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Helsereiser Tlf 23001260
www.helsereiser.no

FELLESTUR TIL SPANIA!
Norges Blindeforbund har besøkt vårt flotte norske senter Reuma-Sol på Costa- 
Blanca-kysten i Spania, og gitt oss råd om tilrettelegging av turer for synshemmede.  

Deilig klima og innendørs oppvarmet basseng

Norsk lege, sykepleier og fysioterapi

Ukesprogram med trim, ut�ukter og sosiale aktiviteter

Leiligheter og hotellrom med gulvvarme, norsk TV og wi�

Merkede gangveier

Menyer på blindeskrift og egne bord i restauranten

Nå tilbyr vi 2 ukers fellestur med avreise lørdag 26. oktober fra Oslo. Du kan også 
reise fra Stavanger, Bergen og Trondheim. Velg selv om du vil bo i leilighet eller på 
hotellrom. Prisene starter på 9350,- Se vår hjemmeside for utfyllede informasjon.

Priseks:
Hotellrom m/frokost:
Kr 11750 når to deler.

Kr 15250 når du bor alene.

Leil. m/ 2 soverom:
Kr 12285 per person 

når to deler.

http://www.helsereiser.no
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Synspunkt

En verden der alle kan se
Dette er visjonen til Norges Blindeforbund; «En 
verden der alle kan se, og inntil så kan skje, et 
selvstendig og verdig liv for alle blinde og svak-
synte, med uinnskrenket mulighet til å delta på 
alle områder i samfunnet.» Riktignok er visjoner 
litt svulstige, men faktum er at for 100 år siden 
ble folk blinde av grå stær, for 50 år siden ble folk 
blinde av grønn stær, og for 15 år siden var det 
lite å gjøre med våt AMD. Nå er det knapt noen i 
Norge som mister synet av grå stær. Grønn stær 
holder de fleste i sjakk og AMD behandles med 
injeksjoner i øyet som stopper utviklingen og 
i noen tilfeller gir bedret syn. Så vi fortsetter å 
ha troen på en verden der alle kan se, og støtter 
forskning på stamceller, genterapi, kunstig syn 
og babyer med både grå og grønn stær. Og vi vet 
medlemmene setter stor pris på det, også de som 
det er for sent for. De har håp om at nye genera-
sjoner slipper å miste synet.

I tillegg til masse spennende stoff om forskning, 
får du reisetips i dette sommernummeret. Og har 
flyskammen inntatt deg, så kan du nå alle reise-
tipsene våre ved hjelp av tog.

God opplevelsesrik sommer!

Mia Jacobsen
Kommunikasjonssjef

Vårt 
syn

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
Endring av kontaktinformasjon, eller 
ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no  eller 
telefon 21 97 70 00. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte 
innsendte tekster. Annonsøren har det 
fulle og hele ansvaret for sitt innhold. 
Design adare.no, illustrasjoner: vector-
stock.com, trykk: 07 Gruppen AS.  
ISSN 2464-3866.

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Andrea har albinisme, noe som gjør 
henne svært lysømfintlig.
– Synet mitt varierer veldig med lysfor-
holdene, og jeg er avhengig av ledsager 
som kjører foran meg i bakkene, forteller 
25-åringen som bare har ti prosent syn. 
Etter nedturen valgte Andrea å ta opp 
kampen.

– Jeg så ikke dårlig nok for paraidretten 
og ikke godt nok for «vanlig idrett», og 
falt mellom to stoler der jeg ble «kastet 
ut» av idretten. Jeg kunne ikke bare la det 
gå, og valgte å ta opp kampen.

Sloss for regelendring
Andrea ga ikke opp treningen, og fort-
satte også jobben med å påvirke Den 
internasjonale paralympiske komiteen 
(IPC) til å endre reglene for klassifisering 
av syn.
– Norges Skiforbund ba meg la det ligge, 
slik de hadde bedt andre i samme situasjon. 
Men jeg brukte masse energi på å nå fram 
og fikk etter hvert gjennomslag for at det 
skulle gjøres regelendringer, sier Andrea.   

– Synstesten skulle bli idrettsspesifikk og 
mer rettferdig, og det skulle kanskje opp-
rettes en klasse B4. Vi fikk også beskjed 
om at regelendringene måtte baseres på 
forskning, hvilket ville ta tid. Hvor lang 
tid ante vi ikke, og nå er jo endelig denne 
forskningen klar. Det vi håper på er at den 
vil gagne meg og plassere meg i klasse B3, 
der jeg hører hjemme. Uansett utfall, er 
vi veldig stolte av å ha bidratt til å gjøre 
idretten mer rettferdig for kommende 
utøvere, spesielt synshemmede, forteller 
Andrea.

Nå i 2019 kom resultatet; IPC snur og 
åpner for å klassifisere utøvere på nytt, 
og kanskje opprette en ny klasse for de 
som tidligere har falt mellom to stoler.

Tok opp kampen, 
og vant! Tekst: Jørgen Juul | Foto: Sindre Broager Grøn

Tok opp kampen: Andrea Pharo Ronde 
ville ikke legge idretten på hylla da hun 
fikk beskjed om at hun «så for godt». Hun 
trosset Norges Skiforbund og tok kampen 
for endringer av regelverket. Og nå blir 
det forandringer.

Hard og målbevisst trening skulle sikre deltagelse i alpine grener i Paralympics i 
Sotsji i 2014. For Andrea Pharo Ronde fra Bærum og ledsageren Liss-Anne Pettersen 
pekte alt riktig vei, helt til Andrea ble klassifisert til å se for godt, og ble vraket. 
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betydning at behandlingstilbudet i Norge 
styrkes og utbygges. Fagrådet har derfor 
prioritert prosjekter innen levekår, psykisk 
helse og medisin. Dette er nybrottsarbeid, 
og har gitt oss mye ny kunnskap den  
senere tid. 

Blindeforbundets prinsipprogram har  
den siste perioden hatt et sterkt fokus 
på forskning. Forbundet vårt skal holde 
seg kontinuerlig orientert, og formidle 
kunnskap om aktuell øyeforskning og  
samfunnsforskning på synshemmede  
som gruppe og deres levekår.

Samtidig har Blindeforbundet arbeidet 
interessepolitisk med relaterte saker;  
som synsregister, henvisningsrutiner til 
spesialisthelsetjenesten for pasienter som 
nå kan forbygge AMD, synskompetanse i 
kommunehelsetjenesten og henvisning  
til synsrehabilitering, for å nevne noe.  
Arbeidet som gjøres er særdeles viktig, 
men det skaper også håp. Forskning og 
utvikling kan gi et bedre liv!

I fondets fagråd sitter en optiker, en øye-
lege, en synspedagog, en ekspert med stor 
formidlingskompetanse, i tillegg til en 
engasjert leder. Alle har vi stor interesse 
for fagfeltet syn og forskningens mange 
muligheter.

Forskningsfondet støtter økonomisk på 
flere fagdisipliner: Det gis støtte til fore-
byggende tiltak mot synstap, mer effektive 
behandlingsformer, og til prosjekter som 
vil kartlegge synshemmedes situasjon i  
arbeid, utdanning og dagligliv. Det gis 
støtte til utredning av synshemmedes  
livssituasjon og hvorledes synstapet  
endrer den enkeltes livssituasjon. Fagrådet 
ønsker gjennom fondet å bidra til utvikling 
og bruk av nye hjelpemidler og nye rehabi-
literingsformer, samt utvikling av metoder 
som gjør det enklere å mestre hverdagen 
som synshemmet.

På vei mot et bedre liv
Synshemmede i Norge skal til enhver  
tid ha tilgang på de beste behandlings- 
tilbudene. Det er derfor av uvurderlig 

Forskning og utvikling, FoU på stammespråket, 
kan sies å være navet som driver faglig utvikling 
videre. Blindeforbundet startet allerede i 1985 
sitt forskningsfond.

Lederen for forskningsfondets fagråd har ordet:

Forskning – veien til større kunnskap 
og et bedre liv!
Av: Unn Ljøner Hagen | Foto: Line Lyngstadaas
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Har 
du hørt 

at ... 

Statped gir råd gjennom tjenesten 
«Spør oss» 
Fra mai til september prøver Statped 
ut tjenesten «Spør oss». Alle skal kunne 
få råd og veiledning, raskt og enkelt fra 
Statlig pedagogisk støttetjeneste om 
tilrettelegging og inkludering av barn 
med særskilte behov i barnehage og 
skole. Chat via statped.no, e-post til 
spor-oss@statped.no, eller ring 
22 90 28 88. Les mer på statped.no.

Norsk syn setter fokus på synshjelpe- 
midler ved messearrangementer
Hjelpemiddelleverandørene ProVista, 
Syn Support og Adaptor Hjelpemidler har 
gått sammen om foreningen Norsk Syn. 
Målet er å synliggjøre synshjelpemidler 
i større grad ved blant annet å arrangere 
hjelpemiddelmesser. Først messe ut var 
på Hamar i juni. Neste er i Kristiansand 
21. august, på Q42 Konferansesenter 
kl. 12-19. Norsk syn oppfordrer Blinde-
forbundets fylkeslag om å holde stand på 
de ulike messene som arrangeres. De har 
opprettet egen Facebook-side.

LEGO har laget klosser med 
punktskrift 
Verdensnyheten går under navnet LEGO 
Braille. Ideen er at barn skal lære å lese 
gjennom lek med LEGO. På denne må-
ten kan både synshemmede og seende 
barn og voksne lære seg både bokstaver 
og tall i punktskrift. Blindeforbundet 
har samarbeidet med LEGO-konsernet 
om dette. Norge, Brasil, Danmark og 
Storbritannia har testet det ut. Fra 2020 
vil det bli produsert for fullt. 

Barne- og ungdomsleir
I leirsendingene fra Hurdal 
får du høre om dagens  
aktiviteter, intervjuer,  
gjester og reportasjer.
Barneleir fra Hurdal syn- 
og mestringssenter lørdag 
22. juni til og med onsdag 
26. juni kl. 8-9. Reprise 
samme dag kl. 16 og 22. 
Ungdomsleir sender direkte 
fra Hurdal syn- og mest-
ringssenter lørdag 29. juni 
kl. 15-17 (reprise kl. 22), 
søndag 30. juni kl. 18-20 
(reprise kl. 22.00), onsdag 3. 
juli kl. 11-13 (reprise kl. 17).

Radio Z med store direktesendinger i sommer og utover høsten
Ridderdagene
Ridderdagene på Storedal 
går av stabelen helgen 
23.-25. august. Dette er en 
aktivitetshelg for funk-
sjonshemmede og funk-
sjonsfriske barn og unge 
med familier. I år sender 
Radio Z direkte fra arrange-
mentet lørdag 24. august 
kl. 12-14. 

Nordisk samarbeidskomite
26.-30. august samles de 
nordiske blindeforbundene 
til utvidet nordisk konferan-
se i Sverige. Synskadades  

Fargerike legoklosser med punktskrift. 
Foto: Jørgen Juul

riksforbund, Radio SRF og  
Radio Z sender konferansen.

Norges Blindeforbund 
Ungdoms landsmøte sendes 
i sin helhet 13.-15. september.

Blindeforbundets landsmøte  
sendes i sin helhet 19.-22. 
september.

På facebook.com/radioz og  
på blindeforbundet.no/radioz 
vil sendeplan og tidspunkt 
fortløpende oppdateres. 
Radio Z hører du på  
blindeforbundet.no/radioz

mailto:spor-oss@statped.no
www.statped.no
www.statped.no
www.facebook.com/radioz
www.blindeforbundet.no/radioz
www.blindeforbundet.no/radioz
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de overholder sine forpliktelser. Høringen 
foregår ved at det respektive land sender 
en delegasjon til Genève, og delegasjonen 
må svare på spørsmål fra komiteen. Det 
sivile samfunn oppfordres til å sende inn en 
alternativ rapport/ en skyggerapport, som 
beskriver forholdene i landet som ikke er i 
overenstemmelse med forpliktelsene etter 
konvensjonen. I Norge ble arbeidet med 
skyggerapporten gjort av en koalisjon av 
125 organisasjoner, de fleste av funksjons-
hemmede. Blindeforbundet var aktive i 
arbeidsgruppa og til stede i Genève.

Endringer vil bety mye
For mange synshemmede er det et stort 
problem at IKT-systemer på arbeidsplassene 
er vanskelige eller umulige å bruke med  
skjermforstørring, tale eller leselist. Det er 
ofte veldig dyrt eller umulig å få til løsninger 
som fungerer i datasystemet. Derfor vil det 
bety mye for synshemmede dersom det 
kommer krav i norsk lovverk om universell 
utforming av arbeidsplasser.

På samme måte vil det i hverdagen for oss 
som ser dårlig få stor betydning dersom det 
kommer krav i lovverket til varer og tjenester. 
Dessverre er det enda ikke kommet slike krav. 
Vi har følt vi har vært nær å nå frem, men 
dessverre ikke vunnet saken enda.

Nå blir jobben å følge opp det som ligger  
i rapporten fra FN for å sikre funksjons- 
hemmedes rettigheter og muligheter i  
enda større grad enn før!

FN sier Norge diskriminerer funksjonshemmede
Av: Sverre Fuglerud, seksjonsleder, seksjon samfunnskontakt

CRPD er en menneskerettighetskonvensjon 
(internasjonal avtale) som skal sikre at funks-
jonshemmede får de samme rettigheter som 
alle andre.

FN kritiserer Norge
Selv om Norge er et rikt og tilsynelatende 
godt land å leve i fikk norske myndigheter 
flere smekk på lanken av FN i mars bl.a. 
fordi Norge ser på funksjonshemmede som 
pasienter.  

Her noe av det Norge har fått pålegg om å 
følge opp:
• Norge bør inkorporere konvensjonen  

i norsk lov, altså gjøre den til en del av  
norsk lovgiving.

• Norge bør endre likestillings- og diskrimin-
eringsloven slik at også området arbeid er 
omfattet av krav til universell utforming.

• Tjenestetilbudet er for ulikt fra kommune 
til kommune.

• Norge bør sikre tilgang til varer og tjenester 
gjennom lovregulering og praksis. 

• Norge må få et inkluderende utdannings- 
løp. Skolebygg er ikke tilgjengelig og  
utilgjengelige læremidler.

• Norge bør i større grad bøtelegge de  
som ikke overholder plikten til universell 
utforming.

Langsiktig prosess
I forkant av høringen sendte Norge inn en 
rapport til komiteen som danner grunnlag 
for høringen. Rapporten er en oppsummering  
av de punkter landet har gjort for å sikre at 

VI MENER:

I 2013 ratifiserte Norge FNs konvensjon for rettigheter til mennesker med nedsatt 
funksjonsevne (CRPD). I mars ble Norge grillet av FN-komiteen som overvåker landene 
som har ratifisert konvensjonen. Komiteen kritiserer Norge og konkluderer med at 
myndighetene svikter i å oppfylle funksjonshemmedes menneskerettigheter.
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Cathrine Johansen Ravnanger (29) gir alt for forskningen

– Forskningen går jo bare én vei, 
og det er fremover 
Tekst: Kari Frantzen | Foto: Line Lyngsstadaas

Cathrine er optimist. Det har hun visst alltid 
vært, ifølge sikre kilder. Det er en god egen-
skap å ha når du frivillig utsetter deg for en 
operasjon hvor legen syr leppa fast i øyet. 

Men la oss vente litt med det – la oss 
starte med slutten: Nemlig at operasjonen 
ikke gikk så bra. Men det er altså, ifølge 
Cathrine, ikke no` stress det heller. Hun 
kan jo bare prøve på nytt en annen gang. 

Cathrine har aniridi og er villig 
til å gå langt for å få bedre syn. 
Til og med så langt som å få sydd 
leppa fast til øyet!

Har tru’a: Cathrine transplanterte stamceller i håp om å få bedre syn, slik gikk det ikke. 
Men forskningen går bare fremover, mener hun, så hun prøver gjerne en gang til.
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For det er nemlig planen hennes – å 
jobbe  med mennesker, gjerne barn 

og unge. 

Kan ha vært for sent
Det var da Cathrine begynte på videregående  
at det ene øyet begynte å bli dårligere. Etter 
15 år med forverring, kom hun i kontakt 
med øyelege Liv Drolsum ved Ullevål univer-
sitetssykehus. Gjennom en rekke samtaler 
ble de enige om at det skulle gjennomføres 
en stamcelletransplantasjon på det øyet 
hvor Cathrine hadde svakest syn. Det ble 
operert ut en liten bit av underleppen
hennes for å hente ut stamceller som finnes
i slimhinnene i munnen. Leppebiten ble så 
behandlet i laboratoriet i 35 uker for å dyrke 
frem stamceller, før den så ble operert inn i 
øyets overflate.
– Jeg hadde ingen forventninger om at jeg 
skulle få tilbake synet jeg hadde som barn, 
men jeg håpet at det skulle bli noe bedre. 
Slik gikk det ikke, sier Cathrine. 

– Ifølge legen var en mulig årsak at kar-
vekster og vev har grodd så langt innover i 
øyet, at det ikke kunne fjernes ved hjelp av 
en stamcelletransplantasjon. Det var rett 
og slett for sent.

Bedre neste gang
Cathrine er optimistisk, for det friskeste 
øyet hennes er fremdeles ganske bra.  
Og selv om hun foreløpig ikke trenger  
operasjon på det øyet, så vet hun at hvis  
det går den gale veien, så er en stamcelle-
transplantasjon et alternativ. Utføres den 
på et tidligere stadium, kan det hende at 
resultatet blir bedre neste gang. For som 
Cathrine sier: Forskningen går jo bare én  
vei – og det er fremover. 

Mange års forskning
Til tross for mye smerter i etterkant 
av operasjonen, og det faktum at den 
verken gjorde synet verre eller bedre, så er 
Cathrine glad for at hun valgte å si ja til en 
stamcelletransplantasjon.
– Jeg har i flere år visst at det har vært 
forsket på dette både i USA og i andre land. 
Forskning på mus har vært vellykket –  
og jeg tenkte at når de skulle prøve den 
samme metoden på mennesker, ville jeg 
være med og teste den ut. 

Mer om stamceller og at det finnes flere 
typer, kan du lese om på side 12 og 13 i 
artikkelen «I fremtiden vil stamceller
kunne gi mange synet tilbake».

Jenta med de mørke øynene
Cathrine er født med  øyesykdommen 
aniridi, som kjennetegnes ved delvis eller 
total mangel på utvikling av regnbuehinne 
(iris). De som har sykdommen omtaler seg 
ofte som «personer med de mørke øynene». 
– Sykdommen arter seg ulikt. Noen har fullt 
syn, men problemer med tilbakevendende 
infeksjoner. Jeg har et slags tåkesyn og er 
lysømfintlig, forklarer Cathrine.

– Lysømfintlighet er typisk for alle med ani-
ridi. Øynene våre slipper inn maksimalt med 
lys fordi vi ikke har den muskelen som gjør 
at pupillen kan trekke seg sammen og utvide 
seg, og fordi vi mangler regnbuehinnen. 

Den gode læreren
På skolen var Cathrine en blid sprett som  
aldri følte seg særlig annerledes selv om 
hun hadde en synshemning. Hun er heller 
ikke særlig engstelig av seg, for da hadde 
hun ikke reist rundt i verden alene. Sånn 
sett er hun en inspirerende dame, og det er 
godt å ta med seg som samfunnsfaglærer. 

Møt et 
medlem
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På konsert med gode venner, nyter god musikk og lidt forfriskende 
i glasset - livet er herlig! Uten min personlige assistent ville ikke 
dette vært mulig.

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

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

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

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

http://www.uloba.no
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Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

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

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

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

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

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

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

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

mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
mailto:post@dinehjelpemidler.no
http://www.dinehjelpemidler.no
www.nordiceye.no
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Et menneske begynner livet som en 
liten klump av stamceller. I disse cellene 
ligger potensialet til å bli et fullt utviklet  
menneske. Når du skjærer deg i fingeren 
er det stamceller som gjør at såret gror. 
En stamcelle er en celle som kan kopiere/ 
reprodusere seg selv og utvikle seg til å  
bli ulike typer celler i kroppen.

Stamceller i øyeforskning
Kliniske forsøk med ulike typer stamceller  
er godt i gang både for AMD og RP. 
Forskningen jobber hovedsakelig etter 
prinsippet at stamceller kan lage nye  
celler i øyet, men stamceller kan også  
ha en støttefunksjon og holde liv i  
eksisterende celler lenger. 

Det er flere utfordringer forskerne står 
overfor knyttet til stamceller. Det å unngå 
svulstdannelser som følge av ukontrollert 
celledeling. Det å hindre at immunforsvaret  
angriper donorceller. Å effektivisere 
produksjonen av stamceller slik at man 

har nok celler å jobbe med. Forbedring av 
leveringsmetodene, slik at en større andel 
av stamcellene man tilfører danner nye 
celler og fungerende synapser/koblinger 
til synsnerven og synssenteret i hjernen.

I Norge drives forskning på stamceller 
blant annet ved Nasjonalt senter for 
stamcelleforskning, administrert av Oslo 
universitetssykehus Rikshospitalet. I dette 
bladet kan du lese om Cathrine Johansen 
Ravnanger som deltok i et forsknings-
prosjekt ledet av professor Liv Drolsum 
på Oslo universitetssykehus Ullevål. Det 
ble operert ut en liten bit av underleppen 
hennes for å hente ut stamceller som finnes 
i slimhinnene i munnen. Leppebiten ble 
så behandlet i laboratoriet i 35 uker for å 
dyrke frem stamceller, før den ble operert 
inn i øyets overflate. Dessverre har det 
ikke vært noen bedring å spore for Cathrine. 
Forskerne tror det kan være på grunn av 
at Cathrine har hatt skader på øynene så 
lenge at det er dannet arrvev som hindrer 

I fremtiden vil stamceller 
kunne gi mange synet tilbake 
Tekst: Martin Kristian Smestad 

FORSKNING

Ville det ikke vært fint om man kunne bruke stamcellenes 
livgivende og reparerende egenskaper til å reparere eller 
erstatte øyets celler når man mister synet? Den muligheten 
er kanskje ikke så langt unna. 
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stamcellene i å «få fotfeste». Selv om det 
ikke var vellykket første gang er hun ikke 
redd for å prøve igjen. 

Ulike typer stamceller
Embryonale stamceller kan bli til alle typer 
celler i kroppen. Tilgangen på slike celler 
kan være begrenset. Cellene kan komme 
fra for eksempel befruktede egg som er  
til overs etter prøverørsbehandling. Det 
er enkelte etiske problemstillinger og 
politisk uenighet om bruk av denne typen 
stamceller i mange land.  

Voksne stamceller finnes det varianter av 
i ulike organer i kroppen, og de reparerer 
skader som oppstår. Disse stamcellene 
kan ikke bli til alle typer celler. For eksem-
pel vil voksne stamceller i musklene bare 
kunne utvikle seg til å bli muskelceller.

Induserte pluripotente stamceller (IPS) 
kalles det når pasientens egne celler be-
handles i laboratorium og blir gjort om 
til en pluripotent stamcelle som igjen 
kan utvikles til å bli en annen type celle 

enn man startet med. For eksempel kan en 
hudcelle på denne måten bli gjort om til en 
stamcelle og videre utviklet til en øyecelle. 
Det er liten risiko for immunforsvarreak-
sjoner fordi det er pasientens egne celler 
i utgangspunktet. Et team ledet av den 
japanske forskeren Shinya Yamanaka var 
i 2007 de første som laget menneskelige 
IPS-celler, og i 2012 fikk han Nobel-prisen i 
medisin for det banebrytende arbeidet. 

«Retinal progenitor»-celler er ikke en 
stamcelle i ordets rette forstand, men  
en spesielt designet celle som er laget  
for å kunne bli fotoreseptorer og andre 
netthinneceller. Kan ikke utvikle seg  
til å bli andre typer celler enn de som  
finnes i netthinnen. 

I forskning med AMD-pasienter er det  
særlig embryonale stamceller og induserte  
pluripotente stamceller (IPS) som blir 
brukt, mens «retinal progenitor»-celler 
er laget spesielt for RP og annen arvelig 
netthinnesvikt.

Mange av Blindeforbundets medlemmer 
ble oppringt i mai, og spurt om å gi sin 
støtte til forskningsarbeidet. 

Aldri før har telefon-korpset vårt 
opplevd så mange gode og positive 
telefonsamtaler. Selv blant medlemmer 

Blindeforbundets medlemmer 
støtter opp om forskningen

som aldri har støttet Blindeforbundet 
tidligere, var det 44 prosent som sa ja til 
å støtte. 

Viljen til å støtte er like høy blant menn 
som kvinner, og det er heller ikke særlig 
forskjell på unge og gamle.
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Emilian (6) slapp å bli blind på grunn av ny forskningsmetode:

Ble operert som baby 
mot grønn stær
Tekst: Inga Ragnhild Holst | Foto: Tom-Egil Jensen

Bare tre måneder gammel ble Emilian operert for grønn stær. Med 
midler fra Blindeforbundets forskningsfond forskes det på hvordan 
det har gått med barna som har blitt operert med en ny teknikk.

Emilian Wiik (6) fra Siggerud i Akershus, 
er på kontroll ved øyeavdelingen på Oslo 
Universitetssykehus, Ullevål, og leser bok-
stavene på tavlen med et stor smil. Han er 
født med grønn stær, eller glaukom, som 
det heter på fagspråket. Først og fremst 
rammer sykdommen eldre, men det fødes 
cirka to til tre barn per år med glaukom i 
Norge. Sykdommen kan skade synsnerven i 
øyet, og skyldes som oftest høyt trykk inni 
øyet. Ubehandlet kan grønn stær gi ned-
satt syn eller blindhet. 

Emilian ble operert da han var tre måneder, 
med en teknikk som kalles 360 graders  
trabekulotomi. Operasjonen har ført til at 
han ser normalt og ikke trenger medisin.  
I dag er Emilians sykehistorie data i et  
arbeid som evaluerer effekten av teknik-
ken, støttet av Blindeforbundets forsk-
ningsfond med 350 000 kroner.

Normalt syn
Ved trabekulotomi åpner legene kanalen 
som i hovedsak har som oppgave å drenere 
væske i øyet.

– Man har tradisjonelt brukt to andre ope- 
rasjonsteknikker, goniotomi eller partiell 
trabekulotomi i kombinasjon med trabeku-
lektomi, sier overlege Turid Skei Tønset ved 
øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus.

Ved goniotomi lages en åpning i den tette 
drenasjekanalen (Schlemms kanal) med 
kniv. På denne måten fjerner man hinderet 
for normal drenasje av kammervann, som 
er vannet inne i fremre del av øyet. Det har 
som oppgave å ernære hornhinnen, linsen 
og drenasjekanalen. Ved partiell trabeku-
lotomi er hensikten den samme, man vil 
åpne den tette drenasjekanalen. Men her 
gjøres det med et butt metallinstrument 
som føres inn i kanalen fra utsiden av  
øyet, og så åpner man deler av kanalen, 
ikke hele. 
– Vi har valgt 360 graders trabekulotomi 
fordi det er en anatomisk presis teknikk. 
Nå ser vi på alle som har hatt denne  
operasjonen fra 1997 til 2016, til sammen 
26 pasienter og 35 øyne. Vi skal nå bear-
beide dataene og skrive en artikkel om 
effekten, sier Tønset.

FORSKNING
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Feiltolker symptomene
Fordi sykdommen forekommer sjelden hos 
barn, er det en risiko for at helsepersonell 
kan feiltolke symptomene. Slik var det da 
Emilian kom til verden i 2013.
– Da han var seks uker gammel, merket vi 
at det var noe på øyet. Det så ut som det 
lå en hinne over det. Andre ganger var det 
rødt, hovent og rennende. Han gulpet mye, 
noe som nok var et tegn på at han var util-
pass, forteller mamma Camilla Andersen. 

– Fastlegen sendte oss hjem med kloram-
fenikol mot øyeinfeksjon. 

En optiker i Emilians familie tok et vanlig 
bilde av ham med blits, og zoomet inn. Han 
sa: «Jeg vil ikke skremme dere, men jeg  
tror ikke han ser på det øyet». Dermed 
fikk familien ny time til legen, som lyste i 
øynene uten å kunne se den røde refleksen. 
– Da fikk vi åpen linje inn til øyeavdelingen. 
Begge øynene ble operert i løpet av de 
neste ukene, forteller Camilla.

Mer blikkontakt
Siden har Emilian vært pigg. 
– Etter operasjonen fikk vi mer blikkontakt 
og flere smil, sier Camilla.

I dag leker han som alle andre barn på 
hans alder, går på ski og gleder seg til 
skolestart. Han går til sjekk cirka hver  
tredje måned. Det er ikke alltid han har 
tålmodighet til å sitte i ro, det er mye  
morsommere når han selv får lov til å 
bruke legens utstyr. Han styrer stoler og 
apparater opp og ned. 

Når Tønset nå sitter med data gjennom  
20 år, handler det ikke bare om resultat  
og teknikk.
– Jeg har jobbet her i 22 år, og har fulgt 
pasientene fra de kom hit som baby, til de 
eldste som har blitt tjue år og kan kjøre bil. 
For meg er ikke dette bare tall.

Kan lese: Etter 
operasjonen har 
Emilian normalt syn 
og kan lese godt.
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De første forskningsstudiene har sett på pa-
sienter som er blinde på grunn av netthinne- 
svikt som retinitis pigmentosa (RP) eller 
macula degenerasjon (AMD). Pasientene har 
dermed ikke skader foran i øyet, på synsner-
ven eller i synssenteret i hjernen. Forskerne 
har utviklet databrikker som opereres inn i 
øyet og overtar fotoreseptorenes jobb med  
å reagere på lyssignaler utenfra og sende 
elektriske signaler videre til synsnerven. 

Ett eksempel på dette er ALPHA AMS, ut-
viklet av det tyske selskapet Retina Implant. 
Ett annet eksempel er ARGUS2 som er ut-
viklet av det amerikanske selskapet Second 
Sight. Amerikanernes system har et brille- 
montert kamera som filmer omgivelsene 
og sender signaler trådløst til databrikken i 
øyet, mens tyskernes kunstige øye mottar 
lyssignaler direkte gjennom pupillen uten 
kamera. Detaljnivået på hva man kan se er 
veldig lavt, og sammenlignet med et friskt 
øye kan det beskrives som forskjellen  
på dagens PC-skjermer og de aller første 
skjermene som ble laget.

Litt er bedre enn ingenting
ALPHA AMS har en oppløsning/bildeskarp-
het på ca 1600 piksler, mens ARGUS2 kun har 
60. Det man faktisk ser med slike syns- 
proteser kan beskrives som et rutenett av 
lysende prikker og gir svært lite detaljert syn.

Kunstig syn, eller synsprotese 
om du vil Tekst: Martin Kristian Smedstad

Sammenlignet med å se ingenting er det jo 
uansett en stor forbedring! Man kan følge 
gatelys langs en vei, lokalisere kontraststerke 
objekter foran seg og se konturene av om-
givelsene sine. Begge disse produktene har 
markedstillatelse og er tilgjengelige enkelte 
steder i EU og USA, men foreløpig ikke i 
Norge. 

Ser lyst på fremtiden
Men hva hvis man har skader på synsner-
ven, for eksempel som følge av grønn stær? 
En relativt ny tilnærming i forskningen på 
kunstig syn er databrikker som festes rett på 
hjerneoverflaten og stimulerer synssenteret 
direkte. Da er man ikke avhengig av å ha 
fungerende synsnerve, netthinne, hornhinne 
eller noe som helst bortsett fra synssenteret 
i hjernen. Forskere fra hjerneforskningssent-
eret CINPLA ved Universitet i Oslo deltar i 
et amerikansk forskningsprosjekt som skal 
forsøke å gi blinde synet tilbake ved hjelp 
av en elektronisk databrikke som festes rett 
på hjerneoverflaten. Implantatet skal først 
testes på dyr i perioden frem til 2021.

Det er fortsatt tidlig i utviklingen av kunstig 
syn/bioniske øyne, men fremskrittene skjer 
raskt. Forskerne har stor tro på at blinde i 
fremtiden kan få synet tilbake ved hjelp av 
denne teknologien, og det blir spennende å 
følge utviklingen.

Flere steder i verden foregår det et kappløp om å utvikle teknologiske 
innretninger som kan gi blinde synet tilbake. Dette kalles gjerne kunstig 
syn, synsproteser eller bioniske øyne. Over 20 ulike forskningsprosjekter 
verden over jobber med å utvikle kunstig syn. 

FORSKNING
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AMD er den vanligste årsaken til sterk 
synshemning hos personer over 50 år, men 
den finnes også blant yngre personer.

Tørr og våt variant
Det finnes to typer AMD, en tørr og en våt, 
der den tørre er den vanligste, og den våte 
mest alvorlig. Mer enn hver 10. person 
over 70 år i Norge har mistet lesesynet av 
AMD.

Behandlingsmuligheter
AMD er en kronisk sykdom; verken tørr 
eller våt AMD er det i dag mulig å bli 
kvitt. For våt AMD finnes det imidlertid 
medikamenter som hemmer nydannelse 
av blodkar og lekkasje fra disse, såkalte 
VEGF-hemmere. Medikamentene injiseres 
i selve øyet med en tynn nål og lokal-
bedøvelse. For mange vil behandlingen 
medføre at de beholder, eller til og med 
bedrer, skarpsynet i mange år.

De såkalte AREDS-studiene har vist at 
risikoen for forverring av AMD hos enkelte 
risikopasienter kan reduseres noe ved å 
innta en spesiell kombinasjon av vitaminer 
og mineraler.  

Kosttilskudd mot 
AMD Tekst: Mia Jacobsen

Produktet som vår rådgivende øyelege 
Tor Paaske Utheim anbefaler, heter Preser 
Vision Areds 2 formula softgels fra Bausch 
& Lomb. Denne kombinasjonen av kosttil-
skudd er imidlertid ikke godkjent i Norge, 
og dermed ikke kommersielt tilgjengelig, 
men må foreskrives av lege. Apotek 1 
bekrefter at de kan skaffe det. Basert på 
kunnskap om ernæring, bør imidlertid 
AMD-pasienter tilstrebe et sunt kosthold, 
rikt på frukt, grønnsaker, fisk og nøtter. 
Tobakk er en risikofaktor for AMD, og alle 
bør slutte å røyke.

Les mer eller 
bestill brosjyre på 
blindeforbundet.no  
eller ring 
tlf 23 21 50 00.

Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) er en øyesykdom der den 
gule flekken (macula) sentralt i netthinnen er svekket. Mange kaller 
øyesykdommen for «forkalkninger» i øyet. Vitenskapelige studier 
viser at en bestemt sammensetning av vitaminer og mineraler kan 
ha effekt på sykdommen.

Øyesykdommer – en hefteserie
En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD)

170131_NBF AMD brosjyre 17x24cm 8s.indd   1

03.03.2017   09.46

FORSKNING

www.blindeforbundet.no
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Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi deg mer om hvordan vi kan 
hjelpe deg med brukerstyrt personlig assistanse.

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

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK/ISTOCK.COM

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

Vi har konsesjon og rammeavtaler med 
kommuner i hele landet.

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

Ring oss gjerne for å høre mer 
om våre tjenester.

Telefon: 69 12 96 00

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

www.optimalassistanse.no

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

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

– en del av Ecura AS

mailto:bpa@humananorge.no
www.humananorge.no
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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 

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

Vi har konsesjon og rammeavtaler med 
kommuner i hele landet.

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

Ring oss gjerne for å høre mer 
om våre tjenester.

Telefon: 69 12 96 00

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

www.optimalassistanse.no

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

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

– en del av Ecura AS

http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
mailto:post@optimalassistanse.no
http://www.optimalassistanse.no
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Opplev Europa:
Unike attraksjoner for 
svaksynte og blinde
Tekst: Kristin Pineda Svenske | Norsk tekst: Håkan Østman

Botanisk hage for blinde, Radeberg, Tyskland
Radeberg er en av Tysklands eldste og en av 
Europas få hager som er laget for synshem-
mede, og den er ikke bare en liten del av en 
større park. Parken inneholder blant annet 
joggeløype, duftgate av pelargonier, en vann-
have og en taktil urtehage.
Telefon: +49 35 28 43 97 22
www.taubblindendienst.de/index.php?me-
nuid=34
Foto: Radeberg av David Pineda Svenske

Dialogue in the dark, Wien, Østerrike
Dette kan kalles et «sosialt eksperiment» og 
ble uttenkt i Tyskland i 1988. En synshemmet 
person ledsager en seende gjennom en byg-
ning som karakteriseres av et kompakt mør-
ke. Dufter, lyd, tekstur, trekk og temperatur 
gir ledetråder til de besøkende om omgivel-

sene. Dialog i mørket finnes i dag på 21 steder 
rundt om i Europa og Asia, i tillegg til Mexico, 
Argentina, Brasil og Australia.
Telefon +43 1 890 60 60
https://imdunkeln.at/
Internasjonal telefon: +49 40 300 923 20
Internasjonal web: 
www.dialogue-in-the-dark.com  

Braillemuseet, Brüssel, Belgia
Louis Braille ble født 1809 i Coupvray utenfor 
Paris. Som treåring mistet han synet etter en 
ulykke i salmakeriet. Som voksen utviklet han 
i tre års tid et skriftspråk for blinde: Braille/
punktskrift. På dette museet lærer du deg 
både punktskriftens historie og om mannen 
bak det nyskapende skriftspråket. Her finnes 
også gamle skrivemaskiner, bærbare print-
ere, samt mye basert på moderne teknologi.
Telefon: +32 2 533 32 11
www.braille.be/fra-propros-de-nous/visi-
tes-animations/musee-braille

Otto Weidts børstemakeri, Berlin, Tyskland
På tross av at Otto Weidt produserte børster 
for den tyske arméen under andre verdens-
krig, hatet han nazistene inderlig. For å redde 
byens synshemmede jøder installerte han 
maskiner som kunne håndteres av blinde, 
og ansatte kun blinde og døve arbeidere i sin 

Big Ben i London, Eiffeltårnet i Paris og La Sagrada Familia i 
Barcelona er tre av verdens største turistmagneter, men Europa 
har betydelig mer å by på, også for svaksynte og blinde.

http://www.taubblindendienst.de/index.php?me-nuid=34
http://www.taubblindendienst.de/index.php?me-nuid=34
http://www.taubblindendienst.de/index.php?me-nuid=34
https://imdunkeln.at/
http://www.dialogue-in-the-dark.com
http://www.braille.be/fra-propros-de-nous/visi-tes-animations/musee-braille
http://www.braille.be/fra-propros-de-nous/visi-tes-animations/musee-braille
http://www.braille.be/fra-propros-de-nous/visi-tes-animations/musee-braille
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fabrikk. Parallelt med dette produserte han 
falske dokument som pass, og delte ut store 
bestikkelser til Gestapo-menn som ville føre 
bort hans arbeidere. I dag er børstefabrikken 
et museum.
Telefon: +49 30 28 59 94 07
www.museum-blindenwerkstatt.de
 

Kaunas museum for blinde, Litauen
Det startet som et museum for synshemme-
de, men katakombene i den gamle kirken er 
kommet for å bli. I stedet for visuelle innslag 
er det lyd, tekstur og dufter som guider de 
besøkende. Ingen ting i utstillingen er synlig. 
Her er det det å føle og høre som gjelder. 
Telefon: +370 37 226 676
https://visit.kaunas.lt/en/see-and-do/sights/
museums-and-galleries/museum/muse-
um-for-blind-people-xx-century-catacombs/
Foto: Kaunas av Wikimedia/Diliff        

Santuario di Lucia, Venezia, Italia
Santa Lucia, de blindes helgen, led martyr-
døden år 304. Hennes levninger ble fraktet 
til Venezia under det fjerde korstoget. Derfor 
bærer også i dag stedets jernbanestasjon 
hennes navn. I kirken på Campo de San Ge-
remia i området Cannaregio hviler helgenen 
i en glass-sarkofag under kirkealteret med 
kraniet dekket av en bronsemaske.
Telefon: +39 41 716 181
www.santuariodilucia.it/en/home-en/

TIF logiske museet, Madrid, Spania.
Et taktilt museum i tre deler skapt av det 
spanske forbundet for synshemmede. Den 
første delen består av modeller av kjente 
bygninger og skulpturer, som løvefontenen 
i Granadas Alhambra, katedralen La Sagra-
da Familia i Barcelona, Eiffeltårnet i Paris og 
Chichen Itza- pyramiden i Mexico. Den andre 
delen presenterer kunst av synshemmede, 
mens den tredje inneholder en utstilling over 
ikke-visuelle uttrykksmåter. 
Telefon. +34 91 589 42 19
http://museo.once.es/home.cfm?id=103
Foto: Madrid av Wikimedia/Camamero

Polo Tattile Multimediale, Catania, Italia 
(Sicilia)
I dette multimedia-sentrum på det vakre Sici-
lia må det visuelle tre tilbake for menneskets 
andre sanser. Her finnes et museum med  
modeller man kan berøre, av middelhavs- 
landenes fremste severdigheter. Man kan 
nyte en drink i en bar i fullstendig mørke eller 
vandre i en taktil have med typiske middel-
havsvekster og dufter. De besøkende oppfor-
dres til å kjenne og lukte i stedet for å bare se 
på blomster og vekster.
Telefon: +39 95 50 01 77
www.stamperiabrailleuic.it/polo-tattile.html 

http://www.museum-blindenwerkstatt.de
https://visit.kaunas.lt/en/see-and-do/sights/
http://www.santuariodilucia.it/en/home-en/
http://museo.once.es/home.cfm?id=103
http://www.stamperiabrailleuic.it/polo-tattile.html
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Reis trygt i sommer

Flyreise
Bestill assistanse samtidig som du bestiller 
reise hos flyselskap, reisebyrå, eller om du 
velger charter. Senest 48 timer før avreise. 

Assistanse ved Oslo Lufthavn fra buss, tog 
eller bil til innsjekkingsskranken, bestilles 
hos ISS, tlf. 64 82 19 00, eller e-post 
assistanse.osl@iss.no. Minimum 48 timer 
før avreise. Gi beskjed 15 minutter før du 
ankommer for å avtale møtested.

Charterreiser
Informasjon om assistansebehov meldes 
til charterselskapet ved bestilling. I noen 
tilfeller vil det være SAS eller Norwegian 
som flyr på vegne av selskapet, da må  
du selv ta kontakt med det respektive 
flyselskap.

Togreise
Stasjoner med assistanse er Ski, Lillestrøm, 
Asker, Sandvika, Drammen, Oslo S, Oslo 
lufthavn, Trondheim, Bergen, Lillehammer 
og Drammen.

Bestilling skjer til Bane Nors bestillings- 
tjeneste: tlf. 477 70 098, eller e-post  
kundesenter@banenor.no, eller elektro-
nisk på www.banenor.no (under kundesen-
ter). Bestilles senest 24 timer før avreise. 

Tjenesten er betjent man. - fre. kl. 8-17,  
lør./søn./helligdager kl. 9-15. 

Sommer og ferietid ligger foran oss, og mange benytter 
tiden til å reise og oppleve. Her følger informasjon om 
tilbudet knyttet til assistansetjenester i Norge.

Husk at ved bestilling av assistanse ved Oslo 
lufthavn, er fristen 48 timer før avreise!

Ombordpersonale på Vy gir assistanse  
ved av- og påstigning samt bistand ved 
kafébesøk. Dersom man ønsker, kan  
kundesenteret ringes på forhånd,  
tlf. 61 05 19 10, slik at personalet er  
informert.

Reise med førerhund

På flyet
Du har rett til å ha med førerhunden inn i 
kabinen. Du kan komme med ønsker om 
hvor du vil sitte. I utgangspunkter blir man 
plassert der det er best mulig plass, og  
dette kan variere i de ulike flytypene.  

På tog
Førerhund og servicehund er tillatt om 
bord i tog, det betyr at man også kan ha 
med førerhund i komfort,- sove- og  
familievogn, samt restaurantvogn. Vy 
anbefaler at vogner merket «dyr tillatt» 
benyttes.

På hotell
Førerhund er tillatt på hotell i Norge. Noen 
hotell krever et gebyr for hunden. Dette 
må sjekkes ut ved bestilling. Det samme 
gjelder dersom man skal til utlandet.

mailto:assistanse.osl@iss.no
mailto:kundesenter@banenor.no
http://www.banenor.no
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Invitasjon til kurs for personer med  
aniridi, albinisme og deres pårørende 
Nedsatt funksjonsevne, identitet eller ingrediens? 

Informasjonsmøte om arv og testament

Hvor viktig er nedsatt funksjonsevne for 
identiteten? I hvilken grad preger den selv-
følelsen? Det finnes ingen oppskrift på hva 
et godt liv er! Men noen ganger kan enkle 
teknikker, litt refleksjon og bevisstgjøring 
føre til betydningsfulle endringer.

I dette korte kurset får du muligheten til å 
oppdage noen av disse skattene sammen 
med andre. Du får lære teknikker og får vite 
en del om andres lure grep. Kurset passer 
både for deg som har aniridi eller albinisme 
og for deg som er pårørende. 

I september gjennomføres informasjons-
møter om temaet:

Oslo: onsdag 11. september, 
Oslo Kongressenter kl 13.00 og kl 17.00

Trondheim: mandag 16. september, 
Scandic Nidelven, kl 13.00 og kl 17.00

Bergen: onsdag 18. september, 
Bergen Scandic City, kl 13.00 og kl 17.00

Senioradvokat Jacob Winderen Lindegaard 
i Kvale Advokatfirma informerer om arve-
reglene og viser hvordan man kan opprette 
et testament. Organisasjonene som inviterer 

Tid: 18.- 20. oktober 2019
Sted: Scandic Oslo Airport

Egenandel for medlemmer i Aniridi Norge:  
kr. 1 000 pr. pers.
Egenandel for medlemmer i Albinisme i  
Norge: kr. 1 000 pr. pers.

Bindene påmelding innen 1. september  
til Aniridi Norge: Heidi Haug,  
heidi.haug@blindeforbundet.no

Albinisme i Norge: Eva Elida Singsaas  
Skråmestø, evaelida@hotmail.com

vil være til stede for spørsmål, og stiller 
med egne jurister som kan bistå videre.

Arrangementet er gratis, men krever 
påmelding. Enkel servering.

Meld deg på via nettsiden 
www.arvenetterdeg.no, eller kontakte 
Knut Fr. Blütecher på telefon 909 82 369 
eller e-post kfb@blindeforbundet.no.

Arrangerende organisasjoner er: Amnesty  
International, Kirkens Nødhjelp, Leger Uten 
Grenser, Røde Kors, Nasjonalforeningen for 
folkehelsen, Norges Blindeforbund, Redd 
Barna, SOS Barnebyer og UNICEF. 

Mange tenker på å sette opp testament, men ofte blir det bare med tanken. 
Har du spørsmål rundt opprettelse av testament? Lurer du på hvem som 
kan arve deg, eller hvordan et testament skal se ut? Hvordan går du frem 
dersom du ønsker å gi deler av arven til et godt formål?

På 
plakaten

mailto:heidi.haug@blindeforbundet.no
mailto:evaelida@hotmail.com
http://www.arvenetterdeg.no
mailto:kfb@blindeforbundet.no
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Prisen for en eventuell 
navneendring Tekst: Mia Jacobsen, kommunikasjonssjef

I forrige nummer av Synspunkt, kunne du lese om prosessen i forbindelse 
med en mulig navneendring i organisasjonen. Men hva vil det koste? Og 
hvilke følger vil et navnebytte kunne få? Generalsekretæren har lagt fram 
mulige konsekvenser og risikoer ved et eventuelt navnebytte.

Den enkleste delen av oppgaven, er å be-
regne hva det vil koste å lage ny logo og 
oppdatert visuell profil, endre nettsiden, 
bytte skilter og flagg, nye profilklær, trykke 
nye brosjyrer og visittkort etc. Et grovt  
anslag lyder på omlag 2 millioner kroner.
  
Analysen som er gjort ved å innhente 
vurderinger fra eksterne fagfolk, viser 
imidlertid at tap av tillit og støtte fra 
befolkningen er den største risikoen ved 
navneendring, og som kan gi store kon-
sekvenser. Vi samler jo inn mesteparten 
av det vi bruker fra velvillige givere. 

Det er antydet et tap på 20 millioner 
kroner i økt frafall av givere det første 
året og tap på 60 – 100 millioner ved at 
det blir vanskeligere å verve nye givere 
framover. Da vil konsekvensen kunne bli 
en nedgang i inntekter på mellom 80 og 
120 millioner kroner de neste fem år. 

Det er selvsagt stor usikkerhet rundt 
beregninger av denne typen. Forutset-
ningen for at inntektsfallet ikke skal bli 
større, er at vi i forkant har lyktes med et 
stort kommunikasjonsarbeid for å infor-
mere befolkningen om navneendringen. 

Et slikt kommunikasjonsarbeid vil også 
kreve betydelige investeringer for å  
oppnå samme kjennskapsnivået som 
Blindeforbundet er på i dag, hvis det 
overhodet er mulig. 

Andre risikoer er at andre organisasjoner 
profitterer på at vi bytter navn, tap av 
store gaver/testamenter og også tap 
av omdømme på grunn av folkelig mot-
stand mot navneendringer som vi ser 
når kjente merkevarer bytter navn.

På en annen side er det en risiko ved å 
ikke endre navn, og det er knyttet til at 
navnet Norges Blindeforbund står i veien 
for å nå frem til svaksynte. Selv om orga-
nisasjonen velger å ikke endre navn, er 
det nødvendig å i sterkere grad satse på 
synliggjøring av hva vi er engasjert i, hva 
som er de viktige kampsakene og hvilke 
tilbud og tjenester vi gir til svaksynte og 
blinde.

6 av 18 fylkeslag har på sine årsmøter 
bestemt at de vil endre navn på orga-
nisasjonen. Det er nok til at det blir en 
landsmøtesak i september.
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Deler av sentralstyret mener at konse-
kvensutredningen for ensidig fokuserer på 
frafall i inntekter og ikke ser mulighetene 
som et nytt navn kan føre med seg. Her 
følger noen av de kritiske bemerkningene:

Spørsmål som melder seg: Er det giverne 
våre vi er til for? Eller er det medlemmene  
samt synshemmede folk som ikke er  
medlem? Er vi et innsamlingsforetak, eller 
er vi en interessepolitisk organisasjon? 
Dette er til sjuende og sist et spørsmål 
om identiteten vår og hvordan vi velger 
å framstå i offentligheten. Ordet blind 
vekker medlidenhet og får hjertene og de 
milde gavene til å svulme!

Det vises i utredningen til at det hersker en 
folkelig motstand mot navneendringer. 
Her må vi se på de enkelte tilfellene, og 
da særlig med tanke på hvordan hvert 
enkelt navneskifte har blitt begrunnet. 
Det er himmelvid forskjell på NSB sin 

begrunnelse for å hete VY, og vår egen 
begrunnelse for å bytte «blind» ut med 
«syn».

Kostnader til nettsider, materiell og klær 
er en bagatell. Det kan innføres gradvis 
og må uansett endres av og til.

En viktig grunn til å skifte navn er at vi 
vil henvende oss til den store massen 
som sliter med synet eller er bekymret 
med tanke på hva alderdommen kan 
bringe. 

Vi må kunne anerkjenne og være stolte  
av det arbeidet forgjengerne våre har 
utrettet med det mål å skape bedre 
forhold for mennesker med dårlig eller 
intet syn. Men vi må også kunne tenke 
nytt i tråd med endring i levealder og 
behov. Et nytt navn vil få større opp-
merksomhet og tyngde i det offentlige 
rom fordi vi angår så mange flere.

Nye muligheter med nytt navn
Tekst: Mia Jacobsen, kommunikasjonssjef

God sommer 
fra redaksjonen!

Foto: istockphoto.com
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Akershus
Leder: Kjell-Magnus Jenssen. Nestleder:  
Ingunn Bjørk Kleven. Styremedlemmer: 
Arild Hagen, Tore Glærum, Sissel Sørensen 
Bye. Vara: Steinar Stjerna, Inger Henningsson.
Landsstyretrepresentant: Kjell-Magnus 
Jenssen.
Landsmøtedelegater: Kjell-Magnus  
Jenssen, Ingunn Bjørk Kleven, Arild Hagen, 
Tore Glærum, Gunnar Johansen.

Aust-Agder 
Leder: Brit Ingvild Fredriksen. Nestleder: 
Rita Vindholmen. Styremedlemmer: Anne 
Turid Skarpeteig, Alf Tore Johannessen, Britt 
Tranholm Hansen. Vara: Torbjørg Thorsen, 
Olav S. Nielsen.
Landsstyrerepresentant: Rita Vindholmen. 
Landsmøtedelegater: Rita Vindholmen, Brit 
Ingvild Fredriksen.

Buskerud
Leder: Kåre Kjennerud. Nestleder: Arvid 
Meløy. Styremedlemmer: Liv A. Hansen, 
Nan Snarheim, Paul Olav Sandhei. Vara: 
Randi Myhre, Sven Runar Knutsen.
Landstyrerepresentant: Kåre Kjennerud.
Landsmøtedelegater: Kåre Kjennerud, Arvid 
Meløy, Liv A. Hansen, Nan Snarheim.

Finnmark
Leder: Stein Wiggo Olsen. Styremedlem-
mer: Unni Salamonsen, Maureen Bjerkan 
Olsen, Gudrun Dørum Eriksen. Vara:  
Herman Jenssen, Hassane Amadou.
Landsstyrerepresentant: Stein Wiggo Olsen.
Landsmøtedelegater: Stein Wiggo Olsen, 
Unni Salamonsen.

Hedmark
Leder: Jo Øvergaard. Nestleder: Øystein 
Hansen. Styremedlemmer: Mona Aaseth, 
Lars-Johny Dæhlin, Monica Moen Sporstøl. 

Vara: Ellen Østborg, Oddvar Thorvaldsen.
Landsstyrerepresentant: Jo Øvergaard.
Landsmøtedelegater: Jo Øvergård, Øystein 
Hansen, Monica Moen Sporstøl.

Hordaland
Leder: Sturle Viketun. Nestleder: Gert  
Kroken. Styremedlemmer: Nina Sevaldsen, 
Jan Gunnar Møvik, Magne Bjørndal.  
Vara: Britt Nonås, Lise Bakkan.
Landsstyrerepresentant: Sturle Viketun.
Landsmøtedelegater: Gert Kroken, Sølvi 
Marie Risøy, Nina Sevaldsen, Sturle Viketun.

Møre og Romsdal
Leder: Jacob Havnsund. Nestleder: Roy  
Austerslått. Styremedlemmer: Marita  
Henriksen, Cecilie Gujord, Wenche Jensen. 
Vara: Harald Andreassen, Magne Sunde.
Landsstyrerepresentant: Jacob Havnsund.
Landsmøtedelegater: Jacob Havnsund,  
Cecile Gujord, Roy Austerslått.

Nordland
Leder: Martin Thorsen. Nestleder: Aina 
Aronsen. Styremedlemmer: Mary Wallstad, 
Tanita Thomassen, Guri Gregersen.  
Vara: Steinar Volden, Sidsel O. Simonsen.
Landsstyrerepresentant: Martin Thorsen.
Landsmøtedelegater: Martin Thorsen, Aina 
Aronsen, Tanita Thomassen.

Oppland
Leder: Sven Terje Garmo. Nestleder: Kathe 
Lisbeth Kvilhaug. Styremedlemmer: Laila 
Grasbakken, Turid Bruerød Skovdahl, Jorunn 
Kalløkkebakken. Vara: Anette Strandvik 
Olsen, Anne Lene Gaaserud.
Landsstyrerepresentant: Sven Terje Garmo.
Landsmøtedelegater: Sven Terje Garmo, 
Kathe Lisbeth Kvilhaug.

Tillitsvalgte i fylkeslagene 2019-2020
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Vangberg Clausen, Tarje Solheim.
Landstyrerepresentant: Arne Eriksen.
Landsmøtedelegater: Knut Hansen, Arne 
Eriksen. 

Trøndelag (Sør og Nord)
Leder: Oddvar Øyan. Nestleder: Ingvild Gre-
gersen Myhre. Styremedlemmer: Steinar 
Haugen, Ida Sødahl Utne, Jan Arve Strand. 
Vara: Jonny Gellein, Per Morten Aalberg.
Landsstyrerepresentant: Oddvar Øyan (Sør), 
Ingvild Gregersen Myhre (Nord).
Landsmøtedelegater Sør: Ida Sødahl Utne, 
Arild Røland, Eva Elida S. Skråmestø.
Landsmøtedelegater Nord: Ingvild Greger-
sen Myhre, Jan Arve Strand.

Vest-Agder
Det ble ikke valgt et styre. 
Senere har sentralstyret nedsatt et interim- 
styre bestående av: Unn Ljøner Hagen, 
leder, Terje Andre Olsen, nestleder, samt 
Marit Londal, Astrid Hopland Svendsen og 
Charlotte Wesenberg.
Det ble ikke valgt representant til landsstyret.
Landsmøtedelegater: Marit Londal, Charlotte 
Wesenberg.

Vestfold
Leder: Sølvi J. Ørstenvik. Nestleder: Per  
Werner Larsen. Styremedlemmer: Jorunn 
Austad, Jan Åge Paulsen, Anna L. Amund-
sen. Vara: Mette Havnås, Tonje Furset.
Landsstyretrepresentant: Sølvi J. Ørstenvik.
Landsmøtedelegater: Sølvi J. Ørstenvik, Per 
Werner Larsen, Jorunn Austad.
 
Østfold
Leder: Margrethe Grothe. Nestleder: Kari 
Lundeby. Styremedlemmer: Grethe  
Knudsen, Rune Fevolden, Aud Andersen. 
Vara: Malin Bjerke, Camilla Skovdahl.
Landsstyrerepresentant: Kari Lundeby.
Landsmøtedelegater: Margrethe Grothe, 
Kari Lundeby, Grethe Knudsen.

Oslo
Leder: Hanne Jernsetervangen. Nestleder: 
David Hole. Styremedlemmer: Deva  
Suhantanaathan Christopher, Andreas 
Lindrupsen, Unni Fauskrud. Vara: Ida-Martine 
Trollnes, Terje André Olsen.
Landsstyrerepresentant: Hanne Jernseter-
vangen 
Landsmøtedelegater: Hanne Jernsetervan-
gen, Henning Knudsen, Ida-Martine Trollnes, 
Isabel Engan, Bjørn Roger Trollnes.

Rogaland
Leder: Anders Slagstad Tveit. Nestleder: 
Elena-Daniela Trifan. Styremedlemmer: 
Thor Dagfinn Bjelland, Marit Olstad, Johnny 
Stangeland. Vara: Maria Tess Ueland, Stig 
Gahnstrøm.
Landsstyrerepresentant: Anders Slagstad 
Tveit.
Landsmøtedelegater: Cathrine Lie Wathne, 
Elena-Daniela Trifan, Olav Lunde.

Sogn og Fjordane
Leder: Anita Våg. Nestleder: Magnus Strand. 
Styremedlemmer: Solveig Haugnes,  
Melchior Leirmo, Einar G. Fauske. Vara: Liv 
Hilde Haraldsvik, Linda Johannesen.
Landsstyrerepresentant: Anita Våg.
Landsmøtedelegater: Anita Våg, Magnus 
Strand.

Telemark
Leder: Wenche B Odden. Nestleder: Harald 
Hustuft. Styremedlemmer: Brit B Eikehaug, 
Øivind Bekkevold, Aud Hartvigsen. Vara: 
Cecilie Gill Kongsgård, Svenn Thore Oredalen.
Landsstyrerepresentant: Wenche B Odden.
Landsmøtedelegater: Wenche B Odden, 
Harald Hustuft, Brit B. Eikehaug.

Troms
Leder: Knut Einar Hansen. Nestleder: Roger 
Riise. Styremedlemmer: Grete Kongsbak, 
Arne Eriksen, Kjell Pedersen. Vara: May 
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Rehabiliteringskurs
12.08. - 23.08. Grunnkurs Hurdal
13.08. - 16.08.  Introduksjon Evenes 
15.08. - 18.08. Introduksjon Hurdal
15.08. - 18.08. Introduksjon Solvik 
19.08. - 30.08. 1. påbygging Solvik    
22.08. - 04.09. 1. påbygging Evenes 
02.09. - 12.09. 1. påbygging Hurdal
23.09. - 04.10. 2. påbygging Hurdal

Rehabiliteringskurs for personer 
i yrkesaktiv alder
26.08. - 30.08. Kartlegging Hurdal
12.09. - 15.09. Introduksjon Hurdal
23.09. - 27.09. Påbygging B Hurdal

Temakurs mobilitet og orientering 
16.09. - 19.09. Temakurs  

mobilitet og  
orientering

Hurdal

Temakurs hørsel
30.09. - 04.10. Temakurs hørsel Hurdal

Temakurs IKT
12.08. - 16.08. Temakurs IKT Hurdal
02.09. - 06.09. Temakurs IKT Hurdal
05.09. - 10.09. Temakurs IKT 

og digitale 
hjelpemidler 

Evenes 

15.09. - 18.09. Temakurs IKT Hurdal
16.09. - 19.09. Temakurs IKT Hurdal

Temakurs Livsstil
02.09. - 06.09. Temakurs livsstil Hurdal
09.09. - 13.09.     Temakurs livsstil Solvik       
26.09. - 01.10. Temakurs livsstil Evenes 

Nedsatt syn og hørsel 
16.09. - 27.09. 2. påbygging Solvik 

Kurs for personer med 
hjernerelaterte synsvansker
19.08. - 30.08. Påbyggingskurs Hurdal
09.09. - 13.09. Kartleggingskurs Hurdal

Voksenopplæringskurs
12.08. - 16.08. Punkt og taktil 

trening
Hurdal 

19.08. - 23.08. Punkt og taktil 
trening

Hurdal 

Habiliteringskurs
28.06. - 05.07. Sommer- 

aktiviteter
Solvik

03.07. - 17.07. Sommer- 
rekreasjon

Evenes 

08.08. - 12.08.    Opplevelsesuke 
30-55 år

Solvik

16.08. - 19.08. Over stokk og 
stein

Evenes 

19.08. - 30.08. Sommer- 
aktiviteter 2

Hurdal

30.08. - 01.09.    Sjøsporthelg Solvik
02.09. - 06.09. Ut på tur Hurdal
02.09. - 08.09.    Kulturuke Solvik
12.09. - 25.09. Mestringslykke Evenes 
13.09. - 15.09.    Hagestell og  

dugnadsoppgaver
Solvik

Ferieleiligheter
Ukeleie Mandag til 

søndag 
Solvik

Førerhundskolen
23.09. - 11.10. Samtreningskurs Hurdal

Kurs og aktiviteter 3. kvartal 2019  
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Aktiviteter barn, unge og familier
21.06. - 27.06. Barneleir Hurdal
28.06. - 04 07. Ungdomsleir Hurdal
05.07. - 11.07. Ung uke Hurdal 
12.07. - 18.07. Aktiv familie Hurdal 
19.07. - 25.07. Aktiv familie Hurdal
29.09. - 03.10. Aktiv høst Solvik

Førerhundvettregler lansert
Tekst og foto: Elin Dragland.

– Ikke forstyrr en førerhund i arbeid

Folk flest kan for lite om hvordan de skal 
forholde seg til en førerhund i arbeid. Små 
forstyrrelser kan være nok til å skape farlige 
situasjoner. Blindeforbundets førerhund-
vettregler, lansert i forbindelse med årets 
førerhunddag, skal hjelpe både hundeeier 
og andre til å bli tryggere i møte med en 
førerhund på jobb.

1.  Jeg jobber når selen er på. Ikke klapp, 
snakk eller ta øyekontakt med meg

2.  Hold hunden din på avstand, så vi ikke 
møtes for tett

3.  Gi deg gjerne til kjenne, og fortell eieren 
min at du har med hund

4.  Hvis jeg går uten sele, spør eieren min  
om det er greit før du slipper din hund 
bort til meg

5.  Gi meg ikke godbiter – det er det bare  
eieren min som får gjøre

6.  Hvis du vil gjøre oppmerksom på en  
fare, si fra til eieren min

7.  Hvis jeg går uten sele kan du spørre  
eieren min om å få klappe meg

Teamarbeid: Anita Sandstrøm og 
førerhunden Unita er viktige for hverandre. 
Spesielt viktig er det at Unita ikke 
forstyrres når hun er på jobb. Anita og 
Unita skal være trygge i sitt samspill. 

Hønen gård bo- og mestringssenter. 
Voksenopplæringskurs
August til  
desember 

Kurs 2. Musikk 
og samspill

Hønen

Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)
13.09. - 15. 09. Landsmøte Hurdal
Høst 2019 Høstkurs, mer 

info sendes til 
medlemmer
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Etter 14 dager går prøveperioden automatisk over i et abonnement til 199 kr./mnd.

- Prøv gratis i 14 dager

Hør “Byens spor” 
av Lars Saabye 
Christensen

www.storytel.no
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EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Vision - ny oppladbar reiselampe

 
 

Vi hjelper øynene dine!

Perfekt hjelpemiddel for 
deg på farten. 
 

- mye lys 1400 lux 20 cm 
- liten og kompakt 162 g 
- dimbar og oppladbar 
- 8 timer batteritid 
- justerbar høyde 
- slår seg av når du  
  legger den sammen
 
www.adaptor.no    
tlf: 23 21 55 55

974 80 800

stendi.no/bpa

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

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

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

Ring oss gjerne! Det er helt uforpliktende.

Smidig BPA for 
synshemmede

http://www.adaptor.no
www.stendi.no/bpa
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Sparkesykler 
til besvær
Tekst: Inger Aanesland | Foto: Lillian Gravlien

Sparkesyklene inntok Oslo for fullt i vår, og 
vil antagelig spre seg til flere norske byer. 
Ved hjelp av en app kan man finne nærm-
este sykkel, låse den opp og kjøre i opptil 
20 km/t. Du kan forlate sparkesykkelen 
hvor du vil når du er ferdig med turen, så 
lenge det er innenfor et område som er 
godkjent i appen. 

Parkeringstrøbbel
Det er imidlertid ingen egne parkerings- 
plasser for dem, og ingen krav til hvor-
dan man skal parkere. Dette har ført til 
flere uhell der synshemmede har snublet i 
sparkesykler som sto klønete plassert midt 
på fortauet eller andre uegnede plasser.
– Syklene akselererer raskt, på den måten 
kan det fort oppstå uhell. Eksemplene 

vi har sett med kollisjoner har alle vært 
bakfra på fortauet og noe som alle kan 
bli utsatt for, sier seksjonsleder Sverre 
Fuglerud.

Sterkt engasjement
– Vi ønsker ikke å forby sparkesykler, men 
vi ønsker å sikre at det blir et trygt frem-
komstmiddel som ikke går på bekostning 
av fotgjengere, sier Fuglerud.

El-sparkesyklene i hovedstaden skapte 
sterkt engasjement og bred presse-
dekning i aviser, radio og TV før påske. 
Det fikk til og med oppmerksomhet fra 
den tyske avis Süddeutsche Zeitung, hvor 
Blindeforbundets leder Unn Ljøner Hagen 
ble sitert.

Snakkiser: Elektriske sparkesykler har i hele 
vår vært en snakkis. De har tatt byen med 
storm og ligger over alt. De blir dermed snuble- 
feller, og flere påkjørsler har funnet sted.

Elektriske sparkesykler har vært 
vårens store snakkis, og Blinde-
forbundet har markert seg sterkt 
i mediene. Mange snubler i dem, 
og synshemmede har blitt påkjørt. 
Slik kan det ikke fortsette.




