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Så er vi godt og vel halvveis i dette året
som også ble så rart og vanskelig. Derfor er
det fint å se at de fysiske aktivitetene ute i
fylkeslagene og på sentrene våre tar seg
opp igjen. Det er nesten slik det en gang var.
Mange av medlemmene har hatt det krevende
under pandemien. Det skjønte vi da vi tok nok en
runde med Z i telefonen og veldig mange ønsket
seg en ringevenn. Det var så mange at også vi
ansatte ble oppfordret til å melde oss som ringevenn, i tillegg til medlemmer som er til støtte for
andre synshemmede. Selv er jeg blitt ringevenn for
en dame i Oslo, og det ble et hyggelig bekjentskap.
I vår-semesteret har både tillitsvalgte og ansatte
stått på for å sette syn på agendaen over hele
landet. Nå står vi foran en hektisk høst. Først er
det stortingsvalg, og i Synspunkt kan du lese hva
partilederne svarer på viktige saker som berører
svaksynte og blinde.
Men det er ikke bare nye folkevalgte som skal
velges denne høsten. Det skal også politisk ledelse
i Blindeforbundet på landsmøtet i september. Det
er spennende, og du kan følge hele landsmøtet
på Radio Z.
Mia Jacobsen
kommunikasjonssjef
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Æres med Norges Blindeforbunds hedersnål i gull

– Formidabel innsats av «søstrene sisters»
Tekst: May Britt Haug | Foto: Mikael Bentsen

I rundt 40 år har søstrene Liv Karin Christiansen og Inger Petersen vært engasjert i
Blindeforbundet. Både fylkeslaget i Østfold og lokallaget i Fredrikstad har nytt godt
av deres engasjement. Men de som har hatt størst glede og nytte av søstrenes
innsats, er nok alle de som har vært på rehabiliteringskurs de siste tiårene og møtt
de begge på jobb som rehabiliteringsassistenter.
– Dette var stort, tusen takk, uttrykte
søstrene gråtkvalt.
– Det som kjennetegner dere begge er evnen
til å møte en annen person akkurat som den
er, sa Hilde Tuhus Sørli, seksjonsleder for
service, da hun overrakte Blindeforbundets
hedersnål i gull til de to på Østfold fylkeslags
årsmøte i juni. – Dere har delt erfaringer og
vist at det er mulig å leve selvstendige liv selv
om synet svikter, fortsatte Sørli.
Måtte gå veien selv
Søstrene har fulgt hverandre gjennom tykt
og tynt, og har begge samme øyesykdom.
Til tross for en tidlig diagnose, opplevde de
begge at det å kontakte Blindeforbundet satt
langt inne. Liv Karin har tidligere fortalt til
Synspunkt at da skrittet endelig var tatt, så
begynte et nytt liv. Hurdal syn- og mestrings-

senter er søstrenes andre hjem. Begge har
bare gode minner fra å oppleve nytten og
gleden av rehabilitering, men ikke minst det
å kunne være der for andre.
– Det har gitt veldig mye disse 40 årene i Blindeforbundet. I mange av årene har vi begge
jobbet på Hurdal syn- og mestringssenter
som assistenter, forteller Inger Petersen.
Formidabel innsats
Hederen og æren Liv Karin og Inger fikk, kom
som en stor overraskelse. De ante fred og
ingen fare.
– Jeg har ikke ord, det er veldig moro. Dette
hadde jeg aldri drømt om, sa Liv Karin ved
overrekkelsen, og søsteren Inger stilte seg
bak de samme ordene.
Sørli legger ikke skjul på at søstrenes formidable innsats rører henne.
– Dere har tatt mange godt imot på Hurdal
syn- og mestringssenter. Og de har blitt godt
tatt vare på av dere, sa hun i talen.
Du kan høre fra overrekkelsen, samt intervju
med søstrene på Radio Z Podkast fra 16. juni
på www.blindeforbundet.no/lyd

Flere søsken hedret med gullnål
Glade: Liv Karin Christiansen og Inger
Petersen var svært takknemlige etter
overrekkelsen av gullnålen.
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Brødrene Arild og Oddvar Øyan ble
på Norges Blindeforbund Trøndelags
årsmøte hedret med samme
æresbemerkelse. Vi gratulerer!

Oppland – et
fylkeslag i endring

Stemmen
fra
Oppland

Av: Sven Terje Garmo, fylkeslagsleder i Oppland fylkeslag | Foto: privat

Som aktiv tillitsvalgt i mange år ser jeg hvordan det
å drive fylkeslagsarbeid har endret seg. Fra sosiale
samlinger for eldre, til aktivt interessepolitisk arbeid
og aktiviteter for medlemmer i alle aldre.
Sven Tore Garmo

Vi realiserer oss selv kanskje mer enn før og
folk prioriterer sin fritid ulikt. Dette gir utfordringer til hvordan vi skal skape opplevelser
som engasjerer medlemmene. Noen er kun
interessert i interessepolitisk arbeid, mens
andre vil delta i det sosiale.
Innlandet fylke, som Oppland er en del av,
er Norges nest største fylke, men har ingen
rutegående flytrafikk. Fylket vårt er preget
av tre nord-sør gående dalfører som møtes i
sør, hvor all kommunikasjon går ut ifra. Det å
bevege seg på tvers av dalførene uten bil er
utfordrende, og medlemmer bruker lang tid
på å komme til og fra arrangementene.
Sammen med Hedmark har vi laget systemer for å gjøre det lettere å være tillitsvalgt
i lokallagsstyrene. De kjøper tjenester av
fylkeslaget slik at det blir lett å drive styrearbeidet, og kan konsentrere seg om sosiale
aktiviteter. Skal vi rekruttere nye medlemmer må vi informere lokalt om det som kan
engasjere en «ny synshemmet». Sammen
med fylkeslaget og synsmedisinsk personell
har vi temamøter mot ulike diagnosegrupper ulike steder i fylket. Vi samarbeider
tett med førstelinjetjenesten i kommunene,

NAV Hjelpemiddelsentralen og synskontaktene, og invitere dem til arrangementer for
å skape positive relasjoner. Dette er det
viktigste arbeidet vi gjør både interessepolitisk og for å rekruttere nye medlemmer.
Tilrettelagt transport er den interessepolitiske saken som betyr mest for våre
medlemmer, og den nasjonale ordningen
har gitt dem en ny hverdag. Vi er nesten i
mål, men jobber fremdeles for å få utbetalt
en del av midlene ved årets start.
For å møte ulike interesser og skape et
mangfold av aktiviteter, ønsket vi bedre
samarbeid mellom fylkes- og lokallagene,
og opprettet en «aktivitets- og turgruppe»
på fylkesnivå. Med koordinert planlegging
på høsten vil kurs som gir grunnlag for
VO-midler skapes, og medlemmer kan
enkelt delta hvor de vil. Når vi knekker
koden tror jeg vi blir mye mere attraktive
for nye medlemmer, spesielt i de yngre
aldersgruppene. Vi har også fått ny giv og
økt deltakelse i barne- og familiegruppa
og håper at NBfU-kontoret i Oslo kan bistå
oss i å drifte en ungdomsregion sammen
med Hedmark.
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Oppslagstavla
På handikapnytt.no kan vi lese at halvparten
av norske barne- og ungdomsorganisasjoner
mener selv at de er for dårlige til å inkludere
funksjonshemmede. Stadig flere vil gjøre noe
med det.
– 48 prosent av organisasjonene som svarte,
mente at barn og unge med funksjonsnedsettelse blir for lite representert i deres
organisasjon. Det indikerer at de er bevisste,
og at det bør gjøres mer, sier Isa Maline Isene,
styreleder i Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU) og henviser til
en undersøkelse de gjennomførte i april i år.

Magne Bolme
og førerhunden
Obama er stadig
på farten.
Foto: Privat

Fikk medhold hos
Diskrimineringsnemnda

6

Magne Bolme er avhengig av at oppropet på
bussen fungerer som det skal. Bolme er blind
og har klaget til Vestfold kollektivtrafikk
en rekke ganger, både muntlig og skriftlig,
uten at det har vært til nytte. Nå har
Diskrimineringsnemnda enstemmig
konkludert med at Vestfold og Telemark
fylkeskommune har diskriminert Bolme.
Begrunnelsen er manglende universell
utforming på bussen.

Brillehuset i Honningsvåg vil gå til innkjøp
av en netthinneskanner for å bedre det
lokale tilbudet for diagnostisering av øyesykdommer, skriver avisen Ságat - Samisk avis
AS. Bedriften har søkt om økonomisk støtte
fra kommunens næringsfond.
Handikapnytt skriver om Helgasetr, den
nye universitetsbygningen ved NTNU i
Trondheim som får kraftig kritikk for mangelfull universell utforming fra både ansatte
og funksjonshemmedes organisasjoner.
Det er valgt løsninger som kan bidra til å
stenge funksjonshemmede ute: rom med
glass fra gulv til tak, sosiale soner midt i
trappeløp, dårlig heiskapasitet og stolper
med utfordrende plasseringer. Bygget skal
stå ferdig i 2023. Organisasjonene frykter at
den nye bygningen, med sin mangelfulle
tilgjengelighet, skal sette standarden for
NTNU i framtiden.

Synstolking i klasserommet
Digitale læremidler er vanlig i undervisningen. Dermed melder behovet for direkte
synstolking seg. Synstolking er bildebeskrivelser av det som skjer, enten det er i klasserommet, på scenen eller via en skjerm.
MediaLT har utarbeidet en veileder som
er tilgjengelig på www.medialt.no. Den er
en praktisk guide og redegjør for tekniske
løsninger og hvordan live synstolking
gjennomføres i praksis. MediaLT har
også utviklet et eget kurs i direkte («live»)
synstolking.
Det finnes også en temasamling for medelever om direkte synstolking. MediaLT
skriver på sine nettsider at de ser stor verdi i
å trekke inn medelever i synstolkingen, blant
annet bidrar det til økt språkutvikling for alle.

Blindeforbundet mener:

Våre stemmer skal bli hørt

Av: Per Inge Bjerknes, generalsekretær i Norges Blindeforbund | Foto: Tom Egil Jensen

Å starte som generalsekretær under en pandemi har vært spesielt.
Særlig har jeg kjent på savnet etter å reise rundt for å bli kjent med
ansatte, medlemmer og likepersoner i ulike deler av organisasjonen.
Før sommeren fikk jeg endelig mulighet til
å besøke noen fylkesårsmøter. Å kjenne på
det glødende engasjementet for politiske
saker og utviklingen av forbundet, var
nyttig og viktig for meg og jobben jeg
skal gjøre. Mange har savnet de fysiske
møteplassene, og det var nok flere
enn meg som følte lettelse og glede over
endelig å kunne møtes.

stemme i stortingsvalget. Nå har vi
også fått gjennomslag for at vi som
synshemmede kan ha med oss en valgfri
hjelper i stemmeavlukket, uten at en
valgfunksjonær må holde øye med oss i
tillegg. Det skal også stå informasjon om
dette på valgkortet, så nå bør forholdene
ligge enda bedre til rette for at vi kan gjøre
vår borgerplikt.

Politisk engasjement
Medlemmenes engasjement for politiske
saker er en stor ressurs for Norges Blindeforbund. Dette er en ressurs vi kan omsette i politisk påvirkning og gjennomslag.
Blant sakene folk på fylkesårsmøtene var
opptatt av, var transporttjenesten for
funksjonshemmede, synshemmede og
arbeid, fjerning av båndtvang for
førerhunder, psykisk helse, opplæring i
bruk av digitale hjelpemidler, universell
utforming av bygninger, samordning av
ulike assistansetjenester, holdeplassannonsering på kollektivtransporten og tilbudet til synshemmede elever. Interessen
favner et bredt spekter av temaer, og vi
har en viktig jobb å gjøre når det gjelder
å målrette innsatsen for å få best mulige
resultater for synshemmede i Norge.

Politiske rettigheter, herunder det å ytre
seg og delta i valg, er en grunnleggende del
av menneskerettighetene. Vi jobber for at
våre stemmer skal bli hørt slik at funksjonshemmede oppnår samfunnsmessig likestilling og får oppfylt menneskerettighetene
på linje med andre. Jeg oppfordrer deg til
å sette deg inn i partienes syn i de sakene
du er opptatt av, og at du stemmer i stortingsvalget i september.

I september er det ikke bare Norges Blindeforbund som kan drive påvirkning, da
kan hver og en av oss påvirke gjennom å
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«Hanne på landet» gjør Instagram-suksess

– Har innsett at jeg er svaksynt
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas, Anne Elizabeth Nordheim, private bilder

Hanne Aamodt lever omgitt av bonderomantikk. Men i kulissene
lurer noe som bryter med idyllen. Nå er hun åpen om øyesykdommen
og «oppvåkningen» da hun var på synsrehabilitering.

I 1980 ble det født ei lita jente på Gjøvik
som fikk navnet Hanne. Hun var en
gråtende og utilpass baby som spiste lite
og var mest blid midt på natten. Øynene
var store og rennende, og hun lærte seg
tidligere enn normalt å snu seg over på
magen. I dag vet Hanne Aamodt (41)
at det er typiske tegn på lysskyhet og
smerter i øynene.

Fem måneder gammel fikk den lille
jenta konstatert medfødt grønn stær
(glaukom). Hanne ble operert straks
etterpå, og det ble laget «ett ekstra
kikkhull» i hvert øye. Det kirurgiske
inngrepet bidrar til bedre drenasje av
øyevæske og dermed senkes øyetrykket.
En gang i måneden tok familien turen fra
Gjøvik til Oslo for kontroll hos øyelegen.
De faste turene til Rikshospitalet husker
hun som månedens høydepunkt, med
Vestlandslefse og lakrispastiller på toget.
Denne hyggelige innpakningen var faktisk
noe som bidro til at Hanne flere år senere
valgte å bli sykepleier.
Som alle andre barn var hun høyt og lavt.
Som voksen har hun innsett at det ikke
var alt hun mestret like godt, og relaterer
det til øyesykdommen.
– Jeg var alltid syk da vi skulle ha friidrett
og ballspill på skolen. Jeg klarte omtrent å
fremkalle feber for å slippe unna, forteller
hun med en latter.

Født med dårlig syn: Hanne var bare fem
måneder gammel da hun fikk diagnosen
grønn stær. Her er hun kvelden før
operasjonen på Rikshospitalet.
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Hanne har ikke reflektert så mye over
hvorfor reaksjonen var så kraftig.
– Jeg innser vel at dette dreide seg
om unnvikelse, noe jeg gjorde for å

Møt et
medlem

Ny innsikt: Det er først den siste tiden Hanne Aamodt har forstått hvordan synsproblemene
har påvirket livet.

opprettholde selvtilliten kanskje, tenker
hun høyt.

Theodor (13) omgir seg med gjess, høns,
katter og gårdshunden Jølle.

Men det er flere situasjoner i livet som
hun trolig kan relatere til det samme.
Som sykepleier jobbet hun i ni år på
kreftavdelingen på Ullevål sykehus.
– Jeg følte hele tiden at jeg aldri var så
flink som de andre, noe det i grunn er
vanskelig å sette ord på. Jeg hadde
unnvikende atferd for oppgaver som
ble teknisk vanskelig, blant annet ga
jeg ikke en eneste pasient cellegift, og
det er helt utrolig!

– Jeg elsker denne bonderomantikken,
og har lyst til å dele det vakre med andre,
sier Hanne, men legger til med et skjevt
smil at gårdslivet også er et slit.

Trives på landet
I 2013 overtok familien på fem Sulerud
gård utenfor Askim. Her drives hovedsakelig korn- og skogbruk. Hanne, samboer Tor Egil, barna Torjus (8), Tuva (10) og

Da Instagram ennå ikke var så «hot» her
på berget, så Hanne sitt snitt til å leke seg
litt med fotogleden og sansen for det
vakre. I dag har hun over 45 000 følgere
på det sosiale mediet, der hun deler glimt

Hanne setter stor pris på naturen. Det
er dette hun skildrer gjennom fotointeressen, som startet tidlig. Hun var
ikke gamle jenta da hun fikk sitt første
kamera. Blikket for interiør og miljøer
har hun alltid hatt.
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fra hverdagen på gården og livet
som svaksynt.
Noe lurer i kulissene
Hannes synsproblemer har blitt større og
tærer på kreftene. På 2000-tallet haglet
det på med komplikasjoner. Dette gjorde
synet brutalt dårligere.
De fire siste årene har hun gått hjemme
og tenkt mye på hvorfor hun alltid følte
seg så sliten. Og det var først da hun fikk
ro at hun innså at det muligens var synet
som var hovedutfordringen. Hanne har
innsett at hun trenger hjelp til å mestre
hverdagen med dårlig syn.
Hun kjente ikke til rehabiliteringstilbudet
for svaksynte. Det var en av hennes
Instagram-følgere som fortalte om
Blindeforbundets tilbud.
– Jeg var redd for at jeg ikke passet inn,
at jeg rett og slett så for bra.

Tok grundig feil
I desember i fjor deltok hun på introduksjonskurs på Hurdal syn- og mestringssenter, tilpasset yrkesaktive. Det ble en
oppvåkning.
– Klisjeen «det å treffe andre i samme
situasjon» stemmer. Det å høre at andre
opplever hverdagen på samme måte,
er medisin. Jeg er imponert over den
helhetlige kompetansen på senteret.
Flere av dem som jobber der er selv
svaksynte og blinde, og det lærer man
så utrolig mye av.
Trebarnsmoren er i ferd med å lande sin
identitet som svaksynt. Hun har vært
på flere kurs. Hun har begynt å ta i bruk
hjelpemidler og hun gleder seg til å få
tilpasset belysning hjemme.
Instagram blir pusterommet i hverdagen
Hanne rigger seg gjerne til i senga med
puter så hver muskel i kroppen får hvile.
Da er fokuset rett frem i skjermen.
– Jeg vil være personlig og ærlig, og
snakker en del om helse og uførhet sett
med mine øyne. Jeg får en enorm respons.
Mange er faktisk i en lignende situasjon og
har stor nytte av å se at de er ikke alene.
Jeg har faktisk en påvirkningsmulighet.
Så får vi se da, om den svaksynte sykepleieren kan herje Instagram og andre
sosiale medier i enda større grad i
fremtiden. Folkeopplysning om syn er
viktig. Drømmer lenge leve!

Humor og alvor: Hanne Aamodt deler
refleksjoner om livet som svaksynt, elleville
dansevideoer og inspirerende interiørbilder
på Instagram. 45 000 mennesker følger
@hanne_paalandet.
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Blindeforbundet har kurs for deg i
yrkesaktiv alder, samt karriereverksted.
Kontakt rehabiliteringsavdelingen for
råd og veiledning.
Telefon 23 21 50 00
E-post: rehab.oslo@blindeforbundet.no

AASTO - NYTT
HJELPEMIDDELFIRMA
Vi gjør hverdagen enklere
og tryggere.

DOT WATCH

KLOKKE MED PUNKTSKRIFT

T: 47462722

FEELIF

TAKTILT NETTBRETT
Nye muligheter for egenaktivitet,
samspill og mestring.

E: post@aasto.no
A: Kuvågvegen 83
5209 OS

www.aasto.no

Nettbrett med vibrasjon, lydeffekter og norsk tale- syntese.
Få verden tettere på.

HMSnr. 255604. Artnr. AF-P1

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

ULTRACANE

MOBILITETSSTOKK MED ULTRALYD
Varsler deg om hindringer fra
bakkeplan til hodehøyde ved
hjelp av vibrasjon i håndtaket.
HMSnr. 265943. Artnr. AU-1-125

Aasto

Se hvem som ringer.
Dato og tid helt lydløst.

Hjelpemidler
HMSnr. 255606. Artnr. AD-W1

publikk.no / iStockphoto.com

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
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#uleselig
To av fem nordmenn sliter med dårlig
merking og liten skrift på matvarer
Tekst: Thea Bårdsdatter Foslie

I synshemmedes aksjonsuke i starten av juni vekket vi til live Uleseligaksjonen som var en suksess for noen år tilbake. Over hele landet fikk
vi oppmerksomhet om budskapet: Informasjonen i samfunnet skal
være lesbar for alle.
Med sak i både Dagbladet, vi.no og på TV2,
ble det god drahjelp for også lokal medieoppmerksomhet. En populær vinkling hos
fylkeslagene som fikk til redaksjonelle
saker, var å ta med journalisten på butikken
og vise utfordringene med uleselig produktinformasjon. Mange fylkeslag fikk inn leserinnlegg i lokalaviser, og Oppland fylkeslag
sørget for tv-innslag i NRK Innlandet om at
det ikke er lett å lese det som står med liten
skrift på varer i butikken.
Mat kastes unødig
Hele 70 prosent av befolkningen har kastet
mat på grunn av uleselig datostempling
eller produktinformasjon. Det viser en
undersøkelse Blindeforbundet fikk gjort
til aksjonsuka.
I samme undersøkelse kommer det også
frem at to av fem nordmenn syns det er
vanskelig å lese produktinformasjon på mat
og drikke, og datostempling. 88 prosent av
disse, rundt 1,9 millioner mennesker, har
unnlatt å kjøpe varen på grunn av dette.
– Tallene fra undersøkelsen understreker
at denne problematikken er utstrakt
blant nordmenn. Blindeforbundet mener
at produsenter må bli bedre på å merke
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produktene sine med skrift som er
lesbar, og her spiller både skriftstørrelse,
plassering, fargevalg og kontraster inn,
sier forbundsleder Terje Andre Olsen.
Gir resultater
Allerede første uken etter at kampanjen
startet, uttalte flere produsenter at de
skal ta tak i problematikken. Rema 1000
ble bl.a. gjort oppmerksom på at datostemplingen på deres sylteagurk var
uleselig. De har bedt sin leverandør om å
forbedre merkingen. Tines crème fraiche
har datostempling trykket oppå annen
informasjon, de vil ta med dette videre.
Dette viser at kampanjen virker.
Del dine bilder med oss
Uleselig sin Facebook- og Instagram-side
fungerer som en plattform hvor alle
som oppdager et uleselig produkt er velkommen til å dele sine bildeeksempler.
Ta et bilde og del det på Facebook-siden
Uleselig, eller legg det ut på Instagram
med #uleselig og @uleselig.
Du kan også sende det inn til
uleselig@blindeforbundet.no
så deler vi for deg.

Ny førerhundskole:
Grunnsteinen på plass
Tekst og foto: Jørgen Juul

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har høytidelig lagt ned
grunnsteinen til det nye førerhundanlegget til Blindeforbundet i Ås.
– Jeg synes det er flott at dette bygget
er akkurat her i Ås, og nabo til Norges
miljø- og biovitenskaplige universitet og
Veterinærinstituttet. Da er dere jo tett på
Norges beste miljø for dyrehold, avl og
bioteknologi, sa Røe Isaksen i forbindelse
med grunnsteinsnedleggelsen.
Byggeprosjektet har en øvre prisramme
på 65,5 millioner kroner og bygget vil
være på 1200 kvadratmeter og ha kapasitet til rundt 50 hunder. 23. juni 2021
var datoen for grunnsteinsnedleggelsen.
Målet er at alt skal stå ferdig i november/
desember i år.

Grunnstein plasseres i gulvet: Arbeidsog sosialminister Torbjørn Røe Isaksen
plasserer grunnsteinen, som egentlig er
et messingskrin med symbolsk innhold,
ned i en nisje i gulvet.

Ny vri på organisasjonsopplæringen
Av: Aileen Safi Bjørnstad, prosjektleder

Tillitsvalgte og ansatte i Blindeforbundet
etablerer nå et utviklingsprogram for tillitsvalgte om organisasjonsarbeid. Planen
er at ulike typer undervisningsopplegg,
både fysiske og digitale, skal være klare til
våren 2022.
Allerede høsten 2021 vil testing av ulike
opplegg starte. Målet med opplæringen er å
få kunnskap om Blindeforbundet som organisasjon. Tillitsvalgte kan få et bedre grunnlag
for å være aktive medlemmer når styrene har
et felles kunnskapsgrunnlag. Dette vil igjen
styrke styret som team og gi klare rammer
for styrearbeidet.

I Kunnskapsbanken er det 10 temaer det er
viktig å gi kjennskap og kunnskap om, både
som medlem og tillitsvalgt. De tre viktigste
handler om organisasjonen vår, styret som
team og økonomi. De øvrige syv handler om
temaer som etiske retningslinjer, likestilling
og konfliktforebygging. I tillegg til dette
jobber vi for å utvikle et oppstartseminar
for nye styrer. Vi ser for oss at alle deler av
utviklingsprogrammet kan gjennomføres i
kombinasjon av digitale og fysiske opplegg.
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Et optimalt
rehabiliteringsløp

Av: Hilde Tuhus Sørli, Seksjonsleder service, Norges Blindeforbund

Når man opplever synstap, tar livet en ny vending. For å kunne delta i
samfunnet på lik linje med andre, vil man ha behov for rehabilitering
og opplæring. Hvordan fungerer dette i dag, og hvordan vil vi
egentlig ha det? Dette jobber Blindeforbundet med nå.

Bakgrunnen er landsmøtets vedtak fra
2019 om intensiv rehabilitering til arbeid
og utdanning ved synstap. Det er nedsatt
flere arbeidsgrupper for å følge opp vedtaket. Arbeidet er så langt blitt behandlet
på Sentralstyremøtet og på landsstyremøtet i juni. Og 16. juni ble det gjennomført et temamøte for medlemmer, likepersoner og ansatte på Zoom. Temaet skal
behandles på landsmøtet i september.
Hvordan er dagens situasjon?
En stor utfordring i dag er mangel på
samhandling mellom de ulike aktørene.
Individuell plan blir i for liten grad benyttet
for personer som mister synet. En annen utfordring er mangelen på kompetanse lokalt.
Det er få synspedagoger i kommunene, og
for liten kunnskap om hva som er mulig
innen synsrehabilitering og habilitering.
Nedbyggingen av Statpeds tilbud er urovekkende. Det er svært uheldig at Statped
i dag har mindre direkte kontakt med
personer som har mistet synet, enn tidligere.
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Manglende kunnskap om NAVs ulike spesialistkompetansemiljøer gir også utfordringer.
NAV lokalt og NAVs jobbspesialister har
ikke alltid kjennskap til den arbeidsrettede
veiledningstjenesten for personer med
nedsatt syn. Dermed er det ikke gitt at
man får den hjelpen man trenger.
Hvordan er det ideelle forløpet?
Et viktig overordnet mål er å sikre et koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert
rehabiliteringsløp hvor man tar utgangspunkt i personens synsnedsettelse, livssituasjon, egne ønsker og behov. Grunnleggende
for all rehabilitering skal være aktivt medborgerskap og samfunnsmessig likestilling.
Det ønskes å få på plass en kvalitetsstandard, slik at man møter kompetente fagpersoner i hele rehabiliteringsprosessen.
Standarden vil også sikre samspill mellom
ulike aktører, og at man får tilstrekkelig tid
til å oppnå mestring i ulike ferdigheter.
Innholdet i rehabiliteringsløpet skal bestå
av tre hovedgrep: ambulerende team, indivi-

duell plan og inntektssikring. Selve forløpet
foregår i fem faser. Fasene kan overlappe
hverandre og komme i ulik rekkefølge.
Faser i et rehabiliteringsløp
Når synstap oppdages, eller diagnose settes,
skal ambulerende synsteam umiddelbart ta
kontakt, og situasjonen skal kartlegges og
tiltak iverksettes.
Deretter skal det gis akutt og grunnleggende
rehabilitering for å sikre personlig sikkerhet
og selvstendighet i eget liv.
Man vil få tilbud om oppfølging innen
psykisk helse, grunnleggende opplæring i
digitale løsninger, mobilitet og orientering
og grunnleggende bistand til å mestre å bo
i eget hjem. Man skal få tilbud om besøk av
en likeperson. Det vil også gis oppfølging
av pårørende.

Hovedelementet i den tredje fasen
er utredning og planlegging. Det skal
utarbeides en individuell plan i samarbeid
med personen som har opplevd synstap.
Neste trinn er rehabiliteringsfasen som
har hovedfokus på jobbmestring, men også
andre arenaer i livet.
Den femte fasen handler om oppfølging.
Behov for oppfølging vil variere ut fra egne
forutsetninger og livssituasjon, og for mange
vil den vare livet ut.
I hele prosessen skal den enkeltes ønsker og
behov være styrende.

Storslått pilegrimsferd
I sommer har pilegrimer fra
KABB (Kristent arbeid blant
blinde og svaksynte) vandret 10 mil fra Stiklestad i
Verdal til Trondheim. «Et
utradisjonelt pilegrimsfølge
på 22 personer med rullator, blindestokker og førerhunder», skriver avisen
Vårt land.
– I dette fellesskapet er jeg
ikke en byrde, sier pilegrim
Sissel Tytlandsvik, til avisen.
Grete Bergersen (65), ledsager og Sissels venninne
gjennom fire tiår forteller til

Vårt Land at følget underveis
har tatt i bruk alle andre
sanser enn synet: De har
kjent gresset mot huden,
smakt moreller og nystekte
vafler. Og de har lyttet til
historiefortelleren Oddny
Gumaer, og sokneprest og
turleder Kjartan Bergslid.
Generalsekretær i KABB,
Øyvind Woie, tok initiativet
til turen. Han er også
intervjuet i Vårt Lands
store dekning av saken.
– Vi har gått i vakkert, men
bakkete og gjørmete trønderlandskap med villbringe-

bærkratt opp til halsen.
– Brennesle vokser tett langs
leden, og det er få tau og
gelendre, forteller Woie til
Vårt Land.

Foto: KABB
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Spennende sendinger på Radio Z i høst
Hver ukedag kl. 9–10 får du Z Ni direkte på
Radio Z med aktuelt innhold for deg
som medlem/ansatt. Sendingene starter
opp igjen etter ferien 16. august.
Fra mandag 23. august, og to uker
frem er det fullt fokus på årets Stortingsvalg. Det blir partilederutspørringer og
informasjon om hva du kan forvente av
tilrettelegging i forbindelse med valget.
I Z Ni sendes en forkortet utgave av partilederutspørringene, på Radio Z Podkast får
du fullversjonene.
Lettlestavisen Klar Tales digitale valgavis
blir innlest. Hør den på Radio Z fredag
27. august kl. 10, lørdag 28. august kl. 15
og søndag 29. august kl. 19.
Norges Blindeforbund Ungdoms
landsmøte sendes direkte 3.-5. september.
Blindeforbundets landsmøte sendes i
sin helhet 23.-26. september. Det hele
starter med en konferanse med tema
rehabilitering den 23. september.

Foreldrekurset 29.-31. oktober er
planlagt å sendes direkte.
Norges Blindeforbunds landsstyremøter
overføres nå på Radio Z. Det avholdes
tre helgemøter i året. Neste ut er møtet
26.-28. november.
På facebook.com/radioz og på
blindeforbundet.no/radioz vil sendeplan
og tidspunkt fortløpende oppdateres.
Radio Z hører du på
blindeforbundet.no/radioz
På blindeforbundet.no/lyd finner du
snarvei til Radio Z, samt annet
lydmateriell fra Norges Blindeforbund,
blant annet Radio Z Podkast.
Podkasten finnes også på andre
tjenester der podkaster er tilgjengelig, blant
annet i iTunes og på Spotify.

Hjelp – vi har en blind pasient
Det er ikke alltid like enkelt å være svaksynt eller blind pasient. Alle har vel en
opplevelse av hvordan det ikke bør være. Blindeforbundet har nå med bakgrunn i
sanne historier laget en humoristisk informasjons-pakke rettet mot helsepersonell
ved hjelp av dukkefilmer. Filmene ligger på forbundets YouTube-kanal.
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MiniVision 2 - den beste telefonen for svaksynte
- Store taktile knapper
- Enkel og talende meny
- Trådløs lading inkludert
- Stor skrift
- Fantastisk lyd, og talestyring
- Send SMS ved å lese inn meldinger

Vi hjelper øynene dine!
www.adaptor.no
tlf: 23 21 55 55

Svaksynte, Knut Frode, er konsulent hos
oss i Medvind Assistanse og har vært med
å tilpasse vår tjeneste slik at din hverdag
med BPA blir enklere.
Les mer om oss på www.medvindassistanse.no
Tlf: 98 90 90 30 /post@medvindassistanse.no
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Tilrettelegging for valgdeltagelse
Tekst: May Britt Haug | Foto: Oslo kommune

Det er en menneskerett å avgi stemme ved et valg. Mandag 13. september er det
igjen duket for stortings- og sametingsvalg i Norge. Hva kan du som svaksynt eller
blind forvente deg av tilrettelegging i forbindelse med valgdeltagelsen?
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Valgkortet
Valgkortet gir deg informasjon om hvor du
kan stemme og hvordan. Informasjonen som
står på kortet finner du også på valg.no. Nytt
av i år er at det har kommet med en egen
presisering om bruk av ledsager/hjelper:
Har du en psykisk eller fysisk funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan stemme
alene? Da har du rett på å få hjelp til å
stemme av en valgfunksjonær eller en annen
person som du selv peker ut. Dette er en av
endringene som er gjort i valgloven før årets
valg. Du trenger ikke ta med valgkortet når
du skal stemme, men du må for all del ikke
glemme legitimasjon.

slik at du kan avgi din stemme på egenhånd,
forteller Kristina Jørgensen, kommunikasjonssjef i Valgdirektoratet. Men har du
behov for assistanse, kan du få hjelp av en
person du velger selv.

Fra i år av vil også de aller fleste kun motta
digitalt valgkort via din digitale postkasse
(digipost eller e-boks) eller i altinn.no.
Personer som har reservert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret,
eller som ikke har oppdatert eller bekreftet
kontaktinformasjonen sin i registeret de siste
18 månedene, kommer til å få valgkortet
tilsendt på papir som før.

Har du forhåndsstemt, kan du ikke stemme
en gang til på selve valgdagen.

Transport
Kommunene har ansvaret for å legge til
rette for valgdeltagelse og flere bistår derfor
med transport. Kontakt kommunen for å
få hjelp med transport. Det er også mulig å
stemme hjemme.
– Det grunnleggende prinsippet er at valglokalene skal være tilgjengelig og tilrettelagt

Forhåndsstemme
Du kan forhåndsstemme fra 10. august til
10. september.
Kontakt kommunen om hvor det er mulig å
avgi forhåndsstemme, eller se på valglokaler.
no for å finne et stemmelokale nær deg. Du
kan forhåndsstemme i andre kommuner enn
der du bor, også i andre land.

Stemmesedler
Stemmeseddelen er et A4-ark som brettes
til A5. Yttersiden har en oransje farge ved
stortings- og sametingsvalget og denne skal
vende ut når seddelen er brettet. Partienes
navn skal vende inn, slik at ingen kan se hvilket parti du stemmer på. På den ene enden
finnes det en taktil merking, slik at det blir
enklere å kjenne hvilken vei den skal brettes.
Ved stortingsvalg kan du renummerere kandidater og du kan stryke kandidater. Det gis
ikke anledning til å gi personstemmer eller
slengerstemmer ved stortingsvalg.

Det er laget en generell stemmeseddel med
punktskrift og noe større skrift på. Her er partiene listet opp alfabetisk. Det er risset opp
en rute foran partiets navn hvor du setter et
kryss. Det følger med en veiledning i punktskrift og storskrift. På denne type seddel er
det ikke mulig å gjøre endringer på kandidatene på enkeltpartiers lister.
Fargebruk, størrelse og bretteprinsipper er
likt for begge kategorier stemmesedler.
– Kommunene skal ha stemmesedler med
punktskrift tilgjengelig i alle valglokaler. Ikke
vær redd for å spørre etter dem, oppfordrer
Jørgensen.
På blindeforbundet.no/kampanjer/valg finner du en oversikt over alle partienes stortingskandidater.
Valgavlukket
Selve valglokalet skal være egnet og tilgengelig slik at alle skal benytte seg av det. Valgdirektoratet anbefaler at selve avlukket skal ha
godt lys, bordplater i høyde for de som også
har behov for å sitte og informasjon i storskrift, punktskrift og illustrasjoner om hvordan du skal stemme.

Valglovens § 9-5 5. ledd:
«5) En velger som på grunn av psykisk eller
fysisk funksjonsnedsettelse ikke kan stemme
alene, kan etter eget ønske få hjelp av en
stemmemottaker eller en annen person som
velgeren selv peker ut. En stemmemottaker
skal gjøre hjelperen oppmerksom på at vedkommende har taushetsplikt. Hvis et stemmestyremedlem eller en valgfunksjonær på
valgtinget mener at velgeren ikke oppfyller
kravene til å motta hjelp, avgjør stemmestyret om velgeren oppfyller kravene».
– Det er viktig at alle får en god opplevelse når
man avgir sin stemme, og at de som ønsker
det får hjelp. Vi håper lovendringen gjør det
lettere for synshemmede og andre å få avgitt
sin stemme. Man trenger ikke ha med mer
enn en person i avlukket, og man kan selv
velge hvem dette skal være, sier Jørgensen.
På www.blindeforbundet.no/kampanjer/
valg er det samlet informasjon om valgdeltagelse, partienes valglister er tilgjengeliggjort, samt informasjon om valgmateriell
for kommunen. Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) har også lest inn aller partiprogrammene.

Kassettene hvor stemmesedlene ligger, skal
du finne foran deg. Partiets navn i svartskrift
og punktskrift skal stå foran på kassetten.
Ved behov for hjelp
Valgfunksjonærene i valglokalet skal hjelpe
deg om du har behov for praktisk hjelp.
Valgloven ble endret 12. mars 2021. Nå kan
du selv velge den som skal bistå deg, om
du har behov for hjelp. Velger du en annen
som skal bistå enn valgfunksjonæren, så
trenger ikke valgfunksjonæren være med
inn i avlukket.
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Hva mener stortingspartiene om temaer
av betydning for svaksynte og blinde?

Vi har gjennomført partilederutspørring

1. Funksjonshemmedes organisasjoner
ønsker at NAV skal administrere den
nasjonale TT-ordningen og at den skal
være en rettighet for å skape likhet for
alle. Stiller partiet seg bak dette?
2. Kan partiet si ja til at det stilles krav til
universell utforming i likestillings- og
diskrimineringsloven på området arbeid,
også når det gjelder IKT?
3. Støtter partiet en rettighetsfesting
av BPA-ordningen uavhengig av hvor
mange timer en har behov for?
4. Når det gjelder Statped, ønsker
partiet at små fagmiljøer, så små at
det er krevende for kommuner å ha
kompetanse i samtlige fag på alle nivå,
skal være sentralisert?
5. Kan dere stille dere bak at det blir
laget nasjonale kompetansekrav til
synskontakter?

20

Audun Lysbakken,
leder Sosialistisk venstreparti
Foto: Stortinget

1. Vi ønsker å utvide TT-ordningen og gjøre
den nasjonal. Vi har ikke tatt stilling til
om NAV skal administrere den, men det
må være like rettigheter for alle over
hele landet. Vårt forslag er en nasjonal
TT-ordning der hver enkelt skal få 200
turer i året.
2. Ja. Vi er opptatt av dette på en rekke
områder, for det er et stort problem for
det norske samfunnet at vi ikke klarer
å ta alle menneskers ressurser i bruk. Vi
har langt igjen til et universelt utformet
arbeidsliv i Norge, men SV går foran på
Stortinget for å fremme de forslagene
som trengs.

3. BPA skal være en individuell rett,
og vi vil at det skal tildeles når
timebehovet er satt til ti timer i uken.
BPA skal finansieres av staten gjennom
folketrygden og ikke av den enkelte
kommune, fordi dette må være en lik
rettighet i hele landet.
4. Vi mener at kuttene til Statped må
reverseres. Det er ikke forsvarlig å
bygge ned fagmiljøer før vi har den
kompetansen som trengs rundt om i
landet, og det er også begrenset hva
slags høyt spesialisert kompetanse
kommunene har mulighet til å bygge
opp over alt. Alle barn skal ha like
muligheter til å lære, og å beholde de
små fagmiljøene sentralt er en viktig
del av det.
5. Ja, det kan vi. Det er viktig å ha
nasjonale standarder, rettigheter som
er like over hele landet, og folk skal
oppleve å bli møtt med forståelse og
kunnskap og få hjelp når de trenger det.

Guri Melby, leder Venstre

det behov for å bedre tjenesten, og vi
er åpne for å vurdere hva som gir den
beste løsningen for enkeltmenneskene.
2. Helt klart at også IKT må være en del av
diskrimineringslovverket. Det må være
et mål om at alle offentlige bygg og
alle offentlige hjemmesider, skal være
universelt utformet. Dette er et veldig
omfattende arbeid, noe som gjør at det
går sakte, men det er viktig at vi har
tydelige målsetninger og stiller klare
krav til kommuner og alle andre.
3. BPA gir en reell frihet over eget liv, og
det er viktig at friheten er tilgjengelig
for alle. Vi ønsker oss en fleksibel
BPA. Det er viktig at vi ansvarliggjør
kommunene mer, slik at dette blir en
rettighet som er et godt og reelt tilbud,
også til de som ikke nødvendigvis har
behov for så veldig mange timer.
4. Ja, det ønsker vi. Nå spisser vi Statped,
slik at de skal fokusere på områder
der det er veldig små fagmiljø, og det
ikke er mulig for kommunene å ha
kompetanse. Særlig sansetapsgruppene
er et område der Statped skal beholde
både kompetansen og ansvaret.
5. Nasjonale kompetansekrav er ikke et
spørsmål som vi har konkludert på, men
det er et godt innspill. Vi tar det med oss
i det videre arbeidet, slik at vi sikrer at
alle synshemmede som i dag opplever å
få lite hjelp, vil få bedre hjelp.

Foto: Venstre, Flickr

1. Det viktigste er at TT-ordningen er god
over hele landet, og at den har høy
kvalitet. I mange deler av landet er
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kompetansemiljøene holdes på et godt
nivå, slik at de som er ansatte i skole og
rundt omkring i kommunene får den
bistanden og veiledningen de trenger
også framover.

Sylvi Listhaug,
leder Fremskrittspartiet
Foto: Stortinget

5. Ja. FrP stiller seg helt og fullt bak
kravet om å sørge for at kommunene
ivaretar synshemmede på lik linje
med mennesker som har andre
funksjonsnedsettelser.

1. Ja. Det er utrolig viktig at alle uansett
hvor de er i Norge får like muligheter,
og det å komme seg rundt og være
sosial en veldig viktig del av livet. Vi har
programfestet at vi ønsker en nasjonal
TT-ordning som fungerer i hele landet.
2. Ja. Vi støtter universell utforming i det
offentlige rom og i offentlige bygg, og
EUs IKT-forslag. Vi vil jobbe aktivt for å
legge enda bedre til rette for at personer
med funksjonsnedsettelse skal kunne
komme inn i arbeidslivet, det er viktig
for mennesker å kunne utnytte evnene
sine.
3. Absolutt. Vi ser at BPA ikke fungerer
godt nok i en del kommuner, derfor
må det gjøres mer. NAV bør ta
kostnadene, og det bør regnes som et
likestillingsverktøy, ikke som en del
av helselovgivningen som det er i dag.
Brukerne skal selv få bestemme over
hjelpen de mottar, uansett om trenger
flere eller færre enn 25 timer i uka.
4. Vi var skeptiske til endringene i
Statped, og hvis den nye organiseringen
fungerer dårlig, må vi ta den opp
til en ny vurdering. Vi vil bidra til at
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Arild Hermstad,
nestleder Miljøpartiet De Grønne
Foto: Pernille Sommer

1. Ja. Det er store forskjeller på
kommunene i Norge, og man skal ha
like gode tilbud uansett hvor man bor.
Vi har lyst til å prøve nye teknologier
og transportløsninger i distriktene, for
et mer brukervennlig kollektivtilbud,
også for personer med nedsatt
funksjonsevne.
2. Ja, vi har programfestet at
funksjonshemmede skal ha likestilt
deltakelse. Vi er opptatt av å få
det inn i lov, og IKT bør også inn i
diskrimineringslovverket. Dessverre
blir ikke alltid denne typen lover

fulgt opp i praksis, så man må ha et
kontrollapparat og kunne bøtelegge
regelbruddene.
3. Vi mener at man må kunne tilby BPA
uavhengig av antall timer, og uavhengig
av alder, kjønn eller postadresse. Vi
ønsker en utredning om BPA-ordningen
bør fullfinansieres av staten og om
ansvaret bør flyttes til arbeids- og
sosialdepartementet.
4. Det er vanskelig å si ja eller nei her. Vi er
ikke spesielt tilhengere av sentralisering,
men det finnes tilfeller der det er
nødvendig for å sikre et tilfredsstillende
tilbud. Men det kan og det bør finnes
muligheter for å løse noen oppgaver
gjennom interkommunale samarbeid.
5. Ja. Staten må tilrettelegge for at
kommunene får sikret kvaliteten
til synskontaktene, og sørge for at
kommunene er i stand til å ivareta disse
oppgavene.

Tina Bru,
nestleder Høyre
Foto: Stortinget

allerede forvalter andre ordninger
for mennesker med særskilte behov.
Regjeringen vurderer også om
ordningen skal være en rettighet.
2. Ja. Vi er opptatt av å videreføre krav til
universell utforming ved utbygging av
boliger, infrastruktur og næringsområder,
og sørge for bedre etterlevelse av regelverk om universell utforming av IKTløsninger i offentlig sektor.
3. Vi har satt en timegrense, det viktigste
er at de med sterkest behov får dette
rettighetsfestet. Men vi mener at
kommunene bør kunne si ja til BPA
også for de med mindre behov. Dagens
ordning er ikke god nok, og vi har satt ned
et utvalg som skal foreslå forbedringer.
Jeg vil ikke utelukke at vi også kan
rettighetsfeste mindre behov i framtida.
4. Vi ønsker at Statped skal rendyrkes og
videreutvikles som en tjeneste for de
som trenger spisskompetanse. Det er
viktig at Statped fremdeles har mulighet
til å gi tjenester for å støtte opp om at
døve og tunghørte, blinde og svaksynte
får et godt tilbud i barnehager og en god
opplæring.
5. Vi mener det er riktig med tiltak som
kan motvirke ubegrunnet og uønsket
geografisk variasjon i tilbudet. Men
det er mange måter å løse dette på,
helsetjenestene har en plikt til å vurdere
en persons rehabiliteringsbehov, og
hvordan det imøtekommes er en
vurdering som pasient og helsetjeneste
skal gjøre i hvert enkelt tilfelle.

1. Det er naturlig å vurdere om TTordningen bør underlegges NAV, som
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Jonas Gahr Støre,
leder Arbeiderpartiet

5. Vi støtter at det må innføres en
bedre ordning enn den som er i dag.
Det viktige er at de synshemmede
får den hjelpen og oppfølgingen de
skal ha, og at de blir møtt av ansatte
med tilstrekkelig kompetanse. Men
kommunene er forskjellige, så å lage
firkantede kompetansekrav tror jeg
kommunene vil slite med.

Foto: Stortinget

1. Vi har programfestet at vi vil gjøre
ordningen til en nasjonal tjeneste, og vil
diskutere hvordan den skal organiseres.
Der vil vi være lydhøre for innspill.
2. Vårt mål er at Norge skal være
universelt utformet innen 2035. Det kan
høres ut som det er lenge til, men det er
ikke veldig lenge når du må gjøre dette
arbeidet grundig. Vi vil også legge til
rette for at IKT er universelt utformet.
3. Jeg kan ikke si her og nå at vi skal
rettighetsfeste BPA uavhengig av hvor
mange timer man har behov for, det
vil være en veldig stor endring. Men
i programmet vårt vil vi sørge for at
ordningen og finansieringen gir best
mulig universelt tilbud til de som
trenger og ønsker det i alle kommuner.
4. Det er veldig alvorlig hvis kutt i Statped
fører til at barn og unge ikke får den
opplæringen de skal ha. Vi har vært
opptatt av at de sterke fagmiljøene vi
har på dette området må ivaretas. Men
jeg vil ikke ta stilling til organiseringen
av systemene for spesialpedagogikk og
tilrettelegging her og nå.
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Ingelin Noresjø,
nestleder Kristelig Folkeparti
Foto: Thorbjørn Tandberg

1. Vi vil at TT-ordningen skal være en bred
nasjonal ordning. Vi har ikke konkludert
på om ordningen skal legges inn under
NAV eller være i fylkeskommunene,
men vi må ha rammer som gjør at den
oppleves og forvaltes likt over hele
landet.
2. Ja, i aller høyeste grad. Det er en skam
at mange blinde og svaksynte utelukkes
fra arbeidsmarkedet. Vi støtter krav
om universell utforming av arbeidslivet
der det er praktisk mulig, slik at vi får
et inkluderende arbeidsliv og samfunn.
Vi skal også jobbe for å få IKT inn i
lovverket.

3. KrF har vært en forkjemper for en
rettighetsfesting av BPA-ordningen. Nå
er det oppnevnt et BPA-utvalg som skal
foreslå endringer i ordningen, og vi vil se
hva de sier før vi tar stilling til konkrete
endringsforslag. Men BPA er en viktig
ordning for de som trenger den.
4. KrFs utgangspunkt er at beslutninger
og tiltak bør og skal ligge på et lavest
mulig hensiktsmessig nivå. Men blir
fagmiljøene for små, er det kanskje
ikke hensiktsmessig at de ligger
kommunalt. Da kan vi løfte dem ut på
fylkes- eller statlig nivå, eller benytte
interkommunale tjenester. Det er
kritisk at barna får det tilbudet som de
rettmessig har krav på.
5. Vi har ikke tatt konkret stilling til dette.
Men vi vil gjerne være i dialog med
Blindeforbundet om det.

ønsker også at pårørende til personer
med nedsatt funksjonsevne skal ha rett
til transportstøtte ved behov. Vi mener
det skal være en nasjonal rettighet uten
egenandel.
2. Vi ønsker en handlingsplan for
universell utforming som skal gjelde
fram til 2030 med fokus på bygg, IKTløsninger, samferdsel og offentlige
rom, som utdanningsinstitusjoner og
arbeidsplasser. Dette må håndheves
langt strengere enn det som er dagens
praksis.
3. Vi vil ha en lov om BPA som bygger på
FN-konvensjonen for mennesker med
funksjonsnedsettelse, som sikrer at alle
personer med nedsatt funksjonsevne
har en rett til å delta i samfunnet som
alle andre. Det skal være uavhengig av
antall timer de har behov for hjelp.
4. Vi ønsker minst mulig sentralisering av
tilbud som folk i hele Norge trenger. I
vårt alternative statsbudsjett har vi hatt
med at vi vil styrke Statped, for alle skal
ha lik rett på å kunne lære.

Silje Kjosbakken,
nestleder Rødt

5. Dette er et et godt eksempel på at
kommuneøkonomien må styrkes for å
sikre rettigheter og at oppfølging faktisk
skjer. Vi har ikke tatt konkret stilling til
akkurat synskontakter, men vi ønsker
å ha dialog med Blindeforbundet for å
lære mer om dette.

Foto: Ihne Pedersen

1. Vi mener man må rettighetsfeste en
nasjonal TT-ordning, og inkludere alle
med særskilte behov for det i den. Vi
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Anne Beathe Tvinnereim,
nestleder Senterpartiet
Foto: Senterpartiet

1. I utgangspunktet er vi åpne for å la
NAV administrere ordningen. Men det
største problemet er ikke hvem som
administrerer den, men at den er veldig
rotete. Vi må rydde opp i de altfor store
forskjellene.
2. Vi har lovet at det norske samfunnet
skal være universelt utformet innen
2035, og da er det mye som må gjøres.
Det handler om mer enn hvilke lover
man stiller hvilke krav i, det viktigste er
å gjøre jobben i virkeligheten. Men vi
er åpne for at dette kan rammes inn av
likestillings- og diskrimineringsloven.

3. BPA-ordningen blir ikke praktisert i tråd
med intensjonen, så den må styrkes
og gjøres mer rettferdig. Jeg skjønner
godt at de som trenger færre timer
også ønsker å få dette rettighetsfestet.
I utgangspunktet er vi positive til det,
og vi vil se på dette når utredningen om
ordningen kommer.
4. For at vi skal kunne ha små enheter i
Norge, må vi ha gode sterke sentrale
fagmiljøer som alle kommuner kan
benytte seg av. Statped er et godt
eksempel på det. Men disse fagmiljøene
er ikke nødt til å ligge i de største byene.
5. Det må være krav til hva en synskontakt
skal kunne bidra med. Men det
er ikke nødvendigvis manglende
kompetansekrav som er utfordringen,
men økonomi. Kommunene må ha god
nok økonomi til å kunne ha et godt nok
tilbud for blinde og synshemmede.

Partienes ledelse er stilt spørsmål om ni temaer totalt i radiointervju.
Kortversjon sendes i Z Ni på Radio Z fra 23. august. Fullversjon
legges fortløpende ut på Radio Z Podkast fra 23. august. Hør det på
blindeforbundet.no/lyd
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Prøv en lydbok fra KABB
Velg mellom 2800 titler i KABBs lydbibliotek

KABB leser inn det meste av kristen litteratur som gis ut i Norge.
•
•
•
•
•

Romaner og poesi
Andaktsbøker og trostanker
Tidsskrifter og organisasjonsblader
Fagbøker
Bibelen

Lån på samme plattform som NLB og bruk appen Lydhør.
Bruk QR-koden under, eller ring oss for å registrere deg som låner.

Kontakt oss gjerne på
telefon: 69 81 69 81
e-post: bibliotek@kabb.no
www.kabb.no

Helt sjæf med BPA Nord!
Vi i BPA Nord ønsker at alle i landsdelen skal få
være helt sjæf i sin egen hverdag. Siden 2014
har vi gjennom Privat Omsorg Nord tilbudt denne
tjenesten i nordnorske hjem. Da etterspørselen
etter våre tjenester har økt betydelig de siste
årene, har vi valgt å etablere oss i en helt egen
BPA-drakt, nemlig BPA Nord.

Jeg elsker at jeg kan få være
min egen sjef. BPA Nord har gitt
meg den stabiliteten og friheten
jeg behøver slik at jeg bare kan
tenke på å leve livet mitt med
minst mulig begrensninger. Det
er helt sjef!
Peter, 28 år

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby og hjelpe deg med!
Telefon: 406 22 364 | E-post: post@bpa-nord.no | www.bpa-nord.no

27

Digitale løsninger
må inkludere alle

Tekst: Irene Elise Hamborg, daglig leder Norges Blindeforbunds Ungdom (NBfU)

Tilgang til høyere utdanning for alle, uavhengig av bakgrunn, er
en sentral verdi vi i NBfU deler med stortingspolitikerne. For snart
halvannet år siden lammet pandemien Norge og skapte en ikke-planlagt
digital revolusjon. Den har vist oss tydeligere enn noen gang hvor viktig
universell utforming er.
Det siste året har gapet mellom dem som
behersker og dem som ikke behersker
digitale flater blitt langt mer merkbart.
Livene våre har i stor grad blitt flyttet til
de digitale flatene, og ikke bare jobb eller
studier, men også sosiale sammenkomster
foregår nå der.
NBfU er opptatt av at grunnskoleutdanningen sikrer de digitale ferdighetene en
behøver i dagens samfunn, og at unge
blinde og svaksynte har lik tilgang til høyere
utdanning som seende. Et likestilt samfunn
har skoler som er universelt utformet, og
gode systemer for å sikre øvrig individuell
tilrettelegging for alle som har behov for
det. Universell utforming er langt mer enn
utforming av fysiske områder, det er også
alle de ulike delene av et digitalt studieliv.
På samme måte som det hjelper lite med en
rullestol dersom det ikke finnes en rampe,
hjelper det lite med et godt innleveringssystem dersom det ikke er kodet riktig.
Mer krevende studiehverdag
Under pandemien har NBfU fått mange
tilbakemeldinger fra studenter som opplever at studiehverdagen er blitt vanskeli28

gere under korona. De setter søkelyset på
de digitale systemene, kompetanse innen
universell pedagogikk og studentenes
egne digitale ferdigheter.
For å få bedre oversikt over medlemmenes
studiehverdag gjennomførte vi i mars en
undersøkelse om digitale ferdigheter. Kort
oppsummert ser vi et stort gap der dessverre, så mange som 30 prosent opplever
at de har digitale utfordringer hver dag.
Hva vi har fått til og veien videre
Det skjer mye bra på utdanningsfeltet når
det kommer til universell utforming. Et
viktig førstesteg er at det fra i år ikke bare
stilles krav til universell utforming av IKT
av nye nettløsninger ved universiteter og
høgskoler, men også eksisterende løsninger.
NBfU følger med, og jobber kontinuerlig opp mot politikerne og sektoren for å
forbedre hverdagen til studentene våre. Vi
har, sammen med Blindeforbundet, fått
inn viktigheten av universell utforming i
UH-sektorens nye digitaliseringsstrategi.
Dette er en kjempeseier!

Vi har deltatt i politiske prosesser for å
løfte frem våre medlemmers opplevelser.
Det er holdt to innlegg på Universitets- og
høgskolerådets seminar om universell utforming som eneste interesseorganisasjon,
og intervjuet vi gjorde i avisen Khrono ble
brukt på en landsomfattende konferanse
om universell utforming i regi av Barne-,
ungdoms og familiedirektoratet.

Universell utforming gjør livet lettere for
oss alle, uavhengig av om man har nedsatt
syn eller ikke. Vi er derfor veldig glade for
at kravet om handlingsplaner for universell utforming og individuell tilrettelegging
ligger i forslaget til ny lov for universiteter og
høyskoler. Vi skal minne skolene på å snakke
med studentene sine, og sikre medvirke fra
dem som selv vet hvor skoen trykker.

Vi jobber systematisk med temaet. Det skal
ikke være opp til enkeltelever å gjøre undervisningen tilgjengelig. Det skal heller ikke
være opp til den enkelte lærer/foreleser
å bruke fritiden på å tilrettelegge. Det er
tydelig at man trenger å heve kompetansen
til lærere, foredragsholdere og andre ansatte, både om universell utforming generelt, og universell pedagogikk spesielt.

Det siste vi ønsker er ungdommer som ikke
søker høyere utdanning på grunn av fraværet av en universelt utformet studiehverdag. Det vil bidra til å øke forskjellene i samfunnet som man forsøker å minske med
universell utforming. Digitale ferdigheter
er nødvendig og må med for å motarbeide
digitalt utenforskap, skape muligheten til
større selvstendighet og deltakelse.

Gratis briller til barn – kampanje fra
Blindeforbundet fortsetter i høst
Etter at regjeringen i 2019 bestemte
å kutte brillestøtten til barn, opplever
mange familier at de må prioritere knallhardt for å kunne gi barna sine de brillene
de trenger. Blindeforbundet krever gratis
briller og synstest til alle barn under 18 år.
Hva vil de ulike partiene gjøre med
brillestøtten?
• KrF, Ap, Rødt, SV, Sp og MDG mener
den nåværende ordningen for
barnebrillestøtten må endres.
• FrP og Venstre mener ordningen
må vurderes.
• Høyre er eneste parti som mener det
ikke trengs noen endringer i ordningen.
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Svømmetalentet Gabriel
brenner for paraidretten
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Privat

Norges første paraidrettssenter åpnes i Trondheim i januar
2022. Gabriel skal bidra til at flere barn, unge og voksne med
funksjonsnedsettelse deltar i idretten.
Da Gabriel Rognes Steen fra Trondheim
var seks år fant han sitt kall og talent
innen idrett.
– Jeg prøvde forskjellige idretter for å finne
ut hva som passet med synet mitt. Det jeg
trivdes best med var svømming. Jeg følte
en trygghet i vannet, der kan alle se dårlig,
forteller 17-åringen som er svaksynt.
Siden da har Gabriel drevet aktivt med
svømming. Nå trener han 12-14 ganger i
uka og er flere ganger innom Toppidrettssenteret i Trondheim.
Etter 1,5 år uten noen konkurranser, kunne
endelig Gabriel delta i Para-EM på Madeira i
mai. Det ble gode tider i bassenget: Personlig
rekord på alle øvelsene og ny norsk rekord. På
100 meter bryst svømte han inn til en fjerde-

plass med en kjempetid på 1.10.6, og perset
med 6 sekund.
Gabriel var tatt ut til å konkurrere under
Paralympics i Tokyo i år, men da han deltok
på verdenscupen i Berlin i juni, ble planene
brått endret.
– Jeg tok en synstest der og det viste seg at
jeg ser for godt til å være parasvømmer. Det
var litt trist, for jeg hadde jo planer om å
delta på Paralympics. Men sånn er det, jeg
skal uansett fortsette med svømmingen.
Norges første paraidrettssenter
Gabriel engasjerer seg for paraidretten og var
derfor ikke vond å be da han ble spurt
om å sitte i brukergruppen til Norges første
paraidrettssenter.
– Jeg tror de fleste med funksjonsnedsettelser vet om mulighetene som finnes innen
paraidretten, men at mange ikke har fått
prøvd å teste ut forskjellige idretter, sier han.
Det skal de få muligheten til på paraidrettssenteret. Her vil man finne alle forskjellige
apparater og få god informasjon og oppfølging. Idrettssenteret skal også bidra til å
heve kompetansen om paraidrett og tilrettelegging i idrettslag og i skolen.

Funnet sin plass: Svømmingen ble Gabriel
Rognes Steens idrett og lidenskap. Nå
satser han på karriere og medaljer.
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Gabriel kommer med et råd til andre som
vil prøve ut paraidrett.
– Prøv deg bare fram. Det tar tid, men etter
hvert så finner du noe du liker.

Klar Tale med digital valgavis
25. august kommer Klar Tales valgavis. Det
er en lettlest avis som omhandler årets
stortings- og sametingsvalg.
Bestill avisen på www.klartale.no helt gratis.
Da får du samtidig tre uker gratis tilgang til
aller saker merket med pluss på klartale.no.
Valgavisen kommer kun gratis i digital
versjon. Klar Tales ordinære abonnenter vil
få den i papirutgave.

Valgavisen kommer på lyd; som podkast,
som CD, via blindeforbundet.no/lyd. Hør
den også på Radio Z fredag 27. august kl. 10,
lørdag 28. august kl. 15 og søndag 29. august
kl. 19, www.blindeforbundet.no/radioz
Ønsker du valgavisen i punkt har du
muligheten gjennom punktskrift-trykkeriets
prosjekt «Full kontroll med fingrene».
Trykkeriet har gjort alt klart for produksjon.
Tilbudet er gratis. Telefon 55 54 69 10,
e-post trykkeriet@blindeforbundet.no.

Kurstilbudet 4. kvartal 2021
Pandemien har i stor grad påvirket Blindeforbundets kursvirksomhet ved våre
syn- og mestringssentere. Noe har blitt avlyst, noe er flyttet og noe er satt
opp ekstra i årets tre siste måneder. Tilbudet er variabelt med temaer som
IKT, livsmestring, mobilitet, hjernerelaterte synsvansker og familiekurs.
Se blindeforbundet.no, bruk gjerne qr-koden. Heller ikke nøl
med å ta kontakt pr. telefon eller e-post.

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
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Fylkesstyrer og representanter etter årsmøtene 2021
Akershus
Leder: Arild Hagen. Nestleder: Tore Glærum.
Styremedlem: Ingunn B. Kleven, Sissel
Sørensen Bye, Inger Henningsson.
Vara: Truls Storm-Jansen, Kirsti
Holbæk-Hanssen.
Landsstyrerepresentant: Arild Hagen.
Landsmøtedelegater: Arild Hagen, Tore
Glærum, Inger Henningsson, Kirsti
Holbæk-Hanssen.
Aust-Agder
Leder: Brit Ingvild Fredriksen. Nestleder: Rita
Vindholmen. Styremedlem: Tor Inge Arntsen,
Olav S. Nielsen, Britta Tranholm Hansen.
Vara: Torbjørg Thorsen, Jens Dietrichson.
Landsstyrerepresentant: Rita Vindholmen.
Landsmøtedelegater: Arnt Beckstrøm Holte,
Brit Ingvild Fredriksen.
Buskerud
Leder: Kåre Kjennerud. Nestleder: Arvid
Meløy. Styremedlem: Liv A. Hansen, Nan
Snarheim, Paul Olav Sandhei.
Vara: Wenche Hesland, Jan Gunnar
Johannessen.
Landsstyrerepresentant: Kåre Kjennerud.
Landsmøtedelegater: Kåre Kjennerud, Liv A.
Hansen, Nan Snarheim, Egil Rasmussen.
Finnmark
Leder: Stein Wiggo Olsen. Nestleder: Alesia
Andreassen. Styremedlem: Synne Sandtrøen,
Unni Salamonsen, Gunhild D. Eriksen.
Vara: Herman Jenssen, Hassane Amadou.
Landsstyrerepresentant: Stein Wiggo Olsen.
Landsmøtedelegater: Stein Wiggo Olsen,
Alesia Andreassen.
Hedmark
Leder: Ellen Østborg. Nestleder: Øystein
Hansen. Styremedlem: Mona Aaseth, Trond
Halmrast, Mona Lie.
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Vara: Erik Flengsrud, Ine Evine Dæhlin.
Landsstyrerepresentant: Ellen Østborg.
Landsmøtedelegater: Ellen Østborg, Øystein
Hansen, Trond Halmrast.
Hordaland
Leder: Magne Bjørndal. Nestleder: Sturle
Viketun. Styremedlem: Nina Sevaldsen, Lise
Bakkan, Magnus Fosse.
Vara: Michael Sønnesyn, Kari Sunde.
Landsstyrerepresentant: Magne Bjørndal.
Landsmøtedelegater: Magne Bjørndal, Sturle
Viketun, Sølvi Marie Risøy, Nina Sevaldsen.
Møre og Romsdal
Leder: Jakob Havnsund. Nestleder: Kai
Corneliussen. Styremedlem: Marita T.
Henriksen, Cecilie Gujord, Torfinn Ruud.
Vara: Magne Sunde, Gurli Marlene Johansen.
Landsstyrerepresentant: Jakob Havnsund.
Landsmøtedelegater: Jacob Havnsund, Kai
Corneliussen, Torfinn Ruud.
Nordland
Leder: Aina Aronsen. Nestleder: Mary
Wallstad. Styremedlem: Martin Thorsen,
Guri Gregersen, Steinar Volden.
Vara: Dennis Thomassen, Sidsel Simonsen.
Landsstyrerepresentant: Aina Aronsen.
Landsmøtedelegater: Aina Aronsen,
Charleen Johansen, Steinar Volden.
Oppland
Leder: Sven Terje Garmo. Nestleder: Anette
Strandvik Olsen. Styremedlem: Jorun
Kalløkkebakken, Dag Nilsen, Stig Jakobsen.
Vara: Runa Kjøren Damgaard, Kathe Lisbeth
Kvilhaug.
Landsstyrerepresentant: Sven Terje Garmo.
Landsmøtedelegater: Sven Terje Garmo,
Anette S. Olsen.

Oslo
Oslo fylkeslag avholder sitt årsmøte
14. august. Dette er etter at Synspunkt har
gått i trykken. Deres valgresultat får du i
Synspunkt nr. 5.
Rogaland
Leder: Vibeke Kaarstad. Nestleder: Elena
D. Trifan- Østebøvik. Styremedlem: Thor
Dagfinn Bjelland, Johnny Stangeland,
Solfrid Eggen.
Vara: Einar Fagerheim, Atle Bylund Breda.
Landsstyrerepresentant: Vibeke Kaarstad.
Landsmøtedelegater: Vibeke Kaarstad, Elena
D. Trifan-Østebøvik, Cathrine Lie Watne.
Sogn og Fjordane
Leder: Michael Milde. Nestleder: Lars Erik
Sundal. Styremedlem: Liv Hilde Haraldsvik,
Tonje Einebærholm, Magnus Strand.
Vara: Melchior Leirmo, Alfred Brusegard.
Landsstyrerepresentant: Michael Milde.
Landsmøtedelegater: Michael Milde, Lars
Erik Sundal.
Telemark
Leder: Wenche B. Odden. Nestleder: Cecilie
Gill Kongsgård. Styremedlem: Brit B.
Eikehaug, Øivind Bekkevold, Harald Hustuft.
Vara: Aud Hartvigsen, Svenn Thore Oredalen.
Landsstyrerepresentant: Wenche B. Odden.
Landsmøtedelegater: Wenche B Odden,
Harald Hustuft, Cecilie Gill Kongsgård.
Troms
Leder: Knut Einar Hansen. Nestleder: Grete
Kongsbak. Styremedlem: Kjell Pedersen,
Arne Eriksen, May Vangberg Clausen.
Vara: Lars Nilsen Marakat, Ulla Lyngmo.
Landsstyrerepresentant: Knut Hansen.
Landsmøtedelegater: Knut Hansen, May
Clausen.

Trøndelag
Leder: Oddvar Øyan. Nestleder: Ingvild
Gregersen Myhre. Styremedlem: Ann Sissel
Jørgensen, Ida Sødahl Utne, Anne Sofie
Hafstad.
Vara: Jonny Gellein, Per Morten Aalberg.
Landsstyrerepresentant: Oddvar Øyan
(Trøndelag Sør), Ingvild Gregersen Myhre
(Trøndelag Nord).
Landsmøtedelegater: Oddvar Øyan (sør),
Ida Sødahl Utne (sør), Jørg Kunzendorf (sør),
Ingvild Gregersen Myhre (nord), Ann Sissel
Jørgensen (nord).
Vest-Agder
Leder: Helge Pedersen. Nestleder: Astrid
Hopland Svendsen. Styremedlem: Ernst
Hammerstrøm, Cathrine Ahlsen, Charlotte
Wesenberg.
Vara: Bente Brottveit, Tone Skeie Olsen.
Landsstyrerepresentant: Helge Pedersen.
Landsmøtedelegater: Helge Pedersen, Astrid
Hopland Svendsen.
Vestfold
Leder: Jorunn Austad. Nestleder: Per Werner
Larsen. Styremedlem: Sølvi Ørstenvik, Jan
Åge Paulsen, Anna Amundsen.
Vara: Mette Havnaas, Bente Bjelland.
Landstyretrepresentant: Jorunn Austad.
Landsmøtedelegater: Jorunn Austad, Sølvi
Ørstenvik, Per Werner Larsen.
Østfold
Leder: Margrethe Grothe. Nestleder Grete
Knudsen. Styremedlem: Svein-Erik Hansen,
Rune Fevolden, Malin Bjerke.
Vara: Meir Gallor, Camilla Skovdahl.
Landsstyrerepresentant: Margrethe Grothe.
Landsmøtedelegater: Margrethe Grothe,
Grete Knudsen, Svein-Erik Hansen, Rune
Fevolden.
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ANNONSE

Det er mye å tenke på for tiden.
Men…

DET ER VIKTIG Å HOLDE ØYE
MED GRØNN STÆR OGSÅ
Covid-19 kan ha ført til at vi prioriterer
annerledes, men synet er fremdeles
like viktig.
Hvis du eller en av dine nærmeste er
blant de 64 millionene mennesker over
hele verden som lever med grønn stær
(glaukom), synes du kanskje det er
krevende å behandle og holde lidelsen
under kontroll på en eﬀektiv måte.
Opphold eller stans i behandlingen
kan føre til synstap og varig skade på
synsnerven som i verste fall kan føre
til blindhet.
Det er viktig at du fortsetter å bruke
øyedråpene slik legen har foreskrevet,
og at du møter opp til regelmessige
kontroller og henter ut legemidlene
på apoteket.

Fortsett å holde øye
med synet og øyehelsen.
Gi grønn stær (glaukom)
den oppmerksomheten
den trenger.

www.santen.no
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Vitaminer til øynene dine
OPHTAMIN

Produsert
i Norge.

Ophtamin20 er et godt dokumentert vitamintilskudd, 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
inneholder viktige vitaminer og mineraler for å opprettholde et normalt syn.
Bestill på www.ophtamin.no eller ring oss på 908 55 004.
Vi sender fraktfritt ved bestilling over kr 500,-.
Vitamin C

Næringsinformasjon pr. tablett:
125 mg 156% RI
Lutein
2,5 mg

Vitamin E

75 mg

625% RI

Zeaxanthin

0,5 mg

Sink

20 mg

200% RI

Kobber

0,50 mg

Pris
pr. tablett:

fra kr.

2,14

50% RI

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

Priser: 180 stk. kr. 448,- / 360 stk. kr. 799,720 stk. kr. 1539,- / 1440 stk. kr 2995,-

Ophtamin-serien har eksistert i 14 år og
er et av de mest brukte kosttilskuddene
på markedet.

Ophta AS · 908 55 004 · OPHTAMIN.NO

Ophtamin for
ditt syns skyld.

Vanskelig å lese?

Lån lydbøker fra NLB!
• offentlig og gratis tilbud
• tusenvis av lydbøker
• aviser og tidsskrifter på lyd
Besøk nlb.no eller ring 22 06 88 10.

www.nlb.no
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Drevne leirjenter: Både
Kasthuri Sivananthan (t.v.) og
venninnen Abelone Norum
Morkemo har vært på leir i
mange år. I sommer stilte de
opp i hver sin lokalavis for å
fortelle om hvor mye leirene
betyr for dem.

Endelig kunne synshemmede barn og unge dra på sommerleir:

– Det føles rett og slett veldig godt
Skuffelsen var stor da fjorårets leirtilbud
fra Blindeforbundet måtte avlyses. Desto
større var gleden over at det i sommer har
vært mulig å kunne samles igjen:
Kasthuri Sivananthan (18) fra Sarpsborg
har i år fått være med på sin 15. leir. I den
forbindelse har hun stilt opp i Eidsvoll
Ullensaker blad og fortalt om leirenes
betydning for henne.
– Jeg kan takke leirene for både gode
vennskap og at jeg ble introdusert for
aktiviteter jeg nå elsker å holde på
med. Ikke minst har de betydd mye for
mestringsfølelse, selvfølelse og selvtillit,
sier hun til avisen.
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Hun synes det er deilig å feriere et sted
der synshemming er normalisert og der
god tilrettelegging gir stor frihet og
gode opplevelser. Hun fryder seg over
aktiviteter som klatring, lydgevær, zipline
og høydebanen som foregår på leir.
Mange har nok sett ekstra frem til å
møte gamle venner og bli kjent med nye
i år etter at leirtilbudet i fjor ble avlyst.
I år har Blindeforbundets barne- og
ungdomsavdeling (BUA) gitt de unge i
alderen 6-19 år seks-dagers leire, fordelt
over 6 uker. I tillegg til tre uker med Aktiv
familie. For å imøtekomme hensyn til
korona har det vært færre deltagere per
leir, men dermed flere uker med leir.

