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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!

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?

http://www.uloba.no
http://www.miobpa.no
mailto:bpa@mio.no
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Synspunkt

Forskning gir bedre liv
En gladsak denne ellers begredelige våren, var 
da vi fikk bekreftet at det skal komme på plass et 
tilbud til svaksynte og blinde om psykisk helsehjelp, 
fra fagmiljøer som har spisskompetanse. Det er 
resultat av et langvarig og hardt påvirkningsarbeid. 
Forskning på hvordan synshemmede har det, har 
vært avgjørende for å få politisk gjennomslag 
for kravene. Depresjon viser seg nemlig å være 
dobbelt så vanlig blant blinde og svaksynte som i 
befolkningen for øvrig. Kanskje er du blant dem 
som har svart på inngående spørsmål om hvordan 
du har taklet synstap, om du har vært utsatt for 
diskriminering og overgrep, er ensom, og generelt 
hvordan det er å leve med nedsatt eller manglende 
syn. Da skal du vite at det har vært avgjørende for 
at nye synshemmede i framtida forhåpentligvis blir 
møtt med mer kompetanse i hjelpeapparatet og kan 
få et bedre liv.

Gled deg ellers til mange spennende saker om 
forskning og framtid, som er tema i denne utgaven 
av Synspunkt.

Mia Jacobsen
kommunikasjonssjef

Vårt 
syn

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

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?

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Ved å trykke på informasjonsknappene ved 
bussholdeplassene får du lest opp det som 
står på informasjonstavlen, og dermed 
også hvilken buss som kommer. 
– For å kunne trykke på denne knappen, 
som står på et sentralt busstopp i Bergen, 
må du først komme deg over et taugjerde 
i knehøyde, gå gjennom rosebedet og til 
slutt gjennom rhododendronbuskene, 
forklarer Mariann Fossum, daglig leder i 
Hordaland fylkeslag. 

Kontaktet media
Mariann skjønte fort at den malplasserte 
informasjonsknappen i Strømgaten kunne 
bli en bra mediesak. Den perfekte timingen 
for å tipse media ble under aksjons-

uken, slik at fylkeslaget også kunne få 
snakke om årets tema: Ledelinjer. For like 
ved ligger det godt utformede ledelinjer 
som går mellom bybanestoppet, buss-
stasjonen og jernbanestasjonen. 

Bergensavisen laget sak. Til avisen uttalte 
Skyss, som har ansvar for kollektivtrafikken 
i Hordaland, at grunnen til plasseringen 
var at det går noen store rør til bossnettet 
under bakken: 
– Siden holdeplassen er midlertidig, har 
man ønsket å gjøre så lite inngrep som 
mulig. Når Olav Kyrres gate åpner igjen
i høst, skal arealet tilbakeføres til park-
anlegget med plen og bed. Dersom holde-
plassen hadde vært permanent, ville man 
ha prioritert å bruke mer ressurser på å 
sikre at kundene kunne komme til søylen. 

Arrogant holdning
Da Olav Kyrres gate stengte i april 2019 
på grunn av gravearbeid, ble søylen med 
informasjonsknappen flyttet til rosebedet 
i Strømgaten. Gravearbeidet er forventet 
ferdig i høst.

Bergensavisen fulgte opp saken med en 
lederartikkel, hvor de kritiserte Skyss for 
å ikke ha funnet en bedre midlertidig 
løsning: «Å ignorere svaksynte og 
blinde sine behov og interesser så lenge 
som følge av gravearbeid, er i beste fall 
arrogant. Vi får jo bare håpe at også 
arrogansen er midlertidig», skrev avisen. 

Kollektivtransporten i Bergen:

Må nesten på skogstur for å få bussinformasjon
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Eirik Hagesæter, Bergensavisen

Langt til skogs: Medlem Britt Nonås demon-
strerte for Bergensavisen at det er tilnærmet 
umulig å nå fram til knappen i rosebedet. I 
bakgrunnen står daglig leder i Hordaland, 
Mariann Fossum. 

Hordaland fylkeslag ble oppgitt da de så hvor 
informasjonsknappen på en holdeplass i Bergen 
sentrum har blitt «midlertidig» plassert. 
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lese- og sekretærhjelp. Dette var en ukjent 
ordning for mange, så her har vi en infor-
masjonsjobb foran oss. Vi i Nordland fylke 
er så heldige å nyte godt av den nasjonale 
TT-ordningen. For mange ble kr 2.400 pr. år 
økt til over 30 000 kroner. Dessverre er det 
også her mange av medlemmene som ikke 
har vært oppmerksomme på ordningen, eller 
som synes det er for komplisert å søke. «Z i 
telefonen» avslørte at informasjon til 
medlemmene er særdeles viktig, og noe 
vi må fortsette å arbeide med.

Styret planlegger å ta opp igjen arbeidet 
med de planlagte aktivitetene fra før ned-
stengningen når vi ser hvordan smitte-
situasjonen er utover høsten. Planene for 
gjennomføring av kombinert års- og høst-
møte ligger klare, og vi jobber også med å 
legge til rette for digital deltakelse på 
møtene. På den måten kan vi redusere 
risikoen for medlemmer i utsatte grupper, 
blant annet ved lange reiser med offentlig 
transport. 

Med ønske om en god høst, og lykke til med 
avviklingen av års- og høstmøter.

I forkant av nedstengingen av Norge i mars 
var vi godt i gang med forberedelser til å 
arrangere synskafeer i flere av byene i Nord-
land. De skulle bidra til medlemsrekrutter-
ing og aktiviteter for medlemmene. Etter 
nedstengningen ble det klart at de ulike 
smittetiltakene ville kunne medføre store 
utfordringer for våre medlemmer, og det ble 
derfor naturlig å prioritere medlemspleie.

«Z i telefonen» ble et viktig tiltak. Ringe-
runden avdekket utfordringene som våre 
medlemmer har både i forkant og under 
pandemien. Blant annet økt isolasjon, sterkt 
redusert aktivitetstilbud, behov for hjelp til 
å få hjelpemidler, mangel på ledsaging og 
store utfordringer på grunn av mangel på 
transport, spesielt utilgjengelig billett-
system. Her er det flere saker vi skal jobbe 
med i styret, og fremme interessepolitisk 
overfor fylkeskommunen, Helse Nord og 
sentrale myndigheter, men også gjennom 
Blindeforbundet sentralt.

Ringerunden avslørte at medlemmers 
utfordringer til en viss grad kunne ha vært 
redusert om de hadde benyttet seg av 

Korona-pandemien har lært oss i Nordland 
å tenke nytt, og å være åpne for å gjøre 
ting på andre måter enn før. Samtidig 
har koronasituasjonen avdekket at 
våre medlemmer har et stort behov 
for informasjon. 
                                                                               Martin Thorsen

Pandemien har gitt 
oss i Nordland nye temaer 
å jobbe med
Av: Martin Thorsen, fylkeslagsleder i Nordland | Foto: Privat 

Stemmen 
fra 

Nordland
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Handikapnytt.no skriver om forsker 
Sigrid Elise Wik ved NTNU Samfunns-
forskning som har gjennomført en 
undersøkelse der unge med funksjons-
nedsettelser ble intervjuet om sine 
erfaringer med NAV og arbeidsavkla-
ringssystemet. Arbeidet presenteres i 
publikasjonen: «Unge med funksjons-
nedsettelser i lange forløp på NAV». 
I artikkelen konkluderer hun med at 
arbeidsavklaringspenger (AAP) ikke 
fremstår som rett ytelse for gruppen.

Per Inge Bjerknes (41) blir Norges Blinde-
forbunds nye generalsekretær fra 1. 
januar 2021. Bjerknes er fra Mysen og er 
nærmest blind. Han gleder seg til å ta 
fatt på den store, spennende oppgaven.

Google og det kanadiske Down 
syndrom-forbundet samarbeider om 
å skape universelt utformede smart-
høyttalere. Googles smarthøyttalere 
går glipp av så mye som 30 prosent av 
ordene som utales av personer med 
ulike funksjonsnedsettelser. Løsningen 
er å eksponere systemets algoritme for 
nye stemmer. Dette skriver Funka Nu i 
sitt nyhetsbrev i juni.

Portrett av Per Inge Bjerknes. 
Foto: Jørgen Juul

Distribusjon av post til husstander 
er fra juli redusert til annenhver dag. 
Norsk Bibliotektransport vil gratis 
levere pakker med punktbøker på 
døra til punktlesere. I esken med 
boken vil det også være mulig å 
legge blader og annet. Spørsmål kan 
rettes til Blindeforbundets trykkeri 
på tlf. 55 54 69 10.

Trygg Trafikk anbefaler på sine nettsider 
at fotgjengere skal gå på venstre side av 
veien overalt.

Ifølge veitrafikkloven skal du gå på venstre 
side langs bilvei. Det er samme regler for 
gang- og sykkelvei, så hold til venstre når du 
går. For skogsveier hvor syklister og gående 
møtes, er det ingen regler. Det er likevel 

Har 
du hørt 

at ... 

Punktbøker rett på døra

Vi oppfordres til å gå på venstre side
Kilde: tryggtrafikk.no

svært aktuelt å bruke samme tilnærming her 
– gå til venstre og sykle til høyre.

Noen kommuner har laget egne turvettregler 
som sier det motsatte. Dette er trolig basert 
på tradisjon for å gå på ski på høyre side, og 
at vi står til høyre i rulletrappa og lar de travle 
passere til venstre. 
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noe. Det har blitt skjerpet krav til hvem 
av de som har behov for briller som skal 
få dette. Det har også blitt et tak på hvor 
mye man får dekket. Det betyr at de som 
har behov for de dyreste brillene ikke får 
dekket alt.

Dette er ikke å rydde opp! Sånn kan vi 
ikke ha det.

Norges Blindeforbund vil ha slutt på 
forskjellsbehandlingen av familier basert 
på barns behov for briller, og krever at 
alle barn skal få dekket briller de trenger 
fra det offentlige. Det kan ikke være 
avhengig av om man ser dårlig på «riktig 
måte».

Briller er ikke noe luksusprodukt. De aller 
fleste barn vil helst slippe å ha dem. Med 
riktig tilpassing sikrer vi at ingen barn 
får briller de ikke trenger.

Gjennom å arbeide for gratis briller til 
alle barn som trenger det, får vi til noe 
som er viktig for synet til mange barn 
i vår målgruppe, samtidig som det vil 
være en viktig sak for synet til barn flest.

Alle barn må få briller  
– det offentlige må 
dekke kostnadene
Av: Terje André Olsen, leder i Norges Blindeforbund 
Foto: Tom Egil Jensen

Jeg fikk selv gode nok briller først fra 
2. klasse, og fra da av kunne jeg ha fullt 
utbytte av undervisningen. De fleste 
som har følt på dette i sin skolegang, 
skjønner at briller må være riktig 
tilpasset og at man må få nye briller 
etter som synet utvikler seg. Dette gir 
grunnlag for hele utdanningen.

Dette skjønner foreldre, og de fleste 
barn får jo brillene de trenger. Men 
det går på bekostning av andre ting. 
Andre aktiviteter prioriteres ned, og 
besteforeldre trår til når det trengs. 
Barn oppfatter også dette og vil ikke 
være en byrde for familien.

Da regjeringen i fjor kuttet i støtten 
til briller for barn, så vi for alvor hvor 
urettferdig ordningen ble. Det ble også 
klart for oss at dette hadde vært en 
urettferdig ordning før kuttet, men at 
kuttene gjør at flere barn faller utenfor 
ordningen.

Regjeringen vil ha oss til å tro at man 
kan kutte over hundre millioner i en ord-
ning uten at det går ut over noen. Etter 
at vi reagerte har ordningen blitt lagt om 

Manglende briller kan gi varige skader på synet og gjør at 
utbyttet av skolegangen blir dårligere.

Blindeforbundet mener:
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på kristen barneskole, sang salmer 
på fritiden og etter hvert begynte på 
videregående skole som også var kristen. 
Og det var her han begynte å se noen 
logiske brister i den læren han var 
oppdratt i. Bildet brast, og tvilen fikk 
han til å få øynene opp for vitenskapen, 
forskningen og mulighetene.

Nysgjerrigheten ble 
vendepunktet Tekst: May Britt Haug | Foto: Hilde Greve Mo

Da Martin Kristian Smedstad (42) ble diagnostisert med retinitis 
pigmentosa (RP) så han fremtiden smuldre hen. Nesten 20 år med 
stadig dårligere syn har gjort han til en ressurs for mange, i tillegg 
til en mester på forskningsformidling.

Han har forsonet seg med at synet ikke 
kommer tilbake, det blir bare dårligere. 
Drømmen om synet tilbake ble erstattet 
av brennende forskningsentusiasme.

Martin er vokst opp på Romerike i et 
lite, lukket kristent miljø. Derfor var det 
naturlig at han gikk i kristen barnehage, 

Dedikert: At Martin Smedstad 
(42) er glødende interessert 
og litt nerdete når det 
gjelder forskning, har gitt 
resultater. Han har fått plass i 
Blindeforbundets fagråd.
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Møt et 
medlem

– Jeg husker jeg reagerte veldig på at vi 
på en kristen skole snakket om evolu-
sjonsteorien, som om dette ikke var noe 
helt på tvers av den kristne troen. Så 
det var vel da jeg oppdaget vitenskapen 
tenker jeg, sier han med en latter.

At han valgte å bryte med det kristne 
trossamfunnet, er en annen historie i 
Martins liv vi ikke skal gå nærmere inn på.

I dag bor Martin i Oslo. Han lever godt 
uten kone og barn, men har et nært 
forhold til sin søster og hennes to 
gutter. De har stor glede av å tilbringe 
tid sammen. 

Sjokket
Martin gledet seg til å ta fatt på militæret, 
og spesielt øvelser i mørket hvor han 
kunne få bruke nattbriller. «For ingen ser 
jo i dette mørket», tenkte Martin, men 
noen nattbriller ble det ei. Han forteller 
at alle navigerte trygt rundt, unntatt han. 
Han havnet til og med utenfor en skrent.

Martin takker gode venner som fikk ham 
til øyelegen.

Da RP-diagnosen ble stilt i 2003 kom det 
hele som et sjokk. Det uforståelige var at 
synstapet ikke var noe å gjøre noe med, 
det kunne bare bli verre. 
– Jeg så bare hele fremtiden min smuldre 
opp, men hadde lyst til å leve videre.

Etter hvert ble han med i RP-foreningen 
og Blindeforbundet. Her lot han seg 
overbevise om at det går an å leve med 
dårlig syn.
– Det tok faktisk seks år før jeg hadde 
fordøyd diagnosen nok til å være 
klar for å ta tak, forteller Martin. 

Tilfeldigheter gjorde at han ble med 
RP-foreningen på fjelltur. Han innrømmer 
at han var ganske nysgjerrig på hvordan 
blinde skulle klare seg i fjellet, men 
tanken måtte gå til skamme, for blinde 
klarte seg bedre på tur enn han. 
– Følelsen av å møte andre i samme situa-
sjon, som kjenner på kroppen hvordan det 
er, det var en nydelig opplevelse, forteller 
han med ettertanke og fryd i stemmen. 
– Vrangforestillingene mine ble knust!

Forsknings-fan
En mer dedikert fyr skal en lete lenge 
etter. Martin forteller at han alltid har 
vært glad i vitenskap og natur, hvordan 
ting henger sammen og fungerer i 
praksis, rett og slett. Det er kanskje 
dette som er noen av faktorene for 
hvorfor forskningen og formidlingen 
av dette ligger hans hjerte nært. Han 
er genuint interessert og bruker mye tid 
på å lese seg opp på forskningsstoff. 
– Jeg har lagt all «nerdinga» mi inn i 
RP-forskning, netthinnesvikt, forskning 
på stamceller og genterapi osv. osv., 
forteller han.

I RP-foreningen ble han kjent med Ole 
Christian Lagesen. Radiomann, tidligere 
rektor ved journalisthøyskolen og en stor 
mann innen forskning i RP-foreningen, 
som har RP selv. 
– Jeg har satt veldig stor pris på Ole 
Christian. Han er et stort forbilde som har 
hjulpet meg til å få en bredere kunnskap 
om mye.

Stolt
Martins innsikt over mange år innen 
forskningen, og hans evne til å viderefor-

midle det hele har ført til at han 
nå har fått sete i Blindeforbundets 
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35 år med millioner til forskningen
Siden 1985 har Blindeforbundets forskningsfond gitt millioner 
av kroner til store og små forskningsprosjekter. 

Både enkeltpersoner, institusjoner og 
organisasjoner kan få støtte fra forsknings-
fondet til medisinske- og samfunnsviten-
skapelige prosjekter, men også utviklings-
arbeid. Fondets mandat er å støtte opp 
under forebyggende tiltak mot synstap, 
fremme nye og mer effektive behandlings-
former, sette fokus på synshemmedes livs-
kvalitet og levekår, og prosjekter knyttet 
til endringer i samfunnet. Søknadsfrist er 
1. mars og 1. september. 

Det er gitt støtte til prosjekter innen tek-
nologi, knyttet til både mobilitet, smart-
teknologi, og undersøkelse om synshem-
medes kompetanse innen IKT. Bokprosjekt 
om syn, verdens synsdag, ulike spørre-
undersøkelser knyttet til synshemmedes 
aksjonsuke og en stor traumeundersøkelse 
har fått støtte. Helseforetakene er gitt 
støtte for å lære mer om øyehelse og å 
hindre redusert syn og blindhet, blant 

annet knyttet til øyesykdommer som AMD, 
diabetes, aniridi, katarakt og RP.

Fagrådet oppnevnes av Blindeforbundets 
sentralstyre. Rådet tar stilling til hvilke 
prosjekter som gis støtte. Sentralstyret 
fatter den endelige beslutningen. I fag-
rådet sitter Unn Ljøner Hagen som leder. 
Unn har bl.a. lang prosjektledererfaring 
og var forbundsleder fra 2015-2019. Randi 
Rusten er utdannet synspedagog og har et 
langt yrkesliv bak seg ved Tambertun (i dag 
Statped). Hege Rød er utdannet optiker og 
jobber på NAV Hjelpemiddelsentral Agder. 
Jon Klokk Slettedal er øyelege på Oslo 
universitetssykehus Ullevål. Siste mann 
med er Martin K. Smedstad, forsknings-
entusiast, aktiv i RP-foreningen og 
redaktør for RP-nytt. Inga Britt Kjellevold 
Haugen er Blindeforbundets forsknings-
sjef, hun er sekretariat for fagrådet.

fagråd. Rådet innstiller søkere til 
forskningsfondet. Det er ikke fritt for at 
han må sette seg inn i nye fagområder 
nå. Det er et stort mangfold av prosjekter 
som det søkes støtte til.

Han hopper virkelig etter sitt forbilde, 
Lagesen, når han nå tar plass rundt 
møtebordet.
– Det var med svulmende stolthet og 
overveldende ydmykhet jeg takket ja. 
Jeg tar dette som en stor tillitserklæring, 
forteller han med et smil.

I rundt syv år har Martin jobbet på 
medlemssenteret i Norges Blindeforbund, 
så mange har nok slått av en prat med 
han. Og nå skal enda flere få nytte av 
hans kompetanse, iver og dedikerte 
stil i det han skal vurdere store og små 
prosjekter som skal være til nytte for 
synet og øyehelsen vår.

Hør intervjuet med Martin på 
Radio Z Podkast fra 22. mai på 
blindeforbundet.no/lyd

www.blindeforbundet.no/lyd
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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 

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Få blodsukkerverdien opplest med tale

Blodsukkerapparat med talefunksjon som
leser opp måleverdiene høyt 

Brukes sammen med URight TD-4280
teststrimler som fås på apotekene
 

Perfekt til synshemmede eller andre som 
trenger talefunksjon

                                                                                      www.adaptor.no

Vi hjelper øynene dine!

http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
http://www.adaptor.no
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Den utvidede TT-ordningen er en statlig 
ordning som kommer i tillegg til den 
fylkeskommunale. Ordningen skal gi 
brukere med særlige behov et tilbud om 
200 enkeltreiser per år.

– Vi har et mål om at alle fylkene skal bli 
en del av ordningen. På den måten sikrer 
vi at TT-brukere med særlige behov får 
bedre tilgang på transporttjenester, sier 
samferdselsminister Knut Arild Hareide i 
en pressemelding fra juli.

Gamle Buskerud er med
Viken fylkeskommune får tildelt 13 mil-
lioner kroner. Pengene skal gå til brukere 
i gamle Buskerud fylke med unntak av 
Drammen og Ringerike. De 13 millioner 
kronene tildeles for 2. halvår 2020. Det er 
fylket selv som har søkt om disse pengene. 

– Buskerud fylkeslag er selvsagt veldig 
glad for at svaksynte og blinde får utvidet 
TT-ordning, men skulle selvsagt hatt med 
alle også i Drammen og Ringerike. En utvi-

det TT-ordning betyr et mer selvstendig liv 
og anledning til økt deltakelse og aktivitet 
i både Blindeforbundets regi og samfunnet 
ellers, sier Karine Strand Kløvtveit, daglig 
leder i Norges Blindeforbund Buskerud til 
byavisadrammen.no.

Alle blir med i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal var et av de aller første 
fylkene som fikk nasjonal TT-ordning, 
men ikke alle fikk være med. Nå har fylkes-
kommunen fått drøye 5 millioner, noe som 
skal sørge for at opp mot 500 brukere får 
mulighet til å delta i ordningen. Dette er 
over dobbelt så mange som det har vært, 
235 brukere. Fylkeskommunen tildeles 
5 130 831 kroner for 2. halvår i 2020. 

– Vi har i mange år kjempet for at de som 
har stått på venteliste skal få bli med i 
ordningen, og gjennom godt samarbeid 
med samferdselsavdelingen i fylket, 
er dette nå blitt en realitet, sier Barbro 
Ness Edvardsen, daglig leder i Norges 
Blindeforbund Møre og Romsdal.

Nasjonal TT-ordning:
Ett skritt nærmere målet
Tekst: Redaksjonen

Fra 1. juli fikk også Møre og Romsdal og store deler av tidligere 
Buskerud utvidet transportordning for funksjonshemmede (TT).

– Vi jubler for hvert skritt som tas mot en landsdekkende, utvidet 
TT-ordning, og fortsetter å jobbe for områdene som gjenstår. Målet 
er at den utvidede ordningen skal bli landsdekkende, og det målet 
deler vi med Hareide, sier Terje André Olsen, forbundsleder i Norges 
Blindeforbund.
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I dag finnes det ingen psykologer eller 
psykiatere som har spisskompetanse på å 
gi bistand til blinde og svaksynte. Et slikt 
tilbud har hørselshemmede hatt på Oslo 
universitetssykehus Gaustad siden 70-
tallet. Blindeforbundet har lenge jobbet 
for å få realisert et tilsvarende tilbud for 
synshemmede. Nå blir det en realitet. 

Satt av midler 
I budsjettforhandlinger med regjeringen 
fikk FrP gjennomslag for at 2,5 millioner 
kroner settes av i revidert nasjonalbudsjett 
for å få på plass et behandlingstilbud for 
synshemmede innen psykisk helse.

– Dette tilbudet vil gi oss hjelp, basert 
på kunnskap om hvordan det er å se 
dårlig, dersom vi trenger det. Stor takk 
til alle som har jobbet for dette i lang 
tid, sier Terje André Olsen, forbundsleder 
i Blindeforbundet. 

Oppstart tidligst høsten 2021 
Planen er at tjenesten som i dag 
eksisterer for hørselshemmede, 
døve og døvblinde, skal utvides til 
å omfatte også synshemmede. 

Hege Saltnes, seksjonsleder for Nasjonal 
behandlingstjeneste for hørsel og 
psykisk helse på Gaustad, forklarer at 

denne utvidelsen må igjennom en søknads-
prosess i helsetjenesten, og det kan ta tid. 

En løsning i startfasen kan være å organi-
sere denne tjenesten som et prosjekt 
utenfor det nasjonale behandlingstilbudet. 
Da kan tilbudet starte opp tidligere. 

– Hvis vi skal utvide tjenesten vår, trenger 
vi å ansette nye fagfolk. Så kanskje i løpet 
av høsten 2021 er tilbudet oppe og går, sier 
Saltnes. 

Tilbudet på Gaustad blir en del av 
spesialiseringshelsetjenesten. Det vil 
si at man må bli henvist dit av fastlegen 
eller fra spesialisthelsetjenesten andre 
steder i landet. 

Blir trolig et permanent tilbud
Statssekretær i helse- og omsorgsdeparte-
mentet, Anne Grethe Erlandsen (H), har 
vært engasjert i saken og er glad for at det 
nå er satt av midler til dette tilbudet. Hun 
sier at behandlingstilbudet mest trolig 
kommer til å bli en permanent tjeneste. 

– Da det har kommet midler til dette inn 
i budsjettet, skal vi nok få til og ta sikte 
på at det videreføres i de kommende års-
budsjettene. Så i utgangspunktet skal det 
ikke være noen grunn til bekymring.

Synshemmede får 
behandlingstilbud innen 
psykiatrien Tekst: Hilde Greve Mo

Politikerne innfrir Blindeforbundets mangeårige ønske om å få 
på plass et fagmiljø innen psykisk helse for svaksynte og blinde.
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Funnene i artiklene er fra en stor spørre-
undersøkelse NKVTS utførte blant 736 av 
Blindeforbundets medlemmer i 2017. 
Temaene var blant annet om psykisk helse 
og bruk av hjelpemidler og mestring.

Mer kunnskap om de yngre
Deltakerne fikk spørsmål knyttet til vanlige 
symptomer på depresjon, slik som nedstemt 
humør, vansker med å interessere seg for 
ting, søvnproblemer og lav selvtillit.
– Tidligere forskning har bare sett på den 
eldre aldersgruppen, og dersom de har 
inkludert unge voksne, har de ikke presen-
tert spesifikke tall for denne aldersgruppen. 
Derfor har det til nå manglet kunnskap om 
hvordan unge voksne har det, sier forsker 
Audun Brunes. 

Resultatene ble publisert i to artikler i tids-
skriftene World Journal of Psychiatry og BMC 
Psychiatry, og er skrevet i samarbeid med 
professor og psykiater Trond Heir.

Forskerne fant en høy forekomst av depre-
sjon blant de yngste aldersgruppene. Fore-
komsten var 12 prosent i aldersgruppen 18-35 
år og 16 prosent i aldersgruppen 36-50 år. I 
den øvrige befolkningen er forekomsten 4-8 
prosent. 
– Vi fant ingen forskjell mellom svaksynte og 
blinde, forklarer Audun.

Sentrale faktorer
Forskerne så på sammenhengen mellom 
depresjon og andre faktorer. De som hadde 
helseutfordringer i tillegg til synsproblemer 
opplevde høyere grad av depresjon. Det 
samme gjaldt for de som har mistet synet 
sent i livet.
–  Å miste synet er en stor belastning i seg 
selv. Synstap kan innebære store endringer 
eller utfordringer knyttet til forflytning, 
utdanning og arbeidsliv, sosiale relasjoner 
og fremtidsutsikter. Depresjon kan være et 
resultat av problemer med å håndtere de 
utfordringer som et synstap medfører.

Mer inkluderende samfunn
– Vi fant at depresjon har en sammenheng 
med tidligere erfaringer med mobbing, vold, 
overgrep, ensomhet, lav grad av sosial støtte 
og det å stå utenfor arbeidslivet, sier Audun. 
– En høy forekomst av depresjon viser et 
stort behov for helsehjelp. Men vi vet lite om 
hvor mange som faktisk har søkt hjelp eller 
vært i behandling innen psykisk helsevern.

Flere positive funn 
Audun er klar på at det ikke bare er dystre 
funn undersøkelsen har avdekket. 
– Nå er vi i gang med å skrive artikler om 
de oppmuntrende funnene. Mange syns-
hemmede opplever blant annet høy grad av 
sosial støtte og får den hjelpen de trenger. 
Flere har en stor mestringsopplevelse og tar 
utfordringer på strak arm. 

Mer depresjon blant synshemmede 
Tekst: Hilde Greve Mo

Depresjon er dobbelt så vanlig blant blinde og svaksynte som 
i befolkningen forøvrig, viser to nye artikler fra Nasjonalt 
kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS).

FORSKNING

Synshemmedes mentale helse:

Hør intervjuet på Radio Z Podkast 
25. juni, blindeforbundet.no/lyd

www.blindeforbundet.no/lyd
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«Tear Function and Ocular Surface 
Changes Following Corneal Collagen 
Cross-Linking Treatment in Keratoconus 
Patients: 18-month Results» B.S. Uysal et 
al., 2020. Int Ophthalmol. 2020 Jan;40(1):
169-177. 
doi: 10.1007/s10792-019-01161-1.

Formålet med dette studiet var å under-
søke de langsiktige effektene som CXL (Cross 
linking) har på tårefilmens funksjon og 
øyets overflate ved keratokonus. God tåre-
filmfunksjon og kvalitet på øyets overflate 
er bl.a. viktig for at øyet skal ha et godt for-
svarsverk mot infeksjoner. 21 pasienter (24 
øyne) med progredierende keratokonus ble 
inkludert i studiet. Disse gjennomgikk en 
rekke ulike undersøkelser før, samt 3 og 18 
måneder etter akselerert CLX behandling. 
Resultatene i dette studiet indikerer at 
denne formen for behandling av keratoko-
nus kan ha en gunstig effekt på både 
tårefilmen og øyets overflate, antagelig 
fordi CXL behandlingen bidrar til å redusere 
hornhinnens uregelmessigheter.

«The Prevalence and Risk Factors for 
Keratoconus: A Systematic Review and 
Meta-Analysis» H. Hashemi et al., 2020. 
Cornea. 2020 Feb;39(2):263-270. 
doi: 10.1097/ICO.0000000000002150. 

Formålet med dette studiet var å kartlegge 
forekomsten av og risikofaktorene for kera-
tokonus på verdensbasis. Dette omfattende 
metastudiet sammenstilte resultatene fra en 
rekke tidligere utførte og uavhengige studier. 
På den måten kan man få et bedre og sikrere 
helhetsbilde av problemstillingene. Av de 
3996 artiklene som ble hentet ut fra 4 elek-
troniske databaser, ble 29 artikler tatt med 
i analysene. Disse 29 artiklene inkluderte 
7.158.241 deltakere fra 15 land.

Studiet viser at forekomsten av keratokonus 
på verdensbasis er lav; 1,38 tilfeller per 1000 
av den undersøkte populasjonen. Forekom-
sten av keratokonus var 20,6 per 1000 menn 
og 18,33 per 1000 kvinner i de studiene som 
inkluderte kjønnsvariabler. I henhold til til-
gjengelig dokumentasjon, var familiehistorie 
med keratokonus, gniing av øynene, eksem, 
astma og allergi de viktigste risikofaktorene 
for keratokonus.

Ønsker du mer informasjon om studiene kan 
du søke de opp ved hjelp av Doi-numrene.

Keratokonus:

Mange nye, spennende 
studier Tekst: Inga Britt Kjellevold Haugen, forskningssjef i Norges Blindeforbund

Keratokonus får stadig mer oppmerksomhet, også når det gjelder 
forskning. Et raskt søk i databasen PubMed viser at det bare i løpet 
av første halvår 2020 ble publisert ca. 300 nye fagfellevurderte 
artikler. Jeg vil oppsummere to av disse her.

FORSKNING

Vi gir ut 
nyhetsbrev om 

keratokonus to ganger 
i året. Vil du ha det? 

Send epost til 
info@blindeforbundet.no

mailto:info@blindeforbundet.no


16

I Norge får ca 12.000 personer hjerneslag år-
lig. 50-60 prosent av disse får synsproblemer 
etter slaget som de må lære seg å leve med. 
Dette kan være utfordringer som synsfelt-
utfall, endrede øyebevegelser, dobbeltsyn, 
dårligere leseferdigheter, persepsjonsvansker 
(hjernens evne til å oppfatte og tolke syns-
inntrykk) eller gjenkjennelse.

– Redusert synsfunksjon øker blant annet 
risikoen for ulykker, depresjon, redusert livs-
kvalitet og dårligere rehabilitering, noe som 
kan medføre store konsekvenser for den 
enkelte, forklarer Kjellevold Haugen. 

Nasjonalt nettverk på tvers
Til tross for at over halvparten av slag-
rammede får synsproblemer, er det liten 
oppmerksomhet rundt dette i helsevesenet 
vårt, såpass lite at synet ikke er en del av 
det nasjonale tilbudet i forhold til rehabili-
tering. Synsproblemene som kan oppstå 
er heller ikke alltid like enkle å oppdage, 
hverken for den slagrammede, de pårørende, 
eller helsepersonell. 

Universitet i Sørøst-Norge, i samarbeid med 
blant annet Norges Blindeforbund, tok initia-
tivet til Norwegian Vision in Stroke (NorVIS). 
Norges Forskningsråd ga fem millioner i 
støtte, og prosjektet startet opp i oktober i 
fjor. 30 samarbeidspartnere gikk sammen 
i et tverrfaglig nettverk med partnere fra 
ulike brukerorganisasjoner, kommuner, 
sykehus, rehabiliterings- og opplæringsinsti-
tusjoner i Norge, i tillegg til internasjonale 
forskere. Noen av de som er med er LHL 
Hjerneslag, Norsk Afasiforening, Norges 
Optikerforbund, Universitetet i Bergen, Oslo 
Met, Høgskulen på Vestlandet, Finnmarks-
sykehus, Sunnaas sykehus, Ringerike syke-
hus, Kongsberg kommune, Oslo kommune 
og NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud.

– NorVIS skal bidra til utvikling av gode 
rutiner og verktøy for å ivareta vurderingen 
og oppfølgingen av synsfunksjonen etter 
slag, faglig informasjon til fagpersoner, 
samt informasjon til pårørende og den slag-
rammede, forteller Kjellevold Haugen.

Nå skal synsproblemer 
etter slag frem i lyset
Tekst: May Britt Haug | Foto: Stian Sande, Universitetet i Sørøst-Norge

30 samarbeidspartnere i helse-, omsorgs- og opplæringssektoren, deriblant 
Blindeforbundet, har gått sammen om å starte et stort nettverk for å sette 
slag og syn på dagsorden – dette er NorVIS.

– Formålet er å implementere kunnskapsbasert forskning knyttet til 
synsproblemer etter hjerneslag i ulike deler av helse- og omsorgstjenestene, 
forteller Inga Britt Kjellevold Haugen, forskningssjef i Norges Blindeforbund.

FORSKNING

Hjerneslag:
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Hva finnes – hvor vil vi?
Prosjektet er ment å skulle avsluttes i 2024. 
Dette betyr at de ulike fagmiljøene må jobbe 
effektivt, og de har derfor delt seg inn i ulike 
prosjektgrupper. 

Forskningssjef Kjellevold Haugen leder 
teamet som skal etablere det nasjonale 
nettverket. Gruppen skal også kartlegge 
status i Norge i dag: Hva gjøres, hvordan, 
når, av hvem, samarbeidspartnere, henvis-
ningsrutiner for å nevne noe.

Forskningssjefen forteller at det også skal 
lages et stort kunnskapsnotat som viser 
hvilken forskningsbasert kunnskap som 
finnes rundt om i verden, og hvilke rutiner 
og metoder som benyttes i andre land. Dette 
notatet, sammen med informasjonen om 
hva som gjøres i helse- og omsorgstjenesten 
i Norge i dag, skal danne grunnlaget 
for forslagene til fremtidige rutiner og 
oppfølginger.    

Et tredje viktig aspekt med NorVIS er initie-
ring av forskningsprosjekter rundt temaet 
slag og syn. Det er igangsatt flere søknader 
om finansiering til ulike prosjekter. Mer 
forskning gir bredere kunnskap og forståelse, 
som igjen vil bidra til bedre oppfølging av 
synsfunksjonen etter hjerneslag.

– Nettverket skal bidra til bedre kvalitet i 
helsetjenestene ved økt tverrdisiplinært 
samarbeid rundt både klinisk praksis og 
videre forskning, avslutter Kjellevold Haugen.

Vil du lese mer om NorVis-prosjektet kan du 
gå inn på Universitetet i Sørøst-Norge sine 
sider. https://www.usn.no/forskning/hva-
forsker-vi-pa/synsvitenskap/nasjonalt-sen-
ter-for-optikk-syn-og-oyehelse/forskning/
synsergonomi-livskvalitet-og-samhandling/
norwegian-vision-in-stroke-norvis

Intervjuet med Inga Britt Kjellevold 
Haugen er på Radio Z Podkast fra 23. juni 
på www.blindeforbundet.no/lyd

God stemning: NorVIS forskningsgruppe samlet for første gang.

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/synsvitenskap/nasjonalt-sen-ter-for-optikk-syn-og-oyehelse/forskning/
https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/synsvitenskap/nasjonalt-sen-ter-for-optikk-syn-og-oyehelse/forskning/
https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/synsvitenskap/nasjonalt-sen-ter-for-optikk-syn-og-oyehelse/forskning/
https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/synsvitenskap/nasjonalt-sen-ter-for-optikk-syn-og-oyehelse/forskning/
https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/synsvitenskap/nasjonalt-sen-ter-for-optikk-syn-og-oyehelse/forskning/
http://www.blindeforbundet.no/lyd
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Aniridi er en sjelden genetisk tilstand som 
gjør at øynene ikke utvikles normalt. De 
fleste med aniridi mangler regnbuehinnen 
(iris) helt eller delvis. De fleste med aniridi  
har ikke samme mulighet til å justere 
mengden lys som kommer inn på øyet, 
nettopp på grunn av manglende iris, derfor 
er mange lysømfintlige. Andre strukturer 
i øyet er også underutviklet, blant annet 
skarpsynsområdet på netthinnen. Dette 
fører til sterkt nedsatt syn hos mange.  
Noen kan ha god synsfunksjon til tross  
for at de mangler regnbuehinnen.  

Manglende kunnskap
Liten kunnskap rundt sjeldne og sammen-
satte diagnoser, slik som aniridi, gjør det 
utfordrende å kunne gi den behandlingen, 
de rådene og den tilretteleggingen de har 
behov for. 
–  Mangelen på kunnskap gjør at pasient 
eller pårørende med sykdommen opplever 
å få forsinkede råd, dårligere tilrettelegging 
og behandling, forteller optiker og forsker 
Hilde Røgeberg Pedersen ved Nasjonalt  

senter for optikk, syn og øyehelse ved  
Universitetet i Sørøst-Norge.

Samarbeid på tvers
Pedersen har vært viktig i et forsknings-
samarbeid på tvers av fagprofesjoner og 
institusjoner, som har ført til flere doktor-
gradsarbeider og spennende resultater 
for den sjeldne øyesykdommen. Arbeidet 
er støttet økonomisk av Norges Blinde-
forbunds forskningsfond.

Erlend Sommer Landsen, øyelege ved Oslo 
universitetssykehus Ullevål, har tatt for seg 
den fremre delen av øyet i sitt doktorgrads-
arbeid, slikt som hornhinnen, tørre øyne og 
tårefilm.

Forskergruppen består i tillegg av professor  
Rigmor Baraas ved Universitetet i Sørøst-
Norge, professor Tor Påske Utheim og øye-
lege Øygunn Utheim på Ullevål. Pasient-
organisasjonen Aniridi Norge har vært en 
viktig partner i prosjektet.

Aniridi: 
Type gen kan ha betydning 
for riktig oppfølging
Tekst: May Britt Haug

Øyesykdommen aniridi skyldes en genfeil. En tverrfaglig 
forskningsstudie viser at netthinnens utvikling har større betydning 
for synsfunksjonen enn først antatt, og at akkurat den genfeilen du 
har kan si noe om den personlige oppfølgingen du vil trenge.

FORSKNING
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Pedersen har i sitt doktorgradsarbeide 
studert hvordan netthinnen er utviklet, 
ulike typer genfeil i det såkalte PAX6 genet, 
og hvordan dette påvirker synsfunksjonen. 
Mer enn halvparten av alle som er diagnosti-
sert med aniridi i Norge har deltatt i studien.

Spennende resultater
Ved hjelp av blant annet avbildnings-
teknologi ble det mulig å studere 
organiseringen av de ulike cellelagene 
og sansecellene på netthinnen.
–  Vi kunne se at personer med aniridi har 
færre sanseceller enn personer med en 
normal netthinne, sier Pedersen.

Mange hundre forskjellige typer genfeil er 
tidligere beskrevet ved aniridi. Pedersen og 
hennes kollegaer er derimot de første som 

har sammenlignet ulike PAX6 genotyper 
med strukturendringer på netthinnen hos 
personer med aniridi. Resultater viser at 
type genfeil spiller en rolle for hvor godt 
netthinnen er utviklet.
– Det viste seg at det er store individuelle 
forskjeller i hvor godt netthinnen er utviklet 
hos personer med aniridi, noe som påvirker 
den enkeltes evne til å se detaljer og 
farger. Samtidig ser vi tydelige tegn til at 
netthinnen hos barn med aniridi fortsatt 
har evnen til å utvikle seg etter fødsel, 
forteller Pedersen.

Kunnskapen som er innhentet gir større 
forutsetninger for å se den enkeltes behov 
ved hjelp av tidlig persontilpasset opp-
følging, gode råd, behandlingstilbud og 
synsrehabilitering. 

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 medarbeidere har mer enn 10 års erfaring med å 

skreddersy gode BPA-løsninger for våre kunder.

BPA = frihet +
selvstendighet

Smidig BPA 
tilpasset ditt liv
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– Jeg ønsker å prøve dette, for synet er det 
jeg vil ha lengst. For å kunne orientere meg, 
se folk, kjøre og lese avisen, sier den aktive 
77-åringen fra Lørenskog. 

Knut begynte behandling ved Øyehelse-
klinikken i Oslo i juni. Det har blitt ni 
behandlinger i løpet av tre uker i «lys-
maskinen» Valeda. Men har det hjulpet?
– Jeg vil si et forsiktig ja. Det er skarpere 
og klarere. Særlig når jeg kjører bil, og jeg 
ser teksten på tv-skjermen litt bedre også, 
tror jeg.  

Lys i spesifikke bølgelengder
Øyelegen tar imot Knut som inntar plassen 
foran maskinen som sender lys i fire 
minutter mot hvert øye. Behandlingen 
kalles fotobiomodulering og går ut på at 
netthinnen eksponeres for lys i spesifikke 
bølgelengder. Det er pasienter med tidlig- 
og mellomstadium av tørr AMD som 
metoden ser ut til å ha en effekt på.
– Det er et skarpt lys, men det finnes ikke 
vondt. Jeg må bare sitte helt stille, formidler 
Knut bak apparatet. 

I studier av lysbehandlingen er det 
observert at «druser», eller avleiringer, 
i øyebunnen/netthinnen har gått til-

bake ved lysbehandling. Øyelege Øygunn 
Utheim, som er ansvarlig for behandlingen 
ved Øyehelseklinikken, hevder at det er 
oppsiktsvekkende funn. 
– Til nå har vi behandlet litt over 40 stykker. I 
løpet av august/september kommer mange 
til etterkontroll og da vil jeg kunne regne 
statistikk på hvor stor gjennomsnittlig syns-
bedring vår gruppe med pasienter får, og 
hvordan det samsvarer med forskningsresul-
tatene som ga grunnlag for den europeiske 
godkjenningen, forteller Utheim.

Er det mange, som Knut, som oppgir at de 
synes de ser bedre?
– Med forbehold om at jeg ikke har snakket 
med alle ennå, så oppgir flertallet at de 
merker en viss bedring. De forteller f.eks. at 
det er enklere å lese tekstingen på TV, at de 
kan lese over lengre tid uten å bli slitne eller 
at de kan løse kryssord igjen. Noen sier også 
at farger er skarpere eller at de ser bedre på 
avstand, forteller Utheim. 

I tillegg til pasientenes opplevelser, kan 
øyelegene måle om synet har blitt bedre. 
Utheim forklarer hvordan det foregår:
– Vi gjentar synstest (visusmåling) etter be-
handlingen under identiske betingelser som 
før behandling. Det vil si at vi bruker samme 

Knut går til lysbehandling for tørr AMD 

– Jeg synes jeg ser litt bedre
Tekst og foto: Mia Jacobsen

I 2014 oppdaget Knut Ragnar Jakobsen at skarpsynet var svekket da han 
leste og så på tv. Han fikk beskjed om at han hadde tørr aldersrelatert 
macula degenerasjon, AMD. En sykdom det ikke har vært behandling for. 
I 2019 leste han om lysbehandling mot AMD i bladet Alt om syn, og ville 
prøve det. Vi fikk være med på en behandling.

FORSKNING
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synstavle og samme person som tester visus, 
og med korrekt innstilt foropter (brillekasse). 
Vi regner deretter ut endringen i antall 
bokstaver pasienten ser etter behandling 
sammenlignet med før behandling. Vi tar 
også målinger av macula (skarpsynsområde 
i netthinnen) med OCT før og etter behan-
dling og ser etter anatomiske endringer. 

Ikke alle merker bedring
Konsekvensen av tørr AMD er at synet gradvis  
blir dårligere. Noen er villige til å bruke mye 
tid og penger på ulike behandlingsformer 
når det er fare for å miste synet. Utheim er 
tydelig på at en del ikke merker bedring. 
– For dem som verken har en målbar eller 
merkbar bedring er det ikke anbefalt å fort-
sette med behandlingen. 

Langtidseffekten av lysbehandlingen er 
ikke kjent ennå, men sannsynligvis må den 
gjentas over flere år. 

Tester ut lysbehandling: 
– Jeg ønsker å prøve dette, for 
synet er det jeg vil ha lengst. 
For å kunne orientere meg, se 
folk, kjøre og lese avisen, sier  
Knut Ragnar Jakobsen.

– Andre studier som er gjort, viste at synet 
bedret seg etter behandling, og holdt seg 
slik i noen måneder før det begynte å bli 
dårligere igjen. Når behandlingen ble 
gjentatt, bedret synet seg for de som fikk 
behandling, men ikke for dem som fikk 
placebo. Dette er også min erfaring fra de få 
pasientene jeg har fulgt over flere måneder, 
at synet er best umiddelbart etter behan-
dlingen. Per i dag er anbefalingene å gjenta 
behandling hver 6. måned, men det pågår 
en studie nå som ser på effekten av å gjenta 
den hver 4. måned, forteller Øygunn Utheim. 

Blir spennende fremover
Etter åtte minutter er Knut ferdig. I august 
skal han tilbake til Øyehelseklinikken på 
kontroll. Han er spent på hva målingene viser.
– Da får jeg de faktiske resultatene, om synet 
har blitt bedre eller ikke, sier den realistiske 
lørenskauingen.
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Kroppens egen kokebok
Et gen kan sammenlignes med en opp-
skrift i en kokebok. Cellene i kroppen 
bruker oppskriftene som ligger i genene 
til å lage det de trenger, slik vi bruker 
oppskrifter i en kokebok til å lage mat. 
Noen oppskrifter er korte, andre er lange. 
Slik er det også med genene våre. Vi vet 
fortsatt ikke nøyaktig hvor mange gener vi 
har, anslagene ligger rundt 25 000. Disse 
oppskriftene gjør det mulig for cellene i 
kroppen å lage molekyler som kalles RNA. 
RNA lager deretter ulike proteiner som er 
nødvendige for cellens funksjon. Vi sier da 
at genet «koder for» et visst protein.

Skrivefeil i oppskriften
Noen sykdommer som fører til synstap 
skyldes mutasjoner i genene våre. En 
mutasjon kan sammenlignes med en 
skrivefeil i oppskriften. Men det er langt 
ifra alle mutasjoner som fører til sykdom. 

Faktisk har alle individer som blir født 
mange mutasjoner som er forskjellige fra 
det arvestoffet man får fra sine foreldre.

Sykdomsfremkallende mutasjoner forår-
saker for lavt nivå av fungerende proteiner 
som er nødvendige for en funksjon i cellene, 
eller at proteinet ikke er formet riktig slik 
det skal være. 

Ny kunnskap gir nye muligheter
Genterapi har potensialet til å kurere 
sykdom hvis det er mutasjoner i ett 
enkelt gen som er årsaken til sykdommen. 
Dette kalles på fagspråket «mono-
genetiske sykdommer». 

I mange tiår har forskere verden rundt 
forsøkt å bruke kunnskapen om genetikk 
til å utvikle nye behandlinger. Tanken er 
at hvis man bare kunne rette skrivefeilen 
i oppskriften vil cellene fungere slik de 

Genterapi: 

Kan hindre synstap
Tekst: Martin Kristian Smedstad | Illustrasjon: vectorstock.com

Amerikanerne var i 2018 ferdige med å utvikle en 
behandling som kan hindre synstap ved enkelte 
typer arvelig netthinnesvikt. LUXTURNA er den 
første genterapien i verden som er godkjent 
for klinisk bruk. Men hva er egentlig et gen? Og 
hvordan virker genterapi?

FORSKNING
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skal og hindre synstap i å utvikle seg. Da
er det en forutsetning at man først kart-
legger genfeilen. 

I Norge har både Oslo universitetssykehus 
Ullevål og Haukeland Universitetssykehus 
bidratt til forskning på genetiske øyesyk-
dommer. På Haukeland har et forsker-
team i mange år allerede gjort avanserte 
genetiske analyser og påvist sykdoms-
fremkallende mutasjoner som ikke var 
beskrevet vitenskapelig tidligere. Ullevål 
har vært en pådriver for genetisk testing 
av pasienter med arvelig netthinnesykdom 
og har bygd opp et kvalitetsregister med 
genetisk og klinisk informasjon om drøyt 
900 pasienter. 

For de fleste netthinnesykdommer gjelder 
at potensialet for genterapi er størst 
dersom man behandler tidlig i sykdoms-
utviklingen. Synstap som allerede har 
skjedd vil ikke kunne repareres med 
genterapi dersom cellene allerede er 
døde. Prinsippet bak genterapi er å tilføre 
friske gener uten mutasjoner slik at 
cellene kan fungere normalt. Det hindrer 
da at fotoreseptorer eller celler i andre 
lag av netthinnen dør. 

Virus som «lastebil» 
Behandlingen fungerer ved hjelp av spesi-
elle virus som fungerer som en «lastebil». 
Det fraktes friske gener inn i øyet. Slike 
«virus-lastebiler» kalles på fagspråket 
virale vektorer. Disse virusene er forandret 
slik at genene som vanligvis er i viruset og 
forårsaker sykdom ved virusinfeksjon er 
tatt ut og erstattet med det genet man vil 
bruke til behandling av en sykdom.

Virus generelt har den egenskapen at de 
kan koble seg til celler og overføre genene 

de inneholder til cellen. Det er denne 
mekanismen forskere har benyttet seg av 
for å utvikle behandlinger. Når virusene 
fylt med friske gener er sprøytet inn i øyet, 
kobler de seg til celler i netthinnen der de 
overfører de friske genene til cellene. 

Mange behandlinger under utvikling
Genterapien LUXTURNA som ble godkjent 
i 2018 kan hindre synstap hos personer 
med to typer arvelig netthinnesvikt; Lebers 
kongenitale Amaurose (LCA) og retinitis 
pigmentosa type 20.

Rundt omkring i verden er det pågående 
kliniske forsøk med genterapi for en 
rekke sykdommer som forårsaker synstap, 
slik som flere typer retinitis pigmentosa, 
aldersrelatert macula degenerasjon (AMD), 
Usher syndrom, choroideremi, Bardet-Biedl 
syndrom, Stargardt sykdom, juvenil x-
bundet retinoschise, akromatopsi, Lebers 
hereditære optikusneuropati (LHON) og 
tapp/stav-dystrofier. 

Flere av disse forsøkene er kommet langt 
og har vist gode resultater underveis, 
så hvis alt går etter planen vil vi se flere 
nye genetiske behandlinger komme på 
markedet de neste 5-10 årene. 
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FN er bekymret for de store kommunale 
forskjellene i Norge. For å sikre at syns-
hemmedes grunnleggende, digitale 
ferdigheter er i tråd med funksjons-
hemmedes menneskerettigheter, er 
det viktig at alle kommuner følger 
bestemmelsene i opplæringsloven.
– Det å beherske teknologi er i dag like 
viktig som å lese, skrive og regne. Dette 
er også opplæringsloven tydelig på, sier 
Kristin Skeide Fuglerud, prosjektleder av 
iStøtet, fra Norsk Regnesentral.

Prosjektet «IT-støtte for synshemmede 
eldre», forkortet iStøtet, utforsker 
hvordan kommunalt ansatte kan bidra 
til økt teknologi-interesse hos eldre 
synshemmede, både for å støtte opp om 
kunnskap og hindre ensomhet. Prosjektet 
er et samarbeid mellom Blindeforbundet 
og Norsk Regnesentral, støttet økonomisk 
av Helsedirektoratet. 

Målet er å øke muligheten for sosial 
kontakt og deltakelse for synshemmede 
eldre via smarttelefon og nettbrett. 

Dette kan bidra til å forebygge ensomhet. 
Kunnskapsdepartementet har slått fast 
at synshemmede har rett til opplæring 
i bruk av smartteknologi. Til tross for 
dette er det mange kommuner som ikke 
oppfyller denne rettigheten.

Kartleggingen viser at flere kommuner 
trenger å øke sin kompetanse og sine 
ressurser hos voksenopplæringen for å gi 
en fornuftig digital opplæring til synshem-
mede. Det er også særdeles viktig å legge 
til rette for et bedre samarbeid og samord-
ning mellom kommunenes tjenester.
– Synskontakten har en viktig rolle i å 
motivere den enkelte til å øke sin 
digitale kompetanse, og å koordinere 
og samarbeide med voksenopplæringen, 
sier Skeide Fuglerud. 

Mange ensomme der ute
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS) la i 2018 frem 
en undersøkelse som viser at 1 av 2 syns-
hemmede er ensomme. De som får syns-
problemer i godt voksen alder opplever 

Digital deltagelse:

Opplæring nødvendig for 
ikke å falle utenfor
Tekst: Kristin Kjæret og May Britt Haug | Illustrasjon: vectorstock.com

Å beherske smartteknologi er i dag like viktig som å lese og skrive. 
Men det er noen som faller utenfor. Blindeforbundets prosjekt iStøtet 
har sett på hvordan motivere og gi eldre synshemmede opplæring, 
for å være en del av fellesskapet. 

FORSKNING
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større grad av ensomhet og isolering 
enn ellers i befolkningen. 
– Dette er sterk kost, sier Sølvi Ørstenvik, 
leder av Blindeforbundet i Vestfold. 

Fylkeslaget har gjennom sin aktive 
rolle i prosjektet styrket sin dialog med 
kommunene i Vestfold om viktigheten 
av opplæring i smartteknologi.
– Når vi vet at så mange av oss er 
ensomme blir det desto viktigere å 
motivere eldre med nedsatt syn til å 
utforske ny kunnskap, og kanskje finne 
glede i ny teknologi, sier Ørstenvik.

Det trengs kompetanse
Svaksynte og blinde kan i aller høyeste 
grad nyttiggjøre seg av smartteknologien.
– Selv bruker jeg både smarttelefon 
og nettbrett med talesyntese, forteller 
Ørstenvik.

Flere medlemmer i fylkeslaget bruker 
både nettbrett og smarttelefon med 
forstørring eller syntetisk stemme, og 
andre igjen vil så gjerne lære.
– Dessverre er ikke alle kommunene i 
Vestfold like flinke knyttet til opplæring, 
og vi har medlemmer som står i lang kø 
og andre som dessverre får avslag på 
søknad om opplæring. Dette er synd. 
Det er også viktig at det gis en-til-en 
opplæring, understreker Ørstenvik.

Ørstenvik forteller at de beste kommu-
nene har personell med utdanning innen 
fagområdet fra Universitetet i Sørøst-Norge 
sitt masterprogram i synspedagogikk 
eller videreutdanning fra NTNU i Digital 
kompetanse og synshemning. Statped 
og Blindeforbundet har også gode opp-
læringsressurser som kan benyttes for å 
heve kompetansen i kommunene.

– Det finnes også mye uformell og 
erfaringsbasert kompetanse, blant 
andre fra synshemmede selv. Kommuner 
bør vurdere hvordan de kan benytte 
denne kompetansen, tilføyer Kristin 
Skeide Fuglerud. 

Prosjektet har driftet en egen support-
telefon for å kunne bistå i denne type 
situasjon for å utforske om det kan være 
et godt alternativ til oppfølging. 

Skeide Fuglerud fra Norsk Regne-
sentral mener det er viktig å se opp-
læring i smartteknologi og krav om 
universell utforming av velferds-
teknologi i sammenheng.
– Det å gjøre flest mulig i stand til å 
bruke allmennteknologi er svært viktig 
for å støtte opp under en inkluderende 
og bærekraftig teknologiutvikling, 
understreker Kristin Skeide Fuglerud. 
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Hvilke teknologiske 
muligheter venter oss?
Tekst: Yngve Stiansen | Illustrasjon: vectorstock

Kanskje får du deg din første bil 
De færreste synshemmede eier i dag sin 
egen bil, men kanskje er vi nå gått inn i 
tiåret hvor det vil skje. Selvkjørende 
biler er et velkjent begrep allerede, men 
spørsmålet er når de blir allemannseie. 
Bilprodusentene sier teknologien mer 
eller mindre er til stede, men kravet til 
høyere sikkerhet og gode lovreguleringer 
mangler fortsatt. I disse dager er den nye 
generasjonen mobilnett, 5G, i ferd med å 
rulles ut. Dette betyr mobilkommunika-
sjon som tilbyr langt høyere datatrafikk 
enn i dag. Noe som vil være nødvendig for 
å la kunstig intelligens styre selvkjørende 
biler. Ifølge utviklere er det sannsynlig at 
selvkjørende biler i løpet av de neste ti 
årene i stor grad blir produsert uten ratt, 
noe som sidestiller synshemmede med 
andre personer i det å bruke en bil. Det 
er stor grunn til å tro at likestillingen bak 
rattet kommer langt innen 2030.

GPS-navigering for gående blir bedre 
Ulike GPS-apper på mobiltelefonen har 
hjulpet mange synshemmede de siste 
ti årene. Appene forteller med stor 
nøyaktighet om hvilken gate du er i, og 
kanskje også hvilket gatenummer du har 
kommet til, men det mangler fortsatt noe 
på det vi kan kalle finnavigering. Det vil si 
at GPS-appen med større nøyaktighet enn 
i dag kan fortelle deg akkurat hvor du er. I 
dag er det lett å finne fram til banken, men 
hvor nøyaktig er inngangsdøra?  Allerede i 
dag finnes det beacons, eller små GPS-fyr 
som sender ut bluetooth-signaler til din 
telefon for å fortelle hvor konkrete ting 
befinner seg, men utviklingen av denne 
teknologien går raskt, og vi kan forvente 
at dette blir mye mer vanlig de neste 
årene. Det betyr at når du kommer innen-
for en radius av 10 meter fra et GPS-fyr, 
vil du få beskjed på din telefon nøyaktig 
om hvor du finner en dør, heis eller rulle-
trapp. Teknologien vil ikke bare hjelpe 
utendørs, men innendørs navigering er på 
rask fremmarsj, og vil nok blant annet gi 
synshemmede stor selvstendighet innen 
noen år.

Store nyvinninger på teknologifronten har overrasket og hjulpet oss 
blinde og svaksynte de siste ti årene, men hvordan vil situasjonen 
være i 2030? Fremtiden kan ingen si noe sikkert om, men vi kan 
prøve å se på noen utviklingstrekk.
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DNB endrer sine banktjenester
Du kan ikke lenger utføre DNBs bank-
tjenester via Posten, og for deg som ikke 
har blitt digital enda så har DNB ett tilbud. 

Ikke lenger banktjenester via Posten 
Alle DNBs banktjenester på postkontor og 
Post i Butikk, herunder betaling av giro, 
opphørte 30. juni 2020. Informasjon om 
omleggingen er publisert på https://www.
dnb.no/dnbnyheter/no/samfunn/gar-for-
ny-losning
 
DNB har inngått avtale med Vipps/Bank-
Axept om ny løsning for kontanttjenester i 
dagligvarebutikker (KiB). Uttak og innskudd 
kan nå foretas i alle Kiwi og Meny-butikker, 
de fleste Spar-butikker og enkelte Joker-bu-
tikker over hele landet (ca. 1.450 butikker).

For deg som ikke er digital
For kunder som ikke klarer å bruke digitale 
verktøy anbefaler DNB konseptet «Bank 
uten internett», https://www.dnb.no/kun-
deservice/privat/bankuteninternett.html. 
Her tilbys brevgiro, avtalegiro, kontofon, 
kontoutskrift i posten, telegiro og SMS-
tjenester. 

DNB sier at undersøkelser viser at kunder 
som benytter disse tjenestene er veldig 
fornøyde. Det er også opprettet et direkte-
nummer (23 02 10 50) der ikke-digitale 
kunder kan komme direkte til en kunde-
rådgiver som kan hjelpe dem. De vil også 
kunne gi opplæring og hjelp i bruk av kort 
for kunder som ønsker dette. 
 

Smartbriller blir vanlig 
I dag finnes mesteparten av smarttekno-
logien i din telefon, men for folk flest vil 
det være mer naturlig om man kan holde 
blikket hevet, og ikke måtte se ned i en 
skjerm. Smartbriller er fortsatt et litt 
fremmed hjelpemiddel, men det vil endre 
seg dette tiåret. Disse vil ikke lenger se ut 
som et hjelpemiddel på forsøksstadiet, 
men smartbriller vil brukes av folk flest, 
og de vil bli til stor hjelp for synshemmede. 
Med smarte kameraer i brilleglassene og 
små høyttalere på brillestengene, vil syns-
hemmede få viktig og relevant informa-
sjon om omgivelsene mens man vandrer 
rundt i byen eller inne på et kjøpesenter. 

Hverdagen de neste årene
Det blir spennende å se hvordan smart-
telefonene endrer seg frem mot 2030. 
Visse tekniske trender peker allerede på 
at smartklokker og smartbriller kan bli 
mer brukt fremover. Å ha en stor telefon 
i lomma føles ikke alltid naturlig, men å 
kunne bruke telefonen der den sitter på 
håndleddet eller over nesa vil bli en mer 
integrert del av hvordan vi lever, men 
hvor raskt dette vil skje, er fortsatt et 
stort spenningsmoment.

https://www
https://www.dnb.no/kun-deservice/privat/bankuteninternett.html
https://www.dnb.no/kun-deservice/privat/bankuteninternett.html
https://www.dnb.no/kun-deservice/privat/bankuteninternett.html
https://www.%20dnb.no/dnbnyheter/no/samfunn/gar-for-ny-losning
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Kursoversikt august-oktober 2020
Blindeforbundets kurs- og mestringssentre åpnes mer og mer. Noen endringer 
har det vært i sommer etter gjenåpning i juni. I august og september vil 
endringer forekomme, men fra oktober vil kurstilbudet være slik det 
opprinnelig var planlagt. På sentrene er det etablert smittevernstiltak i tråd 
med myndighetenes retningslinjer. Blindeforbundet har utarbeidet sin egen 
smittevernsveileder som er tilgjengelig på blindeforbundet.no, og personer i 
risikogruppene bes diskutere kursdeltagelse med sin fastlege. 

Evenes syn- og mestringssenter
20.08. – 25.08. Temakurs livsstil
01.09. – 04.09.    Introduksjonskurs          
07.09. – 12.09.   Temakurs IKT og hjelpemidler 
14.09. – 19.09.   Temakurs livsstil 
22.09. – 27.09. Temakurs familie 0-6 år
28.09. – 07.10. Mestringslykke havfiske 

(habiliteringskurs)
08.10. – 13.10.    Temakurs familie 7 til 12 år.
15.10. – 28.10. 1. påbyggingskurs
29.10. – 01.11.   Introduksjonskurs 

Solvik syn- og mestringssenter
27.08. – 30.08. Introduksjonskurs 
07.09. – 11.09. IKT fjernundervisning
14.09. – 25.09. Påbyggingskurs nedsatt syn 

og hørsel
05.10. – 16.10. Grunnkurs
26.10. – 30.10. Temakurs IKT
Habiliteringskurs:
31.08. – 06.09. Allsang / Kulturuke  
10.09. – 13.09. Trening og trivsel Førerhund
27.09. – 01.10. Aktiv høst for barn og unge
02.10. – 04.10. Hagestell og 

dugnadsoppgaver
16.10. – 18.10. NBFU Temahelg for ungdom
19.10. – 25.10. Mestringslykke (Svømming, 

håndarbeid, matlaging)

Hurdal syn- og mestringssenter
31.08. – 04.09. Temakurs IKT
31.08. – 11.09. Grunnkurs 67 +
07.09. – 18.09. HRS påbyggingskurs
10.09. – 13.09. Introduksjonskurs for 

personer i yrkesaktiv alder
14.09. – 18.09. Kartleggingskurs for personer 

i yrkesaktiv alder
21.09. – 25.09. Temakurs IKT
21.09. – 02.10. Påbyggingskurs for personer i 

yrkesaktiv alder
28.09. – 09.10. HRS kartleggingskurs/

introduksjonskurs og 
påbyggingskurs 

01.10. – 04.10. Introduksjonskurs 67 +
05.10. – 09.10. Temakurs IKT
05.10. – 16.10. 1. påbyggingskurs 67 +
11.10. – 14.10. Temakurs IKT
12.10. – 16.10. Temakurs IKT
12.10. – 23.10. HRS påbyggingskurs
19.10. – 23.10. Påbyggingskurs for personer i 

yrkesaktiv alder
22.10. – 25.10. Introduksjonskurs for 

personer i yrkesaktiv alder
26.10. – 30.10. Temakurs IKT
Habiliteringskurs:
31.08. – 11.09. Sommeraktivitetsuke
28.09. – 02.10. Anahatayoga
16.10. – 18.10. Anahatayoga
29.10. – 01.11. Musikkurs; tema kor
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Ta kontakt – vi er her for deg!
 
Østlandet/Sentraladministrasjonen
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/Evenes
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no
 
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA)
Tlf. 23 21 50 00
bua@blindeforbundet.no
 

Førerhundskolen
Tlf. 23 21 50 00 
forerhund@blindeforbundet.no
 
Hønen gård bo- og mestringssenter
Tlf. 32 18 13 70 
hg@blindeforbundet.no
 
Hurdal syn- og mestringssenter
Tlf. 63 98 80 00 
rehab.hurdal@blindeforbundet.no
 
Solvik syn- og mestringssenter
Tlf. 56 15 77 70/71 
booking.solvik@blindeforbundet.no
 
Evenes syn- og mestringssenter
Tlf. 76 98 48 30 
rehab.evenes@blindeforbundet.no

Målemugge 10 dl. for svaksynte
Før kr 98. Nå kr 60 inkl. mva.
Målemuggen har store sorte tall mot hvit 
bakgrunn og nivåsøyle som gir best mulig 
avlesning. Kan vaskes i oppvaskmaskin, men 
etiketten holder lenger med håndvask.

Måleskjeer i plast (5 stk.)
Før kr 40. Nå kr 25 inkl. mva.
Knippe med fem måleskjeer som har 
følgende mål: 1 dl., kaffemål, matskje (15 ml.), 
teskje (5 ml.), kryddermål (1 ml.). 

Medlemstilbud fra Adaptor Hjelpemidler

Spillkort med punktskrift
Før kr 200. Nå kr 120 inkl mva.
Kortene er punktmerket tilsvarende spill-
kortenes tegn og farge. Kortene har også 
store symboler. Kortene har standard 
format, høyde 90 mm, bredde 60 mm.

Varene bestilles fra Adaptor Hjelpe-
midler på hjelpemidler@adpator.no, 
telefon 23 21 55 55.
Tilbudet varer i perioden 
17. august – 12. oktober 2020, eller så 
langt beholdningen rekker.

mailto:rehab.oslo@blindeforbundet.no
mailto:rehab.bergen@blindeforbundet.no
mailto:rehab.trondelag@blindeforbundet.no
mailto:rehab.evenes@blindeforbundet.no
mailto:bua@blindeforbundet.no
mailto:forerhund@blindeforbundet.no
mailto:hg@blindeforbundet.no
mailto:rehab.hurdal@blindeforbundet.no
mailto:booking.solvik@blindeforbundet.no
mailto:rehab.evenes@blindeforbundet.no
mailto:hjelpemidler@adpator.no
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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

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,- 

http://www.ophtamin.no
www.kabb.no
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Alle har rett
til et godt liv. 
Ja alle!

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
så forteller vi deg mer om hvordan 

vi kan hjelpe deg med BPA. 
Strandveien 35, 1366 Lysaker. 

bpa@humananorge.no 
www.humananorge.no

publikk.no / iStockphoto.com

 

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

mailto:bpa@humananorge.no
http://www.humananorge.no
mailto:hav@havas.no
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Gard har alltid vært 
trygg på seg selv 
Tekst og foto: Hilde Greve Mo

I juni ble skeiv kjærlighet og mangfold 
markert i Oslo, med flagg og digitale treff. 
– For meg betyr Pride farger, glede, fest og
moro, sier sørlendingen fra Kristiansand.

I dag bor Gard i dag i Oslo der han studerer 
reiseliv. Drømmen er å bli flyvert. Han har 
albinisme og cirka 50 prosent syn på begge 
øyne. 

Ble mobbet 
Da han var yngre var det dårlige synet den 
største utfordringen.
– Jeg ble mobbet av medelever. Jeg var et
veldig lett offer, da jeg hadde briller, så dårlig
og gikk rundt med hvit stokk.

I 5. klasse byttet Gard skole, fra den offentli-
ge nærskolen til en kristen privatskole. Her 
fikk han mer hjelp med synsutfordringene 
og tilretteleggingsutstyr. Men da han kom ut 
av skapet som homofil, møtte han motstand 
fra skolen og måtte etter hvert slutte.  

Farger og glede: Gard Glør Gårdbo stråler 
med prideflagget hevet. 

Gard Glør Gårdbo har blitt mobbet 
for synet og opplevd motstand for 
sin legning. Men 19-åringen har aldri 
latt seg knekke. 

– Det var mange som mente at de kunne
helbrede meg og be til Gud for få dette
«valget» mitt bort.

Mer enn god nok
Gard forteller at til tross for kjipe opplevelser 
i oppveksten, kan ikke ord knekke han.  
Han er klar på at uansett funksjonsned-
settelse eller legning man har, så er du mer 
enn god nok. 
– Vær deg selv og vær trygg på deg selv.
Vit at du er perfekt uansett hva. Du finner
alltid noen som vil like deg og som du passer
sammen med.

Han har vært med på mange arrangementer 
i regi av Norges Blindeforbund og Norges 
Blindeforbund Ungdom.  
– Her har jeg blitt tatt imot med åpne armer,
sier unggutten.




