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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.

Human Care AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker, bpa@humananorge.no, 
humananorge.no.

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

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

Nå kan vi puste igjen
Da forrige Synspunkt kom ut, holdt hele landet og 
hele verden pusten. Pandemien lå som et tungt lokk 
over oss, og vi visste ikke hvordan noen ting ville bli 
framover. Heldigvis ble det ikke det skrekkscenarioet 
vi fryktet. Tiltakene som ble innført har hatt effekt, 
og Norge har begynt å åpne opp igjen. Det gjør også 
Blindeforbundet. 

Vest-Agder fylkeslag har vært på fisketur. I skrivende 
stund er det fysisk møte i serviceutvalget i Sporveis-
gata. Hurdal syn- og mestringssenter inviterer til 
tur, yoga-kurs og sommeropphold. Evenes har hatt 
digitalt rehabiliteringskurs og gleder seg til mestrings-
lykke-kurs senere i sommer. 

Mange, også vi i Blindeforbundet, har gjort et digitalt 
byks denne tida. Sentral- og landsstyremøter, avde-
lingsmøter, planleggingsmøter og fagforeningsmøter 
har blitt avholdt på telefon eller nett. Medlemmer har 
satt i gang nettreff med for eksempel quiz og yoga. 
Alle medlemmene ringes gjennom «Z i telefonen». 
Kanskje endrer vanene våre seg nå som vi har erfart at 
det fungerer å gjøre ting annerledes. Både tid, penger 
og miljø kan spares på det. Likevel slår det ikke å se og 
høre folk i gangene, slå av en prat ved kaffeautomaten 
eller delta på en samling i fylkeslaget eller et opphold 
ved sentrene våre.

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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Bjørn Roger Trollnes fikk med seg at 
Handikapforbundet Oslo startet med å ha 
nettmøter for å fremdeles kunne møtes 
etter Norge ble «nedstengt» 12. mars.
– Å arrangere nettmøter for synshemmede 
er et potensiale vi har hatt lenge. Korona-
situasjonen ga oss et spark til å starte opp 
med dette. I Blindeforbundet, i alle fall om 
man er over 35 år, så har det ikke vært så 
mange muligheter for å møtes for en faglig 
eller sosial prat på tvers av fylkesgrensene, 
forklarer Bjørn Roger. 

Andreas Havsberg og David Hole tente 
på idéen, og sammen fant de tre ut hvilke 
løsninger som fungerte best for å holde 
nettmøter. Til slutt landet de på løsningen 
Zoom. 

Fra quiz til yoga
Medlemmer har gitt forslag til møtetemaer. 
Initiativtakerne opprettet en egen gruppe på 

Facebook, «Nettmøter for synshemmede», 
med oversikt over planlagte digitale 
møter. I skrivende stund har gruppen 
318 medlemmer. 
– Folk har forskjellige interesser. Noen vil 
være sosiale og treffe andre gjennom litt 
uformelle nettmøter. Vi har også med jevne 
mellomrom møter om hva som rører seg i 
Blindeforbundet, sier Bjørn Roger. 

Eksempler på nettmøter som blir arrangert 
av medlemmene er treningsøkter, quiz, 
strikkekafé, yoga og lesesirkel. I tillegg 
arrangerer også Norges Blindeforbunds 
Ungdom og Kristent Arbeid Blant Blinde og 
Svaksynte (KABB) nettmøter. 
– Nettmøtene har vært en grei suksess, folk 
liker det jo. Det er flest yngre som deltar, 
men det kan henge litt sammen med 
datakunnskapen og at de som ikke er på 
Facebook ikke har fått med seg tilbudet.  

For de som ikke er på sosiale medier, kan en 
få møteoversikten på www.nettmote.no, 
samt få mer informasjon ved å sende e-post 
til info@nettmote.no

Håper på en fortsettelse
Samfunnet åpner nå gradvis opp, men 
det trenger ikke å bety at man skal slutte 
å møtes for en quiz eller en debatt i den 
digitale verden, mener Bjørn Roger. 
– Noen av møtene vil nok fortsette, men 
kanskje mindre hyppig. Så lenge ting er 
populært, er det ikke noe grunn til å slutte 
med dette. 

Møtes på tvers av fylkesgrenser  
gjennom digitale løsninger
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Jørgen Juul

Digitale treff: Bjørn Roger Trollnes er en av 
initiativtakerne til at nettmøter har blitt 
en realitet for synshemmede når en ikke 
har kunne møtes fysisk.

Ved hjelp av dagens teknologi og tre engasjerte karer i Oslo, har Blindeforbundets 
medlemmer hatt muligheten til å møtes i koronatiden. 

http://www.nettmote.no
mailto:info@nettmote.no
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forøvrig. Vi har fått et godt samarbeid med 
Ruter med tanke på innvendig- og utvendig 
opprop på buss, trikk og T-bane. Ruter har nå 
startet opp med utvendig opprop på T-banen 
og et par busslinjer på Romerike i Akershus. 

Integreringsutvalget har satt helse i fokus 
på medlemsmøtene med temaene diabetes, 
positiv psykologi og verdifulle verktøy for 
bedre psykisk helse. De har planlagt tre fami-
lieturer med guide og tolk til Norsk Folke-
museum, Hovedøya og Vigelandsparken for 
å bli bedre kjent med Oslo og byens historie. 

I disse dager hvor vi ikke har kunne møtes 
direkte har vi tatt kreativiteten i bruk. Zoom 
har blitt den nye digitale plattformen vår, og 
aktivitetsutvalget er i full gang med å sette 
opp møter. Noen er allerede i gang, som 
matkurs, trening og strikkekafe. Kanskje vi 
også kan få til en seniorkafe eller synskafe? 

Du kan følge Oslo fylkeslag på Facebook og 
Twitter. Vi sender også ut nyhetsbrev på 
e-post til dem som ønsker det.

Med ønske om en riktig god sommer!

Vi ønsker å fylle våre lokaler med aktivi-
teter for medlemmer i og utenfor Oslo. 
Dette kan være kurs i mat fra andre kul-
turer eller punktkurs, medlemskafe eller 
hjelpemiddelmesse med synshjelpemidler. 
Styremøter, utvalgsmøter og høstmøte kan 
vi også arrangere hos oss selv nå. Vi leier 
også ut lokalene til klubber og foreninger av 
og for synshemmede. 

Jeg har vært fylkesleder i Oslo i to år nå. I 
denne perioden har vi jobbet med å få et 
aktivt fylkeslag. Jeg ser at vi nå er på vei og 
ønsker å fortsette dette arbeidet. Fylkeslaget 
er til for medlemmene, og vi skal ha et mang-
fold av aktiviteter. Jeg er opptatt av at styret, 
utvalgene og administrasjonen må jobbe 
sammen mot felles mål. Det må være åpen-
het og takhøyde samt rom for nytenkning, 
ellers vil vi ikke nå målet vårt. I Oslo har vi tre 
utvalg, Synspolitisk utvalg, integreringsut-
valg og aktivitetsutvalg, som bidrar aktivt inn 
i vårt arbeid. Kreativitet og initiativ begynner 
nå å prege både tillitsvalgte og ansatte. 

Synspolitisk utvalg jobber aktivt med saker 
som bilfritt byliv, bistand til å finne taxi på 
Oslo lufthavn, skrive høringsuttalelser og 
følge med på det som vil berøre oss som 
synshemmede i bydelene og kommunen 

Nå skjer det mye spennende i Oslo 
fylkeslag. Vi har bygd om lokalene 
våre, slik at vi kan ha flere aktiviteter 
hos oss selv.
                                               Hanne Jernsetervangen

Det blomstrer i 
Oslo fylkeslag
Av: Hanne Jernsetervangen, fylkesleder Oslo 
Foto: Line Lyngstadaas

Stemmen 
fra Oslo
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Det skal skrives bok om Norges 
Blindeforbunds historie, blant annet 
støttet av Norges Blindeforbunds 
Forskningsfond.  Den skal utgis i 
god tid før 125-års jubileet i 2025. 
Boken skal være meritterende 
og vitenskapelig, og blir utgitt 
av Gyldendal Akademisk.
 
De private giverne har gitt 
Blindeforbundet et historisk 
innsamlingsresultat hittil i år. 
I årets fem første måneder er 
det innbetalt sju millioner kroner 
mer enn på samme tid i fjor – 
en økning på over 15 prosent. Det 
er hele 20.000 flere innbetalinger 
i år enn i fjor. Støtten fra giverne 
har økt etter koronautbruddet, 
og flere givere har gitt store beløp, 
blant annet tre gaver på en million 
kroner hver.
 
Norges Blindeforbund har 
utlyst åremålsstillingen som 
generalsekretær med tiltredelse 
fra 1. januar 2021. Åremålet er på 
seks år. Søknadsfristen var 10. mai. 
Generalsekretæren skal 
representere Blindeforbundet og 
bidra til å skape gode relasjoner 
til bevilgende myndigheter og 
til nasjonale og internasjonale 
samarbeidspartnere, samt forvalte 
organisasjonens samlede ressurser 
og medvirke til å videreutvikle 
Norges Blindeforbunds omdømme 
sto det i utlysningsteksten.

Det er stor aktivitet med prosjektering 
av Blindeforbundets nye førerhundskole 
akkurat nå. I disse dager arbeides det med 
tilbudsinnhenting og valg av entreprenør. 
Endelig budsjett og finansiering skal 
behandles på kommende landsstyremøte 
nå i juni. Går alt etter planen skal første 
spadetak tas rett over sommerferien.
 

Har 
du hørt 

at ... 

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Bane NOR utvider assistansetilbudet ved 
landets togstasjoner. Siste nå er Tønsberg. 
Bestilling gjøres på assistanse@banenor.no, 
eller telefon 477 70 098 (man-fre kl. 8-19/ 
helg/helligdager kl. 9.15). Følgende togsta-
sjoner har assistanse: Ski, Lillestrøm, Asker, 
Bergen, Drammen, Gardermoen Oslo luft-
havn, Lillehammer, Oslo S, Sandvika, Trond-
heim S og Tønsberg. Bane NOR garanterer 
assistanse ved bestilling 24 timer før tog-
reise. De vil forsøke å hjelpe om du bestiller 
senere, men kan ikke garantere tjenesten.

mailto:assistanse@banenor.no
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avlukket. Ved hver av de to siste valgene 
har om lag 50 synshemmede opplevd 
at de ikke har fått ha med den de ville 
i stemmeavlukket, og flere av disse 
har sagt at de nå ikke ønsker å delta ved 
neste valg. Det har blitt mange 
medieoppslag og fokus på dette.

Nå ser det ut til at en lang kamp vil 
føre til forbedringer. Valglov-utvalget 
leverte sine råd til regjeringen 27. mai. 
Der foreslår de at synshemmede og 
andre funksjonshemmede som ønsker 
bistand i valglokalet, kan ha med seg 
den de ønsker inn i stemmeavlukket, 
uten å ha med en valgfunksjonær i 
tillegg. Utvalget vil også at det skal 
bli gjort nye forsøk med e-valg, og peker 
på at dette er viktig for grupper av 
funksjonshemmede!

Dette gir håp om endring ved kommende 
valg og vi får håpe at politikerne hører 
på det utvalget anbefaler. Vi må bruke 
dette som en motivasjon til å stå på 
videre, for her kjemper vi for retten til 
full deltakelse i demokratiet.

En viktig valgseier
Av: Sverre Fuglerud, seksjonsleder samfunnskontakt, Norges 
Blindeforbund | Foto: Tom Egil Jensen

Det er et demokratisk problem at 
mange synshemmede ikke kan stemme 
hemmelig ved valg til storting, fylkes-
ting og kommunestyre. Vi må ha hjelp av 
andre for å finne riktig stemmeseddel og 
gjøre endringer på den hvis vi vil det. For 
mange av oss ville valget blitt hemmelig 
hvis vi fikk mulighet til e-valg og kunne 
stemme via PC, mobil eller nettbrett.

I 2011 ble det gjort forsøk med e-valg i 
10 kommuner. Da meldte mange syns-
hemmede at de for første gang hadde 
fått stemme hemmelig og til og med 
hadde gjort endringer på stemme-
seddelen uten hjelp fra andre. Men til 
tross for veldig positive tilbakemeldinger 
da e-valg ble evaluert, valgte politikerne 
å stoppe muligheten til e-valg i de
følgende årene.

De to siste valgene har det vært mange 
synshemmede som har opplevd at de 
ikke har fått ha med selvvalgt hjelper 
inn i stemmeavlukket. Det har syns-
hemmede rett til, men dessverre har det 
vært krav om at en valgfunksjonær 
også måtte være med inn i stemme-

Valglov-utvalget har levert sine råd til regjeringen. En lang 
kamp for forbedringer for synshemmedes valgdeltagelse 
ser ut til å ha seiret.

Blindeforbundet mener:
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Nettopp det å se dårlig har Eline selv lang 
erfaring med. 

Fornektelse, eller blind for sannheten om 
du vil
Som 12-åring fikk Eline diagnosen Stargardts 
sykdom som tilhører gruppen med nett-
hinnedegenerasjoner. Det er spesielt 
cellene i den gule flekken, macula, som 
rammes og skarpsynet/lesesynet svekkes.

Scenelivet har paralleller til livet 
som synshemmet Tekst: May Britt Haug | Foto: Tom Egil Jensen

Bak scenen er det mørkt som i en sekk. Ute på scenen flommer lyset 
utover skuespillere og scenerigg, og man blendes i rampelyset.
Dette er hverdagen til Eline Opsahl (33) fra Fredrikstad, og hun elsker det.

Det er varmt og tett, lukter svette og 
pudder og folk løper fram og tilbake bak 
scenen. Plutselig dukker det opp en seng, 
så en vegg som skal inn eller ut av scenen.
– Dette er som å være svaksynt, humrer 
Eline Opsahl, og sammenligner teaterlivet 
med å se dårlig.

Den som kommer fra det blendende scene-
lyset der ute blir blind og snubler seg frem 
«backstage» om ikke alt er på stell.

Lys og mørke: Eline Opsahl ser paralleller mellom sin svaksynthet og scenelivet. 
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Møt et 
medlem

Hun glemmer aldri sitt første møte med 
optikeren. 
– Jeg var så redd for at jeg måtte ha briller, 
smiler hun. Da visste jeg ikke hva som var 
galt, og skjønte ikke at de som kan få hjelp 
av et par briller, de er heldige!
– Optikeren klødde seg i hodet, og sa «Jeg 
skjønner ingenting jeg, men denne jenta 
ser fryktelig dårlig», ler Eline med en rå 
latter og gjør til stemmen som en mann.

Avslapping for pingler, eller…
Eline har deltatt på flere av Blindeforbun-
dets kurs for stadig å komme nærmere 
erkjennelsen om at synet faktisk ikke er 
helt tipp topp.
– I altfor mange år har jeg brukt altfor 
mye energi på å ignorere at jeg ser dårlig, 
forteller Eline åpenhjertig.

– «Jeg kan ikke slappe av, det er bare for 
pingler.» Denne innstillingen er bare så 
dum, og dette gikk jeg rundt og tenkte i 
mange år, sier hun med en ironisk snert.

– Nå har jeg innsett at det å ta pauser 
er greit.

Viktig å være åpen
Praten går livlig, refleksjonene flommer, 
men det har ikke alltid vært like enkelt. At 
hun valgte skuespilleryrket og det kreative 
arbeidsmiljøet, gjør at åpenhet er særdeles 
viktig. Som frilanser må Eline hoppe inn der 
det trengs. Dette krever mot!

Hun har alltid vært nøye med å fortelle 
ensemble og «crew» helt fra starten av et 
nytt prosjekt, at synet er dårlig. 
– Om ikke jeg tør å være åpen, hvordan 
skal de rundt meg kunne forstå hvordan 
jeg har det, eller klare å åpne seg da? 
Vi er i settinger hvor vi må stole på 
hverandre, sier Eline.

 – Dette er ingen oppskrift, men for meg 
fungerer det veldig bra. Men jeg må inn-
rømme at det hender jeg får reaksjoner jeg 
skulle vært foruten, og noen ganger går 
jeg hjem og griner litt. Og så går det over, 
smiler Eline.

Kreativ og utadvendt
Ved universitetet i Trondheim studerte 
hun drama og teater, samt litteratur. Men 
Eline ville mer, og slapp gjennom nåløyet 
hos Liverpool Institute for Performing Arts 
(LIPA), også kjent som Paul McCartney-
skolen i Liverpool.

Etter at hun kom hjem har hun hatt flere 
spennende jobber som skuespiller, blant 
annet rollen som Synnøve Gleditsch i en 
nyskrevet musikkteaterforestilling «En 
utmerket gærning», og som grisekjører i 
reklamefilm for matprat.no. Eline har også 
gjort oppdrag for NRK TV og radio. Eline har 
i tillegg jobbet med produksjon i teater-
kompaniet hun er deleier i, og i flere pro-
duksjoner har hun turnert som inspisient, 
og trukket i trådene bak kulissene for at alt 
skulle gå rett for seg. 

Finner løsninger
Skiftet mellom lyset der ute og mørket bak 
scenen skremmer ikke Eline.
– Jeg har noen hemmelige supertriks. Jeg er 
supergod på å markere trapper, kanter og 
hjørner, sier hun med latter i stemmen. 

I disse dager utvider Eline sin kompetanse 
ytterligere ved Kunsthøgskolen i Oslo. Hun 
avslutter studier i praktisk-pedagogiske fag.

– Med det kan jeg undervise alt fra barne-
hagebarn til videregående dramaelever 

og teaterinteresserte voksne, på en 
god og forsvarlig måte, smiler hun 
optimistisk.
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Vi er aVi   

HjemmeBest 
bytter navn og 
blir Mio BPA. 
 
Vi har et bren-
nende ønske om 
å hjelpe andre, 
bygge relasjoner 
og alltid være 
der for deg.

www.miobpa.no 
bpa@mio.no
400 54 007 

Har du behov for personlig  
assistanse i hverdagen?

Lytt til Vårt 
Land hver dag!
• Du trenger ikke være medlem i KABB

• Søk opp Vårt Land i lydbiblioteket (NLB 
eller KABB) og start abonnement

• Liste over flere blader på lyd finner du 
på kabb.no. Ring gjerne KABB for mer 
informasjon 69 81 69 81

http://www.miobpa.no
mailto:bpa@mio.no
www.kabb.no
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Har du behov for personlig  
assistanse i hverdagen? Aasto

Hjelpemidler

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

Nye muligheter for egenaktivitet, 
samspill og mestring.

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

HMSnr. 255604. Artnr. AF-P1

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

HMSnr. 265943. Artnr. AU-1-125

T: 47462722

E: post@aasto.no

A: Kuvågvegen 83

   5209 OS

www.aasto.no

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

Få verden tettere på. 

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

Se hvem som ringer.

Dato og tid helt lydløst.

HMSnr. 255606. Artnr. AD-W1

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

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

Vi gjør hverdagen enklere 
og tryggere.

Smidig BPA 
tilpasset ditt liv

Mennesker med et langvarig assistansebehov har 

rett til å være sjef i eget liv. Vi i Stendi Assistanse 

brenner for å levere tilpasset og smidig BPA.

Ring BPA-telefonen 974 80 800

Våre rådgivere kan svare på spørsmål om BPA 

24 timer i døgnet, 365 dager i året. 

BPA = frihet +
selvstendighet

mailto:post@aasto.no
http://www.aasto.no
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Lese- og sekretærhjelp kan benyttes 
både i dagliglivet, ved utdanning, 
arbeidstrening og i arbeidslivet (opptil 
120 timer per år), samt til engasjement 
i ulikt organisasjonsarbeid (opptil 360 
timer per år).

Dokumentasjonskrav endres
NAV er pålagt å holde kontroll med de 
utbetalingene som gjøres til enhver 
tid, ved rett og slett forsikre seg om at 
pengene går til å dekke det behov det 
er ment å dekke. Slik det har vært til 
nå, har det ikke blitt stilt noe krav til 
dokumentasjon ved søknad, men som 
en del av regningsskjemaet.

– Vi oppdaget for en tid tilbake at det var 
ulike rutiner fra fylke til fylke på dette 
området. De som satt med ansvaret på 
hjelpemiddelsentralene forsøkte å 
lage noen felles rutiner, men dette ble 
opplevd forskjellig, sier Kristin Horn, 
seniorrådgiver hos styringsenheten 
NAV hjelpemiddel og tilrettelegging.

Det var ved utfylling av regningsskjemaet 
at utfordringene meldte seg. Horn for-
teller at brukere ga tilbakemeldinger 
om at dokumentasjonskravene ble 
skjerpet, andre opplevde det mer tungvint 
og tidkrevende å fylle ut skjemaet.

Noe måtte gjøres
– Da Blindeforbundet tok kontakt så vi 
helt klart at noe måtte gjøres, sier Horn.

– NAV skal ivareta det de er pålagt av 
dokumentasjonskrav gjennom regel-
verket på den ene siden. Samtidig ønsket 
styringsenheten at synshemmede og 
deres lese- og sekretærhjelp ikke måtte 
gjennom de tungrodde prosedyrene som 
hadde oppstått.

– Løsningen vi kom frem til var å sikre 
at man har god nok dokumentasjon 
på behov for antall timer lese- og 
sekretærhjelp på selve søknadstids-
punktet, og at antall timer skal stå 
tydelig i vedtaket, forklarer Horn.

Endringer i kravene når du søker 
lese- og sekretærhjelp
Tekst: May Britt Haug 

Svaksynte og blinde kan med hjemmel i folketrygden benytte seg 
av lese- og sekretærhjelp til nødvendige lese- og skriveoppgaver. 
Fra nyttår stilles det dokumentasjonskrav ved søknad og det er en 
hjelpemiddelsentral som koordinerer det hele.
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NAVs endring bidrar dermed til at 
du ikke skal skrive detaljert i regnings-
skjemaet.

Saksbehandling samlet
I forbindelse med de presiseringer som 
er gjort (bl.a. timetall i vedtak) har alle 
hjelpemiddelsentralene sett på alle 
vedtakene på nytt. Dette har medført at 
noen har fått byråkratiske brev fra sin 
sentral og det har skapt stor frustrasjon. 
Andre igjen har ikke hørt noen ting.

– Da man gikk ut og ba om informasjon, 
var det med de beste intensjoner for å 
ha orden i sakene rett og slett. Men vi 
som jobbet sentralt opplevde et behov 
for å presisere at dette skal forsøkes løst 
så smidig som mulig, forklarer Horn.

Fra nyttår fikk NAV Hjelpemiddelsentral 
Innlandet (Gjøvik) ansvaret for å koordi-
nere og ta seg av alle regningsskjemaer 
som kommer inn til enhver tid.

Det er fortsatt den enkeltes hjelpemid-
delsentral som skal gjøre selve vedtaket 
om lese- og sekretærhjelp når en søknad 
kommer inn.

Elektronisk regningsskjema
Styringsenheten jobber med å få på 
plass et elektronisk regningsskjema, slik 
at en slipper papirene som skal fylles 
ut til stadighet. Det er mange som har 
ønsket seg dette. Horn forteller at de er 
godt i gang med arbeidet, men at det 
må la vente på seg i og med at de har 
støtt på noen utfordringer knyttet til 
personvern. 

Søke på ordningen?

Fyll ut søknadsskjema på nav.no: Søknad 
om lese- og sekretærhjelp for blinde og 
svaksynte - NAV 10-07.30.

Dette må du legge ved søknaden: En 
bekreftelse på synshemningen din, 
forventet antall timer hjelp du ønsker 
per uke, og hva de timene skal brukes 
til. Legg ved dokumentasjon på utdan-
ning, stilling, arbeidstrening eller vervet. 
Legg ved en beskrivelse av hva du 
konkret trenger hjelp til og hvorfor 
utlånte hjelpemidler ikke er tilstrekkelig. 
Kilde: nav.no

Ved innsending av skjemaer: Vær obs 
på at alle NAVs skjemaer på nav.no 
har et forsideark. Adressen her er til 
NAV Skanning. Adressen kommer 
automatisk på. Søknad behandles av 
NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. 
Regningsskjemaene behandles av NAV 
Hjelpemiddelsentral Innlandet (Gjøvik).

Les mer om lese- og sekretærhjelp 
på https://www.nav.no/no/person/
hjelpemidler/hvor-trenger-du-hjelp/
arbeid-og-utdanning/lese-og-sekretaer-
hjelp

https://www.nav.no/no/person/
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Den nasjonale TT-ordningen skal sikre 
200 reiser i året med egenandeler som 
tilsvarer prisen for enkeltbillett for tilsva-
rende strekning i kollektivtransporten. 

Ordningen er ment som et tillegg til TT-
ordninger og kollektivtransporttilbudene 
som fylkeskommunene og Oslo kommune 
har ansvaret for, heter det i en presse-
melding fra Samferdselsdepartementet. 

– Det er positivt at tog, busser, ferjer 
andre transportmidler blir stadig bedre 
tilrettelagt for brukere med nedsatt 
bevegelsesevne. Likevel er det ikke 
slik at alle rullestolbrukere, blinde eller 
svaksynte kan benytte det ordinære 
kollektivtilbudet. Vi må sikre slike brukere 
et offentlig transporttilbud, slik at de har 
mulighet til å delta i samfunnet. Alle 
skal med, uttaler samferdselsminister 
Knut Arild Hareide i pressemelding fra 
Samferdselsdepartementet. 

Dette er fordelt så langt i år:
• Agder (Aust-Agder) 13 341 000 kroner
• Innlandet 54 000 000 kroner
• Nordland 22 600 000 kroner
• Møre og Romsdal 8 001 486 kroner
• Troms og Finnmark (Troms)  

18 100 000 kroner
• Troms og Finnmark (Finnmark)  

9 276 740 kroner
• Trøndelag 22 600 000 kroner
• Vestfold og Telemark 22 286 994 kroner
• Vestland (Hordaland) 66 111 500 kroner
• Vestland (Sogn og Fjordane)  

24 712 000 kroner
• Viken (Jevnaker, Lunner, Svelvik)  

2 600 000 kroner. Dette skyldes at de 
tre kommunene tidligere var en del av 
Oppland.

• Viken (Østfold) 20 600 000 kroner

Flere skal få…
Den utvidede TT-ordningen er en statlig 
finansieringsordning for å sikre utvalgte 
brukere 200 reiser i året. Ved utgangen av 
2019 viste fylkeskommunenes rapporter at 
det var om lag 11 600 brukere omfattet av 
den utvidede TT-ordningen, mens det var 
om lag 105 000 TT-brukere totalt (2018).

I statsbudsjettet for 2020 er det satt av 
13 millioner for at flere fylker skal få bli 
med i nasjonal ordning med en utvidelse 
fra 1. juli i år. Det gledelige er at regjerin-
gen har gitt Blindeforbundet indikasjon på 
at de ønsker ytterligere økning av 
pengepotten for å få på plass den nasjonale 

Nasjonal transporttjeneste for funksjonshemmede (TT):

284 millioner kroner er fordelt 
– mer vil det bli
Tekst: May Britt Haug  | Kilde: Samferdselsdepartementets pressemelding fra 6. april 2020

Samferdselsdepartementet har 
fordelt midler til nasjonal
ordning for tilrettelagt transport 
(TT), samtidig vil flere bli med i 
ordningen fra 1. juli i år.
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Ny undersøkelse: 

Seende liker også ledelinjer 
Tekst: Hilde Greve Mo

Under synshemmedes aksjonsuke i år var fokuset å få på plass 
ledelinjer der det skal og bør være. I den forbindelse ble det utført 
spørreundersøkelser om ledelinjer blant befolkningen, medlemmene 
i Blindeforbundet og blant profesjonelle aktører som er pliktige til å 
legge ledelinjer i sine prosjekter. Her er noen av funnene. 

TT-ordningen, slik at brukere i hele landet 
kan dra nytte av den.

– Det er gledelig at det tildeles midler slik 
at den gode TT-ordningen kan videreføres. 
Dette er utrolig viktig for synshemmedes 
deltakelse i samfunnet. Vi håper dette er 
et tegn på at ordningen kan gjelde for hele 
landet fra neste år, sier forbundsleder i 
Norges Blindeforbund, Terje André Olsen.

Seksjonsleder samfunnskontakt i Norges 
Blindeforbund, Sverre Fuglerud, snakket 
om TT-situasjonen i Radio Z Podkast 
fra 17. april. Vår podkast finner du på 
www.blindeforbundet.no/lyd

Ett av spørsmålene befolkningen fikk var 
hvor det ville være til hjelp at det legges 
ledelinjer. Tre på topp er på sykehus (50%), 
på flyplasser (50%) og til perronger og 
holdeplasser (33%). 

I undersøkelsen blant medlemmene 
kommer det blant annet fram at nesten to 
av tre synshemmede sier de har opplevd 
å være på steder der det burde vært lede-
linjer, men ikke er det. Det gjelder for 
eksempel på vei inn mot bygninger, til 

heiser og resepsjoner, på åpne plasser, 
torg og holdeplasser. 57% har opplevd at 
det står hindringer på ledelinjen utendørs, 
mens 44% har opplevd dette innendørs. 

Blant profesjonelle aktører sier 60% at de 
har med synshemmede/ brukerorgani-
sasjonene som brukermedvirkere når de 
vurderer om og hvor det skal legges lede-
linjer. Videre oppgir 59% at når de har med 
brukermedvirkere, følger de i all hovedsak 
rådende som blir gitt. 

Ruter overtar trolig 
TT-kjøring i Oslo

Byrådet i Oslo ønsker at bystyret 
skal vedta at Ruter AS (det lokale 
trafikkselskapet) overtar ansvaret for 
den fylkeskommunale TT-ordningen 
fra 1.1.2021. Dette er i tråd med hva 
funksjonshemmedes organisasjoner 
i Oslo har ønsket, blant annet Handi-
kapforbundet og Blindeforbundet. 
De ønsker at transporttjenesten for 
funksjonshemmede skal være et 
kollektivtransporttilbud, og ikke et 
velferdstilbud.

http://www.blindeforbundet.no/lyd
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Vil fjerne øvre aldersgrense 
i BPA-ordningen Av: Hilde Greve Mo 

Regjeringens nye lovforslag sikrer at du fremdeles har rett 
til brukerstyrt personlig assistanse etter at du fyller 67 år. 
Forutsetningen er at du har hatt BPA fra før av.

– Vi har jo merket oss at det har vært 
en bekymring for å miste sin rett til 
BPA for de som er over 67 år, og det har 
vært en utrygghet som vi har ønsket 
å fjerne gjennom dette lovforslaget, 
sier statssekretær for helse- og 
omsorgsministeren, Frøydis Høyem. 

Kommunen må vurdere
Lovforslaget går altså ut på at du ikke lenger 
vil miste retten til brukerstyrt personlig 
assistanse etter at du passerer 67 år.

Høyem understreker at kommunen 
fremdeles har plikt til å vurdere BPA for 
personer som er over 67 år som ikke har 
hatt ordningen fra før. 
– Forskjellen er at om en er over 67 år når 
en søker om BPA for første gang, vil man 
ikke ha en lovfestet rett til ordningen, 
forklarer hun. 

Avhengig av timetall 
Ifølge Handikapnytt.no gjelder lovforslaget 
bare for de som har hatt ordningen fra før 
de fylte 67 år og som har et så høyt timetall 
at de er omfattet av den individuelle retten 
til å få tjenestene organisert som BPA. Det 
vil si 25 til 32 timer assistanse i uken i mer 
enn to år. 

På spørsmålet om en kan ta bort kravet på 
antall timetall for å sikre at alle som har 
behov for BPA får det etter 67 år, svarer 
Høyem at regjeringen har satt ned et 
offentlig utvalg som skal gjennomgå hele 
ordningen med BPA og foreslå forbedringer. 

Sverre Fuglerud sitter i dette utvalget. Han 
mener at det bør være mulig å beholde BPA 
og søke om ordningen uavhengig av hvor 
gammel man er. 
– Jeg håper og tror at dette vil føre til at 
de som nå fyller 67 år vil få videreført 
ordningen de har hatt. Det er ikke slik at 
behovet for eller nivået på BPA endrer 
seg selv om en når en bestemt alder, sier 
Fuglerud.

Statssekretæren kan ikke gi noe svar på når 
loven skal tre i kraft. Lovforslaget ble i april 
sendt til Stortinget for endelig behandling.

Intervjuet med statssekretær Frøydis 
Høyem i helse- og omsorgsministeren 
om blant annet fjerning av øvre 
aldersgrense på BPA-ordning kan du 
høre på Radio Z Podkast 15. mai 2020. 
Radio Z Podkast finner du på 
www.blindeforbundet.no/lyd

http://www.blindeforbundet.no/lyd
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Punktbøker blir levert på dørmatta hjemme

Gratulerer med de 70, Gunnar!
Tekst og foto: Mia Jacobsen

– Bøker til blinde og svaksynte skal fra i sommer bli levert som 
pakker på døra, ikke vanlige postsendinger levert i postkassen, 
slik det er i dag, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en 
pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Leveringsplikten til Posten blir endret 
fra 1. juli i år, fra krav om å levere posten 
fem dager i uken til tre dager. Tilbudet 
om hjemlevering av punktskriftsbøker 
fortsetter etter 1. juli.

Bedret tilbud
Punktskriftbøker blir gjerne sendt ut som 
to og to hefte i konvolutter, og en bok 
kan være på mange konvolutter. Dette 
innebærer at bøkene kan hope seg opp.

Blindeforbundets tidligere general-
sekretær Gunnar Haugsveen fylte 70 år 
19. mai. I snart 48 år har han jobbet i 
Blindeforbundet. Gunnar ble general-
sekretær i 1998. Da hadde organisasjonen 
store, økonomiske utfordringer. I de 
17 årene han satt ved roret forbedret 
Blindeforbundets økonomiske soliditet 
og synlighet seg formidabelt. I dag er han 
assisterende generalsekretær, fram til
han går av med pensjon ved årsskiftet.

Hør bursdagsintervjuet med
Gunnar Haugsveen på Radio Z Podkast 
fra 19. mai 2020. Podkasten finner du på 
www.blindeforbundet.no/lyd

Norges Blindeforbund og Samferdselsde-
partementet har sammen kommet fram 
til at det er bedre å distribuere de store 
punktskriftbøkene som pakker levert rett 
på døra. Dette betyr at blinde og svaksynte 
fremdeles kan få bøker levert rett hjem 
uten å måtte hente pakker på Post i Butikk, 
og det er helt gratis. Etter postloven har 
blinde og svaksynte rett til å få formidlet 
sendinger med punktskrift gratis.

Verdig velkomst: Gunnar ble møtt av re-
sepsjonist Jorun, flagg, ballongbokstaver 
og blomster da han kom på jobb 19. mai.

http://www.blindeforbundet.no/lyd
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Geir Lippestad har kjøpt Universell Utforming AS:

– Universell utforming gjelder oss alle
Tekst: May Britt Haug 

I 2009 ble konsulentfirmaet Universell Utforming AS stiftet. Nå har 
advokat Geir Lippestad kjøpt selskapet for å sikre videre drift.

Universell Utforming AS ble stiftet av 
Hørselshemmedes Landsforbund, Norges 
Blindeforbund og Norges Handikapforbund 
for å gi profesjonell rådgivning om univer-
sell utforming innen bygg, uteområder, 
transport, nettløsninger, samt relevante 
standarder og lovgivning.

Den profilerte advokaten forteller at 
etableringen for 11 år siden var svært viktig 
i og med at diskrimineringslovverket og 
kravene om tilgjengelighet i samfunnet ble 
et fokusområde den gangen.

Geir Lippestad var generalsekretær i 
Hørselshemmedes landsforbund (2005-
2010) da selskapet ble etablert, og i flere 
år har han vært styreleder.
– Jeg er veldig lykkelig for at jeg nå er
 tilbake, sier han.

Tar over stafettpinnen
Advokat Lippestad drifter eget advokat-
selskap, han har vært leder i diskrimine-
ringsnemnda og byråd for næring og 
eierskap (Arbeiderpartiet) i Oslo i perioden 
2015-2017.

Lippestad er også far. Han hadde åtte barn 
og bonusbarn, sammen med kona. I 2013 
døde datteren Rebekka bare 17 år gammel. 
Rebekka hadde store funksjonshemminger.

Lippestad tar nå over Universell Utforming 
med stor erfaring innen fagområdet, og han 

kjenner på en oppriktig ansvarsfølelse.
– Jeg skal ta ansvar for å videreføre 
formålet, nemlig å gjøre Norge mer 
tilgjengelig og å bygge ned samfunns-
skapte barrierer, sier Lippestad.

Vil jobbe målrettet
– Tilgjengelighet må sees på som et viktig 
parameter for deltagelse i samfunnet. Jeg 
har vært engasjert i mange år. Skal vi få 
flere i arbeid, flere gjennom skoleløpet, skal 
flere få delta i den digitale utviklingen, så 
må vi hindre utenforskap. Da er universell 
utforming kjempeviktig, mener Lippestad.

Lippestad er innstilt på å være en engasjert 
og aktiv eier. Han vil gå inn og selv holde 
foredrag og bruke sin kompetanse, også ved 
hjelp av eget advokatselskap.

Lippestad vil jobbe målrettet med å utvide 
horisonten hva gjelder flere samarbeids-
partnere. Arkitektbransjen er en bransje 
han vil jobbe mer målrettet mot. 

Selskapet har de siste årene stadig hatt 
behov for mer frisk kapital for å opprett-
holde driften, og tiden var nå inne for et 
taktskifte. Den nye eieren vil absolutt ha 
organisasjonene med seg videre på laget. 
Han vet at selskapet er viktig for dem.
– Jeg vil sørge for at formålet om et 
mer universelt utformet samfunn og 
nedbygging av samfunnsskapte barrierer 
videreføres, avslutter Lippestad.

 
 

Solen varmer og jeg nyter dagen i 
myldret av glade mennesker - det 
er dette som er livet! Uten min 
personlige assistent ville ikke dette 
vært mulig.

Ulobas BPA handler om at det er 
du som bestemmer hvem som skal 
assistere deg, hva assistansen skal 
gjøre, hvor og når assistansen skal 
finne sted.

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

Ta kontakt med oss på telefon:  
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!

For mer informasjon se våre 
nettsider: www.uloba.no 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!
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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 

 
 

Solen varmer og jeg nyter dagen i 
myldret av glade mennesker - det 
er dette som er livet! Uten min 
personlige assistent ville ikke dette 
vært mulig.

Ulobas BPA handler om at det er 
du som bestemmer hvem som skal 
assistere deg, hva assistansen skal 
gjøre, hvor og når assistansen skal 
finne sted.

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

Ta kontakt med oss på telefon:  
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!

For mer informasjon se våre 
nettsider: www.uloba.no 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

http://www.uloba.no
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
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Koronasituasjonen i 
Blindeforbundet 
Tekst: Redaksjonen

Generalsekretær Karsten Aak gleder seg 
over at de fleste ansatte er tilbake fra 
permittering og at aktiviteten så smått er i 
gang igjen.
– Næringslivsavdelingen vår i Ørsta er 
stengt til over ferien, da innsamling fra 
små og mellomstore bedrifter som sliter, 
ikke er så lett. De tre syn- og mestrings-
sentre har vært stengt fordi kursene ikke 
kunne gjennomføres. Planen er imidlertid 
å åpne alle tre syn- og mestringssentrene i 
løpet av første halvdel juni, så da forventer 
vi å få alle ansatte der tilbake, sier Karsten 
fornøyd. 

Finner løsninger
– Leirene måtte dessverre avlyses, men 
vi har fått til samarbeid med fylkeslag og 
regioner for å få til andre aktiviteter som 
plaster på såret. For eksempel arrangerer 
Norges Blindeforbunds ungdom en aktivi-
tetsuke på Hurdal syn- og mestringssenter. 
Og Aktiv familie har stor pågang, så det 
blir tre samlinger i stedet for to i Hurdal, 
forteller Aak.

Fylkeslagkontorene har vært i drift hele 
perioden. Telefon og e-post har blitt be-

I forrige nummer av Synspunkt beskrev vi situasjonen i Blindeforbundet da 
Covid-19 viruset satt Norge og verden på vent. Fra 18. mai begynte vi gradvis å 
åpne opp igjen, i takt med samfunnet rundt oss. 

svart, men av smittehensyn har det har 
ikke vært mulig å arrangere samlinger, 
eller besøke oss. Noen av fylkeslagene har 
så smått gjenopptatt aktiviteten, og det 
blir viktig å få i gang treff på en trygg og 
sikker måte for medlemmene våre.

Hovedkontoret i Sporveisgata i Oslo åpnes 
for besøk igjen, med visse restriksjoner. 
Nødvendige ærend må avtales på forhånd, 
og alle besøkende skal skrives inn i resep-
sjonen. Her skal alle hender også sprites.  
– Ingen får komme inn i Sporveisgata hvis 
en har lette symptomer på luftveisinfek-
sjon, har hatt nærkontakt med smittede 
eller noen hvor det er mistanke om smitte 
de siste dagene i henhold til myndighe-
tenes tidsramme, heter det i informasjon 
som er sendt ut fra ledelsen i Blinde-
forbundet.  

Digital rehabilitering
Hurdal syn- og mestringssenter fikk midler 
fra Stiftelsen DAM til å sette i gang med 
kursing av synshemmede via telefon, video 
og lydklipp. 
– Dette er et lavterskeltilbud til personer 
som har gått på noen av kursene våre fra 
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før, så det er en blanding av repetisjon og 
ny kunnskap vi formidler. Vi snakker med 
deltagerne på telefon, og har også laget 
noen enkle instruksjonsvideoer med tilhø-
rende skriftlig materiale som vi sender til 
deltageren, forteller undervisningsleder 
Iren Fredriksen. 

Egen smitteveileder
Det har på rekordtid blitt utarbeidet en 
egen smitteveileder for bruk i Norges Blin-
deforbund. Dette er et levende dokument 
som justeres ved behov, og etter endringer 
fra helsemyndighetene. Veilederen vil 
være et nyttig verktøy når flere personer 
samles i regi av forbundet, herunder også 
når ansatte jobber sammen i grupper. 

Veilederen finner du her: 
https://www.blindeforbundet.no/om-blin-
deforbundet/smitteveileder

Permitteringer 
Antall ansatte i permittering har gått 
ned i flere etapper. I en periode i mars var 
148 ansatte rammet av permitteringer, 
men etter planen vil det være redusert til 
84 ansatte pr. 1. juni. 

Ringerunde til medlemmer 
På grunn av smittevernstiltakene som gjør 
at våre medlemmer ikke kan møtes fysisk, 
gjennomfører vi prosjektet Z i telefonen. 

Det er en nasjonal ringerunde der målet er 
å snakke med alle medlemmene våre.
Statusrapport pr. 15. mai, viser at nesten 
8300 medlemmer har fått en telefon 
fra en av oss. Dette utgjør 92% av 
medlemsmassen vår, men vi fortsetter 
å ringe til vi når alle.

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

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

Trenger du hjelp med smarttelefon og 
apper? Blindeforbundet og MediaLT tilbyr 
support for deg som trenger hjelp med 
smarttelefon, Siri, SMS, apper og mer. Vi 
kan også hjelpe deg så du kan høre vår 
nettradio Radio Z. Ring oss på 
tlf. 45 1234 55 alle hverdager kl. 9-15, 
så hjelper vi deg i gang.

Denne artikkelen ble sluttført 9. juni 2020. 

Trenger du en prat eller praktisk 
bistand kan fylkeslaget ditt eller 
medlemssenteret hjelpe. Du finner 
kontaktinformasjon til alle våre 
fylkeslag her:
www.blindeforbundet.no/fylkeslag 
Medlemssenteret når du på 
tlf. 21 97 70 00

Radio Z oppdaterer deg. Z Ni sendes 
direkte på ukedager mellom 9 og 10, 
med reprise kl. 15 og 23. 
Radio Z høres på 
blindeforbundet.no/radioz 
Radio Z Podkast kommer ut daglig 
på iTunes, Spotify og 
blindeforbundet.no/lyd. 

https://www.blindeforbundet.no/om-blin-deforbundet/smitteveileder
https://www.blindeforbundet.no/om-blin-deforbundet/smitteveileder
https://www.blindeforbundet.no/om-blin-deforbundet/smitteveileder
https://www.dam
http://www.blindeforbundet.no/fylkeslag
www.blindeforbundet.no/radioz
www.blindeforbundet.no/lyd
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Inger Wahlberg fra Skjetten er rehabilite-
ringskontakt, og nå er hjemmebesøkene 
byttet ut med telefonen. I Z i telefonen 
har hun ringt til om lag 150 medlemmer i 
Akershus.

– Det har vært så mange hyggelige samtaler. 
Alle takket for at vi ringte. De aller fleste 

mente dette tilbudet fra Blindeforbundet 
har vært enestående, det at vi bryr oss om 
hvordan medlemmene har det, forteller hun. 

Rett før påske startet Blindeforbundet opp 
Z i telefonen hvor alle medlemmer skal 
ringes. Det er medlemskontaktene, rehabi-
literingskontaktene, styremedlemmer og 
ansatte ved fylkeskontorene som har hatt 
den store, men viktige oppgaven. Pr. 9. juni 
var 8288 medlemmer oppringt. 

Ulikt perspektiv
Inger opplevde raskt at det sto bra til hos de 
aller fleste og at folk var ved godt mot. De 
fleste hadde ordnet seg slik at de fikk hjelp 
til husarbeid, handling og lignende. Hun ble 
mer en diskusjonspartner for hver enkelt 
om de ulike utfordringene de stod ovenfor. 
I ringerunden ble det til at de snakket om 
hverdagslige ting, hvordan man har det, 
og takler situasjoner, og ikke så mye om 
synshemmingen.

Men det var stor forskjell på hva ung vs. de 
eldre var opptatt av. 

– De yngste fortalte om usikkerhet om 
fremtiden knyttet til skolegang og 

Z i telefonen:
Inger ble en viktig samtalepartner 
Tekst: May Britt Haug | Foto: Private bilder

Blindeforbundet har nå ringt nesten alle sine medlemmer for at nettopp du 
skal bli sett i disse koronatider. Og Blindeforbundets tillitsvalgte og ansatte 
vil vise at forbundet bryr seg om deg. 

Z i telefonen: Inger Wahlberg har ringt 
rundt 150 av Blindeforbundets medlemmer 
i koronatiden: – Medlemmene satt virkelig 
pris på dette, sier hun.
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venner. De godt vokse syntes det var trist 
at de ikke fikk se barnebarn, at oppfølging 
av lege, fysioterapi og lignende uteble, de 
mer praktiske gjøremålene rett og slett, 
forteller hun.

Tilbud om ringevenn og hjelp
Når en har ringt rundt har man tilbudt med-
lemmene en telefonvenn om de ønsker det, 
samt at Blindeforbundet har vært på til-
budssiden hva gjelder å løse praktiske gjøre-
mål og utfordringer i korona-hverdagen. I alt 
har 203 ønsket seg en ringevenn og 164 
har hatt praktiske utfordringer som 
er registrerte. Det er grunn til å tro at 
mange andre også har fått hjelp med 
mindre, praktiske utfordringer som for
eksempel å finne riktig telefonnummer 
til noen eller lignende. Av rapporteringen 
ser vi at en del fylker bare registrerer 
mer omfattende hjelp. (Tallene er pr. 
9. juni 2020).

Meningsfulle dager
Alle medlemmer skal ringes, så Inger ble 
oppringt selv også.

– Det var veldig hyggelig, forteller hun med 
en liten latter. – Det var jo en jeg kjente 
da, så vi pratet om de erfaringene vi hadde 
gjort oss fra ringerunden.  Vi hadde stort 
sett den samme opplevelsen om at folk der 
ute hadde det bra. Og at alle stort sett var 
fornøyd ved at de hadde greid å ordne seg 
med nødvendig hjelp og støtte.

Inger selv er naturlig nok også preget av 
situasjonen vi alle står oppi. Selv har hun 
savnet det å være ute blant folk, det å ha en 
ting å gå til hver dag. Men det å få ta disse 
telefonene har betydd mye.

– Dagene gikk fortere. Jeg fikk virkelig gjort 
noe meningsfullt.

Følte seg Z i telefonen
Anne Lise Bue Gauslaa (68) fra Lillesand 
er ei aktiv dame. Hun går mye tur med 
sin førerhund, også nå i koronakrisen. 
Lokallaget er til vanlig en fin arena for å 
møte andre i samme båt med dårlig syn. 
Anne Lise får ikke fullrost ringedugnaden 
nok.
– Jeg synes dette var veldig flott, og at 
faktisk alle ble husket på.

Intervjuet med Inger Wahlberg kan du 
høre på Radio Z Podkast fra 4. mai 2020. 

Intervjuet med Anne Lise Bue Gauslaa 
finner du på Radio Z Podkast fra 11. mai 
2020. Radio Z Podkast ligger på 
www.blindeforbundet.no/lyd

http://www.blindeforbundet.no/lyd
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Ivrig syerske: Jorun Johansen-Ås har sydd 
smittefrakker om koronaen skulle komme 
på besøk – heldigvis har ikke det skjedd 
enda.

I påsken kunne de fortelle at Runar Kvam 
fra firmaet Skogholt A/S hadde holdt av 
og sendt en god del smittevernutstyr til 
Hønen gård, og Thon hotell hadde stilt med 
170 dusjhetter. Jorun Johansen Ås har sydd 
smittefrakker og Marit Skoglund har sydd 
munnbind som kan brukes utenpå 2-lags 
munnbind. De har sørget for å ha tilgang til 
nok smittevernsutstyr, og beredskapsplan 
og gode rutiner på smittevern ved Hønen 
bo- og mestringssenter er på plass. 
– Vi puster lettet ut over at vi nå kan gå 
sommeren i møte uten at noen så langt 
har blitt syke, hverken av beboere eller 
ansatte. Det har vært krevende og hektisk, 
og vi har nå tatt hverdagen tilbake. Vi 
kommer selvfølgelig til å følge de generelle 
smitterådene fra helsemyndighetene 
videre, sier daglig leder ved Hønen bo- og 
mestringssenter, Hege Lund Johansen.

En annerledes tid på 
Hønen gård  Tekst: Inger Aanesland | Foto: Blindeforbundet

Utekonserter
Innenfor rammene med avstand og 
besøksforbud har det vært utekonserter 
i april og mai til stor glede for beboere og 
ansatte. 

I begynnelsen av april hadde daglig leder 
invitert vokalist Ann Kristin Annerud og 
pianist Per Kristian Aurdal til å holde en liten 
konsert ute mellom husene. Det ble allsang 
da de spilte norsk musikk.

Tradisjonen tro ble det også i år korpsmusikk 
på 1. mai. I år stilte fire flotte 16-17-årige 
korpsgutter med instrumenter og spilte.

Ringerike lokallag av Norges Blindeforbund 
sponset en utekonsert i mai-sola.
– Siden vi i disse tider er mye for oss selv, så 
var denne konserten en ting alle kunne være 
sammen om, sa lokallagsleder Randi Myhre 
til Radio Z.

I tillegg til konsert fikk alle beboerne en 
gavepose med godsaker i. 

Fra kulturskolen på Hønefoss kom Anastasia 
og Jørgen og spilte norske viser for beboerne 
og andre inviterte.
– Konserten var kjempefin og jeg fikk 
høre de visesangene jeg liker best. Denne 
konserten betydde mye for oss som bor på 
Hønen. Et godt avbrekk fra det vanlige etter 
å ha bodd veldig isolert de siste månedene, 
sa Halfrid Olsen til Radio Z.

Hønen gård bo- og mestringssenter har ikke vært stengt under pandemien. Det 
har likevel vært stille dager for beboerne med mindre aktivitet på arbeidsplassen 
Adaptor, færre aktiviteter og mindre fellesskap. Utendørskonserter har vært 
kjære avbrekk.
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Fersk undersøkelse:

Førerhundbrukerne har opplevd utfordrende 
situasjoner under pandemien
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Line Lyngstadaas

I disse dager råder myndighetene oss til å holde avstand til andre. Det er en 
utfordring for svaksynte og blinde, spesielt for førerhundbrukere som hver dag 
er ute på tur med hundene sine.

Siste onsdag i april var det Førerhundens 
dag. I år var temaet «Førerhunden – hjelper 
og venn i hverdagen».

44 prosent av førerhundbrukerne sier at 
førerhunden har vært enda viktigere i 
tiden med koronasmitte enn ellers. Dette 
kommer frem i en fersk undersøkelse blant 
førerhundbrukere, gjennomført av Opinion 
på oppdrag fra Norges Blindeforbund.
Halvparten av førerhundbrukerne har 
opplevd utfordrende situasjoner med 
andre hunder eller personer med tanke på 
at det nå skal holdes avstand for å unngå 
koronasmitte.

Oppleves som utrygt
Førerhundbruker Runar Kvam (49) merker 
godt at det nå er langt flere folk ute i 
Drammen der han bor.
– For meg som ikke ser er det utfordrende å 
overholde avstanden til andre. Jeg opplever 
daglig situasjoner der både folk og andre 
hunder kommer for tett på og det oppleves 
til tider utrygt.

Runar Kvam gikk fra å være sterkt svaksynt 
til helt blind for noen år siden og synes det 
var begrensende å være avhengig av andre 
når han skulle ferdes ute. Dette endret seg i 
fjor da han fikk førerhunden Hope. Hun ga 
ham selvstendigheten tilbake igjen. Nå kan 
han gå ut akkurat når han ønsker.

I likhet med mange andre i disse dager, 
tilbringer Runar mye tid innendørs. Da 
det ekstra godt å ha førerhund, slik at han 
kommer seg ut hver dag.

Stor medieoppmerksomhet
Det ble flere oppslag om førerhundbrukere 
både i lokalaviser og regionsmedier. 
Blant annet gjestet Runar, samboeren 
Turid og Hope God Morgen Norge på TV2. 
NRK laget sak om at synshemmede med 
førerhund får kritikk for å ikke holde nok 
avstand i koronatiden, hvor Ellen Østborg 
og Isabel Engan uttale seg. Saken skapte 
mye engasjement på sosiale medier. 
Til tross for koronapandemien ble det 
flere medieoppslag i år enn i fjor rundt 
førerhundens dag.

Ut på tur: Førerhundbruker Runar Kvam 
opplever daglig situasjoner der hunder og 
mennesker kommer for tett på.
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Koronaen rammer hardt i Asia og Afrika
Tekst: Ida Martine Trollnes, internasjonal avdeling

Funksjonshemmede er mer utsatt enn an-
dre under en pandemi. En av grunnene er at 
funksjonshemmede ofte er helt avhengige 
av hjelp fra familien i hverdagen. Dersom 
disse hjelperne blir syke eller satt i karan-
tene finnes det ingen sikkerhetsnett som 
sørger for at synshemmede blir ivaretatt. 
«Lockdown» og oppfordringer om å holde 
avstand gjør det vanskeligere å finne andre 
som er villige til å hjelpe. I tillegg er syns-
hemmede mer utsatt for smitte enn andre 

fordi de tar på rekkverk og andre overflater 
oftere, ledsages i albuer som folk hoster i, 
og ofte deler man på punktskriftbøker. 

Vi har jobbet for at informasjon om smitte-
verntiltak og annen viktig informasjon blir 
tilgjengelig for synshemmede i våre samar-
beidsland. Vi sørger også for å beholde an-
satte slik at aktiviteter som øyeoperasjoner, 
utdanning og rehabilitering kan drives som 
normalt også etter pandemien. 

Vitaminer til øynene dine

Disophta Aps ·  469 30 592

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

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

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

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

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

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

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

Pris
pr. tablett:

kr. 2,- 

Koronapandemien har rammet hardt verden over. For mange har det vært ille 
her hjemme. Enda verre er det i Asia og Afrika hvor Blindeforbundet samarbeider 
med andre organisasjoner for å bedre synshemmedes rettigheter og levekår. Nå 
er det meste utsatt på ubestemt tid.

http://www.ophtamin.no
www.ophtamin.no
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En hyllest til Blindeforbundet, klubbene 
og mestringssentrene i landet vårt!

Det var en gang at synet mitt var slik det 
skulle være, mens noen kom til verden 
uten helt å kunne se. Alene er det  
vanskelig å tro at en kan lære, et forbund 
for oss blinde, det kan hjelpe oss med 
det! Men først så må de finne oss, så  
vi kan finne dem i klubb, i forbund,  
mestringssenter, blad som kommer 
hjem! Og noen traff en svaksynt en,  
og noen en fra klubb, for noen ble det 
vendepunkt og fram en liten stubb. Og 
så kan ballen rulle, vi er flere om det nå. 
Med støtte i hverandre blir det lettere 
å stå!

Ta klubben først, der møtes vi til prat og 
kos og hygge, men vi får også lærdom, 
det er nytt å hente der! Og tanker som 
har plaget oss, blir kanskje mindre  
stygge, en felles skjebne gjør din egen 
ikke fullt så svær. Men noen må ta  
ansvaret om synet er litt svakt. Om noen 
heter Tove, Jorunn, Brynhild som har 
vakt, vi prøver oss mot samme mål, og 
kan du ikke se, så er du med i samme 
tropp, vi prøver oss på det. Hver morgen 
når du våkner, vær tilfreds med det du 
kan, la tankene få fri og hente gleder,  
det går an!

Et forbund ja, vi gir honnør og holder 
det i ære! Det jobber for at vi skal få en 
hverdag som er god! Avdelinger i landet 
rundt, slik kan det være nære, og tenk  
så mange tilbud, det er ikke til å tro! Et 
senter som kan kurse oss, og Hurdal  
heter det, og det er flere steder du kan 
hjelpes til å se. Du ser vel ikke bedre, 
men å bruke det du har, og hjelpemidler 
finner de, du ikke visste var. Og  
drosjepenger, sekretær, det hjelper  
de deg med!

Vårt forbund, helt utrolig, det kan  
muligheter se!

Fremført på Klubben i Tønsberg  
november 2019.

Av: Roar Anton Bruun. 
Roar Anton Bruun er et svaksynt medlem 
fra Tønsberg og han vil gjerne gi en hyllest 
til Blindeforbundet.

Synges på melodi av Finn Ludt til Prøysens «Blåbærturen».
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Sommeren står for tur: 
Øyelegens solskjermingsråd
Tekst: Mia Jacobsen | Foto: Privat

Vi satser på at det blir godt med sol og 
varme i sommer, men hva om dette ikke 
skulle slå til. Trenger man å bruke solbriller 
dersom det er overskyet?
– Et tynt skylag har minimal effekt på ultra-
fiolett (UV) stråling. Også tykkere skydekke 
kan slippe gjennom mye UV-stråling. Det 
er klokt å ikke undervurdere UV-ekspone-
ringen når det er overskyet og være liberal 
med å ta på solbriller. Dessuten beskytter 
solbriller både mot vind og partikler i 
luften. Begge deler kan bidra til utvikling av 
øyesykdommen pterygium, som innebærer 
en vingeformet innvekst av bindevev på 
øyets overflate, sier øyelegen som selv er 
nøye med å bruke dekkende solbriller.

Hvorfor er det skadelig for øynene å bli 
utsatt for sollys?
– UV-stråling øker risikoen for kreft i øyet, 
snøblindhet samt øyesykdommer som 
pterygium, grå stær og aldersrelatert 
makula degenerasjon (AMD). Fordunkling i 
øyelinsen betegnes grå stær. Aldersrelatert 
makula degenasjon (AMD) er en sykdom i 
netthinnen som rammer skarpsynet. 
Begge tilstandene, som oftest 
rammer eldre, gir redusert syn.

Kan man få varige øyesykdom av for mye 
sol på øynene?
– Ja, dessverre. Av alle de nevnte solrelaterte 
øyesykdommene er det bare snøblindhet 
som ikke fører til varig øyesykdom. Det 
er nok mange som ikke er klar over hvor 
mange deler av øyet som skades.

Selv om det ikke blir syden i sommer, kan 
sola bli sterk både ved sjø og fjell. Da kan 
man bli snøblind. Hva er egentlig det?
– Oppholder du deg i sterk sol over lengre 
tid uten gode solbriller, kan øynene bli sol-
brent. Hornhinnens ytterste lag tar skade 
og nervefibre blir eksponert. Tilstanden 
kalles ofte snøblindhet og gir typisk sterke 
smerter, tåreflod, lysskyhet og følelse av 
sand eller rusk i øyet. Tettheten av nerver 
i hornhinnen er langt høyere enn i huden. 
Dette forklarer de sterke smertene. Heldig-
vis heles hornhinnens ytterste lag i løpet 
av få dager og som regel blir det ingen 
senskader. Sår på øyeoverflaten kan også gi 
grobunn for mikroorganismer og dermed
    lettere føre til infeksjoner, sier den   
 prisbelønnede øyelegen.

Professor Tor Paaske Utheim er Blindeforbundets rådgivende 
øyelege. Vi ba han gi sine beste sommerråd for å beskytte 
øynene, og spør om solbrillene må koste skjorta.
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Er det nok med å ha glemt solbrillene én 
solfylt dag i Norge, så har man pådratt seg 
øyeskader?
– Det er dessverre riktig at dette kan 
være nok til å utvikle snøblindhet. For 
andre solrelaterte øyesykdommer er 
derimot den totale eksponeringen over 
tid det avgjørende, forsikrer øyelegen 
som er tilknyttet Øyehelseklinikken i Oslo.

Hvordan beskytter man seg mot sola? Er 
det bare solbriller som gjelder? Og hva 
slags solbriller må man ha? Må de koste 
skjorta?
– Å holde seg i skyggen når solen er på 
sitt sterkeste er gunstig. Refleksjon av 
UV-stråling er det spesielt viktig å være 
oppmerksom på. Bølgetopper og sjøsprøyt 
reflekterer 25-30% av UV-strålingen, som er 
langt høyere enn gress, asfalt, jord og sand. 
Husk også at 40% UV-strålingen når ned 
til en halvmeters dyp. Jo høyere over havet 
du befinner deg, desto større er risikoen 
for UV-relatert øyeskade. Så pass på hvis 
du skal på snødekte fjell i sommer. Nysnø 
reflekterer hele 90% av strålingen.
– Man kommer langt med gode CE-merke-
de solbriller med full UV-beskyttelse. Det 
er viktig at solbrillene dekker øynene godt, 
slik at UV-stråler ikke slipper gjennom og 

kan bli reflektert fra innsiden mot øynene. 
Det er disse faktorene som er sentrale og 
heldigvis ikke hvor mye brillene koster.
– Bruk av caps eller hatt er heller ikke å 
forakte, men da i tillegg til solbriller.

Men det kan vel ikke være direkte skadelig 
å bruke solbriller uten UV-beskyttelse?
– Dessverre er svaret «jo». Dette fordi 
mørke glass kan utvide pupillen, hvilket 
gjør at UV-stråler lettere kan skade linsen 
og netthinnen.

Kan blinde få øyeskader/sykdommer?
– Dette er et supert spørsmål. Ja, blinde vil 
også kunne få øyeskade/sykdom som følge 
av solen, f.eks. snøblindhet og pterygium. 

Øyelegen understreker at barnas øyne er 
ekstra viktig å passe på med solbriller som 
sitter godt og caps. 
– Barn er spesielt utsatt for UV-skade i 
øynene.  Det er en rekke årsaker til dette; 
blant annet slipper linsen hos barn gjen-
nom langt mer UV-stråling til netthinnen 
enn hva tilfellet er for voksne. 

Finn deg noen kule, lekre OG «riktige» 
solbriller og ha en GOD SOMMER!

Blindeforbundets 
rådgivende, pris-
belønnede øyelege 
og professor, Tor 
Paaske Utheim, her 
klar for kajakktur 
iført heldekkende 
solbriller som filtrerer 
alt av UV-lys.
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Få et HAV av
muligheter!
- uansett funksjonedsettelse

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

hav@havas.no 

45 22 22 88            

 Bygdøy allé 23, 0262 Oslo

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

ColorStar - finner fargen for deg

 
 

Vi hjelper øynene dine!

ColorStar er en ny og 
forbedret fargeindikator.
Fargegjengivelsen er nå 

mer nøyaktig, og den  
gjengir 1000 ulike farger.

Liten og lett, og tydelig tale 

www.adaptor.no   tlf: 23 21 55 55

http://www.adaptor.no
mailto:hav@havas.no
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du elsker. 

Lytt  til mer
av det

Prøv 
gratis i 14 

dager.

og få ubegrenset 
tilgang til flere fantastiske lydbøker.

NO Tactical Print - 210x297mm 5mm Bleed.indd   1NO Tactical Print - 210x297mm 5mm Bleed.indd   1 03/03/2020   09.4903/03/2020   09.49

www.storytel.no


32

Hurra – endelig 
kunne vi møtes igjen!
Tekst: Elin Dragland | Foto: Blindeforbundet

Lørdag 23. mai dro nitten personer, inkludert 
mannskap, ut fra kaia i Kristiansand. Turen 
gikk til gode fiskeplasser utenfor Oksøy. 
Båten rullet og snører ble kastet, og opp kom 
den ene fisken etter den andre. En god del 
sei ble sløyd og fordelt til deltakerne. Arne 
Gitmark, som har fisket på hobbybasis i alle 
år, foreslo en slik fisketur for en tid tilbake. 
Han forteller at de prøvde å få til turen i fjor, 
men da var det utfordringer med å få på 
plass en egnet båt.
– Jeg syns det var veldig moro å få til en slik 
tur i finværet, prøve fiskelykken igjen, og 
trivelig å treffe gamle og nye medlemmer, 
sier han. 

Etter endt fiske gikk turen videre til Randøya 
for å spise en nydelig lunsj. Der fikk delta-
kerne en innføring i WayBack-stiftelsens 
arbeid med å hjelpe tidligere fanger tilbake 
til samfunnet. Sola skinte, og deltakerne 
slapp vind og urolig sjø på hjemveien. Etter 
fem timer på tur var det godt å få landjord 
under beina.

Endelig på tur igjen: Fra venstre: Jan Hauge, 
Steinar Johan Hauge, Sigrun A. Storaker, 
Astrid H. Svendsen, Merete Skuseth-Hjelle, 
Kjell Arvid Nilsen, Romm Kourng, Torgeir 
Solborg, Mona Johannessen, Ernst Yngvar 
Hammerstrøm, Arne Gitmark. Bak fra ven-
stre: Trond Steinsland og Oddvar Landsverk.

Fiskeresultater: Gleden var stor over å 
kunne være sosial igjen, og prikken 
over i-en ble da fisken gikk på kroken. 
Fra venstre: Tina Nordahl Hansen, Arne 
Gitmark og Otto Pedersen.

Stemningen var god da medlemmer 
i Vest-Agder fylkeslag etter to 
måneders koronapause endelig 
kunne dra på fisketur. 




