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I 20 år ble «Hedda» utsatt for vold av ektemannen. Hun forteller 
sin historie til oss.

Thomas Rannstad Haugen om sitt annerledes liv
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Synspunkt

Nyanser av frihet
Frihet er så mangt. En to ukers tur til ferieparadiset, 
langhelg med vennegjengen, tur med bikkja i skogen, 
eller å komme seg ut av et voldelig forhold. Slik som 
kvinnen du kan lese om i dette Synspunkt. Hun er «en 
av våre» og har opplevd trusler, vold og sjikane av sin 
nærmeste – kjæresten. Livet fikk hun tilbake da han 
gikk bort etter om lag 20 års ekteskap. 

Å håndtere digitale hjelpemidler gir også en slags 
frihet. Egil Rasmussen tok skrittet og meldte seg 
på IKT-kurs i Hurdal. Han synes det er vanskelig, 
men opplever fremgang. Frihet handler om å ha 
muligheten til å leve. Selv om det er et litt annerledes 
liv – som Thomas Rannstad Haugen kaller livet sitt. 
Møt han og Egil i bladet! 

God sommer!

Mia Jacobsen
informasjonsjef

Vårt 
syn
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12 spente familier fra Akershus dro til dyre-
parken i Kristiansand og kaptein Sabeltanns 
rike. Det var bare å belage seg på ville dyr, 
pirater og gull.

Det hele startet med sjørøversamling på 
Ildprøveplassen, med show og duell mellom 
sjørøverne og barna. Sjørøverne fikk virkelig 
gjennomgå.

Lørdagsmorgenen startet med kanonsmell 
fra skuta til Sabeltann, Den sorte dame. Un-
der frokosten ble det funnet et skattekart, 
og alle måtte gå om bord i Sabeltann-skuta 
for å dra på skattejakt – skatten og gullet 
ble funnet. Ferden gikk så til dyreparken 
og alle dens attraksjoner. Noen tok turen 
til Kardemomme by, flere dro til badeland, 
andre ble med tribunetoget i Hakkebakke-
skogen, mens noen koste seg med dyrene.

Frydefull spenning
En annerledes dyrevisitt ble det da to dyre-
passere hentet barna lørdag ettermiddag. 

De fikk lov til å mate sjiraffene med gulrot. 
Tungen til sjiraffen er lang og svart, og noen 
fikk hånden full av sjiraffspytt. Sebraene fikk 
barna klappe og mate. Reptilene fikk de også 
besøke, og de som ønsket fikk kjenne på 
kongepyton. Høydepunktet var da barna fikk 
gå inn på bakrommet til løvene. Dyreparken 
har tre løver, to hanner og ei løvinne. Spente 
fikk de gå helt inntil burene mens de ble 
matet med rått kjøtt. De tittet ekstra på de 
minste barna, og dyrepasseren fortalte at 
selv om løvene er født i fangenskap, så ser 
de instinktivt etter bytter som er mindre 
eller svakere. 
– Det var litt skummelt, vi skvatt skikkelig 
når den ene løven brøla til oss, forteller 
William Skauen, 12 år. 

Siste stopp på rundturen var geparden. 
Barna fikk oppleve hvor fort den kan løpe. 
Dyrepasseren festet ett stykke kjøtt til en 
elektrisk løpestreng, så løp de alt de kunne 
for å fange kjøttbiten. Toppfarten til en 
gepard er 110 km/t.

William, Miriam, Julian, 
Leander og Alva studerer 
fascinert ett strutseegg. 
Det er stort og det er plass 
til 24 vanlige egg inni ett 
strutseegg.

Fascinerende med ville dyr
Tekst og foto: Åshild Hansen
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Vi har seniorklubb, byvandringer, museums-
besøk, medlemsmøter med aktuelle temaer, 
turer, familieaktiviteter og mye mer. 

Spesielt vil jeg trekke frem vårt store fokus 
på integreringsarbeid. Den årlige kultur- 
festen er et møtepunkt der mange ulike 
kulturer er representert gjennom mat og 
underholdning. Vi avholder også egne aktivi-
teter for synshemmede med innvandrer-
bakgrunn. På den måten skaper vi samhold 
og trygghet som resulterer i integrering og 
inkludering i øvrige aktiviteter.

I tillegg til fylkeslagets egne aktiviteter, 
har vi også tett samarbeid med flere lokale 
klubber og foreninger som skaper et variert 
tilbud til synshemmede. Har du førerhund, 
liker å spille sjakk eller høre på hørespill, 
finnes det klubber som tilbyr både dette 
andre spennende aktiviteter. Vi har også et 
godt samarbeid med Norges Blindeforbunds 
Ungdom region Øst, som gir tilbud til syns-
hemmede mellom 14 og 35 år.

Fylkeslagslederen i 
Oslo har ordet 
Av: Bjørn Roger Johansen | Foto: Line Lyngstadaas

 

Oslo fylkeslag ønsker å gi et bredt tilbud til 
medlemmene. Uansett om du er ung eller 
gammel, skal du finne noe som passer for deg. 

TT har alltid vært en svært viktig sak fylkes-
laget har arbeidet mye med. Uten Blinde-
forbundets innsats, ville ordningen vært 
betraktelig dårligere. Av andre saker vi 
jobber med, kan nevnes tilgjengelige lys-
kryss, utvendig annonsering av t-bane, buss 
og trikk, tilgjengelighet til bilfritt sentrum, 
og Oslo kommunes handlingsplan for funks-
jonshemmede.  Èn sak vi er stolte av å ha 
oppnådd, er etableringen av rådgivnings-
kontoret for synshemmede. Et lavterskel-
tilbud som tilbyr råd, veiledning og hjelp i 
møte med tjenesteapparatet.

Fylkeslaget er godt representert i flere offent- 
lige råd og utvalg. I tillegg er vi representert i 
styret i FFO Oslo.

Jeg er stolt av å være leder i et aktivt fylkeslag 
med stort mangfold. Samtidig ønsker jeg 
veldig gjerne tilbakemeldinger og forslag som 
kan gjøre tilbudet vårt enda bedre. Ikke nøl 
med å ta kontakt dersom vi kan gjøre noe for 
at din hverdag som synshemmet kan bli bedre.
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Blindeforbundet er i år mer synlig på 
Arendalsuka (15.–20. august) enn noen 
gang. Uken er et uformelt møtested 
mellom næringsliv og politikk. Interesse- 
politisk avdeling stiller sterkere enn før, 
og informasjonsavdelingen kommer 
også. Sammen med Diabetesforbundet 
holder vi frokostmøte 18. august.

Blindeforbundets aktualitetsmagasin 
Spor 2 kan abonneres på podcast. Lyd-
magasinet kjenner nok de fleste fra 
lydavisa eller Radio Z. Søk i Itunes, eller 
gå til www.blindeforbundet.no/spor2.

Blindeforbundets nettsider skal bli bedre. 
Det vil dukke opp en spørreundersøkelse 
på www.blindeforbundet.no. Vi blir svært 
glade om du tar deg tid til å svare.

Fra 2.–23. juli reiser Blindeforbundet 
rundt sammen med P4 på turné. Det 
stoppes på 17 steder i Sørøst-Norge. 
Det blir  sommerstemning, direktesendt 
radio og mye moro. 
Blindeforbundet vil gi folket en opplev-
else om hvordan det er å være svaksynt 
og hvordan vi mestrer hverdagen. Vær 
publikum, lag god stemning, og vis frem 
den hvite stokken, jakkemerket eller 
førerhunden. Mer informasjon finner 
du på www.blindeforbundet.no.

I mai var det tildeling fra ExtraExpress. 
Flere av våre fylkeslag og lokallag fikk 
økonomisk støtte, i alt 14 prosjekter. 
Flere av prosjektene handler om å 
komme seg ut i naturen og ta den i 
bruk. Flere fikk til Iphone/Ipad-kurs (den 
digitale hverdagen). I tillegg til penger 
til midt i livet-gruppen, fikk bowling 
og punktskrift i hverdagen også støtte. 
Finnmark og deres lokallag i Alta 
og Hammerfest fikk penger til flest 
prosjekter. Midt-Troms fikk penger til 
hele tre prosjekter.
 
Blindeforbundets damegruppe Iris 
i Vestfold, var i mai på besøk hos 
Parfymeri Clinic Ethic for et kurs i sminke. 
Damene fikk også permanent farging av 
vipper og bryn.

Rådgivningskontoret for syn og hørsel 
i Oslo kommune arrangerer babykafé 
for blinde og svaksynte foreldre. Første 
treffdag er tirsdag 30.august kl. 12–14. 
Kontakt Rikke Ombustvedt Sletner på 
telefon 971 40 059. 

Har 
du hørt 

at ... 

En Iphone er et godt hjelpemiddel for en 
som ikke ser. Telefonen kan både snakke til 
deg, og du kan gi kommandoer til den. På 
bildet er telefonen i bruk med berøring og 
snakking. Foto: Line Lyngstadaas.
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OLYMPUS DM-7 
– diktafonen som leser tekst for deg

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

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

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

Via Olympus Audio Controller-appen kan du styre lydopptak via 

smarttelefonen eller nettbrettet ditt samt legge til bilder som visuelle 

huskelapper i opptaket.

OM DM-7:
· Talestyrt

· Tekst til tale

· Veier kun 105 gr

· Stereoopptak

Les mer om DM-7 

og de andre 

diktafonene fra 

Olympus på 

www.olympus.no

· 4GB innebygget minn

· 999 filer i hver folder

· WiFi

For halvannet år siden ble det gjennomført 
en undersøkelse blant foreldre til syns-
hemmede barn og unge. Noen spørsmål 
dreide seg om mobbing. Hele 40 prosent 
av foreldrene fortalte at deres barn hadde 
opplevd mobbing. 3 av 4 som hadde opp-
levd mobbing mente dette var på grunn av 
synshemmingen, og ofte hadde skolen gjort 
altfor lite for å få slutt på mobbingen. Så vet 
vi at mange barn ikke forteller foreldrene 
om mobbing.

Ved nå å intervjue ungdommer håper vi å få 
et enda bedre bilde av realitetene. I tillegg 

Kartlegger mobbing av synshemmede barn
Tekst: Sverre Fuglerud

I juni har Ipsos ringt 60 foreldre til synshemmede i alderen 8–18 år, og 
60 synshemmede ungdommer i alderen 16–22 år. De ble stilt spørsmål 
om mobbing og erting, hvordan dette blir fulgt opp og hva som gjøres 
for å forebygge mobbing. 

stiller vi denne gangen spørsmål om det 
har foregått det som kan ses på som erting. 
Som at medelever setter en sekk der du går 
så du snubler.

Vi får nå flere svar på hvor alvorlig situa-
sjonen er. På bakgrunn av undersøkelsen 
blir det laget en veileder som skal si noe 
om situasjonen og mulig tiltak. Utdan-
ningsdirektoratet finansierer prosjektet. 
Veilederen vil være klar i løpet av oktober. 
Undersøkelsen og veilederen vil være et vik-
tig tema på foreldrekurset Blindeforbundet 
har 25.–27. november på Hurdalsenteret.
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Livsendring ble til forfatterskap
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

I det identitet skal på plass og en skal finne 
seg selv, snus virkeligheten på hodet for 
Thomas. I 12-årsalderen forstår han at ikke 
alt er som det skal med synet. Etter mange 
undersøkelser ble retinitis pigmentosa (RP) 
påvist. Som oftest for de med RP er det 
mørkesynet som forsvinner først, også for 
Thomas. Han opplevde at lekekameratene 
gikk fortere, fant ting raskere, og snublet 
ikke like mye.
– Det var veldig flaut, og veldig vanskelig 
og tungt å kjenne på annerledesheten, 
forteller han i et intervju med Radio Z.

I dag er Thomas blind. Han er bosatt på Ås i 
Akershus med kone, to gutter på henholds-
vis 6 og 4 år og har førerhunden Diva.

I tillegg til lek med ungene og engasje-
ment i lokalpolitikken, er det fotballen og 
Vålerenga som ligger han hjerte nærmest.

Vendepunktet
Det dukket opp tunge tanker og mange 
spørsmål når realitetene gikk opp for han 
da synet sviktet – spesielt om hvordan 
livet skulle leves. Det er ingen klisjé mener 
han, at vendepunktet kom da Blinde- 
forbundet sendte en rehabiliteringskon-
takt på hjemmebesøk for å fortelle om 
mulighetene. Og som mange andre, 
var dette første gang Thomas møtte en 
annen synshemmet.

Bok om livsmestring
Etter å ha kjent på skamfølelse, tanker om 
hvordan livet skulle leves, og usikkerhet 
om det å skulle få barn, har han hatt et 
stort behov for å sette ord på det hele. Han 
startet med å skrive, etterhvert dele på 
sosiale medier, og nå utgi en egen bok: «På 
innsiden av et litt annerledes liv». Thomas 
vet at det har vært godt å snakke, og godt 
å skrive.
– Jeg har fått sett tilbake og forstår meg 
selv bedre nå, sier han.

Usikkerheten rundt det å velge å få barn 
med en mulig arvelig øyesykdom vier han 
et helt eget kapittel, et kapittel det også 
har vært tyngst å skrive.
– Bare det å kunne være far som blind 
var vanskelige spørsmål. Kommer jeg til å 
klare å mate barna mine, skifte bleie, og 
hvordan er det for dem å ha en far som 
ikke ser?

Realiteten ble ikke slik!

Boken beskriver han som en innfallsvinkel 
for å forstå.
– Boken er for oss som ser dårlig, 
familiene våre, vennene, og fagfolk 
som jobber med oss.

Boken kan bestilles i svartutgave på 
www.forlagshusetvestfold.no. Lydutgave 
og punktutgave kan fås hos www.nlb.no.

I livets kanskje mest utfordrende periode, i de berømmelige 
tenårene, begynte Thomas Rannstad Haugen (38) gradvis å 
miste synet. Mange tanker og følelser har han hatt, og behovet 
for å sette ord på dem har resultert i forfatterskap.
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Møt et 
medlem

For Thomas Rannstad Haugen ble livet annerledes når synet sviktet. Tankene og 
opplevelsene har han skrevet ned for å forstå seg selv, og har endt opp i boken «På 
innsiden av et litt annerledes liv». 



10

– Vold er enhver handling rettet mot 
en annen person som ved at denne 
handlingen skader, smerter, skremmer 
eller krenker, får den personen til å 
gjøre noe mot sin vilje eller å slutte å 
gjøre som den vil, ifølge psykolog Per 
Isdal ved Alternativ til vold (ATV).

NOVA rapport 6/14 viser at funksjons- 
hemmede har oftere enn andre vært i et 
voldelig forhold som har pågått i fem år 
eller mer, og venter lenger enn andre før 
en oppsøker hjelp. 6-7 prosent på krise- 
sentre har en funksjonsnedsettelse. 
 
Å leve med vold fører ofte med seg skam 
og skyld for den voldsutsatte. Det opp-
leves flaut å la seg krenke, derfor sier 
mange ikke noe. Taushet er voldsutøverens 
beste venn. Mange er redd for ikke å bli 
trodd. Funksjonshemmede vil ofte bære 
frykten for ikke å klare seg på egenhånd. 

Anbefalte websider: 
dinutvei.no og hvorlite.no

I Synspunkt denne gangen forteller ei dame 
fra Østlandet, som velger å være anonym, 
sin historie. Hun heter her «Hedda».

Aina Kaupang, 
daglig leder i Oslo fylkeslag

Vold mot 
funksjons- 
hemmede

«Hedda»  
sin historie
Jeg er «Hedda», midt i livet, svaksynt, 
tobarnsmor og bosatt på Østlandet. 
I 20 år ble jeg utsatt for vold av ekte-
mannen min.

Vi traff hverandre da jeg var 18 år og giftet 
oss på midten av 70-tallet. Gradvis merket 
jeg at han i alle små og store situasjoner 
fremhevet seg selv og trykket meg ned. 
Han mente jeg ikke kunne noe og aldri 
ville klare meg selv. Det er sterke følelser 
med i bildet når man gifter seg, så i be-
gynnelsen unnskyldte jeg det. Jeg over-
beviste meg selv om at han egentlig ikke 
mener det, for han elsker meg jo. Men 
etter hvert begynte jeg å tro at jeg var like 
udugelig som han sa. 

Jeg fortalte ikke noe til familien min for 
de likte mannen min veldig godt. Jeg 
trodde ikke de ville tro meg, han hadde jo 
også overbevist dem om at jeg ikke klarte 
meg uten ham. Han var liksom så snill og 
grei. Han var aktiv og engasjert i nærmil-
jøet, og en sjarmerende mann. 
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Barna oppfattet ikke noe av volden jeg 
var utsatt for, i og med at den var psykisk. 
Det var ikke krangling eller bråk hjemme. 
Barna har også i voksen alder bekreftet at 
de ikke oppfattet noe vold i hjemmet. 

Etter om lag ti år ba jeg om skilsmisse. 
Han truet da med å drepe meg. Da eska-
lerte det fra psykisk til fysisk vold. Etter 
en episode med slag og spark havnet jeg 
på sykehuset. Jeg kan fremdeles høre 
lyden av øyet mitt som ble ødelagt av 
sparkene. Jeg kommer aldri til å glemme 
den lyden. Synet mitt ble akutt mye 
dårligere og jeg ble operert en halvtime 
etter at jeg ankom sykehuset.

Sykehuset ville jeg skulle anmelde, men 
jeg gjorde ikke det. Jeg trodde ikke noen 
ville tro meg. Når man er skikkelig tråkket 
ned som menneske, så tenker man ikke 
rasjonelt eller fornuftig. Jeg angrer i dag 
på at jeg ikke anmeldte. 

Etter episoden ble jeg avhengig av medisiner. 
Jeg ble da mer avhengig av hans hjelp, og 
med det opplevde jeg også at jeg fikk en livs-
tidsdom. Han sa også at siden han ikke hadde 
klart å drepe meg, så skulle han sørge for at 
jeg havnet på psykiatrisk avdeling. Samtidig 
ga han meg lov til å skille meg, men ungene 
måtte jeg bare glemme. Han sa at så hjelpe-
løs som jeg var, ville jeg aldri se dem igjen om 
jeg skilte meg. Jeg trodde på ham.

Hvis jeg skal gi råd til andre i dag må det 
være at de må fortelle det til noen. Ikke 
vent så lenge som meg. De rekker jo å 
manipulere familie også når de er gode 
til det. Familien kan støtte mer enn man 
tror, og i dag har vi også krisesentre som 
vi kan reise til. Mitt råd er å ikke bli i for-
holdet – vold er som fengsel. Og vi klarer 
mer alene enn vi har blitt innbilt. 

Jeg fikk aldri skilt meg. Han døde etter 
om lag 20 års ekteskap. Det var en helt 
utrolig følelse å oppdage at jeg klarte 
meg ganske bra. Jeg tok bare fatt i ting, 
og bestemte meg for å gjøre det bedre 
enn de andre. Ungene skulle ikke påleg-
ges flere oppgaver enn de hadde hatt 
mens faren levde, og jeg klarte det også. 

Å leve med vold gjør noe med deg. Jeg 
bestemte meg for å aldri mer bo sammen 
med en mann. Jeg fikset ikke nærhet. 
At noen pustet i nærheten av meg. Så 
går det ikke alltid slik man bestemmer 
seg for. I dag bor jeg med ny mann og har 
det bra. 

Jeg tror at å leve med vold gjør en tøffere 
når man ikke lenger har den rundt seg. 
Jeg tar fatt på mange nye ting uten frykt 
for konsekvenser. Terskelen for å prøve 
det ukjente er lav. 

Foto: Shutterstock
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Nyttige hjelpemidler til sommeren
Gunnar Omsted/ Yngve Stiansen | Foto: Produktbilder fra leverandør og Istockphoto

Sommertid betyr ofte reise, 
sol og mye tid utendørs. Her 
får du noen tips som kan gjøre 
sommerdagene enklere.

Oslo lufthavn har egen app

Sommersesongen nærmer seg, og dermed 
også den årstiden hvor flest av oss reiser.
Landets hovedflyplass har laget en egen app, 
«Oslo lufthavn», som er utviklet av Avinor.

Appen finnes både for Android- og iOS-tele-
foner. Den er et «must» for alle som skal via 
Gardermoen. Her får du full oversikt over 
fly, tog, buss og parkering. I tillegg får du 
også en oversikt over hvor mye kø det er i 
innsjekkingen til enhver tid, og informasjon 
om butikkene på flyplassen.

De delene av appen som oppleves som 
minst tilgjengelige, er informasjon om 
parkering ved flyplassen (dette er muligens 
av mindre betydning for de fleste syns-
hemmede), i tillegg til at butikkenes tilbud 
og utvalg i noen tilfeller kunne vært litt 
bedre.

I all hovedsak er appen godt tilgjengelig, ent-
en man bruker talesyntese eller forstørrelse.
(Lastes ned gratis i Itunes, Googleshop o.l.)

Nyttig sporingsbrikke

Det er ikke alltid så greit å holde styr på 
nøkler, mobiltelefon, veske eller andre ting. 
Da kan TrackR-sporingsbrikke være noe å ta 
en titt på. Ifølge produsenten bruker denne 
lille dingsen både GPS og lydsignaler for å 
markere hvor gjenglemte gjenstander be-
finner seg, slik at du på en enkel og effektiv 
måte kan finne de igjen.
(www.eplehuset.no, 299 kroner.)

Forstørrelsesglass for mobiltelefon

Nå kan du bruke mobiltelefonen som 
forstørrelsesglass. Ifølge produsenten kan 
du forstørre noe inntil 60 ganger med 
dette forstørrelsesglasset med LED-lys 
som du fester på smarttelefonens kamera. 
Produktet skal passe til både Apple-
enheter og Samsung.
(Smartevarer.no, 199 kroner.)

Finner løsningen

Denne bordlupen fra Eschenback med 
LED-lyskilde gir et godt og klart forstørrings-
bilde. Passer for deg som liker å løse kryss-
ord. Den har god plass til å få en penn under 
lupen og er fin for avlesing av tekstmelding-
er.  Lupen har todelt linse, slik at underdelen 
kan klipses av. Du kan på den måten skifte 
mellom 2,8 og 3,8 gangers forstørring.
(Adaptor.no, 1050 kroner.) 
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Ta tempen på biffen

Det trådløse blåtannkoblede steketer-
mometeret fra iDigit kobles sammen med  
smarttelefonen, og lar deg holde kontroll på 
temperatur og tid via en app. Ifølge pro-
dusenten følger det med to matsonder, slik 
at du kan holde orden på to retter samtidig. 
(www.coolstuff.no, 399 kroner.)

Frukt- og grønnsaksdeler

Med Vitamino fruktdeler er det enklere å 
tilberede frukt. Med ett enkelt trykk deles 
frukten i seks like deler. Det gjennomsiktige 
lokket sørger for at fruktsaften ikke spruter 
utover, så her blir det minimalt med søl og 
minimalt med oppvask. 
(Adaptor, 149 kroner.)

Dropp kniven

Denne kvalitetssaksen 
med fem skarpe blader 
gjør kutting av urter og 
den slags til en enklere 
oppgave. Glem kniv og 
skjærebrett – med urte-
saksen unngår du uhell 
med kniven. Leveres 
med rengjøringskam. 
(Kr 80, Adaptor.)
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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 

Sjekker blodtrykket

Med denne enkle blodtrykksmåleren fra 
Withings, skal det være enkelt å følge med 
på blodtrykket fra dag til dag. Modellen er 
trådløs.
(www.eplehuset.no, 1099 kroner.)
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Når over halvparten av sanseinntrykkene kommer gjennom øynene, er det 
viktig å vie dem litt ekstra oppmerksomhet. Å spise og leve sunt er også 
viktig for friske øyne, men var du klar over at det finnes et kosttilskudd som 
kan hjelpe med øyehelsen?

Visste du at blåbær er bra for synet?

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

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

Øynene trenger omsorg 
og god næring for å 
holde seg friske
Et sunt kosthold er viktig for vår 
generelle helse, og det å spise sunt 
og variert hjelper kroppen med å 
vokse, helbrede seg, samt bekjempe 
sykdommer. I likhet med resten av 
kroppen trenger også øynene omsorg 
og god næring for å holde seg friske.

Etter hvert som vi blir eldre, svekkes 
enkelte av kroppens funksjoner. Blant 
annet blir det vanskelig for celler å 
regenerere, noe som kan påvirke øyets 
helse. Kvaliteten på synet blir også 
svekket. Så hvordan kan hjelpe til å 
opprettholde de sunne cellene og vevet i 
øyet? Svaret er antioksidanter.

Antioksidanter gir bedre øyehelse
Hva vi spiser påvirker synet vårt 
og øyehelsen både direkte og 
indirekte. Svekket syn kan komme av 
livsstilsrelaterte sykdommer, og ved å 
ha et sunt kosthold og en aktiv livsstil 
kan du hjelpe til å forebygge disse. Det 
er gjort mye internasjonal forskning på 
næringsstoffers betydning for syn, og 
det er anbefalt å få i seg nok av både 
vitaminer, mineraler og antioksidanter. 
Spesielt er sistnevnte viktig.

Medox er godt for 
synet
Frukt og grønt er som kjent viktige 
kilder til antioksidanter og antocyaner, 
og blåbær viser seg å ha veldig 
høyt innhold av dette – og spesielt 
gjelder det de nordiske, viltvoksende 
blåbærene som gjør både munn og 
fingre lilla. Derfor er blåbær gull verdt 
for synet.

Hvor mørk farge bærene har, har 
stor betydning, for det er nemlig 
i de naturlige fargestoffene at vi 
finner antocyaner. Og som en 
tommelfingerregel kan vi si at jo mer 
fargestoff bærene inneholder, desto 
mer antocyaner får du med på kjøpet. 
 
Det norskproduserte kosttilskuddet 
Medox er proppfull av blåbær, hver 
og én kapsel inneholder hele 80 
milligram antocyaner.

Legg grunnlaget for å bevare et 
godt syn i mange år fremover ved å 
høste av de positive egenskapene til 
antocyanene. Ved å ta den daglige 
dosen Medox, tar du også et viktig 
steg mot en bedre helse.

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

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

• lindrer ømme og stive muskler og ledd
• kan styrke immunforsvaret og dempe 

forkjølelsessymptomer
• er godt for synet
• virker lett blodtrykks- og 

kolesterolsenkende
• kan bedre blodsirkulasjonen og styrke 

blodårene

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

•
•
•
•
•

Medox inneholder rene 
antocyaner som:

ANNONSE
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Annonse

Fornavn og etternavn

 
Postadresse

 
Postnummer  Poststed

 
Telefon  E-post     

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

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

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

RABATTKODE: 11561

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Spesialtilbud til deg  
som er medlem av  
Norges Blindeforbund!
 

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox-abonnement til spesialpris:
• 1 eske per måned kr 204 per eske
• 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske
 
Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du 
kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske 
inneholder 30 kapsler. 
 
Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille kan du ringe til en av våre 
hyggelige kundeservicemedarbeidere på tlf. nr. 48 11 99 00 (man - fre 08-16). 
Husk å oppgi rabattkode 11561 for å få den lave prisen.

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

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

Den andre uken i juni gikk synshemmedes 
aksjonsuke av stabelen, som Norges Blin-
deforbund gjennomfører hvert år for å set-
te fokus på saker som er viktige for blinde 
og svaksynte. I år var fokuset på transport, 
mobilitet og synlighet i trafikken – og spesi-
elt på utfordringer med å finne riktig buss. 
Derfor inviterte Blindeforbundet samferd-
selsminister Ketil Solvik-Olsen ut for å la ham 
føle på kroppen hvordan det egentlig er.
– Etter å ha fått prøve noen spesialbriller, 
som simulerer hvordan det er å ha en syns-
hemning, forstår jeg veldig godt at det er 
stressende og slitsomt å orientere seg i  
trafikkbildet med en synshemning. Du 
må være veldig aktiv for å forholde deg til 
verden rundt deg, sier Solvik-Olsen.

En fersk undersøkelse utført av Ipsos 
bekrefter nettopp dette: Det er krevende 
å reise med kollektivtransport når synet 
ikke er på topp.
– Vi har i dag et system som ikke er tilpasset 
blinde og svaksynte. Det er synd, for en un-

dersøkelse viser at 3 av 4 synshemmede ville 
brukt kollektivtransport oftere dersom det 
var bedre tilrettelagt, sier Unn Ljøner Hagen, 
leder i Norges Blindeforbund.

Videre oppgir 2 av 3 synshemmede at de kvier  
seg for eller aldri bruker kollektivtransport 
alene. Det å finne riktig buss, er den største 
utfordringen. Mer enn 80 prosent forteller at 
de synes det er vanskelig å finne riktig buss. 
– Det er ikke sånn vi skal ha det i samfunnet  
vårt. Å ta bussen handler ikke bare om å 
komme seg fra a til b; det handler om retten 
til å delta i samfunnet, sier Ljøner Hagen.

•  55 prosent av synshemmede som 
bruker buss må be om hjelp på 
minst halvparten av bussreisene.

 NB! Les mer om aksjonsuka på 
 www.blindeforbundet.no.

Aksjonsuka 2016: 

Solvik-Olsen tok utfordringen vår
Tekst: Gunnar Omsted | Foto: Norges Blindeforbund

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen tok utfordringen og 
fikk føle på hvor vanskelig det er å finne riktig buss når man 
ikke ser så godt.
– Slitsomt og stressende, oppsummerer statsråden.

Fornavn og etternavn

 
Postadresse

 
Postnummer  Poststed

 
Telefon  E-post     

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

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

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

RABATTKODE: 11561

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Spesialtilbud til deg  
som er medlem av  
Norges Blindeforbund!
 

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox-abonnement til spesialpris:
• 1 eske per måned kr 204 per eske
• 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske
 
Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du 
kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske 
inneholder 30 kapsler. 
 
Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille kan du ringe til en av våre 
hyggelige kundeservicemedarbeidere på tlf. nr. 48 11 99 00 (man - fre 08-16). 
Husk å oppgi rabattkode 11561 for å få den lave prisen.

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

Ved hjelp av simuleringsbriller 
får samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen (t.v.) prøve hvordan 
det er å se «som» lederen i Blinde-
forbundet, Unn Ljøner Hagen.
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Bruken av smarttelefon og andre 
IKT-baserte hverdagsduppeditter inntar 
livene våre om vi vil eller ei.

Gjennom Blindeforbundets IKT-kurs, hvor du 
får opplæring i bruk av Iphone, kan du også 
som blind eller svaksynt gripe muligheten til 
å briljere med din smarttelefon.

Egil Rasmussen (66) fra Sandvika, og sentral- 
styremedlem, har nylig deltatt på Iphone- 
kurs hvor han stilte med blanke ark.
– Tilværelsen går mer og mer gjennom 
Iphonen, jeg må jo være på bølgelengde, 
sier Rasmussen til Radio Z.

Egil opplevde at det var en lettelse å komme, 
men det satt inne å ta skrittet.

Kursdeltakernes aldersspenn er stort, og 
mange tenker nok at «dette er jeg for gam-
mel til». 

IKT-instruktør ved Hurdal syn- og mestrings-
senter, Steinar Stjerna, som selv er blind, er 
overbevist om at det ikke handler om alder, 
men om motivasjon.

– Er du hellig overbevist om at dette klarer 
jeg ikke, da blir det vanskeligere, sier Stjerna 
til Radio Z.

Kursene starter med et felles introduks-
jonsforedrag, før en så i hovedsak får en til 
en-opplæring i bruk av telefonen. Det er 
intensive dager hvor en får ta for seg ting en 
ønsker å lære.

Stjerna forteller at man erfaringsvis vet at ting 
ofte tar lenger tid når en blir eldre, men en 
klarer fint å lære når man er motivert for det.

Rasmussen mener det er lov å være ovenpå 
når en klarer å ringe og sende sms for første 
gang.
– Det har vært krevende, men når en først 
får prøve selv, så blir man så motivert over de 
godene det har med seg, forteller Rasmussen.

Iphone fungerer best
Når vi som synshemmede bruker telefonen 
vår, må vi gjerne benytte oss av syntetisk 
tale eller forstørrelsesprogram, og noen vil 
gjerne ha muligheten til å koble telefonen til 
en leselist.

Motivasjonen er nøkkelen, ikke alderen
– Gå på kurs og lær deg Iphone!
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas.

Egil Rasmussen (66) fra Sandvika, og sentral- 
styremedlem, har nylig deltatt på Iphone-kurs 
hvor han stilte med blanke ark.
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De fleste smarttelefoner og nettbrett har 
programvare som synshemmede kan dra 
nyttet av, men Apple har kommet en del 
lenger. Man trenger ikke egen programvare 
på Apple-produktene, dette ligger allerede 
klart.
– Skal du jobbe med tale og punktskrift så 
er det Apple som har kommet lengst med 
sine tilleggsprogrammer. Det gjør at det 
rett og slett fungerer best, bekrefter IKT- 
instruktør Stjerna.

Ønsker du å gå på kurs?
Kurs og reise er gratis. Du må fylle kravene til 
definisjonen på svaksynthet av WHO. 

Det er de samme kriteriene som gjelder for 
å få hjelpemidler. Blindeforbundet trenger 
opplysninger fra øyelege eller optiker som 
dokumentasjon.

digitalfabrikken.no/iStockPhoto.com

digitalfabrikken.no

Friheten som ble frarøvet meg 
da jeg ble syk fikk jeg vunnet 
tilbake, og brukerstyrt personlig 
assistanse har sørget for at jeg 
kan realisere meg selv og leve 
det livet jeg selv ønsker.   
Ingrid

Human Care
Kontakt oss på telefon 950 43 000 

– vi kan hjelpe deg med BPA 
www.human-care.no

Kontakt rehabiliteringsavdelingen i ditt 
området for spørsmål og påmelding:
Østlandet, tlf. 23 21 50 00, 
rehab.oslo@blindeforbundet.no
Vestlandet, tlf. 55 33 69 55, 
rehab.bergen@blindeforbundet.no
Midt-Norge, tlf. 73 80 01 50, 
rehab.trondelag@blindeforbundet.no
Nord-Norge, tlf. 76 98 48 30, 
rehab.evenes@blindeforbundet.no

IKT-kurs resten av året
15.08.-19.08. Ipadkurs på Hurdal
05.09.-09.09. Ipadkurs på Hurdal
13.10.-18.10. Kurs på Evenes
17.10.-21.10. Iphonekurs på Hurdal
31.10.-04.11. Kurs på Solvik 

Du bør også følge med på tilbud fra ditt 
fylkeslag og lokallag, flere og flere arrangerer 
ulike kurs i bruk av telefon og nettbrett.
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10 år med rettighetsarbeid 
i Kambodsja
Tekst: Ida Martine Nilsen, rådgiver internasjonal avdeling

de er som alle andre. At de er engasjerte og 
selvstendige, og at en er i stand til å leve 
normale liv hvis en bare får muligheten til 
det, forklarer Boun Mao. 

De viktigste resultatene av møtene er at 
synshemmede får bistand fra lokale myn-
digheter til å få utstedt ID-kort, fødsels- 
attester og andre personlige dokument-
er som er nødvendige for blant annet å 
kunne gå på skole, gifte seg, kjøpe og selge 
eiendom, arve og stemme ved valg. 

  Fakta:

• 285 millioner mennesker verden over er 
blinde eller svaksynte, og 90 prosent av 
dem lever i lavinntektsland.

• Blindeforbundet har 17 bistandsprosjekter 
i Asia og Afrika innenfor fire fokusom-
råder; øyehelse, utdanning, rehabilitering 
og styrking av søsterorganisasjoner  
(rettighetsarbeid).

• Blindeforbundets bistandsprosjekter 
drives med finansiell støtte fra Utenriks-
departementet gjennom Norad. Blinde- 
forbundet bidrar med en egenandel til 
prosjektene fra iCare-kampanjen og  
uunnværlig støtte fra våre fylkeslag, 

lokallag og eksterne bedrifter.

Vi sitter sammen med 30 funksjons- 
hemmede og representanter for lokale 
myndigheter på et av ABCs påvirknings- 
møter i Kampong Speu-provinsen.
– Å ikke ha ID-kort, er det samme som å 
ikke eksistere som person i Kambodsja, 
forteller Boun Mao, daglig leder i ABC.

Selv om Kambodsja har forpliktet seg til å 
oppfylle FN-konvensjonen for funksjons- 
hemmedes rettigheter, er det i praksis slik 
at fordommer fører til at synshemmede 
utsettes for grov diskriminering og ute- 
stenges både i sine egne familier og 
på viktige samfunnsarenaer som skole, 
arbeidsliv og lokalmiljø. 

ABC jobber for å gjøre synshemmede mest 
mulig selvstendige gjennom rehabilitering 
og øyehelsetilbud, men organisasjonen har 
også et stort fokus på påvirknings- og infor-
masjonsarbeid. Dette er særlig viktig over-
for myndighetene som har ansvaret for å 
sette i gang tiltak som er nødvendige for at 
synshemmedes rettigheter oppfylles. 

Påvirkningsmøtene er en del av dette ar-
beidet, og målet er å gjøre synshemmede 
selv og lokale myndigheter klare over hvilke 
rettigheter Kambodsja har forpliktet seg til 
å oppfylle, og hvordan dette skal gjøres.
– Det er viktig at representanter for myn-
dighetene får møte synshemmede og se at 

Siden 2007 har Norges Blindeforbund og det 
kambodsjanske blindeforbundet (ABC) samarbeidet 
om å bedre synshemmedes levekår.



23

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA i Aleris - frihet til å leve ditt liv!

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

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

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

2 av 3 fylker har søkt om å få bli med i 
nasjonal prøveordning om TT
Tekst: Stian Innerdal, spesialrådgiver interessepolitisk avdeling

Nord-Trøndelag) vil prioriteres. 

Den utvidede ordningen skal settes i gang 
fra 1. juli 2016. 

I statsbudsjettet for 2016 bevilget Stortinget 
22 millioner kroner for høst-halvåret. For 2017 
er prislappen satt til 44 millioner kroner for 
hele året. Kristelig folkeparti er klare på at de 
i statsbudsjettet for 2017 ønsker en utvidelse, 
så ordningen kan være for hele landet.

Minst 12 fylker har søkt om å få være med i utvidet forsøk på nasjonal transport- 
ordning for funksjonshemmede (TT). Det er gledelig at så mange fylker har sendt 
inn søknad, og dette er takket være en stor innsats fra Blindeforbundets fylkeslag.

Det har vært et stort engasjement i fylkes-
lagene, de har hengt over samferdselsmyn-
dighetene i de respektive fylkene for å sikre 
at invitasjonen ble besvart på en så god måte 
som mulig. Fristen for å søke var 1. juni.

Det blir nå spennende å se hvem som blir 
de heldige utvalgte! Det går frem av invitas-
jonen fra samferdselsdepartementet at de 
tre fylkene som har vært en del av forsøket 
siden 2012 (Østfold, Møre og Romsdal og 
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Bjarne Sandvin til minne

Tjenester fra DNB til deg som synshemmet
Tekst: Kari Anne Flaa, rådgiver interessepolitisk avdeling

Norges Blindeforbund Hordaland mottok 
med sorg budskapet om at Bjarne Sandvin 
er død. Bjarne var et aktivt og avholdt med-
lem som ble utnevnt til æresmedlem for sin 
innsats for blindesaken i 2001. Han var født 
og oppvokst i Odda. Som ung fikk han syns-
vansker som følge av diabetes og ble gradvis 
blind. Etter omskolering ble han sentralbord-
betjent og jobbet i Odda kommune.

Bjarne ble en betydningsfull person i da-
værende Vestlandske Blindeforbund (VB). I 
flere perioder hadde han fremtredende verv 
i forbundets styre. Fra 1986 til 1990 var han 
VBs styreleder. Han styrte forbundet trygt og 

Synshemmede får betale giroer gebyrfritt 
over skranke i DNB sine filialer, dette forut-
setter at en er kunde. Giroen vil bli manuelt 
behandlet og trukket fra konto. Det er ikke 
lenger mulig med kontant betaling.

Talende kodebrikke skal synshemmede få 
tilsendt gratis. Dette bestilles hos kundeser-
vice på telefon 04800. Er du punktleser kan 
du få tilsendt kontoutskrift i punkt hvis du 
har konto i DNB, meld i så fall i fra til kunde-
service. Telefonbanken blir videreført, og det 
samme med brevgiroordning for dem som 
allerede har dette.

godt i en tid hvor det sto sterkt. Bjarne nøt 
stor tillit og opparbeidet en stor kontaktflate. 
Han var en særlig god og aktiv likeperson.

Da Vestlandske gjorde vedtak om å la seg 
innlemme i Blindeforbundet, var Bjarne blant 
veteranene som støttet prosessen. Hans bi-
drag var medvirkende til at VB i 2008 sluttet 
seg til NBF. Vi husker Bjarne som utadvendt, 
imøtekommende og humørfylt. Samtidig var 
han saklig og nøktern i de fora der han ledet 
forbundet og representerte blindesaken.

Vi lyser fred over Bjarne Sandvins minne!
Styret i Hordaland fylkeslag

DNB tilbyr også enklere løsninger som sms-
bank. Her kan du sjekke saldo, overføre 
penger og godkjenne e-faktura ved hjelp av 
kodeord du sender på sms til 04800. Kontakt 
kundeservice for hjelp til dette. Dette må 
ikke forveksles med mobilbank, som er en 
annen løsning hvor man må ha smarttelefon 
for å kunne betjene.

Noen opplever dessverre problemer med 
bruk av tjenesten VIPPS og voiceover på 
mobil. DNB er klar over dette og beklager 
så mye. De vil prøve å rydde opp i feilene før 
jul, når høstleveransen av ny oppdatering 
ligger klar.  

Mange av våre medlemmer har opplevd forandringer hos DNB. 
Her er en oppdatering om hva som gjelder.
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Universell utforming for 
svaksynte
Tidspunkt: Torsdag 17. november 
kl. 10:00 – mandag 21. november 
2016 kl. 10:00.

Sted: MS Color Fantasy fra 
Hjortneskaia og Radisson Blu 
Senator Hotel Lübeck
Pris: kr. 17 500, inkludert ferge, 
hotell og alle måltider.

Etter kurset skal du være i stand 
til å bistå i design av omgivelser  
som forenkler hverdagen for 
blinde og svaksynte. Du skal 
kunne gjenkjenne og beskrive 
tiltak ut fra de behov blinde og 
svaksynte har i det bygde miljø. 

Temaer som gjennomgås: Lover 
og forskrifter, grunnleggende 
lysteknikk og synsfysiologi, ulike 
øyesykdommer, synets sammen- 
heng med alder, perseptuelle 
prosesser for normalseende 
og svaksynte, visuelt språk, 
utendørs- og innendørs problem-
stillinger, hjelpemidler, lysarma-
turer og lyskilder.

Det er mulig å gjennomføre 
eksamen i kurset i form av in-
dividuell prosjektoppgave som 
bedømmes som bestått/ikke 
bestått. Kurset har 5 studiepoeng.

Foreleser: Jonny Nersveen, 
dr. ing. Førsteamanuensis 
universell utforming.
Tlf. 61 13 51 72 / 934 45 121, 
jonny.nersveen@ntnu.no  
Påmeldingsfrist: torsdag 
25. august 2016

Sol og varme i Spania, noe for deg?
Norges Blindeforbund Sogn og Fjordane, Hordaland 
og Rogaland har ledige plasser til Malaga, 
lørdag 3. september til lørdag 10. september 2016. 
Påmeldingsfrist er 31. juli.

Det går direktefly tur/retur fra både Bergen 
og Stavanger.

Grunnpris på turen fra Stavanger er på kr. 10 264 og 
fra Bergen på kr. 9 475, som inkluderer fly tur/retur 
inkl. alle skatter; 7 netter i dobbeltrom på Malago 
Centro med halvpensjon; transport tur/retur hotellet 
og flyplassen i Malaga, og et flamencoshow med mid-
dag og tilhørende drikke. Enkeltromstillegg kr. 4 150.

Det blir arrangert felles utflukter som den enkelte må 
melde seg på og betale selv; heldagstur til Granada 
med omvisninger og lunsj; heldagstur til Ronda 
med omvisninger, vinsmaking og lunsj; bysightseeing 
i Malaga.

Det er viktig å tenke gjennom sitt eget ledsagerbehov 
i forbindelse med en slik tur. Turen vil være tilrettelagt 
fra turoperatørens side, og fylkeslaget vil gjøre sitt 
beste for å bidra. Men trenger du en arm å holde i, 
hjelp til å handle og ta ut kontanter ut av minibank og 
lignende, må du ha egen ledsager. Det vil være mulig 
at flere deltakere kan dele en ledsager, men dette må 
avtales på forhånd.

For påmelding og informasjon: Sogn og Fjordane 
tlf. 57 83 24 24, Hordaland tlf. 55 33 69 44, Rogaland 
tlf. 51 53 36 85.

På 
plakaten

Foto: Istockphoto
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氀攀搀攀爀愀渀猀瘀愀爀 昀漀爀 愀猀猀椀猀琀攀渀琀攀渀攀 猀漀洀 猀欀愀氀 戀椀猀琀 洀攀搀 瀀爀愀欀琀椀猀欀攀 琀椀渀最 椀 栀瘀攀爀搀愀最攀渀⸀ 䈀倀䄀 攀爀 攀琀 昀爀椀最樀爀椀渀最猀ⴀ 漀最 愀渀琀椀搀椀猀欀爀椀洀椀渀攀爀椀渀最猀瘀攀爀欀琀礀 猀漀洀 最椀爀 氀愀渀最琀 
猀琀爀爀攀 ˻攀欀猀椀戀椀氀椀琀攀琀 漀最 猀攀氀瘀猀琀攀渀搀椀最栀攀琀Ⰰ 漀最 洀甀氀椀最栀攀琀攀渀 琀椀氀  氀攀瘀攀 攀琀 愀欀琀椀瘀琀 漀最 氀椀欀攀瘀攀爀搀椀最 氀椀瘀⸀ 匀愀洀琀 搀攀琀 猀漀洀 猀琀爀 椀 渀愀琀甀爀氀椀最 昀漀爀戀椀渀搀攀氀猀攀 洀攀搀 搀攀琀琀攀⸀ 
䤀渀搀攀瀀攀渀搀攀渀琀 䰀椀瘀椀渀最 攀爀 最爀甀渀渀氀愀最攀琀 椀 䠀䄀嘀 漀最 攀爀 攀渀 愀瘀 搀攀 攀氀搀猀琀攀 氀攀瘀攀爀愀渀搀爀攀渀攀 瀀 䈀倀䄀 琀樀攀渀攀猀琀攀爀 椀 一漀爀最攀⸀

䘀䘀甀渀欀猀樀漀渀猀愀猀猀椀猀琀攀渀琀 攀爀 昀漀爀 洀攀渀渀攀猀欀攀爀 洀攀搀 猀琀攀爀欀 昀礀猀椀猀欀 昀甀渀欀猀樀漀渀猀渀攀搀猀攀琀琀攀氀猀攀⸀ 䐀攀琀 戀攀琀礀爀 愀琀 愀爀戀攀椀搀猀琀愀欀攀爀攀渀 猀攀氀瘀 猀欀愀氀 瘀爀攀 昀愀最氀椀最 欀瘀愀氀椀ǻ猀攀爀琀 琀椀氀  
甀琀昀爀攀 愀爀戀攀椀搀猀漀瀀瀀最愀瘀攀渀攀Ⰰ 洀攀渀 愀琀 瘀攀搀欀漀洀洀攀渀搀攀 欀愀渀 昀 愀瘀氀愀猀琀渀椀渀最 洀攀搀 瀀爀愀欀琀椀猀欀攀 漀瀀瀀最愀瘀攀爀 椀 愀爀戀攀椀搀猀氀椀瘀攀琀⸀ 

嘀椀 瘀椀氀 最椀 搀攀渀 攀渀欀攀氀琀攀 琀樀攀渀攀猀琀攀洀漀琀琀愀欀攀爀 攀渀 最漀搀 漀最 洀攀渀椀渀最猀昀甀氀氀 栀瘀攀爀搀愀最⸀ 䄀氀琀 瘀爀琀 愀爀戀攀椀搀 攀爀 戀愀猀攀爀琀 瀀 瘀爀 瘀椀猀樀漀渀 漀洀  猀欀愀瀀攀 攀渀 氀攀琀琀攀爀攀 栀瘀攀爀搀愀最 
洀攀搀 䈀倀䄀⸀ 嘀椀 氀攀最最攀爀 猀琀漀爀 瘀攀欀琀 瀀 愀琀 搀攀渀 攀渀欀攀氀琀攀 琀樀攀渀攀猀琀攀洀漀琀琀愀欀攀爀 猀攀氀瘀 昀爀 戀攀猀琀攀洀洀攀 栀瘀漀爀搀愀渀 搀愀最攀渀 猀欀愀氀 瘀爀攀⸀ 

䠀愀戀椀氀椀琀攀琀 ∠ 䄀渀猀瘀愀爀 ∠ 嘀攀氀瘀爀攀
䈀爀甀欀攀爀猀琀礀爀琀 倀攀爀猀漀渀氀椀最 䄀猀猀椀猀琀愀渀猀攀

䔀爀 戀爀甀欀攀爀猀琀礀爀琀 瀀攀爀猀漀渀氀椀最 愀猀猀椀猀琀愀渀猀攀 椀渀琀攀爀攀猀猀愀渀琀 昀漀爀 搀攀最㼀 
吀愀 欀漀渀琀愀欀琀 洀攀搀 攀渀 愀瘀 䠀䄀嘀됀猀 爀搀最椀瘀攀爀攀 椀 搀愀最℀

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) gir de med nedsatt funksjonsevne/foresatte mulighet til å 
styre egen hverdag. De har lederansvar for assistenter som bistår med praktiske ting i hverdagen. 

Funksjonsassistent er for mennesker med sterk fysisk funksjonsnedsettelse. Arbeidstakeren skal 
selv være faglig kvalifisert, men kan få avlastning med praktiske oppgaver i arbeidslivet. 

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 tjeneste-
mottaker selv får bestemme hvordan dagen skal være.

Totalleverandør av BPA og funksjonsassistent

I forbindelse med den internasjonale 
testamentdagen tirsdag 13. septem-
ber, arrangerer Norges Blindeforbund 
sammen med åtte andre organisas-
joner informasjonsmøte om arv og 
testament i Oslo Kongressenter i 
Youngs gate 11, kl. 13.00–14.30 og kl. 
18.00–19.30.

Advokat Annette Janicke Musæus fra 
Advokatfirmaet Hjort vil informere 
om arveregler, det å opprette et testa-
ment og forslag til ny arvelov.

Arrangementet er gratis, men krever 
påmelding. Enkel servering. I slutten av 
august vil møtet annonseres i Aftenposten 
og lokalet vil raskt fylles opp. Er du inter-
essert, meld deg på nå. For mer informas-
jon eller påmelding, ring giverservice, 
tlf.  05030 (kl. 9.00–15.00).

Arrangører er: Røde Kors, Kreftforeningen, 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, SOS 
Barnebyer, Unicef, Kirkens Nødhjelp, 
Redd Barna, Leger Uten Grenser og Norges 
Blindeforbund.

På 
plakaten

Åpent informasjonsmøte om arv og testament
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Husk din medlemsfordel hos 
Helsetelefonen på 
telefon (0047) 815 11 859! 

Helsetelefonen er en medisinsk 
rådgivingstjeneste som er døgnåpen 
365 dager i året. 

Et lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig 
og gir rask og enkel tilgang til råd og in-
formasjon om helse, sykdom og behand- 
ling. Som innringer får du svar på hva du 
kan gjøre i akutte situasjoner, om det er 
nødvendig å tilkalle lege, eller om du kan 
behandle tilstanden selv. 

Nå som sommer og ferietid står for dør, 
er du kanskje på reise i utlandet og har 
behov for å rådføre deg? Da kan det være 
ekstra greit å vite at en norsk sykepleier 
kun er èn telefonsamtale unna.  Våre 
medlemmer som har benyttet seg av 
tjenesten èn gang, ringer gjerne tilbake.

Info fra medlemssenteret 

Verv en venn

Nå kan alle verve en venn, ordningen 
gjelder ikke lenger kun for medlemmer. 

Kjenner du noen som har en diagnose 
eller utfordringer med synet, men 
som fortsatt ikke er medlem i Norges 
Blindeforbund?

Da bør du verve dem.

Benytt kupongen under eller kontakt 
oss på medlem@blindeforbundet.no 
eller telefon 23 21 50 50. 
Vi trenger din og den som skal verves 
sin kontaktinformasjon. 
Du kan også registrere informasjonen 
på nettsidene våre: 
www.blindeforbundet.no/verv-en-venn.

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

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

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

Verv 
en venn

Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo
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• 15 prosent rabatt på en rekke produkter 
hos optikerkjeden C-Optikk.

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

 Telefon 22 54 19 10.

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

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

• Rabatter på Medox kosttilskudd.

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

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

• Rabatter hos hotellkjedene Thon, Scandic 
og Choice.

• Habiliteringskurs/mestringskurs til 
medlemspris. 

• Ferieopphold på våre sentre til 
 medlemspris.

• Rabatter på ferieleiligheter på Solvik syn- 
og mestringssenter.

• Aktivitetstilbud i fylkeslagene til Norges 
Blindeforbund. 

• 10 prosent rabatt på iCare-produkter.

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

Som medlem 
i Norges Blindeforbund får du:

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

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

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

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

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

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

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

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

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.

 Foto: Christian H
ouge Lev livet.

BPA står for:
• Muligheten for å definere sin egen hverdag
• Ta styring og delta aktivt i samfunnet
• Leve et fritt og selvstendig liv
• Ta ansvar for sin egen tilværelse

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

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

ANNONSE
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Kurs og aktiviteter 3. kvartal

Rehabiliteringskurs 

11.08. – 14.08. Introduksjon Hurdal

12.08. – 14.08. Introduksjon Solvik

18.08. – 21.08. Introduksjon Evenes

22.08. – 02.09. 1. Påbygging Hurdal

25.08. – 07.09. 1. Påbygging Evenes

01.09. – 04.09. Introduksjon Hurdal

12.09. – 23.09. Grunnkurs Hurdal

12.09. – 23.09. 1. Påbygging Solvik

Rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder

15.08. – 19.08. Kartlegging Hurdal

29.08. – 02.09. Påbygging Hurdal

26.09. – 30.09. Påbygging B Hurdal

Temakurs  IKT

15.08. – 19.08. IKT Hurdal

05.09. – 09.09. IKT Hurdal

26.09. – 30.09. IKT Hurdal

Temakurs IKT og hjelpemidler

26.09. – 30.09. IKT og hjelpemidler Solvik

Temakurs livsstil

05.09. – 09.09. Livsstil Hurdal

Kurs for personer med hjernerelaterte synsvansker

22.08. – 26.08. Kartlegging Hurdal

05.09. – 16.09. Påbygging Hurdal
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Nedsatt syn og hørsel 

22.08. – 02.09. 2. Påbygging Solvik

 Familien i fokus

15.07. – 22.07. Aktiv familie Hurdal

29.09. – 04.10. Temakurs familier m/ synshemmede foreldre Evenes

Førerhundskolen

05.09. – 23.09. Samtreningskurs Hurdal

Habiliteringskurs

04.08. – 08.08. Opplevelsesuke 30-55 år Solvik

15.08. – 21.08. Kulturuke Solvik  

04.09. – 09.09. Ut på tur Hurdal

05.09. – 09.09. Steinsliping og smykkelaging Solvik

08.09. – 21.09. Mestringslykke Evenes

11.09. – 16.09. Fjelluka Hurdal

26.09. – 30.09. Oppfriskningskurs Solvik

Ferieopphold

27.06. – 08.07. Sommerferie Solvik

25.07. – 03.08. Sommerferie Hurdal

Ferieleiligheter

Ukeleie  (mandag til søndag) Solvik

Hønen gård bo- og mestringssenter: Voksenopplæringskurs

Fra august til 
desember: 

Kurs 2. Musikk og samspill Hønen gård bo- og 
mestringssenter

Aktiviteter barn og unge

01.07. – 07.07. Ungdomsleir Hurdal

08.07. – 14.07. Ung uke Hurdal

Aktiviteter barn og unge

Høsten 2016 Førstehjelp i hverdagen 
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Reis trygt i sommer
Foto og illustrasjoner: Istockphoto

Flyreise
Bestill assistanse samtidig som du 
bestiller reise hos flyselskap/reisebyrå. 
Senest 48 timer før avreise. 

Ved behov for assistanse fra buss, tog 
eller bil til innsjekkingsskranken ved Oslo 
Lufthavn, bestill direkte fra AVIATOR PRM, 
tlf. 64 82 19 00.  Minimum 24 timer før 
avreise. Gi beskjed 15 minutter før du 
ankommer for å avtale møtested.

Assistanse ved Oslo lufthavn, når fly ikke 
er involvert
Endelig fås assistanse ved Oslo lufthavn når 
fly ikke er involvert. Bestill hos AVIATOR PRM, 
tlf. 64 82 19 00. Senest 24 timer i forveien.

Togreise 
Av- og påstigning krever ikke forhåndsbe-
stilling, men NSB anbefaler at du kontakter 
kundesenteret, tlf. 815 00 888.

Stasjoner med assistanse: Oslo S, Oslo 
lufthavn, Trondheim S, Bergen, Lillehammer 
og Drammen.

Bestilling skjer til Jernbaneverkets 
bestillingstjeneste: tlf. 477 70 098, 
assistanse@jbv.no, eller elektronisk på 
www.jernbaneverket.no (under kundesenter).

Bestill senest 24 timer før avreise. 
Tjenesten er betjent man.–fre. kl. 8–17, 
lør./søn./helligdager kl. 9–15.

Vi i redaksjonen 
ønsker deg en riktig 
god sommer!


