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Forsidetitler:
Komiker Anne Kat. Hærland har båret på hemmeligheten i over 20 år
Tema: Slag

Forsidebilde: 
Anne Kat. Hærland har fortalt hele Norge at hun har øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP). I hennes nye show på Latter i Oslo tuller hun med alle mytene. Her er hun på scenekanten før showet. Foto: Line Lyngstadaas

Logo: Norges Blindeforbund
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Påminnelse 
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Vårt syn: Livsviktig folkeopplysning fra scenekanten

Nå går showet til Anne Kat. Hærland «Gudbedre» for fulle hus og til trampeklapp på Latter. Det hun gjør der, er kanskje den viktigste blindesaksprofileringen på mange år. I showet sitt fleiper hun hudløst med utfordringer som synshemningen gir henne og den manglende kunnskapen ute blant folk. At det er mange nyanser av blindhet, eller syn om du vil, er for folk flest ganske så ukjent. Enten ser du eller så ser du ikke! 

At Anne Kat. har RP er vi lei oss for. Men at hun velger å fortelle, og bruker humor for å få folk til å forstå, er vi takknemlig for. Dette er folkeopplysning av beste slag.

Informasjonssjef
Mia Jacobsen

Happy på Harrevann

Tekst: Arne Hauge, Altaposten

Balja full av røye ble redningen da tradisjonsrikt stengselsfiske etter tanalaks blåste sin kos.

Laksevante delegasjoner fra Blindeforbundets sørligste og nordligste avdeling møttes i juli ved Harrevann i Tana for å se hvordan stengselsfiske bedrives i munningen av den vide elv.
– Vi sedde garn. Å e dem henne? sa sørlendingene, som med liten kuling i trynet valgte å dra på langhav da bruk først skulle ut.
– Nu e dem vekke, sa noen fra Finnmark, som fikk et gledelig siste glimt av oransje redningsvest idet båt og folk forsvant i skomfokk rundt odden.

Tiltok i styrke
– Hæ? Vekke? Har dem gådd ned allereia? Ropte de andre, som ble trøstet med at når Stein Wiggo Olsen fra Hammerfest er med som los, så gås det sjelden ned. 

Forbundslederen for avdeling Finnmark er rett nok blind, men også meget vant med sjøen.

Garn ble satt på tre plasser. Man var etterpå usikker på presis hvor, men skråsikker på at det var i vannet. Alle garn ble siden funnet og fangst ble det i bøtter og spann. 66 røyer, 2 ørret og 1000 minner.

Gjengen skulle oppleve stengselsfiske, men værgud og arrangør meldte dårlig nytt. På tanaelva sto fokket mange meter til værs. Som plaster på såret fikk sørlendingene seg en forfriskende båttur på elva, og vendte hjem til campen med to fete tanalaks til middag.
– Me he fiska dem sjøll, løy de.

Uti vannet
Det ble også holdt kurs i bueskyting mot ballonger og tomme brusbokser og helst ikke folk som gikk forbi. I et utvidet padlebegrep ble det også vaflet omkring i kano og kajakk og brett og småbåt, og det ble badet. Mer eller mindre frivillig. Og her ved Harrevann som ellers, hvis det snubles så trilles det uti vannet. Brått en kveld kom også en trubadur fra Tana innom, og ga friluftsområdets fugleliv beskjed om hvor skapet skal stå.

– Søringan har invitert oss sørover. Neste sommer, sa et forventningsfullt medlem i Blindeforbundet Finnmark da campen var over.
– Vi skal ned til Vest-Agder. Til Kristiansand og sånn. Vi skal få oppleve tradisjonelt krabbefiske og alt mulig rart, ble det bekreftet.

Bilde: Turkledde kvinner og men sitter samlet rundt leirbålet.
Bildetekst: Trubadur og moll: Fuglelivet fikk seg en kveld med høyrøstet konkurranse da søringer og nordlendinger i Blindeforbundet møttes i Tana. Foto: Arne Hauge.

Leiaren i Sogn og Fjordane har ordet
Av: John H. Aarønes.

Sogn og Fjordane fylkeslag er eit lite lag med vel 150 medlemmer og vi får færre og eldre medlemmer for kvart år. Kontoret vårt ligg i Florø i same bygg som eit medisinsk senter. Det gir høve til å samarbeide med både private og kommunale helsetenester samt Helse Førde.

På årsmøtet høyrde vi om Lions bistandsarbeid i Afrika og hadde kurs om organisasjonsarbeid forutan vanlege årsmøtesaker, men også tid til sosialt samvære om kvelden. På haustmøtet vil vi leggje meir vekt på det sosiale. Hovudtema vert fysisk aktivitet og dialog mellom styre og medlemmar. Elles har vi årleg medlemsmøte i kvart av dei tre fogderia i fylket. Vi har også hatt eit felles styremøte med Rogaland og Hordaland på Solvik med vekt på organisasjonskultur og utveksling av tankar. Turen til Malaga som dei tre fylkeslaga i fellesskap arrangerer vart diskutert.

Fjell- og breturen i indre Sogn i slutten av august vart ein suksess. Du vil kunne lese om turen i Synspunkt. Veka etter gjekk turen til Kalvåg med 32 deltakarar. Fleire var med for første gong. Dei sa det gav meirsmak. Det var ein fin tur med flott ver. Vi har hatt ettertreningskurs for førarhundar ved hjelp frå førarhundklubben i Hordaland.

TT-saka har vore den interessepolitiske saka vi har jobba mest med. Vi hadde møte med samferdsleutvalet i fylket og mykje kontakt med administrasjonen i fylket for å sikre at det i år vart sendt inn søknad om TT-midlar. 

I aksjonsveka hadde vi kontakt med Firda billag. Dei hadde 64 nye bussar med universell utforming, noko vi gjorde pressen merksam på. No står det berre att å få dei til å bruke lyd for å annonsere haldeplassar. 

Trass i reduksjon i budsjettet til det halve på to år, prøver vi å gje medlemmane våre eit variert tilbod. Det kan vi takke vår daglege leiar for. Ho er god på organisering, skriv dei gode søknadane som gjev pengar til aktivitetar og finn dei gode løysingane. Takk for innsatsen din, Heidi! 

Bilde: Portrett av John H. Aarønes. Foto: Heidi Sårheim.

Har du hørt at ...

• Midt-Troms kontaktklubb av Norges Blindeforbund har vært på busstur til Senja. De kjørte gjennom et Norge i miniatyr; flate jordbruksområder på innersida, ville og forrevne fjellmassiv på yttersida, og svaberg og skjærgård lik de man kan se på Sørlandet. De besøkte det nedlagte Nikkelverket i Hamn og Grafittverket på Skaland. Det ble stoppet på Sør-Senja for å se og prøve både Milliondassen og Gulldassen. Og de kjente på magesuget når de skuet ut over det fantastiske juvet i Bergsfjorden. Tungeneset var av en helt annen karakter. Der er det bygd gangvei helt ned til svabergene.

Bilde: Gruppebilde av menn og kvinner med vakker natur I bakgrunnen.
Bildetekst: Midt-Troms kontaktklubb samlet. De tok bussen Senja rundt i mai. Foto: Midt-Troms kontaktklubb.

• Programbladet for tv og radio, som utgis i punkt fra Blindeforbundets punkttrykkeri i Bergen, har fått utvidet programoversikt. NRK P1+ har kommet inn i Radio-bladet. NRK Super sitt program kommer som et eget hefte i forsendelsen. Alle leserne får tilsendt NRK Super til å begynne med, men ønsker du det permanent, må du gi beskjed til trykkeriet. Telefon 55 54 69 10, e-post: trykkeriet@blindeforbundet.no.

• På www.appbibliotek.no er det samlet en rekke apper for smarttelefoner og nettbrett for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Rammetekst:
• Elever og studenter som ikke kan jobbe ved siden av studiene på grunn av sin funksjonshemming, kan søke Lånekassen om et ekstra stipend på kr. 3 549 per måned. Stipendet kommer i tillegg til ordinær studiestøtte og er behovsprøvd. Er du deltidsstudent, blir beløpet redusert tilsvarende. Du må ha søkt om ordinær støtte (vanlig søknad) før du kan søke om ekstra stipend. 

Skjemaet finner du på www.laanekassen.no, med navnet «Ekstra stipend for søkere med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming».

Legen/annen spesialist/fagperson med særlig kjennskap til din nedsatte funksjonsevne må bekrefte på skjemaet hvorfor du søker og ikke kan jobbe ved siden av studiene. 
Skjemaet sendes til Lånekassen, postboks 430, Alnabru, 0614 Oslo

Mer informasjon og spørsmål kan rettes til Lånekassen på telefon 21 49 60 00, eller via www.laanekassen.no. 

Søknadsfristen for stipend og lån for høsten 2016 er 15. november. 
For våren 2017 er fristen 15. mars 2017.

Mobbing av synshemmede elever
Tekst: Sverre Fuglerud

Blindeforbundet utfordrer nå myndighetene til å sette skolene bedre i stand til å hindre og forebygge mobbing av synshemmede og andre funksjonshemmede elever. 

Kunnskapsministeren har fått overlevert en rykende fersk undersøkelse, utført av Ipsos for Blindeforbundet i juni i år. Foreløpig har ikke myndighetene lovet strakstiltak.

Undersøkelsen viser at 65 prosent av syns-hemmede ungdommer fra 16–22 år har opplevd mobbing på skolen. For jenter er andelen over 70 prosent. Halvparten sier at mobbingen var alvorlig, og syv av ti at den har vart i mer enn ett år. Etter at saken har fått stor oppmerksomhet i media håper vi at det vil øke bevisstheten om situasjonen. 

Dessverre gjør skolene altfor lite. 41 prosent av skolene gjorde ikke noe med mobbesituasjonen. Blindeforbundet utformer nå en veileder som foreldre og lærere kan bruke for å oppdage og forebygge mobbing av synshemmede elever. Foreldre til synshemmede barn i alderen 8–18 år ble også intervjuet. Her sier noe under 40 prosent at barna blir mobbet. Men mange barn klarer å holde mobbingen skjult for foreldrene, og derfor er det naturlig at tallene er mye høyere hos ungdommene.

I undersøkelsen ble ungdommer og foreldre oppfordret til å gi tips om hva som kan gjøres for å hindre mobbing. Tipsene vil komme i veilederen som vil være klar i løpet av oktober.

Menneskene betyr mest
Tekst: May Britt Haug

Livets brutaliteter er skyld i at Arild Hagen (52) i dag har et sterkt engasjement i Blindeforbundet. Bare 48 år gammel får han blodpropp og hjertestans, med tre påfølgende hjerneslag. 

En vanlig septembermorgen for fire år siden står pappa Arild og smører matpakke til Emil (9), men dagen skal vise seg å bli et vendepunkt.

I et intervju med Radio Z forteller kristiansunderen, nå bosatt på Langhus i Ski, åpent om sin sykehistorie. Som følge av blodpropp både i ben og lunger får Arild hjertestans. Han er klinisk død i 21 minutter.

Han blir lagt i kunstig koma, og får så tre  påfølgende hjerneslag der han ligger.

Når han våkner fra koma, oppdager han med en gang at synet har blitt svært dårlig. Han har store synsfeltutfall på begge øynene.
– Synet har blitt bedre og bedre, og nå har det stagnert, forteller han med et smil.

Det Arild her beskriver er ganske vanlig for slagrammede: Sterkt synsfeltutfall som gradvis blir bedre og stagnerer. Mange opplever riktignok at det er vanskelig å opp-dage og formidle at synet har blitt svekket.

Klisjeen «nytt perspektiv på livet»
Arild er firebarnsfar og bestefar til tre. Hjemme på Langhus er det bare minste-
mann som bor, Emil, som nå har blitt 13. Han er ærlig på at hendelsene har gitt han og familien et nytt perspektiv på livet, det er ikke bare en klisjé.
– Jeg har blitt mye mer avslappet. Jeg gidder ikke å stresse om det er litt rotete, det er familien og vennene som betyr noe, forteller han oss med varme i stemmen.

Latteren sitter løst hos Arild, det er ikke vanskelig å sanse at han har det bra.

Voldsomt engasjement
Arild ble ufør etter slagene for fire år siden, men han «måtte jo ha noe å finne på», forteller han. Veien til Blindeforbundet ble derfor kort.

Han var aldri i tvil om at Blindeforbundet var noe for han og meldte seg kjapt inn.
– Jeg er jo i overkant sosial, så jeg kom fort i kontakt med noen, fortsetter han med et entusiastisk smil.

Etter kort tid ble han rehabiliteringskontakt. Nå er han også leder av Follo lokallag og styremedlem i Akershus fylkeslag.

Til tross for sykdommens herjinger har Arild en ekstrem kapasitet og en smilende innstilling hver og en av oss kan misunne. I tillegg til Blindeforbundet, engasjerer han seg i Hjernerådet, og vil etter hvert også bli mer aktiv i LHL Slag, en ganske nyopprettet organisasjon underlagt Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL). Arild oppfordrer sterkt Blindeforbundets ledelse til et tett samarbeid med LHL Slag, for å sette fokus på slag og syn.

Til slutt har han en sterk oppfordring til deg:
– Ut i skogen og opp i trærne, alle sammen.

Han er nemlig ikke i tvil om at noe kunne ha vært unngått med mer fysisk aktivitet i hans tilfelle. Riktignok er det arvelig med tykt blod i familien, noe som kan føre til blodpropper og hjerneslag. Men stillesitting, som han ifølge seg selv var verdensmester i, gjør ikke situasjonen noe bedre. 

Tema: Slag 

Bilde: Portrett av Arild Hagen. Han lener seg på rekkverket på verandaen. I bakgrunnen er det vakker natur.
Bildetekst: Utenom å nyte livet og familien er musikken og gitaren hans store hobby 
og lidenskap. Foto: Line Lyngstadaas.




Ble operert for grå stær som spedbarn: I dag kan Sigve se
Tekst: Kari Frantzen

To dager etter at Sigve kom til verden, fikk foreldrene vite at gutten deres var blind. Men heldigvis finnes det behandlingsformer som har gjort det mulig for den nå fem år gamle Sigve å se verden gjennom et par nesten helt friske øyne.   

Øynene til en liten baby er så små at det nesten er umulig å operere på dem. Men for godt trente og presise kirurghender er det mulig. Da Sigve var bare fire uker gammel, bestemte øyelegene at de ville operere bort den grå stæren som han ble født med. 
– Dagen etter at Sigve kom hjem fra operasjonen, var første gangen han så på meg. Vi fikk ordentlig blikkontakt. Det var kjemperart og jeg husker jeg tenkte: «Han ser meg», forteller mamma Mona. 

Mona og pappa Kjell Øystein tvilte aldri på beslutningen om å operere. 
– Den eneste muligheten Sigve hadde til å se, var å ta denne operasjonen. Kunne han lese veiskilt og i avisa i fremtiden, så var det godt nok for oss, sier Mona.

Stipend til forskning
Siden 2007 har professor Liv Drolsum og Symira Cholidis ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, fjernet grå stær og satt inn kunstige linser hos rundt 100 spedbarn. Operasjonen er kontroversiell – fordi den blir utført på så små barn. Nå har de mottatt et forskningsstipend på 480 000 kroner fra Norges Blindeforbunds forskningsfond som gir dem mulighet til å finne ut om operasjonen har hjulpet dem som har blitt operert – eller om man bør være mer restriktiv i fremtiden. 
– Resultatet av den studien vil være en kvalitetskontroll. Skal vi fortsette å operere disse små, eller skal vi være mer restriktive? Vårt inntrykk er jo at det går bra, men det holder ikke; vi må ha en studie i bakhånd, og det har vi muligheten til nå, sier Drolsum. 

– Studien vil være av stor internasjonal interesse fordi det er ulike oppfatninger i forskerverdenen om det er forsvarlig å operere inn kunstig linse på så små barn. Noen mener det er galskap, andre mener vi absolutt burde gjøre det, sier den erfarne kirurgen.  

Forskerne mener at hvis barna skal utvikle et så normalt syn som mulig, må det opereres tidlig. 

Mye oppfølging av barna
Det kreves mye av foreldrene etter en slik operasjon. Først var det spesiallagede 
kontaktlinser, og da Sigve var mellom et og to år begynte han med bifokale briller, forteller Mona:
– Han sto i stua med de nye brillene på og jeg kunne se hvordan han løftet blikket og så ut i verden. Han så ned igjen, og så opp og ut i verden igjen. Som om han forsto at: «Åh, ja, det er sånn disse brillene virker. Løfter jeg hodet, ser jeg utover verden. Og ser jeg ned, kan jeg se enkelte ting nærmere.» 

Blind uten operasjon
Grå stær-operasjoner er en av de vanligste operasjonene i verden, og Drolsum og Cholidis har utført tusenvis av dem. Men for å operere så små barn kreves en dyktig kirurg. Det kan virke skremmende, men det er likevel ikke til å stikke under en stol at uten denne operasjonen vil barn som Sigve, som er født med grå stær, forbli blinde:   
– Vi gir alt under en operasjon, fordi det må gå bra med disse små, sier øyelege Cholidis. 

Faktaboks:
Grå stær og spedbarn
• I perioden 2007 til 2016, som er det studien tar for seg, var det i gjennomsnitt åtte barn per år som ble operert på Oslo universitetssykehus. Dette gjelder barn som er operert for grå stær før de er ett år. 
• Det finnes ikke noe register over denne type operasjoner her i Norge, men trolig er det totalt 8–10 barn som blir operert for grå stær i Norge hvert år før ett års alder. 
• Sigve er ett av cirka hundre barn som kommer til å bli fulgt opp i det Norges Blindeforbund-finansierte forskningsprosjektet som starter i januar.

Bilde: Sigve på blåbærtur. Han viser stolt frem en blåbærplukker. I lyngen foran ham. Står det en knallrød bøtte til å ha bær i.
Bildetekst: Sigve er nå fem år gammel. Han stortrives i barnehagen og elsker å legge ut på eventyr. Turene går som regel utenfor familiegårdens tomtegrenser i Hallingdal, noe som fører til at mamma Mona og pappa Kjell Øystein stadig må ut og lete etter den vesle oppdageren. Foto: Privat.

Unikt kurstilbud utviklet ved Hurdal syn- og mestringssenter
Tekst: May Britt Haug

Synspedagog Arne Tømta og hans kollegaer, har over mange år sett et undervurdert behov for at mennesker som opplever synsproblemer etter blant annet hjerneslag, trenger synstrening og selvtillit for å mestre hverdagen. Ved Hurdal syn- og mestringssenter tilbys nå en unik kursrekke for personer med hjernerelaterte synsvansker.
– Rundt 60 prosent får synsproblemer etter hjerneslag, forteller Arne Tømta til Radio Z.

Kurstilbudet er utviklet over flere år for å finne form og egnethet, en kan totalt delta på tre kurs. Tømta husker godt de første som kom til senteret.

– De hadde fått beskjed fra sin øyelege om at «du får snu litt på hodet da», forteller han med en oppgitt gest.

For de fleste av kursdeltagerne dreier synsvanskene seg om synsfeltutfall etter hjerneslag, men det kommer også personer til senteret som har hatt hjernesvulst, eller vært utsatt for en ulykke. Tømta forteller oss at skadene som oftest ikke sitter i øyet, men i synsnerven eller i selve synssenteret. Og dette igjen gjør det mer komplisert å måle synskapasiteten ved de tradisjonelle testene for synshemmede.

Kursrekke bestående av tre kurs
Det første kurset du får delta på er en ukes kartleggingskurs. Som kursnavnet sier, blir synsproblemene kartlagt. Optikeren kartlegger synsfelt, kontrastfølsomhet og visus blir målt. Hos synspedagogen får en den mer praktiske tilnærmingen; Hvordan er det med lesing og hvordan er det mulig å utnytte det synet som er igjen. Det gjøres ulike lesetester, en ser på øyemotorikk og øyets kapasitet. 

Deretter kan en delta på to påbyggingskurs. Tømta forteller at det på disse kursene brukes mye tid på synstrening. Målet er økt bevissthet om synstapet og hvordan en kan kompensere for dette på best mulig måte.

På alle kursene er en innom de mer tradisjonelle fagene som datahjelpemidler, fysisk aktivitet, mobilitet (hovedvekt på orienteringsevne) og dagligdagse gjøremål (ADL).

Stor pågang – kreves egeninnsats
Egeninnsatsen på kursene er avgjørende for å lykkes. Pågangen er stor.

– Det er ingen aldersgrense for deltagelse, men du må kunne orke all treningen, sier Tømta.

NAV betaler for ditt kursopphold, men det er en utfordring at det er andre deler av synet som er rammet enn det som er vanlig når det gjelder personer som er synshemmet på grunn av en øyesykdom.

Tømta forteller at det er utfordringer i forhold til NAVs tolkning og forståelse av behov og muligheter. Synstapet arter seg gjerne som synsfeltutfall mens visus (synsskarphet) gjerne er normal.

– Dessverre må vi i økende grad anke NAVs avgjørelser, slik at folk får mulighet til å delta på kurs som de har behov for, sier Tømta til Radio Z.

Fakta om slag
• Hjerneslag er en fellesbetegnelse for hjerneinfarkt og hjerneblødning. 
• I Norge rammes cirka 16 000 personer hvert år, rundt 40 nye tilfeller daglig.
• Ved et hjerneslag blir blodtilførselen til hjernen brutt, enten i form av en blodpropp (hjerneinfarkt) eller en sprekk i blodkaret (hjerneblødning).(Kilde: lhl.no)
• Rundt 60 prosent opplever ulike synsforstyrrelser.


Kursene har vært avgjørende for at Mette fortsatt står i jobb. I dag benytter hun seg også av små praktiske hjelpemidler som lupe med lys, talende klokke og briller i flere varianter. 
– Jeg har lært å bruke det synet jeg har på en riktig måte. Derfor blir jeg ikke så sliten lenger, forteller hun.

Sammen med synspedagog Arne Tømta, kartlegges hennes lesefunksjon ved hjelp av ReadAlyzer. Elektroder er festet på avanserte lesebriller som registrerer alle øyebevegelser Mette gjør.

Resultatene brukes til å kartlegge Mettes behov for tilrettelegging og synstrenings-
øvelser videre.

Tema: Slag

Bilde: Portrett av Mette Sørlie iført avanserte testbriller – ReadAlyzer.
Bildetekst: Mette Sørlie (55) var på sitt 2. påbygningskurs da vi traff henne i mai. Bare 45 år gammel fikk hun hjerneblødning som resulterte i synsutfall på venstre side på begge øyne. Foto: Line Lyngstadaas.


Verdens synsdag – fokus på slag og syn

Torsdag 13. oktober markerer Blindeforbundet verdens synsdag på Litteraturhuset i Oslo kl. 14-16. 

Temaet er «synsproblemer etter hjerneslag». Det blir en politisk samtale, hvor sentrale politikere diskuterer hva som gjøres for at alle som får synsproblemer etter slag får skikkelig oppfølging.

Det er mulig å følge arrangementet på Radio Z, www.blindeforbundet.no/radioz.

Øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Ullevål, vil holde seminar kl. 10-12. Flere av Norges ledende øyeleger holder innlegg.

Begge arrangementene er gratis.

Brosjyre: Slag og syn

Bilde: Forsiden av brosjyren.
Bildetekst: Blindeforbundet har egen brosjyre om temaet.

Film: Bli med inn i øyet 

På Blindeforbundets youtube-kanal finner du filmen, eller på nettsidene våre.

Blindeforbundet reagerer på NAV-utspill

NAV har varslet at de vurderer å innføre at en uavhengig fagperson må begrunne søknad om rehabiliteringskurs for enkeltpersoner. 
– Når vi bistår bruker i søknadsprosessen om deltagelse på rehabiliteringskurs foreligger det allerede dokumentasjon fra øyelege med synsopplysninger. Når man ser så dårlig at man har en rettighet i Folketrygden til deltagelse på rehabilitering, bør det være 
unødvendig med en ekstra fagperson som skal gjøre en tilleggsvurdering, sier seksjonsleder i Blindeforbundet, Birgitte Lilletvedt. 

– NAV vil også gjøre en vurdering om andre offentlige enheter kan ha et ansvar for rehabiliteringstilbud til synshemmede. Hvis så er tilfelle, vil de ikke godkjenne rehabiliteringskurs hvis det er åpenbart at en annen offentlig enhet har ansvar for å gi et tilsvarende tilbud. Dette er urovekkende og vi har tatt opp problemstillingen med NAV, sier Lilletvedt. 

I møte med Blindeforbundet understreker NAV at de kun vil kartlegge problemstillingene. NAV forsikrer at det ikke vil komme endringer i 2017 og trolig heller ikke i 2018.

Blindeforbundet på dørbesøk i Østfold
Tekst: Leif Wien Jensen, innsamlingsleder

Fra slutten av september kan innbyggere i Østfold oppleve å møte Blindeforbundet ansikt til ansikt på døren. Dette er en ny vervemetode for Blindeforbundet og vi skal ansette 10 mennesker som blir lært opp til å gå fra dør til dør og verve givere. De vil også spørre om noen i husstanden har synsproblemer, slik at de kan formidle kontakt med medlemssenteret. 

Den nye vervemetoden er en del av den store giverkampanjen som starter nå i høst. Kampanjen vil vare i tre år, og skal skaffe tolv tusen nye, faste givere til blindesaken. Dersom kampanjen lykkes, vil dette gi 26 millioner kroner mer i inntekt hvert år til 
vårt arbeid for synshemmede. Fra før har Blindeforbundet en egen avdeling som 
ringer 150 000 givere hvert år, og de positive erfaringene med dette vil bli brukt når vi skal informere ansikt til ansikt. 

Det vil bli laget reklamefilmer og lagt mye arbeid i å få omtale i aviser, radio, tv og internett om vårt arbeid. Denne gangen blir det satset mer enn tidligere på å fortelle hvordan Blindeforbundet hjelper svaksynte til å få en bedre hverdag.

Vil sette folks fordommer på dagsorden
Tekst: May Britt Haug 
Familien, vennene og de nære kollegaene har visst at komiker Anne Kat. Hærland (44) stadig ser dårligere på grunn av øyesykdommen retinitis pigmentosa (RP).
Nå vet hele Norge det også.
– Jeg har aldri på noe som helst tidspunkt skammet meg over sykdommen, forteller hun i et intervju med Radio Z.

Munnrappe, og tidvis frekke, Anne Kat. Hærland har i en årrekke levd av å være morsom. Noen vil kanskje hevde at hun har vært for tøff med enkelte. Samtidig har hun båret på hemmeligheten om at hun en dag kan bli blind.

I sommer fikk hele Norge vite om hemmeligheten i VG gjennom et grundig forberedt intervju med henne, på hennes egne premisser. Ikke noe «Se og Hør-sladder», for å bruke hennes egne ord.
– Jeg har ikke orket tanken på at folk skal drive og mene ting om det, forteller hun oss bestemt. Så derfor har hun ventet.

Katta ut av sekken
Komikeren har jobbet målbevisst, over lang tid, for å gjøre seg klar til å slippe «katta ut av sekken».

Det er på scenekanten, under forberedelsene til hennes nye show «Gudbedre», vi møter henne. Smilende, stressa, klar for å prate med både stemme og kropp.

Showet bærer preg av erfaringen med dårlig syn. Hun trekker frem mytene om den gode hørselen, alle misforståelsene og svart/hvitt-tenkningen. Hun beskriver også på sin særegne måte dumme ting folk sier og gjør.

Marerittet for Anne Kat., er barn med egne små handlevogner i butikken. De er utenfor synsfeltet, så sammenstøt er realistisk. Mødrene som i hysteri roper ut «så se deg for, da!». Og når man sier «unnskyld, jeg ser litt dårlig», så sier de «den skal jeg begynne å bruke også».

– Jeg skal tøyse med alt de tror, alle mytene, forteller hun oss, ivrig gestikulerende.
Det var ikke fritt for at hun var spent på reaksjonene etter at «katta var sluppet ut», men hun fikk seg en overraskelse:
– Det var helt stille, forteller hun.
– Jeg tror ikke folk vet hva de skal si, de tør ikke.

Men synshemmede var ikke redde for å gi komikeren hyggelige meldinger og oppmuntrende kommentarer.
– Jeg begynte å grine, jeg ble så rørt, sier Anne Kat. oppriktig.

Bevisst på sin egen situasjon
Komikeren har valgt å holde synsproblemet for seg selv og sin indre krets lenge. Det har ikke handlet om at hun har skammet seg, men om behovet for å verne om det private. Hun har funnet sine teknikker og metoder, hun har tross alt levd med nedsatt syn i over 20 år. 

Scenetilværelsen er flombelyst, men det er mørkt i kulissene. Derfor har hun en lommelykt i veska og trapper og kanter merkes litt ekstra. 

Smarttelefonen er Anne Kat.s viktigste hjelpemiddel. Hun forstørrer tekst, har apper som hjelper henne å lese, forstørre og finne. Og hun er opptatt av å prøve ut  ting for å se om det fungerer for henne.

Hun diskuterer gjerne erfaringer på ulike RP-forum på nett.

Når hun nå i høst står på scenen i et nytt lys for folk flest, er det ingen grunn til å deppe for fansen. Hun skal fortsette med det hun har drevet med i lang tid fremover.

Men for oss funksjonshemmede vil hun bli en støttespiller, hun er nemlig en 
forkjemper for at en skal få være seg selv. 
– Ikke alle funksjonshemmede kan gjøre sensasjonelle ting, og alle er ikke like blide og glade hele tiden, sier hun.

Selv er hun en av dem som bare vil ta seg en øl, reise, og se så mye som mulig så lenge hun kan.
– Jeg kan ikke bare sitte og vente, sier hun optimistisk.

Anne Kat. inviterer til gratisforestilling for Blindeforbundets medlemmer 
6. oktober kl 19. Bestill: mail@latter.no, oppgi kode RP2016.

Showet går frem til jul på Latter. Senhøstes legger hun ut på turné. Billetter ellers kan bestilles på telefon 23 11 88 00 eller ticketmaster.no.

Bilde: Anne Kat. I aksjon på scenen. Hun sitter på kne med hendene i fanget. Foran henne står en hvit kaffekopp og et glass vann. 
Bildetekst: Komiker Anne Kat. Hærland sitt show «Gudbedre» går for fulle hus på Latter i Oslo. Erfaringene med å se dårlig er et viktig tema i forestillingen hun har skrevet sammen med Bård Tufte Johansen. Foto: Line Lyngstadaas.

Nesten til Himalaya 
Tekst: Mia Jacobsen

O’ Vestland, Vestland! Heldig var jeg som kunne forlate infosjef-kontoret for et par dager og være ledsager da Sogn og Fjordane fylkeslag var vertskap for en eventyrlig fjell- og bretur i august.

Det kryr av friluftsfolk i Blindeforbundet, og Extraprosjektet «Ta meg til Himalaya» med Heidi Sårheim som reiseleder, samlet medlemmer fra Tjøme til Tromsø. Målet dag èn, var den gamle fjellgården Fuglesteg som ligger 630 meter over havet i dalsida over Fortun i Luster kommune. Etter overnatting på ærverdige Turtagrø fjellhotell langs Sognefjellsvegen vest i Jotunheimen, ventet en eksotisk tur på Nigardsbreen. 

– Ta på deg disse, sa Roy Austerslått og ga meg to refleksbånd. Det var nok til at ålesunderen kunne manøvrere seg rimelig fritt over stokk og stein, bekker og isbre. Han fulgte de selvlysende refleksbevegelsene med restsynet og visste hvor han kunne trå.

Fuglesteg ble ryddet så langt tilbake som i 1650, og det bodde to familier der oppe i tre hundre år med bare kjerrevei og sti. Man kan fundere på hvorfor gardsfolket gjorde det vanskelig for seg selv ved å bo så utilgjengelig. Det var ikke for å komme unna skattefuten slik man kunne tro, men fordi det var så fruktbart og rikt jordsmonn.

Det føltes vel fortjent med en ørliten Vianvang og Fuglestegs tradisjonelle hellekaker med rømme og syltetøy, var turfølget enig om.

Nigardsbreen er en brearm av Jostedalsbreen og den ligger i Luster. Etter å ha blitt fraktet i båt over det grønne brevannet, spente vi på oss stegjernene, lenket oss sammen til et taulag anført av erfarne breførere og inntok det mektige isødet. 

– Det var storslagent, men likevel enkelt å gå på bre, sa Roy Austerslått. – Piggene på stegjernet gjør at man får godt tak, og tauet fungerer som en ledelinje. Når det i tillegg var sterk farge på det, var det lett å se selv for meg som svaksynt.

Det var folksomt på breen denne dagen, siden sola viste seg for første gang på en måned. Med på «kjøpet» fikk asiater og andre himmelfalne turister med seg to bonusopplevelser: En gjeng synshemmede med ledsagere som sang «Mellom bakkar og berg» av full hals, og tre halvgale ledsagere som kastet seg ut i brevannet etter endt tur.

– Det har vært ei stor oppleving for meg å få vere turleiar og å ta så mange fine folk til mitt fylke. Takk til Extra-stiftelsen som har gjort det mogleg, sa Heidi og fikk trampeklapp da bussen forlot breen.

Bilde: Gruppebilde av turfolk foran Nigardsbreen.
Bildetekst: Mektig: Nigardsbreen ligger der i all sin isblå velde. Men den krymper 30-40 meter hvert år. Her er gjengen klar for å innta breen. Foto: Mia Jacobsen.

La naturen inspirere deg i høst
Tekst: Roy Austerslått

Jeg vil inspirere deg til å komme deg ut i naturen i høst. Ta de tradisjonelle ledsagerteknikkene i bruk, eller finn dine egne metoder. Det viktigste er at du ikke blir sittende inne. 

I fjellet nyter jeg elvens sus, fuglekvitteret, og jeg kan bare la sansene nyte lukten av blomster og trær. Dette gir meg energi og motivasjon til å ta fatt på hverdagen med ny giv. Men du behøver ikke gå glipp av naturopplevelsene om du i stedet tar parken i nærheten i bruk, eller kjerreveien bak huset. Som synshemmet er det riktignok ikke like lett å komme seg ut, men det gjelder å finne noen metoder.

Flere fylkeslag har ledsagerbank
I Møre og Romsdal har vi etablert en fjellgruppe som legger til rette for turer i fjellet for synshemmede. Vi har etablert en ledsagertjeneste ved hjelp av turistforeningen og bekjente som liker å gå i fjellet.

Ledsagerbanker har de også bygd opp i Hedmark, Hordaland, Oslo, Oppland og Vestfold. Det er noe ulik praksis i hva ledsageren er med på, men en kan jo spørre. I Buskerud og Rogaland har de et samarbeid med Den Norske Turistforening, så blir du med på tur i regi av dem, så kan de stille med ledsager. I Nordland og Telemark ønsker de å få på plass en ledsagerbank etter hvert.

Finn dine egne metoder
En metode på tur er å holde i et tau som er festet på sekken til ledsageren, eller det 
brukes en bambusstav som man holder imellom seg. For min del, som er svaksynt, er det enklest at jeg fester refleksbånd på anklene til ledsageren. Da ser jeg hvor han går, og jeg går i samme fotspor. I tillegg forteller ledsageren om nivåforskjeller, steinete, eller glatte partier.

Bilde: Roy er ute og går i fjellet sammen med en ledsager. Hun har refleksbånd på anklene slik at det er enkelt for Roy å se hvor han skal gå.
Bildetekst: – Vær med og etabler en fjellgruppe/turgruppe der du bor, oppfordrer Roy. – Jeg deler gjerne erfaringer om hvordan vi fikk dette til i Møre og Romsdal. Foto: Anders Røkkum.

Tradisjonell ledsaging
I brosjyren «Gode råd i møte med synshemmede» finnes tips knyttet til ledsagerteknikker. Det er også laget film om temaet som du finner på Blindeforbundets Youtube-kanal.
Bilde: Blindeforbundets brosjyre «Gode råd i møte med synshemmede».

«Turer med stokk» 
Boken beskriver elleve turer i Sør-Norge på en levende måte. Du får tips til naturopplevelser du sent vil glemme. 
Bestill på info@blindeforbundet.no eller ring 23 21 50 00. 
Prisen er 150 kroner for medlemmer og 200 kroner for ikke-medlemmer. Ønsker du boka på lyd, skriver du det i e-posten. 
Bilde: Boken «Turer med stokk». 

Spar penger ved hjelp av en app
Tekst: Yngve Stiansen

Den heter «Gratis Nummer». Utviklet av Fredrik Løvstad. Finnes både for Android- og iOS-telefoner. 

I dag har de aller fleste mobilabonnementer et ubegrenset antall ringeminutter i måneden, men dette gjelder kun til ordinære åttesifrede nummere.

Så snart du ringer et femsifret nummer, eller et nummer som begynner med 815, 810 eller 800, betaler du mellom 59 øre og 4 kroner i minuttet. For noen vil dette utgjøre ganske mange penger i måneden. Spesielt for oss synshemmede er det nok ofte fristende å ringe for å innhente informasjon istedenfor å lete rundt på en nettside. 
I denne appen får du en alfabetisk liste over rundt 200 selskap i Norge som bruker denne type kostbare nummer, men alle disse selskapene har også ordinære alternative 
numre som ikke vil koste deg noe ekstra. 

Ved å åpne appen og finne det selskapet du skal ringe til, kan du enkelt klikke på det selskapet du skal kontakte, og telefonen ringer automatisk et nummer som ikke vil koste deg noe ekstra.

Appen har grei tilgjengelighet og koster rundt 20 kroner.

NLB har et stort avistilbud på lyd

Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB) har utvidet sitt avistilbud. De tilbyr nå 49 aviser på lyd. Du kan låne regionaviser, lokalaviser og Aftenposten.
Foreløpig kan avisene lånes i enkeltutgaver. Alle avisene er produsert med talesyntese. Innholdet kan avvike fra den trykte utgaven.  
 
• Aftenposten 
• Bergens Tidende
• Drammens Tidende
• Stavanger Aftenblad
• Fædrelandsvennen 
• Nordlys
• Oppland Arbeiderblad
• Tønsbergs Blad
• Akershus Amtstidende
• Arbeidets Rett
• Avisa Nordland
• Bergensavisen
• Budstikka
• Finnmarken
• Firda
• Firdaposten
• Fredrikstad Blad
• Fremover
• Gjengangeren
• Glåmdalen
• Hadeland
• Halden Arbeiderblad
• Hardanger Folkeblad
• Haugesunds Avis
• Helgelendingen
• Indre Akershus Blad
• Kragerø Blad Vestmar
• Lofotposten
• Laagendalsposten
• Moss Avis
• Namdalsavisa
• Nordhordaland
• Porsgrunns Dagblad
• Rana Blad
• Ringerikes Blad
• Ringsaker Blad
• Romerikes Blad
• Røyken og Hurums Avis
• Sandefjords Blad
• Sarpsborg Arbeiderblad
• Smaalenenes Avis
• Svelviksposten
• Telemarksavisa
• Telen
• Tidens Krav
• Tvedestrandsposten
• Østlandets Blad
• Østlands-Posten
• Ås Avis

Info fra medlemssenteret 

Vi på medlemssenteret håper dere alle har hatt en god sommer

Selv er vi tilbake etter ferien, noe vi merker at dere medlemmer også er, for her er det stor pågang på telefonen om dagen.

Fylkeslagene og sentrene våre har hatt mange aktiviteter og kurs i løpet av våren og sommeren, noe mange av dere har hatt stor glede av.

Det lønner seg å følge med på nettsiden vår, www.blindeforbundet.no, Blindeforbundets Facebookside, og fylkeslagenes Facebooksider for å få oversikt over tilbud som finnes. 

Du kan også kontakte oss på medlemssenteret på telefon 23 21 50 50, eller e-post medlem@blindeforbundet.no.

Medlemstilbud fra Adaptor

Tape King, talende målebånd fra Caretec med innbygget vater og vinkelmåler. Båndlengden er fem meter. 

Med Tape King kan du også legge sammen resultatet av flere målinger, samt sammenligne f.eks. bordlengder når du setter opp nytt gjerde. Tape King drives av to batterier i størrelse AAA som følger med. Leveres med etui.

Førpris 1 800 kroner. Nåpris 1 400 kroner.

Bestill hos Adaptor Hjelpemidler på telefon 23 21 55 55, hjelpemidler@adaptor.no.
Tilbudet gjelder ut oktober.

Som medlem i Norges Blindeforbund får du:

• 15 prosent rabatt på en rekke produkter hos optikerkjeden C-Optikk.
• 15 prosent rabatt på undersøkelse ved Aleris Øyeklinikk/ Retinaklinikken. Telefon 22 54 19 10.
• Helsetelefonen gir deg råd om helse og sykdom. Telefon 815 11 859. Du betaler ordinære tellerskritt.
• I DNB-filialen blir din giro belastet konto gebyrfritt ved visning av medlemskort.
• Rabatter på Medox kosttilskudd.
• Enklere tilgang på lydbøker hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).
• Hver 10. fôrsekk fra Royal Canin er gratis for deg med førerhund.
• Rabatter hos hotellkjedene Thon, Scandic og Choice.
• Habiliteringskurs/mestringskurs til medlemspris. 
• Ferieopphold på våre sentre til medlemspris.
• Rabatter på ferieleiligheter på Solvik syn- og mestringssenter.
• Aktivitetstilbud i fylkeslagene til Norges Blindeforbund. 
• 10 prosent rabatt på iCare-produkter.

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

På Plakaten

Helgekurs for foresatte til barn og unge med glaukom (grønn stær)
Norsk Glaukomforening har som mål å danne et nettverk for foresatte til barn og unge med glaukom. Det inviteres i den anledning til kurs.
Sted: Garder Kurs- og konferansesenter, Gardermoen
Tidspunkt: Lørdag 5. november fra kl. 11 til søndag 6. november kl. 16.
Egenandel kr. 500 per person.
Norsk Glaukomforening vil stå for resten av kostnadene, inklusive hotell, mat og reiser. Medlemmer blir prioritert.
Kursansvarlig: Charlotte Deijenberg, nestleder i styret, mobil 917 89 545.
Påmelding senest 15. oktober til post@glaukomforeningen.no.  

Foreldrekurs 25.–27. november
Foreldregruppa i Blindeforbundet inviterer foresatte til synshemmede barn og synshemmede foreldre til kurs på Hurdal syn- og mestringssenter. 
Det blir foredrag, utstilling av hjelpemidler og møter med viktige faginstanser. Noen tema i år er mobbing og overgang mellom ulike trinn i skolen.
Egenandel kr. 2 200 for to personer i dobbeltrom og kr. 1 500 for enkeltrom. For ikke-medlemmer er prisen kr. 2 800 for to personer i dobbeltrom og kr. 1 900 for enkeltrom.
Påmelding innen 1. oktober til Ann-Irene Dæhlin, 23 21 50 27, aid@blindeforbundet.no.

Tandemsykkel selges
Lite brukt tandemsykkel (Vision-tub racing tandem MTB 29R) med 27 gir selges med tilleggsutstyr.
Må hentes i Nordfjord. Pris kr. 10 000.
Henvendelser til Anita Våg, anitavag@online.no, telefon 934 14 467.


Kurs og aktiviteter 4. kvartal

Rehabiliteringskurs 
06.10. – 09.10. 	Introduksjon		Hurdal
10.10. – 21.10.	Grunnkurs		Hurdal
31.10. – 11.11.	Grunnkurs		Hurdal
10.10. – 21.10.	Grunnkurs		Solvik
20.10. – 02.11.	Grunnkurs		Evenes
03.11. – 06.11. 	Introduksjon		Evenes
14.11. – 25.11.	2. Påbygging		Hurdal
17.11. – 20.11.	Introduksjon		Hurdal
17.11. – 30.11. 	2. Påbygging		Evenes
21.11. – 02.12.	2. Påbygging		Solvik
28.11. – 09.12.	1. Påbygging		Hurdal

Rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder
24.10. – 04.11.	1. Påbygging	Hurdal
24.10. – 28.10. 	Kartlegging	Hurdal
10.11. – 13.11. 	Introduksjon	Hurdal
21.11. – 25.11.	Påbygging A	Hurdal
08.12. – 11.12. 	Introduksjon	Hurdal

Temakurs  IKT
17.10. – 21.10.	IKT 	Hurdal
14.11. – 18.11.	IKT 	Hurdal
12.12. – 16.12.	IKT 	Hurdal 

Temakurs IKT og hjelpemidler
13.10. – 18.10.	IKT og hjelpemidler	Evenes  
31.10. – 04.11.	IKT og hjelpemidler	Solvik

Temakurs livsstil
10.11. – 15.11.	Livsstil	Evenes

Kurs for personer med hjernerelaterte synsvansker
03.10. - 14.10.	Påbygging	Hurdal
07.11. - 11.11.	Kartlegging	Hurdal
28.11. – 09.12.	Påbygging	Hurdal

Voksenopplæringskurs
03.10. - 07.10.	Punkt og taktil trening	Hurdal

Nedsatt syn og hørsel 
07.11. – 18.11.	1. Påbygging	Solvik

Familien i fokus
06.10. – 11.10. 	Temakurs familier m/ synshemmet ungdom 13-18 år.	Evenes
25.11. – 27.11.	Foreldrekurs 	Hurdal

Arbeidsliv
27.10. – 30.10.	Karriereverksted 	Hurdal

Habiliteringskurs
01.10. – 05.10.	Aktiv høst for barn og unge		Solvik
06.10. – 09.10.	Trening og trivsel for førerhund og bruker 	Solvik
21.10. – 23.10.	Temahelg for kvinner		Solvik
24.10. – 28.10.	Litteraturuke		Solvik
31.10. – 04.11.	Håndarbeid		Solvik
04.11. – 06.11.	Temahelg for menn		Solvik
18.11. – 20.11.	Trimhelg		Solvik
01.12. – 14.12. 	Mestringslykke		Evenes
02.12. – 04.12.	Familiehelg med juleverksted  	Solvik
05.12. – 09.12.	Førjulskurs – skikk og bruk, mat og drikke, sang og musikk	Solvik

Ferieleiligheter
Ukeleie	(mandag til søndag) 	Solvik

Hønen gård bo- og mestringssenter: 
Voksenopplæringskurs. Fra august til desember: Kurs 2. Musikk og samspill 	

Aktiviteter barn og unge
02.10. – 06.10. 	Aktiv høst  Solvik

Norges Blindeforbunds Ungdom
Høsten 2016	Førstehjelp i hverdagen 	

Suksess på Arendalsuka
Tekst: Farah Ramadan

Norges Blindeforbund var med på Arendalsuka i august; en årlig samling hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes.

Ifølge Sverre Fuglerud, seksjonsleder for informasjon og samfunnskontakt i Blindeforbundet, er dette stedet å være hvis man vil knytte kontakter, ta opp viktige saker og påvirke politikken. 
– Vi møtte utrolig mange politikere. Dette ga oss mulighet til å ta opp saker som er viktige for oss. I tillegg til statsminister Erna Solberg og finansminister Siv Jensen, har vi snakket med mange representanter fra regjeringen, og nesten alle partilederne, sier han.

Det er satt opp mange stands man kan besøke og det holdes mange spennende 
arrangement. Blindeforbundet holdt, sammen med Diabetesforbundet, seminar om behovet for screening av diabetikere for å fange opp og forebygge synsproblemer. Arrangementet ble en stor suksess.
– Vi hadde en helt full sal. Vi ville at folk skulle oppleve hvordan det er å være blind, så vi serverte enkel tapas som de skulle spise med bind for øynene mens de hørte på foredrag og uten at de kjente til  innholdet i tapasen, forteller Fuglerud.

Norges Blindeforbund benyttet også anledningen til å ta opp andre viktige saker med politikerne, som TT-tjenesten og Blindeforbundets synsrehabiliteringskurs. 

Bilde: Portrett av en mann og en kvinne i ivrig samtale.
Bildetekst: Assistererende generalskretær Karsten Aak (t.v.) i samtale med finansminister og Frp-leder Siv Jensen (t.h.) under Arendalsuka. Foto: Mia Jacobsen.








Annonsebilag Medox

Bilde: Bestefar leser fra et nettbrett for barnebarnet sitt.

Antocyaner - godt for synet!

En sans som svekkes betydelig med alderen, er synet. Et sunt og næringsrikt kosthold kan hjelpe deg med å opprettholde de sunne cellene og vevet i øyet, og noe av det beste er bær – og da særlig viltvoksende blåbær. Noe av grunnen til at Medox er godt for synet, er at antocyanene kan bedre blodsirkulasjonen og styrke blodårene i kroppen. Dette påvirker også øynene. Årsaken til at synet svekkes med alderen skyldes blant annet at pupillen skrumper, lysfølsomheten i netthinnen synker, samt at evnen til å skjelne kontraster blir svakere. Reduksjonen om natten er enda større, og det er derfor mange opplever betraktelig reduksjon i nattsynet.

Blåbær er tradisjonelt kjent for å kunne ha en positiv effekt på synet.
Norskutviklede og norskproduserte Medox består av de helsebringende
antocyanene som finnes i viltvoksende blåbær og solbær. Blåbærkapslene har
vært underlagt kliniske studier ved universiteter og universitetssykehus i blant annet Norge, EU, Kina og USA helt siden de kom på markedet i 2000. Hver eneste Medox-kapsel inneholder hele 80 mg antocyaner. De kraftige antioksidantene har en rekke gunstige fordeler for helsen, og kan hjelpe kroppen med å forebygge ulike helseutfordringer.

Nordiske blåbær hjalp for synet
Noe av grunnen til at Medox er godt for synet, er at antocyanene kan bedre blodsirkulasjonen og styrke blodårene i kroppen. Dette påvirker også øynene. En av dem som har opplevd den gode effekten av kosttilskuddet på synet, er Vivi Ann Waggestad.
Det hele startet da muskelterapeuten Vivi Ann fikk synsproblemer for mer enn 15 år siden. Rådene fra andre var mange, og både akupunktur og blåbær ble nevnt gjentatte ganger. Vivi Ann var skeptisk. Med lys og lykte lette faren hennes etter noe som kunne hjelpe synet hennes, og kom over Medox. Som skeptiker av natur, begynte hun å spise blåbærkapslene mest for å blidgjøre faren sin, men hun har ikke angret.
– Og tror du ikke det virket? Den dårlige utviklingenpå det øyet jeg så på stanset, det ble
mindre blinkende lys på netthinnen og jeg fikk bedre nattsyn, forteller hun.

Bilde: En kvinne lener seg mot stammen til et tre.

Antioksidanter er godt for synet
Frukt og grønt er som kjent viktige kilder til antioksidanter og antocyaner, og blåbær viser seg å ha veldig høyt innhold av dette – og spesielt gjelder det de nordiske, viltvoksende blåbærene som gjør både munn og fingre lilla. Derfor er blåbær gull verdt
for synet. Hvor mørk farge bærene har, har stor betydning, for det er nemlig i de naturlige fargestoffene at vi finner antocyaner. Og som en tommelfingerregel kan vi si at jo mer fargestoff bærene inneholder, desto mer antocyaner får du med på kjøpet.
Det norskproduserte kosttilskuddet Medox er proppfull av blåbær, hver og én kapsel inneholder hele 80 milligram antocyaner.
Legg grunnlaget for å bevare et godt syn i mange år fremover ved å høste av de positive egenskapene til antocyanene. Ved å ta den daglige dosen Medox, tar du også et viktig
steg mot en bedre helse.

Medox er antioksidanter på kapsel
Medox er et hundre prosent naturlig produkt, fremstilt av antocyaner fra skallet på viltvoksende blåbær og solbær. Gjennom en egen patentert prosess blir antocyanene
hentet ut samtidig som molekylene i virkestoffet bevares. De rene antioksidantene blir gjort om til pulverform og konsentrert i kapsler.

Bilde: Medox-pakning.

Bilde: En ung kvinne leser en bok.

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

Antioksidanter bekjemper frie radikaler
Frie radikaler eller oksidanter dannes når næringsstoffene forbrennes til energi. Derfor
trenger du antioksidanter for å beskytte kroppen din mot helseplager.

Medox inneholder rene antocyaner som:
• lindrer ømme og stive muskler og ledd
• kan styrke immunforsvaret og dempe forkjølelsessymptomer
• er godt for synet
• virker lett blodtrykks- og kolesterolsenkende
• kan bedre blodsirkulasjonen og styrke blodårene

Vi produsere Medox selv – i Norge
Mange selskaper velger å sette ut produksjonen til land med billigere arbeidskraft. For Medox var det aldri noe alternativ. Ved å gjøre alt selv og holde produksjonen lokalt, sikrer vi at kvaliteten blir ivaretatt hele veien.

Spesialtilbud til deg som er medlem av Norges Blindeforbund!

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox-abonnement til spesialpris:
• 1 eske per måned kr 204 per eske
• 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske

Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske inneholder 30 kapsler.

Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille kan du ringe til en av våre
hyggelige kundeservicemedarbeidere på tlf. nr. 48 11 99 00 (man - fre 08-16).
Husk å oppgi rabattkode 11565 for å få den lave prisen.

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

Svarkupong:

Ja, jeg ønsker å bestille Medox®-abonnement til redusert pris.
Jeg mottar tre måneders forbruk hver tredje måned, og det er ingen bindingstid.
1 eske pr mnd kr 204 pr eske + porto kr 39
2 esker pr mnd kr 163 pr eske + porto kr 39

Rabatt KODE: 11565

Fornavn og etternavn
Postadresse
Postnummer Poststed
Telefon E-post

Portomerke Posten.

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Annonser

Annonse Uloba

Bilde: En blind mann med et strålende glad ansikt leker med en labrador på bryggekanten. En kvinnelig personlig assistent er med i leken. 

Lev livet.

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

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

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

Ulobas logo
Independent living Norge


Annonse Olympus

Produktbilde av diktafonen Olympus DM-7

Olympus DM-7 – diktafonen som leser tekst for deg

Olympus DM-7 er den stemmestyrte diktafonen som kan lese leser opp tekst fra txt., html., pdf., doc. og docx-filformat. DM-7 leser også opp menyen høyt, slik at den kan styres via stemmen din.
Via Olympus Audio Controller-appen kan du styre lydopptak via smarttelefonen eller nettbrettet ditt samt legge til bilder som visuelle huskelapper i opptaket.

OM DM-7:
· Talestyrt
· Tekst til tale
· Veier kun 105 gr
· Stereoopptak
· 4GB innebygget minn
· 999 filer i hver folder
· WiFi

Les mer om DM-7 og de andre diktafonene fra Olympus på
www.olympus.no


Annonse NLB  

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.

Bilde: En glad, voksen dame med høretelefoner sitter ute i solen og lytter til en lydbok.

Logo: NLB
Les mer på www.nlb.no Kontakt oss gjerne på tlf: 22 06 88 10 eller e-post: utlaan@nlb.no


Annonse Human Care

Human Care

Portrett av en vakker ung kvinne med en lyst, langt hår samlet i en flette.

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

Human Care
Kontakt oss på telefon 950 43 000
– vi kan hjelpe deg med BPA
www.human-care.no

Logo Human Care


Annonse Aleris

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

Aleris har solid erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger i nær dialog med kommunene og BPA-mottakerne. Vårt mål er å gi deg som er funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv.
 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg som er funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv hjemme hos deg selv (utenfor institusjon), økt mulighet til å delta i samfunnsliv, kulturtilbud, jobb eller studier, og avlaster familie og pårørende. En god BPA-ordning kan bety enormt mye for den det gjelder.

Bilde: En blond kvinne med et nettbrett får assistanse av en blid, ung kvinne til å manøvrere nettbrettet.

Logo: Aleris

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

Annonse Adaptor


Begynner du å se litt dårlig? Det er du ikke alene om!

Mange av oss myser litt for å se tastene på mobilen, eller viserne på armbåndsuret. Hos Adaptor Hjelpemidler AS har vi gjort dagligdagse produkter mer tilgjengelig for deg. Litt større knapper eller bedre kontrast er ofte det lille som skal til. Trenger du bedre lys, har vi også et godt utvalg av lamper i belysningsavdelingen vår Ergolight.

Produktbilde av et tastatur med store og tydelige bokstaver.
Tastaturer med ulike kontrastfarger til bærbar og stasjonær PC/Mac fra kr. 600,-

Produktbilde av telefon med store og tydelige tall.
Tydelige telefoner fra kr. 400,-

Bestill i vår nettbutikk på www.adaptor.no og vi sender 
varene samme dag om du bestiller før 12:00. Ring oss på telefon 23 21 55 55 eller besøk butikken i Pilestredet 75c, hjørneinngang fra Sporveisgaten på Majorstuen i Oslo.

Logo: Adaptor Hjelpemidler AS
Eies av Norges Blindeforbund


Annonse SynSupport

SynSupport Nordic Eye Synshjelpemidler

Bilde av smilende ung dame.
Tekst til bildet: Gjør dagen din enklere!

Bilde av voksent par.
Tekst under bildet:
• Lese TV
• Programvare
• Kurs/opplæring 
• Tilpasning
• Kompetanse 

Bilde av smilende ung gutt.
Tekst til bildet: Design og ytelse i en perfekt kombinasjon!

Logo: Nordic Eye – vi finnes for syns skyld!


Annonse KABB

KABB har lydbøker 
Kvalitet - aktualitet - bredde 

I Norge finnes to offentlig godkjente lydbiblioteker. KABB drifter det ene, NLB det andre. KABB har egne lydstudioer der ca 80 titler leses inn hvert år. 
Dermed kan vi tilby et bredt spekter av litteratur med mer enn 2000 titler. 

Dyslektikere med flere kan også benytte vårt lydbibliotek gratis. 

Lydbiblioteket inneholder titler innen de fleste sjangre: Skjønnlitterære bøker, biografier, lyrikk, historiske romaner, misjonslitteratur og oppbyggelig litteratur. 
KABB tilbyr og barne- og ungdomslitteratur. 

For å bli en låner i KABBs bibliotek, må du dokumentere at du har et synsproblem eller et leseproblem. 

Gratis utlån fra KABB! Lydbøkene sendes hjem til deg i posten (som engangs-CD). Eller de kan lastes ned fra LYDHØR. 

Kontakt oss på: 69816981 - bibliotek@kabb.no - HYPERLINK "http://www.kabb.no" www.kabb.no

Logo: KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte

Verv en venn - få et gavekort på kr 250. 

Ring vårt Medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 og oppgi navn og adresse på nytt medlem samt ditt eget navn og medlemsnummer. Eller send en e-post til medlem@blindeforbundet.no.


Vervekupong:

Bilde av presentkortet som er gullfarget. I rød sirkel plassert delvis over bildet, står det skrevet: Verv en venn.

Verv en venn – og få ett gavekort*!

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

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

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

Verv en venn!
– Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr. 250.

Informasjon om nytt medlem:	
Fornavn: 
Etternavn: 
Postadresse: 
Sted: 
Tlf.:
E-post: 
Fødselsdato:

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

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

Bilde: Postmerke for fri porto
Logo: Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo


