 personer diagnostisert, men 
mange har sykdommen uten å vite om det, 
opp mot 400 000. 

Tilgjengelighet under stortingsvalget 2021 
Ni av ti kommuner mener valglokalene 
var tilrettelagt ved fjorårets stortingsvalg, 
kan vi lese på regjeringen.no. En rapport 
laget på oppdrag fra Kommunal- og 
distriksdepartementet om tilgjengelighet 
og tilrettelegging for funksjonshemmede 
ved stortingsvalget 2021 ble publisert i 
februar. Inntrykket er at kommunene ser på 
kravene til tilgjengelighet som håndterbare.
Observasjoner viser samtidig at det er 
rom for forbedring når det gjelder frem-
kommelighet til valglokalene og merking/
skilting. Kommunenes svar tyder på at 
tilretteleggingen for rullestolbrukere var 
mer konsekvent gjennomført enn for 
synshemmede, blant annet varierte 
tilgangen på stemmesedler i punktskrift.
Les rapporten: www.regjeringen.no/no/
dokumenter/tilgjengelighet-og-tilretteleg-
ging-for-funksjonshemmede-ved-stort-
ingsvalget-2021/id2899370/

Stolthetsparaden og Independent Living-
festivalen blir fysiske arrangement i år. 
Fredag 17. juni fra 10 til 13: Likestillings-
brølet, på Clarion Hotel The Hub. 
Lørdag 18. juni: Stolthetsparaden, oppmøte 
på Universitetsplassen. 
Lørdag 18. juni fra 18 til midnatt: Stolt natt, 
på Clarion Hotel The Hub. Det er Uloba – 
Independent Living som står bak.

Appbiblioteket.no er et nettsted fra NAV om 
bruk av smartteknologi for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne. Nettstedet beskriver 
apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, 
Android og Windows. Nettstedet supplerer 
det du finner av informasjon om rettigheter 

Årsmeldingen 2021
Norges Blindeforbunds årsmelding for 
2021 er nå tilgjengelig.
info@blindeforbundet, 
www.blindeforbundet.no

Oppslagstavla

Årsmelding 2021

https://bit.ly/3umnNjj
http://www.regjeringen.no/no/
http://www.blindeforbundet.no
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Disse punktene kommer på toppen av det 
vi oppfatter som nedbygging av Statpeds 
tjenester over tid. Som en følge av at 
man flytter spesialpedagogiske ressurser 
fra statlig nivå til fylkeskommuner og 
kommuner skal Statped bygges ned. Vi 
er blitt lovet at synsområdet er et av de 
områdene som skal skjermes, men vi føler 
oss ikke trygge på dette ut ifra hva vi har 
sett til nå.

Derfor må vi jobbe spesielt med dette 
området fremover. Foreldreutvalget og 
interessepolitisk avdeling engasjerer seg 
sterkt i saken. Jeg håper på endringer! 
For hver dag som går nå, så mister syns-
hemmede elever undervisning de skulle 
ha hatt.

Synshemmede elever får ikke den  
undervisningen de har krav på  

Av: Terje Andre Olsen, forbundsleder | Foto: Tom Egil Jensen 

Det er krise, og det virker ikke som 
politikerne har hastverk med å gjøre 
situasjonen bedre. Vi krever at kunn-
skapsministeren nå tar grep, slik at 
synshemmede skolebarn ikke blir 
diskriminert i skolen og utestengt fra 
undervisningen.

Det er en trist historie jeg nå må 
fortelle dere;
Statped (statlig støttepedagogisk tjeneste) 
har en kø av bøker som skal tilrettelegges 
for svaksynte og blinde for inneværende 
år. I tillegg har mange skoler gått over til 
digitale læremidler. Ingen av de digitale 
læremidlene som tilbys i dag er universelt 
utformede.

I tillegg vurderer Statped fremtiden for 
elevkursene sine, noe som i verste fall kan 
føre til at de slutter med disse. Vi har fått 
Statped til å undersøke læringsutbytte 
blant de som har hatt slike kurs, slik at 
synshemmedes stemme blir hørt. Vår 
tilbakemelding er at elevkursene er 
viktige. Internatene er allerede avviklet.

Et område Blindeforbundet har jobbet med en god stund er situasjonen 
for synshemmede elever i skolen. 

Blindeforbundet mener:

Terje Andre Olsen, forbundsleder. 
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Møt et 
medlem

Jan Gunnar (74) bor vakkert til i landlige 
omgivelser i utkanten av Mjøndalen. Det 
hvite huset er stort og ligger i en flott hage 
omkranset av trær og prydbusker.  Her 
stortrives han.

Han har mange hobbyer. Hans store liden-
skap er musikk, noe hjemmet bærer preg 
av. I stua står et keyboard. Det spiller han på 
hver dag. En bassgitar ligger fremme, det 
samme gjør gitaren. Han er også en ivrig 
radioamatør. Et eget rom er innredet til alt 

Et ja-menneske med 
mange jern i ilden 
Tekst: Ingrid Stephensen | Foto: Line Lyngstadaas

Jan Gunnar Johannessen er et ja-menneske. Han stiller gjerne opp 
for alle som trenger hjelp og er mentor for flere. Han er kjent for 
sitt gode humør og sprer mye musikalsk glede.

Travel kar: Jan Gunnar Johannessen er en ivrig radioamatør og er en viktig mentor 
for alle interesserte radioamatører, og han står på for både lokallag og fylkeslag i 
Blindeforbundet. Så dette er en kar med et brennende engasjement og en full kalender.
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Musikk til hverdags og fest: Jan Gunnar 
koser seg med musikk i alle former. 

radioutstyret. Her kan han koble seg på og 
snakke med hele verden. Tid til å arbeide 
lokalt i Blindeforbundet har han også.

Startet på nytt
For noen år siden flyttet nordlendingen 
sørover fra Mo i Rana, hvor han er født  
og oppvokst, til Mjøndalen. Han har  
travle dager i og med at han engasjerer  
seg i mangt og meget.
– Jeg liker å ha mye å gjøre og jeg stor- 
trives her. Jeg har fått et nytt liv, nye  
venner og bekjentskaper som beriker  
mitt liv, betror Jan Gunnar.  

Jan Gunnar er utdannet elektromekaniker 
og jobbet ved jernverket. Ved siden av  
jobben engasjerte han seg i nærradioen. 
Han var teknisk sjef og hadde ansvar for 
alt det tekniske utstyret.
– Nærradioen var veldig populær. Temaer 
innen kultur ble tatt opp og debattert. Jeg 
var glad i å jobbe med nærradioen. Men da 
min samboer døde, tenkte jeg at jeg måtte 
finne et nytt sted å bo og få et nytt miljø. 
Valget var ikke vanskelig. Mine to barn 
bor i Hokksund, og de ville at jeg skulle bo 
nær dem. Så ble det Mjøndalen, og det har 
jeg aldri angret på. Jeg kjente ingen da jeg 
kom hit, men ble fort kjent. I dag har jeg 
en stor vennekrets, sier Jan Gunnar.

Musikkdilla og mer til
Jan Gunnar er spesielt glad i musikk. Jan 
Gunnar spiller og underholder sammen 
med vennen Oscar.  
– Vi er et godt team, han på gitar og jeg på 
keyboard. Sammen underholder vi på ulike 
steder. I to timer spiller vi gamle sanger 
som Mississippi og Green Grass of Home. 
Vi har 100 melodier som vi øser av. Da  
blir stemningen høy. Folk er helt med,  
koser seg og synger. Noen danser. – Å  
skape glede betyr mye, sier Jan Gunnar. 

En annen hobby Jan Gunnar har er å være 
radioamatør. Jan Gunnar smiler og viser 

meg inn i et rom fullt av utstyr på alle  
veggene. For 18 år siden tok han radio- 
sertifikatet, og interessen er like stor i  
dag som den gang. 
– Her kan jeg snakke med folk fra hele  
verden. Vi er mange radioamatører. Vi har 
til og med en egen klubb og har faste  
møter. Mine radiovenner og jeg snakker 
om alt mulig unntatt religion og politikk. 
Det er interessant å få vite hvordan andre 
lever. Verden blir mindre på den måten, 
forteller han med et bredt smil.

Ingen «pensjonist»
«Du har ikke tid til å være pensjonist», spør 
jeg som nysgjerrig journalist. Jan Gunnar 
ler og ser på meg.
– Jeg er lykkelig over å kunne leve et godt 
liv. Tid til å dyrke mine interesser. Jeg har 
verv i Blindeforbundet, både i lokallaget og 
fylket. Arbeidet er meningsfylt. Nå holder 
vi på å planlegge en sommertur til Ham-
burg i juni. Mange gleder seg til denne 
turen. I mai skal vi til Oscarsborg festning. 
I fjor hadde vi en busstur langs kysten til 
Stavanger hvor vi besøkte det vakre stedet 
Flor og Fjære. Det var en stor opplevelse 
for oss alle, sier Jan Gunnar som liker å ha 
mange gjøremål. 

En sms tikker inn. En ny spillejobb i  
Drammen. Så denne karen blir ikke  
sittende inne med det første.
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www.adaptor.no 
tlf: 23 21 55 55 

Vi hjelper øynene dine!

 

Er belysningen din god nok ?

Visste du at en person på 60 år trenger 
dobbel så mye lys som en 20-åring?

Vi kan hjelpe deg som er svaksynt med: 
 - Problemer med eksisterende belysning
 - Helhetlig vurdering av ditt lysbehov
 - Avskjerming mot blending
 - Tilstrekkelig lysmengde
 - Riktig fargetemperatur
 - Riktig plassering
 

«Solen varmer og jeg nyter dagen i 
myldret av glade mennesker – det er 
dette som er livet! Uten min personlige 
assistent ville ikke dette 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.adaptor.no
http://www.uloba.no
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NANDO TOO E Tre-hjuls tandem 
for ledsager bak eller foran.

NINDO E To-hjuls tandem for 
ledsager bak.

NANDO E To-hjuls tandem 
for ledsager bak eller foran.

T: 66 96 38 00
E: post@sunrisemedical.no
www.SunriseMedical.no

Nindo og Nando el-tandemsykler 
gir spesielt god assistanse ved 
oppstart og gjør landeveissykling 
lett og behagelig.

Bli med på sykkeltur!

Kjenn vinden i håret! 
Tandemsyklene finnes i modeller som 
passer syklister fra 4-5 år og opp til voksne. 

Ledsager kan sitte foran eller bak. Ved å 
sitte bak kan ledsager ha tilsyn med den 
som sitter på det fremste setet og begge kan 
kjenne vinden i håret!

Lett å sykle i motbakke og i motvind 
når sykkelen har kraftig hjelpemotor.

AN_Synspunkt_SunriseMedical_02_2022.indd   1AN_Synspunkt_SunriseMedical_02_2022.indd   1 24.03.2022   11:49:0724.03.2022   11:49:07

mailto:post@sunrisemedical.no
http://www.SunriseMedical.no
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24. februar 2022 gikk Russland til militært 
angrep på Ukraina. Sivilbefolkningen  
rammes direkte gjennom at mange blir 
drept eller skadd, og mange flere rammes 
gjennom å måtte forlate sine hjem og ved 
at de mangler mat, husly og medisiner.

De internasjonale fordømmelsene av det 
russiske angrepet er massive, og det er 
iverksatt omfattende sanksjoner. Det er 
også et stort ønske om å hjelpe alle de som 
blir rammet. Hjelpeorganisasjoner legger 
ned en stor innsats for å kunne bringe  
nødhjelp til Ukraina og til grenseområdene 
som tar imot fortvilte mennesker på flukt. 
Norge og andre land vil gi beskyttelse til de 
ukrainske flyktningene.

Funksjonshemmede ekstra sårbare i krig
Krig, og den nøden krigen bringer med seg, 
er grusomt for alle som rammes. Å være 
funksjonshemmet i en slik situasjon, er 
enda verre. Du har vanskeligere for å unngå 
farlige situasjoner, du er bakerst i køen for 
å få hjelp, og du kommer deg ikke raskt nok 
til transporten som kan ta deg vekk. Norges 
Blindeforbund har startet innsamling for 
å hjelpe blinde og svaksynte som rammes 
av krigen. Hjelpen kan omfatte direkte 
nødhjelp for synshemmede i Ukraina, hjelp 
til synshemmede på flukt, og støtte til de 
større hjelpeorganisasjonene som forplikter 

seg til å ta et ekstra ansvar for funksjons-
hemmede i området.

Behovene er enorme - innsamlingen vil 
pågå en god stund
I løpet av innsamlingens første 10 dager har 
vi fått inn 450 000 kroner. Dette kommer 
fra privatpersoner, medlemmer, fylkeslag 
og fra Norges Blindeforbund sentralt. Vi har 
håp om at beløpet vil bli betydelig større i 
tiden fremover.

Norges Blindeforbund har lang tradisjon for 
å hjelpe svaksynte og blinde i katastrofer. 
Vi har blant annet samlet inn penger etter 
naturkatastrofer i Mosambik, og Haiti, og i 
forbindelse med eksplosjonen i Beirut.

Vær med og bidra til Ukraina
Om du ønsker å bidra til innsamlingen for 
å hjelpe synshemmede som rammes av 
krigen, så kan du gjøre dette på Blinde-
forbundets innsamlingsaksjon på Facebook. 
Her er lenken: www.facebook.com/dona-
te/508455360696118/ 

Du kan også sende en gave til vårt 
innsamlingsnummer 05030 på VIPPS. 
Skriv «Ukraina» i meldingsfeltet. 
Eller betale til konto 1644 08 26974, 
merk innbetalingen med «Ukraina»

Vi vil hjelpe:
Blindeforbundets innsamlingsaksjon 
for Ukraina 

Av: Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund

Krig er grusomt for alle, men er du funksjonshemmet havner du 
gjerne bakerst i køen. Blindeforbundet har startet innsamling for 
å hjelpe blinde og svaksynte som rammes av krigen i Ukraina. 

http://www.facebook.com/dona-te/508455360696118/
http://www.facebook.com/dona-te/508455360696118/
http://www.facebook.com/dona-te/508455360696118/
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Noen unghunder og valper flyttet inn 
i Norges Blindeforbunds anlegg i Ås 
kommune, syd for Oslo allerede 21. desem-
ber i fjor. Samme dag kom forventnings-
fulle fôrverter og hentet sine små firbente, 
nye venner. Snakk om fine julegaver!

I januar begynte Veiviseren å ta store 
deler av det innvendige anlegget i bruk. 
Selv om det er en del som gjenstår, er 
det også mye som er på plass. Rommene 
til hundene er ferdige, og her har de 
kommende førerhundene stor og deilig 
boltreplass. Kjøkken, vaskerom og grov-
kjøkken er også ferdigstilt.

Siste innspurt
Nye valpekull ventes i april/mai – og det 
passer bra, siden noe av det som ikke er 
helt ferdig er føde- og barselrommet. Her 
gjenstår blant annet interiør.

Utvendig gjenstår det fremdeles en del, 
slik som ferdigstillelse av carport, sykkel-
bod, panel på bygget og gjerder rundt 
eiendommen. Når telen går, vil det også 
bli ordnet med fine grøntarealer og 
beplantning.

På førerhundskolen gleder de seg til alt 
står ferdig i mai. 

Hundeskolen Veiviseren flyttet inn i det splitter nye anlegget rett før 
jul. En viktig milepæl er nå nådd. Nå er det bare å vente på storslått 
åpning og at anlegget skal fylles med store og små hunder.

Hundeskole i verdensklasse:

Nå har de flyttet inn
Tekst og foto: Norges Blindeforbund

I gang: Noen hunder har flyttet inn på den nye førerhundskolen. Det gjenstår fortsatt 
arbeider på bygg- og uteområdene.
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I over 100 år har vi hatt kobbernett for 
telefoni her til lands. En teknologi som nå 
er utdatert. Telenor avslutter løsningen ved 
årsskiftet.
– Det som forsvinner er den gamle løsningen 
for hvordan vi bruker fasttelefonen, forsikrer 
direktør Moe, og understreker at det tilbys 
alternativer.

Alternativer
Moe forteller at mange velger å gå bort fra 
den tradisjonelle fasttelefonen og bare 
benytte seg av mobiltelefon. Men du har 
fortsatt to muligheter om du ønsker en 
fasttelefon hjemme.

Den ene løsningen benytter seg av bredbånd, 
og Telenor kobler den gamle telefonen inn 
på dette. Da beholder du ditt gamle telefon-

nummer og det ringeapparatet du har i dag.

Det andre alternativet er å bruke mobilnet-
tet, da er det nødvendig at du kjøper deg nytt 
apparat og du må få nytt telefonnummer. 

Kunder med fasttelefon har fått et brev fra 
Telenor om løsninger som finnes, samt at 
kundene bes om å ta kontakt om dette er 
uklart, vanskelig, eller om de trenger hjelp, 
med videre. Telenor har opprettet et eget 
kontor for å følge opp sakene på dette 
området. Ring Telenors kundeservice 05000, 
så setter de deg videre.

– Vi ønsker sterkt å fange opp kunder som er 
redde for å miste telefonen sin, vi vil gjerne ta 
hensyn. Vi vil utsette nedstengningen til folk 
har fått skaffet nytt utstyr, forteller Moe.

Fasttelefonen over kobbernettet forsvinner. og flere brukere av denne løsningen 
bekymrer seg. Men det finnes alternativer som minner om det samme.
– Vi har lovet kundene at vi ikke skal koble ned før de har et alternativ på plass, 
forsikrer John Gustav Moe, programdirektør for kobbernettet hos Telenor.

Fasttelefonen forsvinner, men den 
forblir i ny drakt Tekst: May Britt Haug

Alt for ofte må mange av oss se litt nær-
mere på innholdsfortegnelsen eller hold-
barhetsdatoen for å se hva det står, og 
noen ganger gir vi rett og slett opp. Sånn 
burde det ikke være! 

All informasjon burde presenteres slik at 
det er mulig å lese den eller få den med 
seg på annen måte. Skrifta må være stor 

nok, det må være gode nok kontraster, og 
det kan ikke være slik at det ikke er mulig 
å gå helt inntil det vi skal lese, for ikke å 
snakke om at det må være god belysning 
der vi skal lese. Dette er ikke så vanskelig, 
og det må settes krav om tilgjengelighet 
til de som gir oss informasjon. Hvis du vil 
være med i denne viktige saken så kontakt 
ditt fylkeslag.

Forberedelsene til synshemmedes aksjonsuke (13.-17. juni) er i full gang. Også i år 
skal vi ha et stort fokus på tilgjengeliggjøring av den informasjonen vi har rundt oss.

Aksjonsuka 2022: Opp med skrifta!
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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

De seks er Funksjonshemmedes Felles-
organisasjon, Norges Handikapforbund, 
Pensjonistforbundet, Personskadefor-
bundet, Blindeforbundet og Trygg Trafikk.

I uttalelsen er avsenderne blant annet 
enige om at loven som gir kommunene 
hjemmel til å regulere bruk og utleie av 
små elektriske kjøretøy er en god start. 

Forbundsleder i Norges Blindeforbund 
Terje André Olsen sier i en kommentar:

– For at vi som bruker fortauene skal være 
trygge må vi ha et forbud mot bruk av 
elektriske sparkesykler på fortauene.

Til forslagene i høringen er organisasjon-
ene samstemte i anbefalinger om å forby 
bruk på fortau, innføre 16 års alders-
grense, hjelmpåbud for alle, og at bruken 
av elsparkesykler skal omfattes av bilan-
svarsloven.

De kommersielle elsparkesyklenes massive inntog i norske byer fra 
2019 har ført til konflikt, utrygghet og uakseptable skadetall. Seks 
organisasjoner har i fellesskap forfattet en uttalelse i forbindelse med 
Samferdselsdepartementets utlyste høring. 

Felles uttalelse i høring om elsparkesykler
Tekst: Jørgen Juul

http://www.bhss.no
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– Det hele startet etter jeg hadde sett dårlig 
i to år. Da jeg våknet om nettene, så jeg 
plutselig tydelig og klart, men det jeg så var 
ikke der. Mannen min kunne ikke se det, 
forteller Elna.

På soverommet hjemme i Skien kunne Elna 
se klart for seg et fremmed fjes, en dukke, 
og en fugl med et dameansikt. Hun ble ikke 
redd, men tanken om at hun hadde mistet 
vettet lå ulmende i henne.

– Det gikk helt rundt for meg, for så tydelig 
hadde jeg aldri sett i virkeligheten, men 
mannen min og jeg ble enige om å ikke 
snakke med andre om det, for da ville 
de sikkert tro at det var noe gærent med 
hodet mitt.

Hallusinasjoner
Hallusinasjonene til Elna foregikk i et års 
tid og det skulle gå lang tid før hun åpnet 
seg om de nattlige synene til andre enn 
mannen, Birger. Det var ikke før på Hurdal 
syn- og mestringssenter, i samtale med en 
synspedagog, at hun forsto at det bare var 
en feil med øynene, og ikke i hodet.

– Hun begynte å snakke om hallusinasjoner, 
uten at jeg hadde nevnt noe, og sa at det 
var øynene som spilte meg et puss, og det 
godtok jeg, sier Elna. 

På senteret fikk Elna kunnskap om Charles 
Bonnet Syndrom (CBS), som kan beskrive 
hvorfor mennesker med dårlig syn likevel 
kan se hallusinasjoner av objekter og 
vesener. Enkelt forklart kan hjernene våre 
begynne å dikte opp opplevelser når den 
ikke får informasjon fra sansene.

– Jeg sammenligner det litt med fantom-
smerter, at man føler noe som ikke er der. 
For man ønsker så inderlig å se, til det 
punktet hvor hjernen bringer frem bilder 
på egenhånd, forteller Elna.

Viktig ufarliggjøring
Det skulle også gå flere år før hun traff noen 
med like erfaringer, men på et møte i regi 
av Blindeforbundet i Telemark var det 
endelig et annet medlem, som fortalte at 
han hadde sett en film av bilder som ikke 
fantes. Det ble stille, men Elna reiste seg og 
fortalte at også hun hadde sett ting.

– Det var godt å snakke med synspeda-
gogen og andre, og jeg håper at også flere 
begynner å snakke om dette. Det er viktig 
å ufarliggjøre CBS, for frykten for mitt eget 
vett forsvant da jeg fikk snakket om det. 
Folk skal slippe å tenke at det er noe galt 
med dem, når det ikke er det, avslutter Elna. 

Sjeldent syndrom:

Nattens mørke brakte frem 
de klareste bilder 
Tekst: Amalie Gulbrandsen | Illustrasjon: Lill Aarsund | Foto: Kristin Kjæret

På dagtid kunne ikke Elna Odden se verken tydelig eller i 
farger, men om natten ble solen gul og fin. Var hun i ferd 
med å miste forstanden, eller var drømmen virkelig levende?
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Reflektert: – Det sterke og inderlige ønsket 
om å se, kan bringe deg til det punktet hvor 
hjernen lager bilder på egenhånd, forteller 
Elna Odden.

Charles Bonnet Syndrom (CBS)
Allerede i 1760 beskrev Charles Bonnet 
hvordan mennesker med dårlig syn 
likevel kunne se kvinner, menn, fugler, 
bygninger og annet som ingen andre 
kunne se. Forskerne mener nå å vite 
hvordan dette skjer, men det ser ikke 
ut til at den kan si noe om hvorfor CBS 
som oftest forsvinner av seg selv etter 
12 til 18 måneder.
– Når sansene ikke lenger leverer infor-
masjon, kan forventningene ta over, 
forklarer Marc Nicklas Andersen, som 
er PhD-student ved Aarhus Universitet.
Kilde: Forskning.no og Optikeren
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Prøv gratis i 14 dager* 

*Gjelder kun nye kunder. Ingen bindingstid.   
Etter 14 dager går prøveperioden automatisk  

over i et abonnement til 189 kr/mnd.

LYTT DEG BORT  
MED TUSENVIS  
AV LYDBØKER

storytel.com
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Debattarenaen ble opprettet i 2019 for 
å dekke medlemmers behov for et sted 
å diskutere temaer som har tilknytning 
til organisasjonen og synshemmedes 
hverdag.

Viktig, men krevende arena
Debattarenaen oppleves som en viktig 
arena, kanskje særlig for medlemmer som 
ikke har tillitsvalgtroller eller anledning 
til å delta på organisasjonsmøter. Ulike 
temaer har blitt løftet, og folk har fått svar 
på spørsmål og fått vite om status i ulike 
saker. Samtidig er det tilbakemeldinger 
både fra medlemmer og ansatte om at 
enkelte debatter har en ufin tone og vært 
preget av personangrep. Noen diskusjoner 
er også preget av at deltakerne har en 
dobbeltrolle, i at de er både medlem og 
ansatt.

Utredningsrapport med bred forankring
Generalsekretær Per Inge Bjerknes opp-
rettet en utredningsgruppe som skulle 
levere en rapport med forslag til endringer 
på Debattarenaen. Rapporten har vært 
lagt fram i sentralstyret og i arbeidsmiljø-
utvalget. Den har blitt delt på Debatt-
arenaen og vært tema på et digitalt med-
lemsmøte. Ansatte har fått mulighet til å 
gi tilbakemeldinger. Saken var også oppe 
på landsstyrets møte i april.

For å legge til rette for et mest mulig 
konstruktivt debattklima, er det enighet 
om å gjøre følgende grep: 
• Debattarenaen rendyrkes som en arena 

for medlemsdebatt, mens ansatte har 
sine egne arenaer. Personer i dobbelt- 
roller, for eksempel som ansatt eller  
likeperson og medlem, får opplæring  
om «rolleforståelse».

• Den som skal ivareta modererings- 
ansvaret, bistås av et redaksjonsråd av 
medlemmer og eksterne for å kunne  
drøfte vanskelige saker. 

• Tydeliggjøring av enkelte av gruppe- 
reglene på Debattarenaen, blant annet 
knyttet til personangrep, hersketeknikker 
og sanksjoner på brudd. Det oppfordres 
også til å vurdere om Debattarenaen  
på Facebook er rett arena for temaet  
man vil ta opp, særlig når det gjelder  
persondiskusjoner.

Generalsekretær Per Inge Bjerknes 
håper dette bidrar til et godt debatt-
klima som bringer organisasjonen 
fremover gjennom viktige politiske 
og organisatoriske diskusjoner.
– Samtidig minner jeg om at Debatt-
arenaen ikke er en beslutningsarena. 
Det har vi de formelle arenaene våre 
til, som fylkesstyrene, sentralstyre og 
landsstyre, sier Per Inge Bjerknes.

Endringer på Debattarenaen på Facebook
Tekst: Mia Jacobsen, kommunikasjonssjef

Blindeforbundet har en gruppe for medlemmer og ansatte på 
Facebook som heter Debattarenaen. Det er viktig med arenaer for 
åpen meningsutveksling. Denne debattarenaen oppleves imidlertid 
av en del som veldig krevende, med dårlig debattklima. Nå blir det 
gjort noen grep for å legge til rette for en bedre debattkultur. 
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Martine Eliasson er politisk rådgiver i
Uloba og deltok på møtet. Hun holdt 
også appell for Uloba i en aksjon utenfor 
departementet før møtet. Mer enn 50 
mennesker hadde møtt opp.

– Anette Trettebergstuen lovet å komme 
i gang med å inkorporere CRPD, men hun 
kunne ikke gi detaljer om prosessen videre. 
Men hun forsikret oss om at regjeringen 
skal jobbe «ganske raskt» med inkorpore-
ringen, forteller Eliasson.

– Ingen liten sak
– En inkorporering er ingen liten sak. Jeg 
kan ikke si så mye mer om den prosessen, 
men vi må raskt i gang med dette. Og dere 
som vet hvor skoen trykker må få være 
med i den prosessen, sa Trettebergstuen 
i møtet.

På møtet overleverte visegeneralsekretær 
Ståle Bratlie i Uloba og representanter for 
flere organisasjoner underskriftene til nær 

Klar tale til likestillingsministeren: 

CRPD inn i menneskerettsloven!
Tekst: Helge Olav Ramstad, Uloba Independent Living Norge | Foto: Jørgen Juul

28.000 som krever at regjeringen tar CRPD 
inn i menneskerettsloven.

– Vi er her med budskapet om å få inkorpo-
rert CRPD i norsk menneskerettighets-
lov. Så vil jeg samtidig si at funksjons-
hemmede i Ukraina nå er av dem som
lider aller, aller mest. Derfor håper vi at 
en betydelig sum av de to milliardene 
som regjeringen støtter Ukraina med, vil 
gå til å hjelpe denne gruppen, sa Bratlie.

Paradigmeskifte
– CRPD-komiteen var tydelige i sin kom-
mentar til Norge på at vi ikke er kommet 
langt nok. Det er her dette store ordet 
paradigmeskifte kommer inn, sa Berit 
Vegheim. Hun deltok i møtet for stiftelsen 
Stopp Diskrimineringen.

– Vi kjenner mange historier om folk som 
er utsatt for tvang, og der funksjonsned-
settelsen legitimerer inngrep i det private 
og i familielivet. Jeg skulle ønske det var 

Likestillingsministeren vil ta funksjonshemmedes FN-konvensjon, 
CRPD, inn i menneskerettsloven. Nå har hun fått signaturene til 28.000 
som krever nettopp det.
– Jeg er brennende opptatt av at denne konvensjonen skal ha praktisk 
betydning for dem den gjelder. Derfor lover jeg å ta dette videre med 
regjeringen, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 
Uloba og flere organisasjoner, deriblant FFO, Redd Barna, Amnesty og 
Stopp Diskrimineringen, møtte ministeren i Kulturdepartementet i 
Oslo 28. februar.
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nærmere politikerne å se hva dette gjør 
med folks liv, forklarte hun.

Et paradigmeskifte fra å se funksjons-
hemmede som syke, pleietrengende og 
brukere, til å se oss som likestilte borgere 
med like rettigheter, er nødvendig. Også 
Amnesty og Redd Barna var klare på at 
menneskerettighetene til funksjons-
hemmede i Norge ikke blir oppfylt.

– Vi deler utålmodigheten. Det er viktig 
for Amnestys del å få inkorporert CRPD i 
norsk lov raskt, og at myndighetene får 
sikret selvstendighet og selvbestemmelse 
for alle. Rettighetene må komme først, sa 
leder for politikk og samfunn i Amnesty, 
Tale Hungnes.

– Må inn i menneskerettsloven
Lilly Ann Elvestad fra FFO var klar på 

at regjeringen må inkorporere CRPD i 
menneskerettighetsloven.

– Likestillingen er ikke reell. Derfor må 
konvensjonen inn i menneskerettsloven, 
slik at det blir tydeliggjort at dette er men-
neskerettigheter som vi alle har, og at det 
ikke handler om spesielle behov, sa hun.

– Kultur- og likestillingsministeren synes 
selv at dette er riktig lovverk og var 
tydelig på at FN-konvensjonen skal inn 
i menneskerettsloven, legger Martine 
Eliasson til etter møtet.

Regjeringen har i Hurdalsplattformen lovet 
å inkorporere CRPD i norsk lov, men der 
står det ingenting om når eller om hvilket 
lovverk konvensjonen skal inn i. 

Representanter for Amnesty, FFO, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Redd Barna, 
Stopp Diskrimineringen og Uloba leverte signaturene for inkorporering av CRPD til like-
stillingsminister Anette Trettebergstuen. 
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Vi skal snart se på de ulike mulighetene 
smarttelefonen kan gi deg dersom du vil 
bruke den til å lese for deg, og mulig-
hetene er mange. Aller først er det viktig 
å forstå årsaken til at stadig flere syns-

hemmede opplever smarttelefonen som 
et veldig godt hjelpemiddel i hverdagen. 
Enten du bruker en smarttelefon fra 
Apple med operativsystemet iOS, eller 
du bruker en telefon med Android, er det 

Smarttelefonen kan bli 
din beste lesehjelp
Tekst: Yngve Stiansen  | Illustrasjonsfoto: Jørgen Juul

Det nærmer seg 15 år siden de første smarttelefonene kom 
på markedet. Siden den gang har de blitt allemannseie. De 
fleste funksjonene har blitt langt bedre, og utvalget av apper 
har eksplodert. I dag er appene langt mer enn underholdning. 
Mange av de små programmene kan være til uvurderlig hjelp 
for blinde og svaksynte; blant annet dersom man vil bruke 
telefonen for å lese.
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god mulighet til å forstørre skjermen, 
endre kontraster eller få teksten opplest 
med en kunstig tale. Hvordan dette 
gjøres varierer litt fra modell til modell, 
men for en person som kjenner litt til 
bruken av smarttelefoner, er det både 
raskt og enkelt å få til.

Lydbøker på smarttelefonen
For mange blinde og svaksynte er lyd-
bøker en viktig del av hverdagen. Mange 
kjenner godt til det gode lydboktilbudet 
som både finnes hos Norges lyd- og 
blindeskriftsbibliotek og Kristent arbeid 
blant blinde og svaksynte. Tradisjonelt 
har man lånt lydbøker ved at man får en 
CD-plate tilsendt hjem i posten, men i 
dag kan du velge akkurat den lydboka 
du ønsker, og få den levert til din smart-
telefon i løpet av sekunder. 

Appen «Lydhør», som er utviklet av NLB, 
kan benyttes til å lese lydbøker fra både 
NLB og KABB. Appen er utviklet spesielt 
for synshemmede, og uansett hvilken 
smarttelefon du bruker, vil den gi deg til-
gang til tusenvis av lydbøker og e-bøker 
uten at du må vente på postmannen.

Brev og brosjyrer leses opp som en lek
Når man har begrenset syn, vil det 
ofte være utfordrende å lese brev som 
kommer i posten eller bruksanvisningen 
til den nye kaffetrakteren. Med en 
smarttelefon i hånda kan dette også 
enkelt løses. 

Det finnes flere gode apper for synshem-
mede som enkelt kan skanne et fysisk 
dokument, og gjøre det om til tale eller 
forstørret skrift på skjermen i løpet av 
sekunder. Apper som «Seeing AI» og 
«Voice Dream Skanner» for deg som 

bruker iPhone, og «Google Outlook» for 
deg som bruker en telefon med operativ-
systemet Android, vil kunne gi veldig god 
hjelp. Med disse appene bruker du det 
innebygde kameraet i smarttelefonen til 
å ta et bilde av dokumentet du ønsker 
opplest. Telefonen bruker kun noen øye-
blikk til å tolke den trykte teksten, før 
den enten leser teksten for deg eller 
viser den tydelig på skjermen. 

Teknologien har eksistert i flere år, men 
ettersom kameraene på telefonene har 
blitt bedre, er også resultatet av denne 
teknologien blitt langt bedre enn hva 
den var for bare få år siden. I dag får 
mange blinde og svaksynte god hjelp av 
denne type apper til å lese ulike trykte 
tekster i hverdagen.

Levende mennesker kan også hjelpe
Noen ganger trenger du kanskje ikke å 
lese en lang tekst, men noe som står på 
et display, finne utløpsdatoen på melka 
eller kanskje sjekke termometeret. I dag 
finnes det en app som fungerer både på 
iOS- og androidplattformen. 

Appen heter «Be My Eyes», og setter 
deg i direkte kontakt med et levende 
menneske som ønsker å hjelpe deg. 
Tjenesten er helt gratis og kan brukes 
døgnet rundt. Ved hjelp av kameraet på 
din smarttelefon kan en seende person 
hjelpe deg med det du selv ikke ser. 
Appen som har sitt utgangspunkt i Dan-
mark har spredd seg til hele verden, og 
hundrevis av synshemmede personer får 
daglig god hjelp til både lesing og andre 
gjøremål gjennom smarttelefonen sin.
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Se et bilde med hendene
Tekst: May Britt Haug | Foto: Inger Aanesland / 3DPhotoWorks

Takket være penger fra stiftelsen Dam 
har Frode Rasmussen kunne realisere 
sitt ønske om å gi svaksynte og blinde 
kunstopplevelser på nært hold. 

Du kan ta på de kjente bildene og faktisk 
kjenne Mona Lisas smil, hattene på hodet til 
pikene på broen, og at øynene til personen 

i Munchs Skrik faktisk har øynene vidt 
oppsperret. Du finner bilder av Da Vinci, 
Munch, Botticelli, Paul Cezanne, Van Gogh 
og Michelangelo på utstillingen.
– Jeg hadde lyst til å gjøre noe for å skape 
et mer inkluderende samfunn, og å gi 
like muligheter for alle, forteller Frode i 
et intervju med Radio Z. 

Frode Rasmussen var lei butikkjobben og ville engasjere seg i noe 
som betydde noe. Resultatet har blitt til åtte kjente malerier i taktil 
drakt. Opplevelsen får rett og slett bildene til å fremstå større og 
sterkere enn noen gang, både for synshemmede, men også seende.

Stolt utstiller: Frode Rasmussen er stolt over å ha fått til det han drømte om. Og Munchs 
Pikene på broen er en av hans favoritter.
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Under produksjon: Bildene produseres 
etappevis. Her har Skrik ennå ikke fått 
farger.

Kjenne på kinnet: Bildenes 3D-effekt gjør 
det magisk når en kan stryke Mona Lisa 
på kinnet.

Skrik til å ta og føle på: Man kan kjenne 
detaljer og følelser i Edvard Munchs Skrik.

Engasjement gir resultater
Frode har brukt utallige kveldstimer for å 
realisere sin kreative ide og sitt samfunns-
engasjement, og måtte etablere firmaet 
Fluxwork. Han har måttet bli kjent med 
bransjer og knyttet kontakter. Gjennom 
et amerikansk firma i USA har han fått 
produsert de taktile bildene.

De er laget i tre og et plastmateriale, et slags 
skum som herder, deler av utskjæringene blir 
gjort for hånd.

Reiser landet rundt
Bildene skal vandre fra sted til sted i hele 
2022, og det er en gratis utstilling. Åpningen 
var 1. april på Sentralen i Oslo, her vil den 
henge ut måneden. Så reiser bildene videre 
til Askim rådhus i mai, Horten bibliotek i juni, 
Vennesla kulturhus i juli og Fana kulturhus 
utenfor Bergen i august. I september vil 
bildene henge i Mangfoldhuset i Trondheim, 
i november finner du dem i Sandnessjøen 
og Kulturbadet, og rundreisen avsluttes på 
kulturhuset i Tromsø i desember. 

Frode føler seg ikke ferdig med denne første 
utstillingen. Han har flere planer. Men det 
er en annen historie vi eventuelt får komme 
tilbake til senere.
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Brillestøtten til barn:

SV mener regjeringen må få ut fingeren
Av: Mia Jacobsen | Foto: Inger Aanesland

SV-nestlederen ba om et møte med Norges 
Blindeforbund for å legge en plan for 
hvordan vi skal få fortgang i arbeidet.

– Vi synes det tar skrekkelig lang tid. Vi 
slåss for disse pengene under budsjett-
forhandlingene med Arbeiderpartiet og 
Senterpartiet. Nå får vi mange henvendelser 
fra fortvilte foreldre som synes det er dyrt 
med briller til barn, og de lurer på om 
det ikke kommer noe snart som gjør det 
billigere for dem. Derfor har vi utfordret 
med skriftlige spørsmål i Stortinget, og vi 
mobiliserer trøkket nå for at Regjeringen 
skal få ut fingeren ut og få en ordentlig 
brillestøtte på plass, sier Bergstø engasjert.

Bergstø sier hun er «brennende opptatt» 
av brillesaken, og oppfordrer alle andre 
som også er det, til å si tydelig ifra.

– Det virker å mobilisere og å løfte saken 
sammen. Når vi er mange som gjør det, 
vinner vi fram!

Hun får støtte av forbundsleder Terje 
Andre Olsen.
– Vi må bruke de kanalene vi har. For 
eksempel engasjere seg i brillegruppa vår 
på Facebook, Gratis briller til barn. Man 
kan sende brev til Arbeidsdepartementet. 
Det er ingen andre enn departementet 
som kan svare på når dette kommer i mål. 
Vi er utålmodige, for hvis du skal bestille 
briller, må du ha trygghet for at du får det 
dekket, slik at de er på nesa før skolestart.

Blindeforbundet ønsker at alle barn under 
18 år skal få briller det. Er SV med på den 
kampen?
– Nå handler det først og fremst om at 
de som har brillestøtte skal få beholde 
den. Så skal de som mistet den få den 
tilbake. Så er vi nødt til å jobbe for at 
briller skal regnes som en grunnleggende 
nødvendighet for at barn skal kunne lære 
og ha et aktivt liv og få akkurat de brillene 
de trenger, uavhengig av foreldrenes 
økonomi, sier Bergstø. 

Hør intervjuet fra da Bergstø besøkte 
Blindeforbundet her: 
www.blindeforbundet.no/@@kategori/
radio-z-podkast/82a050f2384a4fc29db1ad
75e535504a#

Sosialistisk Venstreparti fikk på plass penger i budsjett-
forhandlingene høsten 2021 slik at brillekuttet den forrige 
regjeringen gjorde, kan reverseres. Ennå er ikke en ny ordning på 
plass. Nestleder i SV, Kirsti Bergstø, begynner å bli utålmodig.

Utålmodige: SVs Kirsti Bergstø og Blinde-
forbundet leder Terje Andre Olsen er enige 
om at det haster med å få orden på brille-
støtte til barn.

http://www.blindeforbundet.no/@@kategori/
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Korona kan ha påvirket synet
Av: Tor Paaske Utheim, øyelege og professor | Foto: Line Lyngstadaas

Dette spørsmålet har vi fått inn til 
Blindeforbundet. Vår rådgivende øyelege 
Tor Paaske Utheim har svar: 

En rekke artikler har beskrevet diverse 
forandringer i øyet som muligens kan 
settes i sammenheng med infeksjon 
under pandemien. Koronaviruset er særlig 
blitt knyttet til røde øyne. Tørre øyne er 
også blitt rapport. Noen av de beskrevne 
forandringene er forbigående, mens andre 
er permanente. De fleste som blir smittet 
med koronaviruset unngår heldigvis at 
øyet rammes. 

Økt skjermbruk påvirker
Hvordan pandemien har innvirket på 
livsstilen varierer, men jeg tror vi kan enes 
om at pandemien for de fleste har ført 
til økt skjermbruk. Dette er en betydelig 
risikofaktor for utvikling og forverring 
av tørre øyne. Flere studier viser at 
blunkefrekvensen avtar betraktelig ved 
skjermbruk. Dette er problematisk da 
blunking bidrar til å fornye tårefilmen. 

Det ideelle er å fornye tårefilmen ved å 
blunke før den danner sprekker og bryter 
opp. På den måten kan man unngå å få 
mikroskopiske sår på øyets overflate. For 
noen bryter tårefilmen opp i løpet av et 
sekund, mens den for andre først danner 
sprekker etter mange sekunder. I den første 
gruppen er det behov for å blunke minst 
3600 ganger i timen for å sikre at tårefilmen 

hele tiden beskytter øyet. Det er krevende å 
få til, ikke minst foran en skjerm.

Ved å snakke øker blunkefrekvensen flere 
ganger sammenlignet med skjermbruk. 
«Tale er sølv, taushet er gull» gjelder altså 
ikke innen tørre øyne-feltet. Her er det stikk 
motsatt. Jo lengre tid det tar før tårefilmen 
sprekker opp, desto bedre er du beskyttet 
mot skjermrelaterte plager. Heldigvis er 
det med egnede instrumenter lett å måle 
tårefilmens kvalitet og hvor raskt den 
bryter opp. Dette er nyttig for å kunne 
skreddersy behandlingen av tørre øyne. 

I dag finnes en rekke behandlinger som kan 
gjøre at tårefilmens kvalitet bedres og 
risikoen for fremtidige skjermrelaterte plager 
reduseres. Flere av disse behandlingene har 
kommet til Norge det siste tiåret.

Covid-19-pandemien har for de fleste gått ut over livskvaliteten, 
men kan pandemien også ha gått ut over øynene, enten ved 
direkte infeksjon eller som en konsekvens av endret livsstil?

Husk å blunke: Øyelege og professor Tor 
Paaske Utheim erfarer at pandemien har 
gitt tørre øyne.
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Torger og Joar har fått bedre syn
Tekst: May Britt Haug | Foto: Even Ørjasæter / Nyss

Brødrene Torger og Joar Sætre opplever at de nå kan se lysere 
på fremtiden, både billedlig og bokstavelig talt. De har begge 
fått bedre syn etter genterapi-behandling.

I fjor vår kunne vi lese om, og se Torger Inge 
Sætre på TV, da han startet sin private inn-
samlingsaksjon for å redde synet. Staten 
ville ikke betale for genterapi-behandling 
med medikamentet Luxturna. 26. april i fjor 
snudde staten og sa ja likevel. Dette inne-
bar at både Torger og broren Joar Ole Sætre 
fikk operasjon i fjor. Brødrene fra Sykkylven 
har RP, hvor det er genfeil i RPE65-genet. 

Gått bra
Gutta inviterte nylig lokalavisa nyss.no til 
barndomshjemmet for å fortelle det glade 
budskap.

– Det har gått veldig bra så langt, og har ab-
solutt vært verdt det, sier Torger til nyss.no.
– Nå går det an å planlegge hva en skal gjø-
re framover litt bedre, siden vi slipper å uroe 
oss over at vi vil bli blinde, legger Joar til.

– Synet har forbedret seg litt. Særlig når 
det er mørkt og med kontraster. Men vi vil 
fremdeles alltid være svært svaksynte. Det 
viktigste er at nå slipper vi å være bekymret 
for å bli blinde, sier Joar til lokalavisa.

På spørsmål fra den lokale journalisten om 
all medieoppmerksomheten var verdt det 
er svaret unisont og tydelig: 
– Så absolutt, og vi hadde gledelig gjort det 
igjen, sier Torger Inge og Joar Ole Sætre.

Luxturna-behandling
Behandlingen virker slik at friske gener 
tilføres celler i netthinnen og hjelper 
cellene til å fungere normalt igjen. Man 
bruker ufarlige virus som «lastebil» for å 
frakte gener inn i celler i øyet. Luxturna 
er ikke en behandling for alle som har 
RP eller andre typer arvelig netthinne-
svikt. Det er mange ulike gener som er 
forbundet med arvelig netthinnesvikt, 
og Luxturna er kun aktuelt ved genfeil i 
ett gen som kalles RPE65. Dette betyr en 
type Lebers medfødte synstap (LCA type 
2) og en type autosomal recessiv RP (RP 
type 20). I tillegg må det være en viss 
mengde gjenlevende celler i netthinnen. 
Er man allerede blitt blind er ikke 
denne behandlingen aktuell. Det er 
kun åtte personer som er aktuelle for 
behandlingen i Norge.

Bedre syn: Brødrene 
Sætre har merket en 
forbedring etter at 
de har fått genterapi-
behandling.
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Aktivitetsdager for 
førerhunder

Det vil bli mye nyttig trening: blant annet 
lydighet, hverdagslydighet (som hilse-
trening, passering, gå pent i bånd m.m.), 
bytrening, hinderbane m.m. Det blir også 
annen type trening som vil gi utfordringer 
for både deg og hunden din. Det vil være 
førerhundtrenere fra førerhundskolene til 
stede under kurset. De vil lede treningene i 
samarbeid med hjelpetrenere.

Vi gjør oppmerksom på at vi har begrenset 
antall rom til disposisjon. Dersom du har 
behov for å ha med egen ledsager må dere 
kunne dele rom.

Norges Blindeforbund dekker reiseutgifter, 
forutsatt at du velger billigste reisemåte. 
Hotellet ligger to minutters gange fra 
Drammen togstasjon, så vi anbefaler alle å 
komme med tog. Vi organiserer ledsagning 
fra stasjonen til hotellet. Du må selv legge 
ut for reisen, og vil få utgiftene refundert i 
etterkant av kurset.

I tillegg til trening vil det bli avholdt 
foredrag, være rom for erfaringsutveksling 
og mye sosialt samvær.

Påmelding startet 1. april og varer til 
10. mai. Vi har plass til 40 deltakere. 
Påmelding er bindende.

Vi prioritere deltakere med ny hund, 
nye brukere, personer som ikke har 
deltatt tidligere, eller som har dårlig 
treningstilbud på sitt hjemsted. Personer 
som har hunder på vei ut av tjeneste vil 
ikke bli prioritert først. 

Etter påmeldingsfrist vil alle påmeldte få 
tilbakemelding om de har fått plass, eller 
står på ventelisten. Alle som får plass, vil 
få tilsendt et utfyllende spørreskjema som 
må fylles ut og returneres. Du kan melde 
deg på kurset etter 10. mai, men vil da 
automatisk komme på ventelisten. 

Påmelding foregår primært ved å fylle ut 
skjema på følgende link: https://forms.
gle/42UurLPqWERNoi78A 

Du kan eventuelt melde deg på til Stine 
Jåthun via e-post stinejaathun@hotmail.
com eller telefon 913 10 025 og Ellen 
Østborg på e-post ellen.oestborg@gmail.
com eller telefon 909 56 991.

Egenandel kr. 1.500,- for medlemmer av 
Norges Blindeforbund og kr. 1.850,- for 
andre deltakere. Egenandelen m å betales i 
forkant av kurset. Ledsager betaler samme 
egenandel.

Vi har gleden av å invitere alle landets førerhundbrukere til 
spennende treningsdager i Drammen 10.-14. august 2022. Vi vil 
bo og ha utgangspunkt fra Quality Hotel River Station.

https://forms
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Enkle hverdagstips

1:  Bøy hodet bakover og lukk øyet som 
skal dryppes. Bruk pekefinger og 
tommel på den ledige hånden til å åpne 
øyet igjen. Støtt korken på flaska mot 
pekefingeren som holder øvre øyelokk. 
Du får dermed god styring på hvor 
dråpen kommer og unngår å komme 
borti selve øyet med flaskeenden. 
Plasser dråpen i hulrommet mellom 
øyet og øyelokket.

2: Produktet Autodrop kan hjelpe deg 
å treffe riktig med øyedråpene. Det 
finnes også tilsvarende produkter for 
ampuller. 

Med jevne mellomrom vil vi ha med tips 
som kan være nyttige i hverdagen. 

To tips til hvordan du kan 
dryppe øynene dine 

Vanskelig å lese? 
Lån lydbøker fra NLB!

• offentlig og gratis tilbud
• tusenvis av lydbøker 
• aviser og tidsskrifter på lyd

    Besøk nlb.no eller ring 22 06 88 10. 

www.nlb.no

http://www.nlb.no
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n I stedet for å lete 
så iherdig etter det 
komplette og per-
fekte bør vi erkjen-
ne virkeligheten slik 
den er.  Åste Dokka 
i boka ”Leve van-
skeligere”. 

n Seks dager i 
uken leser vi inn 
avisen Vårt Land. 
Du kan abonnere 
og lytte til den via 
”Lydhør”-appen. 
Det er helt gratis

n Krigsropet fra 
Frelsesarmeen er et 
av 15 magasiner og 
blader KABB tilrette-
legger. Her finner du 
sterke historier, nyhe-
ter og informasjon.

n Hvordan kommer 
du deg helskinnet 
gjennom livets 
U-svinger? For livet 
blir ikke alltid slik vi 
hadde tenkt.
Jeanette Røedseth
”Livssorg”

KABB har blader, bøker, magasiner og podkaster 
for både kropp og sjel! 

Du finner oss i Lydhør. Her er noen eksempler:

n Kontakt KABB for mer  
informasjon. Vi har flere 
tusen lydbøker, Vårt Land på 
lyd, organisasjonsblader og  
magasiner, innleste menig-
hetsblader. Vi er også på 
Storytel, og har podkaster på 
Spotify og iTunes 

n Alle synshemmede og personer med lese- 
og skrivevansker kan bruke KABB sine til-
bud og tjenester. Du må ikke være medlem, 
men registrere deg som KABBlåner. 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Epost: kabb@kabb.no, 
Telefon alle hverdager: 69 81 69 81 
Sjekk våre nettsider: www.kabb.no 

mailto:kabb@kabb.no
http://www.kabb.no
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I 2017 bestemte Thomas seg for å satse 
for fullt. Det å være svaksynt og satse på 
paraidretten skulle vise seg å få en litt 
kronglete start for Sauda-gutten. For å 
kunne satse som langrennsløper måtte 
han se dårlig nok. Han falt litt mellom 
to stoler. Men det løste seg.

Siden starten har han hatt Ole-Martin Lid 
som fast ledsager. 
– Ole Martin, er mine øyne i løypa. Han er 
dyktig på ski, veldig bevisst som utøver og 
ledsager. Så jeg setter stor pris på at han har 
vært med, sier Thomas om sin ledsager 
i skisporet.

Klar for mer
Thomas kom på en 12. plass i klassen 
menn svaksynte langrenn, men han kom 
ikke tomhendt hjem. Han fikk bronse fra 
stafetten i Paralympics, stafettlaget består 
av utøvere med forskjellige funksjonsned-
settelser. Thomas og ledsager Ole-Martin 
Lid gikk ankeretappen. Thomas kan også 
skryte av stafettbronse fra para-VM på 
Lillehammer tidligere i år.

Norge endte på 8. plass i medaljeoversikten 
i Paralympics med fire gull, to sølv og en 
bronse. Paraalpinisten Jesper Saltvik Peder-
sen tok de fleste av Norges medaljer med 
fire gull og en sølv.

Stafettbronse i 
Paralympics
Tekst: Inger Aanesland | Foto: XINHUA

Nådde sitt første mål: Thomas Karbøl Oxaal 
fikk med seg en bronse fra Paralympics i 
Beijing. Målsetningene hans fremover 
er klare, å kvalifisere seg til VM 2024 og 
Paralympics 2026.

Med rundt 700 treningstimer i året 
fikk 22 år gamle Thomas Karbøl Oxaal 
nådd sin drøm om Paralympics-deltagelse 
og medalje.
– Det å delta i Paralympics i Beijing var mitt 
første mål da jeg bestemte meg for å satse 
på langrenn, og det er stort å nå det målet, 
forteller 22-åringen stolt til Radio Z. 
 


