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Mirnesa (24) vil hjelpe andre mobbeofre

Familiekurs gir trygghet, læring og tid til lek
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BPA står for:
• Muligheten for å definere sin egen hverdag
• Ta styring og delta aktivt i samfunnet
• Leve et fritt og selvstendig liv
• Ta ansvar for sin egen tilværelse

Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta 
kontrollen over sitt eget liv. Gi full likestilling og mulighet til 
å delta på alle samfunnsområder slik at hverdagen får en 
mening. BPA står for muligheten til å leve livet – helt og fullt!

Ta kontakt med oss på www.uloba.no eller ring oss på 
telefon 32 20 59 10.

ANNONSE
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Synspunkt

Klumpen i magen
Tenk deg at du har klump i magen hver morgen 
du går ut av døra. En klump som kommer av vonde 
følelser og ikke en fysisk sykdom. En mobbe-
klump. I spørreundersøkelsen som Ipsos gjorde 
for Blindeforbundet i 2014 ble foreldre til syns-
hemmede barn stilt flere spørsmål om mobbing. 
40 prosent i utvalget har opplevd mobbing på 
skolen. Elevundersøkelsen fra Utdanningsdirekto-
ratet i 2014 viser at tilsvarende prosentandel i 
skolen generelt ligger på 3,9. 63 prosent av dem 
som har blitt utsatt for mobbing, betegner 
mobbingen som alvorlig. Dette er nedslående 
tall for våre unger. Mirnesa Balagic gir et ansikt 
til disse tallene i dette Synspunkt. Hun klarer seg 
fint i dag, men minnene sitter i kroppen.

Mia Jacobsen,
informasjonssjef

Vårt 
syn
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Lørdag 23. april ble det markert at det er 
50 år siden fylkeslaget i Møre og Romsdal 
ble stiftet. Arrangementet ble åpnet med 
tale av generalsekretær Arnt Holte og sang 
ved Elin Gaustad.

Daglig leder Kari Wiik i fylkeslaget i Møre 
og Romsdal forteller til Radio Z at det hele 
begynte i Kristiansund med det som først 
het Nordmøre og Romsdal fylkeslag. 
– Senere ble det tatt initiativ til å ta Sunn-
møre med i fylkeslaget, og en komité jobbet 
med sammenslåingen. 1. januar 1990 var 
Møre og Romsdal fylkeslag en realitet.

Stort fylke
– Vi prøver å spre aktivitetene våre til nord 
og sør, spesielt års- og høstmøtet. En gang 
er vi i Kristiansund, en annen gang er vi i 
Ålesund. I Ulsteinvik og Geiranger har vi 
også vært. Vi prøver å fordele oss ut i fylket 
så alle skal bli fornøyde, sier Wiik.

Feiring i hvitt
Selve 50-årsfeiringen ble holdt på Rådhus-
plassen i Ålesund, byen der fylkeslaget også 
har sitt kontor.

– Jeg trodde ikke mine egne øyne på lørdag 
morgen. Vi skulle jo ha et stort arrangement 
på Rådhusplassen, men snøen lavet ned og 
byen var kledd i hvitt, forteller Wiik. 

Likevel ble det en festdag og fylkeslaget fikk 
vist frem aktivitetene sine. 
– Vi hadde syv–åtte førerhunder med 
brukere som gikk i hinderløype. Andre fikk 
prøve å gå med blindfold og hvit stokk, og vi 
delte ut små førerhundtøydyr. Det var også 
ungdommer som demonstrerte Facebook 
på iPad, og vi delte ut punktskriftalfabetet. 
iCare var der og Adaptor, og det ble vist film 
med aktivitetene våre, sier Wiik.

Festtaler
Generalsekretær Arnt Holte hadde dessuten 
tatt turen og holdt tale både på Rådhus-
plassen og under festmiddagen på kvelden. 
– Alt i alt var det en vellykket dag og vi er 
fornøyde, avslutter Wiik.

Under jubileumsmiddagen ble det delt ut roser til nåværende og tidligere ansatte i 
Blindeforbundet Møre og Romsdal, samt nåværende og tidligere styreledere.

Feirer at fylkeslaget runder femti
Tekst: Jørgen Juul | Foto: Norges Blindeforbund Møre og Romsdal
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Oppbyggingen av en rådgivingstjeneste for 
hørsel og syn opptar oss mye her i fylket. 
Bystyret i Trondheim har vedtatt å utvide 
rådgivingstjenesten med en stilling, og at 
det skal bygges større kompetanse på syn. 
Dette vedtaket har fylkeslaget arbeidet en 
god del for i kulissene. Synshemmede er en 
gruppe som er gitt lite oppmerksomhet. 

Byen har ikke hatt noen synspedagogord-
ning de siste årene, så barn og unge har 
også fått mindre hjelp med tilrettelegging 
i barnehager og skoler. Hovedutfordringen 
har vært å ha et sted der man kan få infor-
masjon om muligheter og rettigheter, og 
det håper vi den nye rådgivingstjenesten 
skal bidra med.

Fylkeslaget har et aktivt barne-, ungdoms- 
og familieutvalg. Her arbeides det både 
for at kommunale og fylkeskommunale 
instanser skal yte den bistanden familier 
med synshemmede trenger, og det avholdes 

Fylkeslagslederen i 
Sør-Trøndelag har ordet 
Av: Nina Frisnes Øyan | Foto: Mia Jacobsen

 

Våre medlemmer trenger et sted å møte likesinnede, 
et sted å le og gråte sammen. Og en organisasjon 
som kjemper for deres mulighet til å delta som aktive 
borgere i samfunnet! 

mamma- og pappakvelder. Utvalget 
samarbeider med Norges Blindeforbunds 
Ungdom i regionen, blant annet om jevn-
lige møter med Statped Midt.

Hvert år har vi sommertur, og i år går turen 
til Færøyene i juli. Annethvert år reiser vi 
rundt i Midt-Norge sammen med naboene 
våre, Nord-Trøndelag og Møre og Roms-
dal. Dette skjer etter gammel tradisjon, og 
kalles «landsdelsstevne». 

Fylkeslagets satsing på lokallag, og hva det 
betyr for aktiviteten vår, står sentralt i vårt 
arbeid. Vi har fire lag. Disse arbeider både 
lokalt med interessepolitiske saker, og de er 
et sosialt treffsted. Lotteriverdige lokallag er 
dessuten et flott inntektstiltak. Når lagene 
også er flinke til å dele med seg av det de 
har, kommer dette fylkeslagets rundt 600 
medlemmer til gode. Det er spesielt aktivi-
tetsutvalget i fylkeslaget som får nyte godt 
av lokallagenes generøsitet.



6

Sintef har fått 630.000 kroner til å 
forske på lys, farge og kontraster for 
synshemmede. Forskningen skal få frem 
ny kunnskap om hvordan lys, farge og 
teksturer kan brukes til å finne frem og 
«gi gode romopplevelser».

På Youtube-kanalen «Hverdagsteknologi 
for synshemmede» finner du tips og råd 
om tekniske vidundere som kan være 
til hjelp i hverdagen, men som ikke i seg 
selv er et hjelpemiddel.

Stormberg samarbeider med Norges  
Blindeforbund og har designet en 
solbrillekolleksjon til inntekt for iCare. 
For hver solgte brille får en person 
synet tilbake. Brillene kan kjøpes på 
www.stormberg.no.

Veterinærkjeden AniCura har engasjert 
seg i Blindeforbundets førerhundarbeid, 
blant annet gjennom en pengegave på 
150.000 kroner. De dekker den årlige 
helsesjekken av førerhunden, samt 
vaksinering av førerhund til kostpris. 
Førerhundbrukeren betaler da kun ca 
100 kroner for selve vaksinen (eksakt 
pris kommer an på kvanta den enkelte 
klinikk kjøper inn av vaksine og hva de 
betaler i innkjøpspris). Førerhundskolen 
oppfordrer derfor de førerhundbrukere 
som har en AniCura-klinikk i nærheten 
om å benytte denne.  

Synshemmedes aksjonsuke arrangeres 
som vanlig andre uke i juni, som i år 
blir 13. til 19. juni. Tema i år er transport, 
mobilitet og synlighet i trafikken. Ta 
kontakt med ditt fylkeslag dersom du 
ønsker å bidra, eller ønsker mer infor-
masjon. Følg også med på blindeforbun-
det.no og våre Facebook-sider.

Snøballkrigkonkurransen Yukigassen 
arrangeres i Vardø hvert år. Blindefor-
bundets lag, «Sneblindingan», deltok 
for femte gang. De stilte også med 
egen dansetropp. I år vant de «Yukidan-
sen 2016»! Dansen har en egen sang 
og koreografi laget til ære for snøen. 
Kostymet i år var inspirert av Sne- 
blindingan sin manager og leder Hege 
Igeland som ble kåret til Yukidronning 
2015, så i år var det gallakjoler, tiara 
og juveler på damene. Dansetroppens  
eneste mann ble hoffnarr, noe Arild 
Røland har tatt med den største 
selvfølge.

Direktoratet for byggkvalitet og 
Husbanken har lansert nettsiden 
tenkuniverselt.no. Innholdet er krav, 
retningslinjer og artikler om utform-
ing, uteareal, publikumsbygg og bolig. 
Bildeopplastningssiden «Se universelt» 
er en bildeportal som skal vise gode 
eksempler på universelt utformede 
løsninger. Her kan du laste opp dine 
egne bilder for å inspirere andre.

Nettstedet svaksynt.no selger et bredt 
utvalg av synshjelpemidler. Her finnes 
produkter fra Bojo, Synsupport/Nordic 
eye og Mulitioptikk. 

Har 
du hørt 

at ... 

Dansetroppen til «Sneblindingan», fra venstre: 
Maureen Bjerkan Olsen, Unn-Tone Forfang 
Jenssen, Diana Johnsen og Arild Røland.
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scandichotels.no

Hoteller designet 
for alle!
Som Nordens største hotellkjede, vet vi  
at kravene til en bekymringsfri reise 
varierer fra gjest til gjest, spesielt om 
man er syns- eller hørselshemmet, er 
allergiker eller bruker rullestol. 

For å sikre at alle bor godt hos oss, har 
vi høyt fokus på universell utforming og 
har utarbeidet en egen tilgjengelighets-
standard for våre hoteller. 

Velkommen skal du være!

I statsbudsjettet 2016 ble det forlik mellom 
regjeringen, Venstre og Kristelig Folkeparti 
(KrF) om at den statlige satsingen skulle 
utvides. Det ble satt av 22 millioner.

Nå er det klart hvordan pengene skal 
brukes. Brukerne skal få 200 turer i året, og 
du bestiller vanlig taxi når du trenger det. 
Blinde og svaksynte og rullestolbrukere er 
de som skal være med. Ordningen starter 
1. juli i år. Det blir 100 turer andre halvår. 

Det har gått ut invitasjon til alle fylker 
om å melde sin interesse for deltagelse. 

200 turer i den statlige TT-ordningen
Tekst: Sverre Fuglerud

I 2012 ble det startet forsøk med transporttjeneste (TT) i tre fylker 
betalt av staten. Blindeforbundet hadde presset på i flere år. Målet 
var å få en nasjonal ordning for funksjonshemmede med stort behov. 
Ordningen som fylkene har, er svært ulik og altfor dårlig.

Blindeforbundets fylkeslag jobber nå 
aktivt for å få sine fylker til å sende inn 
søknad om å bli en del av ordningen. 
I invitasjonen står det at de tre fylkene 
(Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og
Østfold) som har vært med i forsøket, 
vil få opplegg også videre, men også de 
må forholde seg til de kravene som er 
for ordningen.

KrF har sagt veldig tydelig at dette er 
starten på en ordning som skal bygges 
ut over hele landet.
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Ser alltid lyst på livet
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Møt et 
medlem

I møte med Edith Fallet er det 
lett å kjenne at det gnistrer og 
utstråler positivitet. 

I 1952 bosatte Edith Fallet seg i Norge, til-
trukket av den store kjærligheten. Hun 
kom fra storbyen København. I dag bor hun 
på Holmlia i Oslo, og har rukket å bli 87 år 
gammel. Hun er enke, har fått to sønner, tre 
barnebarn og et oldebarn.

Kunst og opplevelser 
Det å male og tegne har ligget hennes 
hjerte nært helt siden barneårene. Hennes 
tegnelærer mente at kunsten var veien å gå, 
men det var ikke foreldrene enige i. Dermed 
ble det barnepleien på Edith, og etter hvert 
25 år i Oslo kommune som aktivitør.

Men malingen og kunsten ble en hob-
by, med utstillinger både nært og fjernt. 
Det var akvarell som var morsomst. Med 
malervenninnene ble det mye reising for 
sol, inspirasjon og maling. Det ble 17 turer 
til Kypros, og hun har vært i Tunisia, Egypt, 
Malta og Madeira – for å nevne noe.

På spørsmål om hva som inspirerer henne 
til å male, svarer hun kontant:

– Lysten! Det du ser, ser du i penselstrøk. 

Sammen med fem venninner drev hun eget 
galleri i Oslo i en tiårsperiode på 80–90-
tallet. De leide ut til kunstnere hver høst, 
i tillegg til å stille ut sine egne bilder. For-
fatter Tove Nilsen hadde skrivestua si der. 
Og i 2. etasje drev damene kafé med vafler 
og all slags kos.

– Sånn er det bare
I 1992 merket Edith at det var noen galt med 
synet. Hun oppdaget et hakk i koppen, og 
trodde den hadde gått i stykker i oppvasken.

– Men det så jo ut som det var hakk i alle 
koppene. Og jeg la også merke til at rette 
streker ikke var rette lenger, forteller hun.

At rette linjer og kanter oppleves som kro-
kete eller bølgete, er ett av symptomene 
på øyesykdommen AMD (aldersrelatert 
makuladegenerasjon), fortalte øyelegen 
hennes. Synstapet ble fort akseptert og 
Edith lot seg ikke stoppe hverken med 
malingen eller reisingen.

– Jeg kan ikke huske at jeg har tatt det så 
tungt. Sånn er det bare! sier den livsglade 
87-åringen. Men hun legger ikke skjul på 
at det har vært utfordrende å leve med 
et synstap.
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87 år gamle Edith Fallet har malt og reist 
store deler av livet. Nå har hun sluttet å 
male, og Edith og sønnen er enige om at 
hun har bilder nok. Reisevirksomheten 
er trappet ned de siste årene, men hun 
planlegger alltid noe nytt.

Edith Fallet har vært medlem i Blindefor-
bundet i en årrekke. Det er det sosiale 
som har vært viktigst for henne. Hun har 
deltatt på en rekke turer i Oslo fylkeslags 
tidligere lunsj- og kulturklubb, og i dag er 
hun fast inventar på fredagsklubben. Ak-
septen for synstapet har hun tatt med seg.

– Alt for mange jamrer seg, men det er jo 
ikke så elendig. Det er så mye vi kan foreta 
oss selv om vi ser dårlig, sier Edith med en 
liten latter på lur. 

Mistet sønnen
Ediths ene sønn omkom på sjøen da han 
var ute å seilte i Middelhavet. Edith legger 
ikke skjul på at det var tungt. I tillegg til 
sorgen kom uvissheten om hva som hadde 
skjedd. Først etter et halvt års tid ble han 
funnet, og familien kunne hente han hjem. 
Seilingen betyr mye for familien den dag i 
dag. Og til sommeren håper Edith å kunne 
se barnebarnet sette seil i Bunnefjorden. 
Hun har god utsikt fra sin veranda.



10

Med et trådløst og nesten usynlig 
kamera i taket filmer svaksynte 
Andrine Ebbestad (12) klasserom-
met og tavla. «Tavlekameraten» 
AbleCenter er blitt et unnværlig 
hjelpemiddel for sjetteklassingen.

– Det har blitt en enklere hverdag. Jeg 
har det bedre, og anstrenger meg ikke så 
mye, smiler Andrine Ebbestad. 

På Åskollen skole i Drammen går Andrine i 
6. klasse. Skolen har 500 elever og består 
av mange små bygninger. Andrine trives 
godt, og har flere venninner som ledsager 
henne rundt om det er nødvendig. 

Hjelpemidlene gjør skolen 
lettere for Andrine 
Tekst: May Britt Haug | Foto: Jørgen Juul

Med et spesialkamera som er koblet til 
PC-skjermen, har Andrine Ebbestad (12) full 
oversikt over hele klasserommet. 

Nesten ikke synbart
I klasserommet har Andrine to skjermer, 
to tastaturer, lese-tv, en bærbar PC, og et 
tavlekamera som henger nesten usynlig 
i taket. Hjelpemidlene hennes er imidler-
tid vanskelig å legge merke til; alt ut-
styret er koblet sammen trådløst.

Med spesialkameraet AbleCenter, som 
er laget av produsenten Ablecon, filmer  
Andrine hele klasserommet. Det er 
gjort grunninnstillinger som er tilpasset  
henne. Hun zoomer inn tavla for å få den 
nært. Hun kan bytte frem og tilbake 
mellom forskjellige steder i klasserommet.  
Og det som skjer på tavla kan også 
fotograferes, forklarer hun. Andrine føler 
det er til stor nytte å slippe å bruke unød-
vendig energi for å skrive ned det som står 
på tavla.
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Be om katalog  
Ring 32 25 08 70 
www.alfatravel.no

Gruppereiser med egne reiseledere,  flotte 
utflukter, felles måltider og hyggelige sosiale 
treff. Reisene passer like bra for enslige 
som for par. Tilslutningsfly fra hele landet. 
Turene er basert på at man klarer seg på 
egen hånd eller ved hjelp av ledsager. 

Noen av våre turer:
 -> Norge: Finnmark med Mikkel Gaup som veiviser, Sørlandet og Telemark
 -> Kroatia: Makarska og Sibenik
 -> Spania: Torremolinos, Albir, Mallorca, Villajoyosa og Tenerife

S EN K  S KU LD REN E
- og dra på eventyr med oss! 

TRYGGE REISER
 f o r  g o d t  v o k s n e

Alfa
TRAVEL

Har det bedre nå
Til tross for sin unge alder kjenner 
Andrine på hodepine og nakkesmerter. 
Og det var til stor hjelp da hun for tre 
års tid siden fikk tavlekameraet på plass.

– Hodepine og nakkevondt kommer raskt 
om jeg ikke bruker hjelpemidlene mine. 
Jeg blir fort veldig sliten, forteller Andrine.

Spesiallærer Mona Almsbakken er ikke i 
tvil om at Andrines åpenhet og bruk av 
hjelpemidler har gjort skoledagen lettere. 

– Hjelpemidlene gjør at Andrines hver-
dag har blitt mye bedre. Hun har like 
muligheter til å følge med på hva som 
skjer der fremme. Hun er flink til å 
finne ut av ting selv og prøve ut ulike 
funksjoner, sier Almsbakken. 

Hvordan få tavle-
kameraet på skolen

•  Leverandøren Ablecon sin hovedtanke 
har vært å frigjøre eleven, slik at de 

 får en god plassering i klasserommet, 
 mindre utstyr, og bedre ergonomi. 
 Utstyret er enkelt i bruk.

•  Ta kontakt med synsavdelingen hos 
 Statped eller ved din lokale NAV Hjelpe- 

middelsentral, om du eller ditt barn 
ønsker AbleCenter som hjelpemiddel. 
Instansene gir deg råd og oppfølging 
knyttet til vedtak. 
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Deler egen 
erfaring for 
å hjelpe andre 
mobbeofre
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

«Blindehora» er et ord Mirnesa Balagic 
(24) har fått høre mye gjennom mange års 
mobbing. Til tross for dette er hun i dag 
høyreist og selvsikker, og slett ikke redd 
for å snakke om tiden som mobbeoffer.

I 1993 kom Mirnesa som toåring sammen 
med familien fra et Bosnia i krig til et lite 
tettsted i Norge. Det hun husker fra sin 
første tid i landet var at hun ikke klarte å 
gjøre seg forstått i barnehagen. Men raskt 
fikk hun både venner og var med på all 
slags aktivitet, som ballspill og hinderbane.

På barneskolen byttet gjerne elevene klasse-
rom etter de fire første årene, til et annet, 
«kulere» klasserom i øverste etasje. Men 
Mirnesa og hennes medelever fikk ikke 
flytte. Årsaken var at de var for mange i 
klassen, men også at det ikke var gelender 
i etasjen – som gjorde det mer utrygt for 
Mirnesa, som er blind.  Og det var her 
mobbingen begynte.
– Ved første friminutt var det ingen 
som kom bort til meg, og etter hvert gikk 
snakket. Jeg hørte ofte de andre barna si 
at det var min skyld at vi ikke fikk nytt 
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klasserom og fortsatt måtte være nede med 
småungene, forteller Mirnesa.

Syndebukken
I over syv år ble Mirnesa utsatt for både 
psykisk og fysisk mobbing.  
– Det er lett å lage ord med «blind» foran. 
Jeg har mange ganger hørt ordet «blinde-
hora». Jeg har blitt stengt inne, slik at jeg i 
dag har klaustrofobi, sier hun.

Den hvite stokken har Mirnesa måttet bruke 
som slagvåpen. Men det er det psykiske 
som har satt de største sporene.
– Det er vondt ikke å bli snakket til, å bli 
oversett. Du eksisterer liksom ikke.

Den dag i dag dukker det opp episoder og 
situasjoner i Mirnesas hode hvor hun må 
jobbe med tankene og følelsene sine.  
– Av og til tenker jeg at det er meg det er 
noe galt med, sier hun.

Følelsesladde foredrag
Mirnesa hadde problemer med å si ifra 
til de voksne om mobbingen, og hun 
opplevde at skolen ikke klarte å ta tak i 
tingenes tilstand heller. Etter hvert fikk 
hun samtaletimer med helsesøster, og 
hun begynte å skrive, både dagbok og for-
tellinger. Hun skrev hver dag, om alt mulig, 
også om det som var positivt. Skrivingen 
ble den viktigste terapien for Mirnesa. 

Hun er ikke i tvil om at mange synshemmede 
har opplevd det samme som henne. Hun 
holder gjerne foredrag for blant annet forel-
dre til synshemmede barn om sine opplev-

elser og er ikke redd for å gi råd. Et viktig råd 
hun gir til funksjonshemmede, er å tørre å 
snakke om annerledeshetene, for eksempel 
i klasserommet. Hun snakker gjerne med 
ungdommen selv om temaet også, og det 
er en av grunnene til at hun engasjerer seg i 
ungdomsorganisasjonen vår, NBfU.
– Jeg ønsker å legge til rette for at vi 
sammen skal få dele erfaringer og ha 
trygge sosiale arenaer, sier Mirnesa.

Når det gjelder mobbing, understreker 
Mirnesa at det er så viktig heller å si ifra 
en gang for mye, enn en gang for lite. Hun 
takker de synshemmede vennene for at 
hun har det bra i dag. 
– Blindemiljøet gjorde en forskjell. De ser 
meg som den jeg er.

Fakta
I desember 2014 gjennomførte Ipsos en 
spørreundersøkelse for Blindeforbundet 
blant foreldre til synshemmede barn.
• 40 prosent har opplevd mobbing på skolen. 
• 63 prosent av de som har blitt utsatt for 

mobbing betegner mobbingen som alvorlig 
og 41 prosent opplevde at mobbingen var 
langvarig, det vil si mobbingen varte i mer 
enn ett år.

• 28 prosent opplevde at skolen ikke gjorde 
noe med mobbingen.

• Så mange som 75 prosent av foreldrene tror 
at mobbingen hadde direkte sammenheng 
med barnets synshemning.

Mirnesa Balagic (24) fra Jessheim har kjent mye på det å ikke føle seg tilstrekkelig etter 
mange års mobbing. I dag er hun sikker på seg selv og engasjert i politikk, både gjennom 
jobben som organisasjonssekretær i Unge Venstre og i Norges Blindeforbunds Ungdom.
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Forskere vil 
samordne 
transportordninger
Tekst: May Britt Haug

– Dagens ordninger er et lappeteppe, 
der noen ordninger overlapper hver-
andre, mens andre ikke kan stilles 
sammen. Faktisk er det slik at de 
offentlige støtteordningene ikke møter 
behovene til brukeren, sier SINTEF-
forsker Kristin Ystmark Bjerkan ifølge 
forskning.no.

I 2014 rekrutterte forskere blant annet 
synshemmede til å svare på spørreun-
dersøkelse om arbeidsliv og transport. 
Det ble spurt om hvordan eksisterende 
ordninger knyttet til transport oppleves, 
om rollen ordningene spiller for arbeids-
deltakelse, og om hvilke funksjonskrav 
ordninger oppfyller eller ikke oppfyller. 
Rapporten, som er finansiert av NAV, 
levert av SINTEF og Handelshøgskolen 
ved Universitetet i Nordland, er nå klar.

Hver ordning har sitt eget regelverk 
og administreres av ulike aktører, slik 
som TT, arbeids- og utdanningsreiser, 

pasienttransport og bilstønad. I tillegg 
benytter enkelte egen bil ved assistanse 
fra funksjonsassistent og/eller borger-
styrt personlig assistent. Ifølge forskerne 
opplever mange at all planlegging og 
administrasjon rundt transport blir en 
belastning.

– Fleksibilitet er en sentral utfordring. 
Det handler om selv å kunne avgjøre 
når man ønsker å reise, hvordan man 
skal reise, og hvor man reiser fra og til, 
sier Bjerkan.

Forskerne foreslår en nasjonal modell 
for å samordne ordningene. Samordnin-
gen innebærer blant annet felles rettig-
heter, at administrasjonen forenkles, 
at det gjøres endringer i arbeids- og 
utdanningsreiser for å få større fleksi-
bilitet, og at alle som jobber får et visst 
antall fritidsreiser (TT) inkludert.

Det finnes en rekke transport- og støtteordninger for 
funksjonshemmede. Ny forskning viser utfordringer 
med å kombinere ordningene, og at variasjonene er 
store avhengig av bosted.
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Blåbæret har overlevd vær, vind og årstider i alle år, og har alltid 
vært en viktig del av kostholdet vårt. Medox er foredlet konsentrat 
av viltvoksende blåbær og solbær, og inneholder antocyaner, 
antioksidanter som kroppen din trenger hver dag gjennom hele 
livet. 

KRAFTEN FRA NATUREN

AnnonseANNONSE



16

Medox er et hundre prosent 
naturlig produkt, helt uten kunstige 
tilsetningsstoffer

Medox er antioksidanter  
på kapsel
 
Medox er et hundre prosent naturlig produkt, 
fremstilt av antocyaner fra skallet på viltvoksende 
blåbær og solbær. 

Gjennom en egen patentert prosess blir antocyanene 
hentet ut samtidig som molekylene i virkestoffet 
bevares. De rene antioksidantene blir gjort om til 
pulverform og konsentrert i kapsler. 

Hva bør du se etter når 
du velger kosttilskudd? 
Du vet sikkert allerede at 
antioksidanter er bra for kroppen din. 
Men det er lett å gå seg vill i jungelen 
av kosttilskudd på markedet, som alle 
påstår å ha en helsebringende effekt.

Selv om alle kosttilskuddene som 
inneholder antioksidanter påstår å ha en 
positiv effekt på helsen din, er mange av 
disse påstandene udokumenterte. Her er 
en huskeliste som vil hjelpe deg å velge 
rett produkt:

1. Forsikre deg om at selve produktet, 
ikke bare ingrediensene som produktet 
inneholder, er dokumentert gjennom 
kliniske studier ved flere forskjellige 
universiteter og universitetssykehus. 

2. Forsikre deg også om at 
helsefremmende egenskaper 
ved selve produktet er publisert i 
anerkjente internasjonale ernærings- 
og medisinjournaler. 

3. Dersom produktet i tillegg selges i 
landets største apotekkjeder, kan du 
være trygg på produktets kvalitet.

Godt dokumentert
Blåbærkapslene Medox fra 
MedPalett har vært på markedet i 
16 år, og er et av ytterst få produkter 
som tilfredsstiller punktene til venstre. 

Det norske naturlige kosttilskuddet 
fremstilles av antocyaner fra skallet 
på viltvoksende blåbær og solbær 
gjennom en egen patentert prosess 
på fabrikken i Sandnes. Antocyanene 
fra bærene blir hentet ut, samtidig 
som molekylene i virkestoffet 
bevares.  
 
De rene antioksidantene blir gjort 
om til pulverform og konsentrert i en 
kapsel. Hver kapsel inneholder hele 
80 mg antocyaner, som tilsvarer to 
gode never blåbær.  
 
Medox kan vise til en rekke 
kliniske studier ved universiteter og 
universitetssykehus i Norge, EU, 
Australia, Canada, Kina og USA.

ANNONSE
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MEDOX BESKYTTER CELLENE 
MOT OKSIDERING
 
Hvis du deler opp eller tar en bit 
av et eple og legger det fra deg, 
tar det ikke lang tid før fruktkjøttet 
blir brunt. Dette skyldes 
oksidering. Det er som om eplet 
ruster. Presser du litt sitronsaft 
over, forsvinner brunfargen. 
Medox virker på cellene dine 
som sitronsaften på eplet, det 
beskytter mot oksidering. 

ANTIOKSIDANTER 
BEKJEMPER FRIE RADIKALER
 
Frie radikaler eller oksidanter 
dannes når næringsstoffene 
forbrennes til energi. Derfor 
trenger du antioksidanter for 
å beskytte kroppen din mot 
helseplager. 

•
•
•
•

MEDOX 
FORSTERKER LIVET 

Styrker immunforsvaret
 
Demper forkjølelsessymptomer
 
Lindrer ømme og stive ledd
 
Lett blodtrykks- og kolesterolsenkende

VI PRODUSERER MEDOX SELV - 
I NORGE

Mange selskaper velger å sette ut  
produksjonen til land med billigere 
arbeidskraft. For Medox var det aldri noe 
alternativ. Ved å gjøre alt selv og holde 
produksjonen lokalt, sikrer vi at kvaliteten 
blir ivaretatt hele veien.

ANNONSE
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Annonse

Fornavn og etternavn

 
Postadresse

 
Postnummer  Poststed

 
Telefon  E-post     

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

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

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

rABATTKODE: 11546

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Spesialtilbud til deg  
som er medlem av  
Norges Blindeforbund!
 

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox-abonnement til spesialpris:
•	 1 eske per måned kr 204 per eske
•	 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske
 
Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du 
kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske 
inneholder 30 kapsler. 
 
Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille kan du ringe til en av våre 
hyggelige kundeservicemedarbeidere på tlf. nr. 48 11 99 00 (man - fre 08-16). 
Husk å oppgi rabattkode 11546 for å få den lave prisen.

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

ANNONSEBILAG

Fornavn og etternavn

 
Postadresse

 
Postnummer  Poststed

 
Telefon  E-post     

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

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

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

rABATTKODE: 11546

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Spesialtilbud til deg  
som er medlem av  
Norges Blindeforbund!
 

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox-abonnement til spesialpris:
•	 1 eske per måned kr 204 per eske
•	 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske
 
Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du 
kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske 
inneholder 30 kapsler. 
 
Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille kan du ringe til en av våre 
hyggelige kundeservicemedarbeidere på tlf. nr. 48 11 99 00 (man - fre 08-16). 
Husk å oppgi rabattkode 11546 for å få den lave prisen.

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

Norges Blindeforbunds Stein Erik Skot-
kjerra gjestet i mars hjelpemiddelmessen 
CSUN i San Diego i USA. Hjelpemiddel-
messen er den største i sitt slag i verden, 
og Skotkjerra holdt to foredrag der. Det 
første handlet om brukertesting med 
funksjonshemmede deltagere og de 
positive følgene det har. Det andre holdt 
han sammen med finn.no. 

– Vi fortalte om samarbeidet og delte 
tips om hvordan andre bedrifter og or-
ganisasjoner kan jobbe med universell 
utforming, sier Skotkjerra til Radio Z. 
Skotkjerra forteller at det var stort sett 
fullt under foredragene hans, og at re-
sponsen var veldig god. 

– Vi har en litt annen måte å tenke på i 
Skandinavia enn i USA. Der borte er de vel-
dig opptatt av at alt skal være tilgjengelig 
for skjermlesere, men de glemmer ofte det 
store bildet. Jeg håper at tilhørerne lærte 
noe om hvordan vi tenker, og mange av til-
bakemeldingene gikk på at dette var veldig 
nytt, forklarer den teknologiinteresserte 
mannen, som selv er blind. 

Punktskrift fremdeles aktuell
Spennende var det også at punktskrift-
verktøy i alle mulige former ble trukket 
frem. Det viser at punktskriften fremde-
les er veldig aktuell, forteller Skotkjerra.
 

– Den største nyheten som vi fikk se i år, 
var Orbit, en leselist som også kan be-
nyttes som et enkelt notatverktøy. Den 
er utviklet med støtte fra blant annet 
Norges Blindeforbund, og målet med 
utviklingen av denne har vært å lage en 
leselist som koster en tiendedel av hva 
leselister ellers koster. Denne ligger på 
400-500 dollar, sier han.

Leselisten er modulbasert, det vil si at 
du kan bygge den ut i bredden slik at 
du får en mer enn 20 tegns leselist. Den 
oppleves også som litt tregere enn tradi-
sjonelle leselister, men ikke så treg at det 
skaper noen problemer. 

Selvkjørende biler
Leselister var imidlertid ikke det eneste 
Blindeforbundets representant fant 
interessant. 

– Hvis jeg skal oppsummere, vil jeg si at 
det meste har blitt litt mindre, litt lettere 
og litt raskere. Utover det, var det ikke så 
veldig mange nyheter. Men en ting jeg 
synes det var spennende å høre om, var 
Googles selvkjørende biler. De sier selv 
at det er et mål at bilene skal være til-
gjengelige for blinde. Jeg ønsker å være 
en av de første som får en sånn bil, sier 
Skotkjerra til Radio Z.

Om leselister og selvkjørende biler
Tekst: Aage Auby og Jørgen Juul

På hjelpemiddelmessen CSUN i San Diego i USA, ble 
Blindeforbundets representant oppdatert på siste nytt 
innen punktskriftverktøy – og selvkjørende biler.

Fornavn og etternavn

 
Postadresse

 
Postnummer  Poststed

 
Telefon  E-post     

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

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

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

rABATTKODE: 11546

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Spesialtilbud til deg  
som er medlem av  
Norges Blindeforbund!
 

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox-abonnement til spesialpris:
•	 1 eske per måned kr 204 per eske
•	 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske
 
Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du 
kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske 
inneholder 30 kapsler. 
 
Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille kan du ringe til en av våre 
hyggelige kundeservicemedarbeidere på tlf. nr. 48 11 99 00 (man - fre 08-16). 
Husk å oppgi rabattkode 11546 for å få den lave prisen.

Du kan også bestille ved å klippe ut og sende inn kupongen under. Porto er allerede 
betalt.
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Over noen få, intensive dager på familie-
kurs får hele familien være med å lære, 
oppleve og glede seg. Sammen skapes en 
felles forståelse og trygghet om hvordan 
det er å være barn og ha en synshemming.

I starten av mai var synshemmede barn i 
alderen 0-6 år samlet med sine familier på 
Evenes syn- og mestringssenter for læring, 
erfaringsutveksling og sosialt samvær. 
Og det blir enda bedre med kurs når vær-
gudene legger godsiden til.

Temaer som rettigheter, mobilitet, infor-
masjon om instanser som Statped, NAV 
og PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste) 
sto på timeplanen. Mens de voksne var 
på foredrag, lekte barna i sola. Erfarings- 
utvekslingen mellom foreldrene betyr 
mye, og det samme gjør kontakten som 
oppstår mellom barna. Flere av foreldrene 
forteller at helhetsbildet som kurset gir, 

samt inkluderingen av søsken, oppleves 
som vesentlig, trygt og unikt. 

Utveksler erfaring
– Vi får masse lærerik erfaring. Vi har 
snakket og diskutert så mye med de andre 
foreldrene, sier Hannan Karahjoul.

Karahjoul kom med kone og barn til Norge 
fra Syria for halvannet år siden. Sønnen 
Kahraman (snart tre) og pappa Hannan 
rakk å leke litt i fjæra mellom to av fore-
dragene i strålende solskinn. 

Målsetningen for kurset er å styrke familien 
og gjøre den i stand til å mestre utfordringer 
som dukker opp når et familiemedlem er 
synshemmet. Gjennom kunnskap, erfaring 
og opplevelser skal familiene bli bedre 
rustet for å legge til rette for mestring i 
hjemmet, i barnehage- og skolemiljø og 
fritidsaktiviteter. Kurset inngår i Blinde-

Lærdom og familiesamhold 
hånd i hånd
Tekst og foto: May Britt Haug

Eirik Rindal Myklebust på 11 måneder 
er blind (i midten) og deltok på kurs 
sammen med sine seende storebrødre 
Jonas (til venstre) og Simon (til høyre). 
Storebrødrene tok godt vare på både 
lillebror og de andre synshemmede 
barna under lek og moro. 
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forbundets rehabiliteringsrekke, temakurs 
familie. 

Mange sterke inntrykk
Et stort øyeblikk, og en viktig aha-opp-
levelse for flere av foreldrene, var da de 
fikk prøve seg på tur i ulendt terreng med 
blindfold og simuleringsbriller. 
– Det var godt og vondt på en gang 
å kjenne på den følelsen, sier Nina Le, 
mamma til Matheo, som er to år og blind. 

– Nå forstår jeg bedre hvordan det er å være 
svaksynt. Også lukter og lyder oppleves 
annerledes, forteller Kristina Bjerrehorn, 
mamma til svaksynte Alva på tre år.

Familiene som deltok på kurset legger ikke 
skjul på at de kommer nærmere hverandre, 
men også at de knytter bånd til de andre 

OLYMPUS DM-7 
– diktafonen som leser tekst for deg

Olympus DM-7 er den stemmestyrte diktafonen som kan lese  leser 

opp tekst fra txt., html., pdf., doc. og docx-filformat. DM-7 leser 

også opp menyen høyt, slik at den kan styres via stemmen din.

Via Olympus Audio Controller-appen kan du styre lydopptak via 

smarttelefonen eller nettbrettet ditt samt legge til bilder som visuelle 

huskelapper i opptaket.

OM DM-7:
· Talestyrt

· Tekst til tale

· Veier kun 105 gr

· Stereoopptak

Les mer om DM-7 

og de andre 

diktafonene fra 

Olympus på 

www.olympus.no

· 4GB innebygget minn

· 999 filer i hver folder

· WiFi

familiene. De synshemmede barna får 
kanskje for første gang erfare det å møte 
andre i samme situasjon som seg selv.

Bli med på kurs for ungdom
Til høsten (6.–11. oktober) er det ungdom fra 
13–18 år med familier som ønskes velkom-
men til kurs på Evenes syn- og mestrings-
senter. Det vil blant annet handle om over-
gangen fra ungdomsskole til videregående 
og det å komme seg ut i arbeid. Statped og 
NAV vil holde foredrag. Det legges også opp 
til egne aktiviteter for ungdommen, slik at 
foreldrene må sitte igjen på sentrene.
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L’OCCITANE støtter  
Norges Blindeforbund og gir alle  

medlemmer en verdikupong på 100,-
 

Besøk din nærmeste L’OCCITANE  
butikk, ta med verdikupongen  

og få 100,- i rabatt  
når du handler for over 400,-*

Du kan også handle på loccitane.no  
og bruke koden: ICARE

 

*Tilbudet gjelder frem til 30.06.16.  
Verdikupongen kan ikke kombineres med  

andre tilbud kan kun benyttes én gang. 
Ved kjøp på nett, bruk koden ICARE.

VERDIKUPONG
100,-

Assistansetjenesten ved Oslo Lufthavn
Tekst: Beate Alsos, rådgiver interessepolitisk avdeling

kan kontakte dem dersom du behøver 
hjelp før flyavgang eller under transitt.

Interessepolitisk avdeling i Blindeforbundet 
har i senere tid mottatt en del klager på 
assistansetjenesten ved Oslo Lufthavn.  
Dersom det oppstår uheldige situasjoner 
i forbindelse med assistansen, vil vi gjerne 
høre om det. Vi må ha en beskrivelse av 
hendelsesforløpet, hvilket selskap du reiser 
med, flightnummer, samt tidspunkt for 
reisen. Vi vil også være behjelpelig med å 
sende klage til assistansetjenesten. 

E-post: interpol@blindeforbundet.no. 

Har du behov for assistanse fra buss, 
tog, taxi eller bil og inn til innsjekkings-
skranken, må du ta kontakt med Oslo 
Lufthavns assistansetjeneste (Aviator AS) 
på telefon 64 82 19 00. 

Frist for å bestille er 24 timer før avreise. 
Du må gi beskjed til assistansetjenesten 
15 minutter før du ankommer lufthavnen, 
slik at møtested kan avtales. Taxi-, tog-, 
og busspersonell er behjelpelig med å 
bekrefte din ankomst.

Du vil få utlevert assistansetjenestens 
telefonnummer på flyplassen, slik at du 
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L’OCCITANE støtter  
Norges Blindeforbund og gir alle  

medlemmer en verdikupong på 100,-
 

Besøk din nærmeste L’OCCITANE  
butikk, ta med verdikupongen  

og få 100,- i rabatt  
når du handler for over 400,-*

Du kan også handle på loccitane.no  
og bruke koden: ICARE

 

*Tilbudet gjelder frem til 30.06.16.  
Verdikupongen kan ikke kombineres med  

andre tilbud kan kun benyttes én gang. 
Ved kjøp på nett, bruk koden ICARE.

VERDIKUPONG
100,-

En del av Hjernerådet
Tekst:  Mia Jacobsen

sasjonene arbeider hver for seg? Sammen  
har vi også en stor oppgave med å få 
Stortinget og Regjeringen til å få en nasjonal 
hjerneplan, samt bidra til arbeidet med å 
utvikle denne planen, sier Aud Kvalbein.

På besøk i Blindeforbundet fikk hun 
kunnskap om hjernerelaterte synsvansker 
og kurstilbudet vi har til personer som får 
for eksempel hjerneslag eller hjernesvulst.
Mer informasjon finnes på 
www.hjerneradet.no. 

Det er mange grunner til å se dårlig, men det er ikke alltid det 
er øynene det er noe i veien med. Mange av våre medlemmer 
sliter med å se fordi de har hjernerelaterte synsvansker. Derfor 
er vi med i Hjernerådet.

Hjernerådet har som formål å arbeide med 
saker av felles interesse for alle som har be-
fatning med hjernesykdommer og hjerne-
funksjoner.

Aud Kvalbein er ny daglig leder av Hjern-
erådet, og hun har vært på turné til alle 
medlemsorganisasjonene. 
– Hva kan Hjernerådet gjøre for medlems- 
organisasjonene, og hva kan medlems-
organisasjonene bidra med så vi sammen 
får større slagkraft enn når medlemsorgani- 

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 
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Skolegutten som vil bli lærer
Tekst og foto: Gunnar Omsted

For 14-åringen Nsamba John er den store 
drømmen i livet å bli lærer, slik at han kan 
returnere til blindeskolen han går på og 
utdanne neste generasjon elever. 

På Salaama blindeskole utenfor Kampala i 
Uganda er 14 år gamle Nsamba John én av 
skolegårdens midtpunkt. Sjetteklassingen 
med det brede smilet er sterkt svaksynt, 
men den synsresten han har tillater ham 
fint å orientere seg rundt på skoleområdet. 
Nsamba begynte på Salaama i andre klasse, 
og er dermed av dem som har gått lengst 
på skolen. Nå har han bare ett år igjen av 
grunnskoleundervisningen, og det er med 
blandete følelser han tenker på at tiden på 
Salaama snart er over. 

– Etter at jeg er ferdig med skolegangen, skal 
jeg gå på videregående skole, og deretter 
ønsker jeg å studere ved universitetet. Min 
drøm er å komme tilbake hit for å undervise 
neste generasjon blinde og svaksynte 

barn ved Salaama blindeskole, sier den 
utadvendte unggutten. 

Spesialskoler vs. inkluderende skole
Utdanning er en grunnleggende menneske-
rettighet, og for funksjonshemmede i fattige 
land er det særlig viktig. Mange blinde og 
svaksynte ugandiske barn får imidlertid aldri 
sjansen til å gå på skole. Florence Nakabuje 
er lærer ved Salaama, og forteller at skolen 
er den eneste spesialskolen for blinde og 
svaksynte barn i Uganda. 

– Spesialskoler skiller seg fra inkluderende 
skole i det at barna lærer seg å gjøre alt selv: 
vasking, matlaging, selvhjelpsferdigheter, 
og andre aktiviteter i dagliglivet. Slik er det 
ikke nødvendigvis i en inkluderende skole, 
fordi lærere og andre elever ofte er litt 
for hjelpsomme overfor de synshemmede 
barna. Resultater er at barna ikke lærer 
viktige ferdigheter, sier Nakabuje. 

Om ett år flytter Nsamba John (14) fra 
blindeskolen han er så glad i. I fremtiden 
vil han returnere til Salaama som lærer 
for neste generasjon blinde og svaksynte 
barn og ungdom. 
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Imidlertid finnes det flere skoler i Uganda 
der synshemmede barn er inkludert i ordi-
nære klasser – såkalt inkluderende skole – 
der elevene får ekstra støtte i undervisning i 
punktskrift og aktiviteter i dagliglivet. 

– Inkluderende skole er en god modell på 
flere områder. Synshemmede barn lærer 
sosiale ferdigheter i en inkluderende setting. 
Seende barn lærer også av de blinde barna, 
slik at de ikke blir så fremmede for hver-
andre. Vennskap knyttes, stigma blir redu-
sert og stereotypiske holdninger begrenses. 
Slik vil seende barn bli bevisste på at blinde 
og svaksynte barn er akkurat som dem, bort-
sett fra at de ikke kan se, forklarer Nakabuje. 

Trygg tilværelse 
På Salaama går jenter og gutter i blandete 
klasser fra første til syvende trinn. I tillegg til 
skoleundervisning og opplæring i aktiviteter 
i dagliglivet, driver barna med sport, musikk, 
skuespill – og mye annet. Nsamba John un-
derstreker at samholdet og kontakten med 
personer i samme situasjon som ham selv, 
betyr mye.  

– Her på skolen er det en trygg og god til-
værelse. Bortsett fra at vi trenger flere 
punktskriftmaskiner og diverse annet under-
visningsmateriell, har vi det vi trenger. Jeg 
kommer til å savne Salaama – men jeg vil jo 
komme tilbake, sier Nsamba, før han løper 
avgårde for å spille ball med noen kamerater.

 

Vi løser hverdagsproblemer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

Colortest 2000 fargeindikator 
Fargeindikator som forteller deg 
fargen på klær og gjenstander. 
Colortest 2000 skiller mellom hele 
2000 farger, og er markedets mest 
nøyaktige fargeindikator. 
 

Varenummer: BP10618 
NAVnummer: 044075 

i-Lite LED kuvert- og leselampe
Hendig, portabel reiselampe. i-Lite er 
sammenleggbar og oppladbar, slik at 
du alltid kan ha den med deg når du 
er på farten. 
 

Varenummer: BP65565 
NAVnummer: 184435 

Merkepenn PennyTalks med tale 
Organiser din hverdag med 
taktile, talende merkelapper. Plasser 
selvklebende merkelapper på alle ting 
du ønsker å merke, f.eks matvarer, 
frysevarer, CD plater, dokumenter, klær 
osv. 
 

Varenummer: BP55588 
NAVnummer: 194264 

Tlf: 23 21 55 55 
 

www.adaptor.no 
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Vil du bli rehabiliteringsassistent?

Praktikanter søkes

Blindeforbundet tilbyr rehabiliteringskurs 
for synshemmede i alle aldre. I kombina-
sjon med fagansatte og likepersoner tilbyr 
vi en helhetlig rehabilitering. 

Evenes syn- og mestringssenter og Solvik syn- 
og mestringssenter søker etter praktikanter 
for opplæring til rehabiliteringsassistenter. 
Du vil ta del i et frivillig arbeid for å hjelpe 
medmennesker til et aktivt og selvstendig liv. 

Assistenter som skal medvirke i Norges Blin-
deforbunds rehabiliteringsvirksomhet, må 
gjennomføre en praktikantopplæring og skal 
gjennomføre teoretisk og praktisk opplæring 
for å bli rehabiliteringsassistenter. Opplærin-
gen til praktikantene skjer ved at en følger 
hele kursrekken og deltar på seminarer.

Vi søker synshemmede som har et avklart 
forhold til eget synstap, med gode samar-
beids- og kommunikasjonsferdigheter og 
interesse for arbeid med mennesker.

Kontakt: 
Elisabet Israelsen ved Evenes: 
tlf. 76 98 48 30/ 47 46 66 80,  
Arne Nekkøy ved Solvik: tlf. 56 15 77 70.

Send CV i tillegg til en søknad med 
begrunnelse for hvorfor du ønsker å 
bli assistent til: Norges Blindeforbund, 
Personalavdelingen, Postboks 5900 – 
Majorstuen, 0308 Oslo eller 
e-post: personal@blindeforbundet.no. 
Søknadsfrist: 13. juni

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
– vi kan hjelpe deg med BPA 

www.human-care.no

digitalfabrikken.no/iStockPhoto.com

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

Human Care

digitalfabrikken.no
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Let’s get going! 

Nå kan du bli med på et ukentlig gruppe-
treningstilbud for blinde og svaksynte. 
Målet er å skape en varig livsstilsendring 
ved å bedre helsen, øke mobiliteten og 
skape et fellesskap.

Prosjektet «Get Going» gikk gjennom 
nåløyet til Extrastiftelsen og ble det 
største fullfinansierte Extra-prosjektet 
via Norges Blindeforbund i 2016. 

Hvert deltakende fylke får tildelt to per-
sonlige trenere, som sammen gjennom-
fører en ukentlig, felles treningsøkt med 
deltakerne. Det vil i felleskap settes mål-
setninger, som underveis vil kunne måles 
på helsegevinst. Det vil også bli kost-
holdsveiledning og opplæring i hvordan å 
få et sunnere og bedre kosthold.

Vi er godt i gang. Fylkeslagene som er 
med i 2016 er: Finnmark, Oslo, Roga- 
land, Sør-Trøndelag, Troms, Vest-Agder, 
Aust-Agder, Vestfold og Buskerud.

Info fra medlemssenteret 

Folk med erfaring innen helse, trening, 
behandling, kosthold og ernæring stiller 
opp for oss. De ønsker å være med å bidra, 
og skape forandring. 

«Get Going» er et lavterskeltilbud som 
skal gi deg mulighet til å komme i form. 
Tilbudet er for deg som ikke er aktiv, eller 
har troen på at du kan være det. Vi har 
menneskene og ressursene; nå er det opp 
til dere å ta imot denne gavepakken!

For informasjon, kontakt Medlemssenteret 
på 23 21 50 50 eller 
medlem@blindeforbundet.no.

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

Verv en venn – og få 
ett gavekort*!
Kjenner du noen som har en diagnose 
eller utfordringer med synet, men 
som fortsatt ikke er medlem i Norges 
Blindeforbund? Da bør du verve dem.  

Presentkort
Som takk for hjelpen får du ett universalgavekort som 
kan brukes i over 4500 butikker. Verdi: Kr 250.

Verv 
en venn

Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo

4-pakk med luper til medlemspris
Håndlupe Adaptor (2x, 2,5x, 3x, 4x), 
4-pakk med fire luper med forskjellig 
forstørringsgrad. 
Pris: 300 kr (førpris: 450 kr)
Tilbudet gjelder hele juni hos Adaptor 
Hjelpemidler. Telefon: 23 21 55 55. 
E-post: hjelpemidler@adaptor.no. 

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
– vi kan hjelpe deg med BPA 

www.human-care.no

digitalfabrikken.no/iStockPhoto.com

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

Human Care

digitalfabrikken.no
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• 15 prosent rabatt på en rekke produkter 
hos optikerkjeden C-Optikk.

• 15 prosent rabatt på undersøkelse ved 
Aleris Øyeklinikk/ Retinaklinikken. 

 Telefon 22 54 19 10.

• Helsetelefonen gir deg råd om helse og 
sykdom. Telefon 815 11 859. Du betaler 
ordinære tellerskritt.

• I DNB-filialen blir din giro belastet konto 
gebyrfritt ved visning av medlemskort.

• Rabatter på Medox kosttilskudd.

• Enklere tilgang på lydbøker hos Norsk lyd- 
og blindeskriftbibliotek (NLB).

• Hver 10. fôrsekk fra Royal Canin er gratis 
for deg med førerhund.

• Rabatter hos hotellkjedene Thon, Scandic 
og Choice.

• Habiliteringskurs/mestringskurs til 
medlemspris. 

• Ferieopphold på våre sentre til 
 medlemspris.

• Rabatter på ferieleiligheter på Solvik syn- 
og mestringssenter.

• Aktivitetstilbud i fylkeslagene til Norges 
Blindeforbund. 

• 10 prosent rabatt på Icare-produkter.

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

Som medlem 
i Norges Blindeforbund får du:

* Vervepremien sendes til adressen vi har registrert i vårt medlemsregister. Ønsker du den sendt til en annen 
adresse, kan du kontakte oss på 23 21 50 50, eller medlem@blindeforbundet.no 
Premien utbetales når det nye medlemmet har betalt sin kontingent.

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

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

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

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.
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* Vervepremien sendes til adressen vi har registrert i vårt medlemsregister. Ønsker du den sendt til en annen 
adresse, kan du kontakte oss på 23 21 50 50, eller medlem@blindeforbundet.no 
Premien utbetales når det nye medlemmet har betalt sin kontingent.

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

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

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

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.

Velkommen til 
Foreldrekurs
Foreldregruppa i Blindeforbundet 
inviterer til foreldrekurs 25.–27. 
november på Hurdal syn- og 
mestringssenter. Foreldrekurset 
er for foresatte til synshemmede 
barn og synshemmede foreldre. 
Du møter foreldre som er i 
samme situasjon som deg. 
Det blir foredrag, utstilling av 
hjelpemidler og møter med 
viktige faginstanser. Noen av te-
maene for årets kurs er mobbing, 
mobilitet, ADL, aktiviteter for 
synshemmede barn, og overgang 
mellom ulike trinn i skolen.

Egenandel 2.200 kr for to 
personer i dobbeltrom og 1.500 kr 
for enkeltrom. For ikkemedlem-
mer er prisen 2.800 kr for to per-
soner i dobbeltrom og 1.900 kr  
for enkeltrom. Påmeldingsfrist: 
1. oktober. Påmelding og 
spørsmål rettes til Ann-Irene 
Dæhlin, 23 21 50 27, 
aid@blindeforbundet.no. 
Invitasjon, program og 
påmeldingsskjema blir lagt 
ut på blindeforbundet.no. 

Blindeforbundet har ledige stillinger
Det søkes daglig leder ved fylkeskontoret i Buskerud 
(Drammen). Kontakt Kristin B. Tronrud tlf. 23 21 50 31 
for mer informasjon.
Rehabiliteringsavdelingen i Oslo søker 
rehabiliteringskoordinator, 60 prosent stilling. 
Kontakt Gry Berg tlf. 23 21 50 86 for mer informasjon.
Se www.blindeforbundet.no for fullstendige 
utlysningstekster. Søknadsfrist: 7. juni.

Aktivitetsuke for voksne 4.–8. august
For femte gang arrangeres Aktiv uke for voksne i 
alderen 30–55 år på Solvik syn- og mestringssenter. 
Mange spennende aktiviteter. Reise søkes dekket 
gjennom Helfo. Egenandel etter gjeldende døgn-
priser. Påmelding etter først til mølla-prinsippet. 
Spørsmål og påmelding til Silje Guleng på 
tlf. 56 15 77 70.

Hør direkte fra barne- og ungdomsleir 
på Radio Z i sommer
Barneleir fra kl. 8–9 lørdag 25. juni til onsdag 29. juni.
Ungdomsleir lørdag 2. juli kl. 15–17, søndag 3. juli 
kl. 18–20, og onsdag 6. juli kl. 11–13.
Radio Z hører du på blindeforbundet.no/radioz 

På 
plakaten

Vi har over 13.000 dagligvarer
Sjekk ut vårt varierte vareutvalg på matnet.no 
Er det noe du ikke finner i vår varemeny som du ønsker, så ta kontakt! 
 
Bestill på telefon 33 69 71 72 
og i vår nettbutikk www.matnet.no

Vi leverer i Sandefjord, Tønsberg og Oslo 
Pris for transport er kr. 89,-
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Styresammensetning etter årsmøtene 2016
Akershus
Kjell-Magnus Jenssen (leder), Ingunn B. 
Kleven, Gunnar Johansen, Arild Hagen, 
May Britt Haug. Vara: Ruth Grape Johnsen, 
Sissel Sørensen Bye. Landsstyrerepresen-
tant: Kjell-Magnus Jenssen. 

Aust-Agder
Torbjørg Thorsen (leder), Rita Vindholmen, 
Anne Turid Skarpeteig, Torjus Gjeruldsen, 
Britta Tranholm Hansen. Vara: Alf Tore Jo-
hannessen, Brit Ingvild Fredriksen. Lands-
styrerepresentant: Rita Vindholmen.

Buskerud
Tone Vinje Nybakken (leder), Arvid Meløy, 
Liv Astri Hansen, Heidi Sveen, Kåre Kjenne-
rud. Vara: Paul Olav Sandhei, Mai-Liss Olsen. 
Landsstyrerepresentant: Liv Astri Hansen.

Finnmark
Stein Wiggo Olsen (leder), Unni Salamon-
sen, Hassane Amadou, Maureen Bjerkan 
Olsen, Britt Marie Thomassen. Vara: Gunn-
hild Eriksen, Alesia Andreassen. Landssty-
rerepresentant: Stein Wiggo Olsen.

Hedmark
Øystein Hansen (leder), Mona Aaseth, Ole 
Marius Løbak, Lars-Johny Dæhlin, Reidun 
Hansen. Vara: Frode Henry Jacobsen, Ellen 
Østborg. Landsstyrerepresentant: Øystein 
Hansen.

Hordaland
Inge Fiskvik (leder), Gert Kroken, Inger Anette 
Myhre, Sølvi Marie Risøy, Britt Nonås. Vara: 
Eva Kirkevik, David Macharia Wanjama. 
Landsstyrerepresentant: Inge Fiskvik.

Møre og Romsdal
Kai Corneliussen (leder), Jacob Havnsund, 
Roy Austerslått, Marita T. Henriksen, Astrid 

M. Thomassen. Vara: Grete Bæverfjord, 
Monica M. Sporstøl. Landsstyrerepresen-
tant: Kai Corneliussen.

Nord-Trøndelag
Steinar Haugen (leder), Ingvild Gregersen 
Myhre, Anne Grete Heggstad, Frida Maria 
Schei Natland, Per Morten Aalberg. Vara: 
Elin Gjærde, Ivar Viken. Landsstyrerepre-
sentant: Ingvild Gregersen Myhre.

Oppland
Reidun S. Aaboen (leder), Sven Terje Garmo, 
Runa K. Damgaard, Johnny Libakken, Siv 
Løken. Vara: Kathe Kvilhaug, Liv Guroplass. 
Landsstyrerepresentant: Johnny Libakken.                 

Oslo
Bjørn Roger Johansen (leder), Birger Kjelbye, 
Mona Jansen, Hanne Jernsetervangen, Terje 
Andre Olsen. Vara: Nadia Najib, Randi Mathi-
sen. Landsstyrerepresentanter: Bjørn Roger 
Johansen, Mona Jansen, Randi Mathisen.

Rogaland
Odd-Geir Helgeland (leder), Vibeke Kaar-
stad, Atle Lunde, Solfrid Eggen, Olav Lun-
de. Vara: Øyvind Lindland, Elena Daniella 
Trifan. Landsstyrerepresentant: Atle Lunde.

Sogn og Fjordane
John Harry Aarønes (leder), Majken Rygg, 
Melchior Leirmo, Magnus Strand, Alfred 
Brusegard. Vara: Anne Gerd Fredheim, Ani-
ta Våg. Landsstyrerepresentant: John Harry 
Aarønes.

Sør-Trøndelag
Nina Frisnes Øyan (leder), Aud-Torhild An-
dersen, Toril Elnan, Jørg Kunzendorf, Ida S. 
Utne. Vara: Kamiran Khalil Walid, Gry Me-
rete L. Johnsen. Landsstyrerepresentant: 
Nina Frisnes Øyan. 
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA i Aleris - frihet til å leve ditt liv!

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

Aleris har solid erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger i 
nær dialog med kommunene og BPA-mottakerne. Vårt 
mål er å gi deg som er funksjonshemmet mulighet til et 
selvstendig liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg som er 
funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv hjemme 
hos deg selv (utenfor institusjon), økt mulighet til å delta 
i samfunnsliv, kulturtilbud, jobb eller studier, og avlaster 
familie og pårørende. En god BPA-ordning kan bety 
enormt mye for den det gjelder.

Telemark 
Brit Beate Eikehaug (leder), Svenn Thore 
Oredalen, Wenche B. Odden, Gro Bakke, 
Øivind Bekkevold. Vara: Jostein Bakkåker 
Fosse, Harald Hustuft. Landsstyrerepresen-
tant: Brit Beate Eikehaug.

Troms
Liv Therese Larsen (leder), Rolv Kanebog, 
Ildri Olaisen, Unn Tone Forfang Jenssen, 
Silje Karlsen. Vara: Arne Eriksen, Siw Eriksen. 
Landsstyrerepresentant: Liv Therese Larsen.

Vest-Agder 
Charlotte Wesenberg (leder), Gunhild Slet-
tedal, Elin Helen Tjomsland, Karl Clarens 
Waage, Bjarne Blåka. Vara: Aase Birkeland, 
Astrid Hopland Svendsen. Landsstyrerepre-
sentant: Charlotte Wesenberg.

Vestfold
Sølvi Ørstenvik (leder), Karin Hanson, Jan 
Åge Paulsen, Kristin Dons-Wallebek, Anna 
L. Amundsen. Vara: Per Werner Larsen, 
Mette Havnaas. Landsstyrerepresentant: 
Sølvi J. Ørstenvik.

Nordland
Jarle Arntzen (leder), Martin Thorsen, Mary 
Walstad, Tanita Thomassen, Aina Jensen. 
Vara: Lillian Trønnes, Sidsel O. Simonsen. 
Landsstyrerepresentant: Martin Thorsen.

Østfold
Kari Lundeby (leder), Grete Knudsen, Mar-
grethe Grothe, Sven Erik Karlsen, May Jo-
hansen. Vara: Aud Andersen, Malin Bjerke. 
Landsstyrerepresentant: Kari Lundeby.
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Hedret med Erling Stordahls ærespris
Tekst: Jan Arne Dammen | Foto: Line Lyngstadaas

Ulf Nilsen (52) beskrives som en av 
landets beste organister. Til daglig 
er han kantor i Lovisenberg kirke, 
hvor han blant annet spiller fiolin.

En overrasket og dypt takknemlig Ulf 
Nilsen mottok Erling Stordahls ærespris 
på Beitostølen under Ridderuka i april. 

Ulf Nilsen (52) er blind, og regnes som en 
av landets beste organister. «Gi mannen 
et stykke natur, og jorden vibrerer i toner», 
heter det i ett av forslagene. 
– Det er stas å ha fått denne prisen. Så 
uventet, helt ut av det blå! Da jeg var gutt, 
traff jeg Erling Stordahl flere ganger og fikk 
både spille for ham og høre ham selv spille. 
Jeg husker fremdeles entusiasmen i stem-
men hans når vi var sammen og delte ord 
og toner med hverandre, sier Ulf Nilsen.

Ulf er utdannet ved Norges Musikkhøgskole 
og har et halvt års cembalostudium fra 

Nederland. Sin klaverundervisning fikk han 
blant annet hos Ridderveteranen Gunleik 
Bergrud og senere hos Einar Steen-Nøkle-
berg. Til daglig er han kantor i Lovisenberg 
kirke, hvor han har vært i nærmere 20 år. 

Han er en usedvanlig musiker, han er rett 
og slett toner i hele kroppen. Gi mannen et 
klaviatur, en fiolin eller en trestubbe – det 
blir uansett musikk. Han mestrer alle stil-
arter og er en improvisator uten sidestykke. 
Han er kjent som en av Norges fremste or-
ganister, men er ikke noe dårligere på piano. 
Det klassiske repertoaret kjenner han ut og 
inn, men spiller like gjerne jazz, gospel eller 
folkemusikk. På konserter kan han forbløffe 
publikum med å akkompagnere seg selv på 
orgelet mens han spiller fiolin.


