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• Gul – over målområde

• Grønn – innenfor målområde

• Rød – under målområde

Se din diabetes 
i et nytt lys

Snakk med helsepersonell i dag for å lære mer om  
CONTOUR® NEXT ONE-måleren eller se contournextone.no
1. The SMARTSON user test evaluation of the CONTOUR NEXT ONE meter and the CONTOUR diabetes app, June 2017, Sweden.  
Participants received free meter and test strips.
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Målesystem
for blodsukker

Diabetes, i et nytt lys

®

Grønn – innenfor målområde

92%
av brukerne synes det 
er raskere og enklere  
å tolke blodsukker-
målingene ved hjelp  
av smartLIGHT™- 

funksjonen1.

Ja takk, jeg ønsker å motta CONTOUR® NEXT ONE gratis.

Fornavn Etternavn 

Adresse 

Postnr. Poststed

F-dato  Mobiltlf. 

*E-post (skriv tydelig)

#

B-post

Ascensia Diabetes Care Norway AS
Svarsending 2285
0091 Oslo

*Ved å skrive inn e-postadressen her, samtykker du også til at Ascensia Diabetes Care kontakter deg per e-post.
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Steinar Kittilsen og 
førerhunden Newton 
var i sommer på akti-
vitetsamling for fører-
hundbrukere. De sitter 
i skogkanten og bak 
dem sitter flere lydige 
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Endring av kontaktinformasjon, 
eller ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no eller 
telefon 23 21 50 50. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte 
innsendte tekster. Annonsøren har 
det fulle og hele ansvaret for sitt 
innhold. Design adare.no, trykk: 
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Synspunkt

Dette finner vi oss ikke i!
Stortingsvalget i høst avdekket lovstridig 
praksis. Vi fikk meldinger på Facebook, tele-
fon, og epost fra medlemmer som opplevde 
alt fra å bli nektet å ha med ledsager inn i 
valgavlukket, til at valgfunksjonæren hang 
over skulderen og at stemmeseddelen ble 
brettet feil vei. Over 50 tilbakemeldinger fikk 
vi, fra synshemmede som opplevde ubehag 
med det som er ment å være en høytidelig 
og spesiell, demokratisk stund. Nå har 
departementet innrømmet at valgloven 
ble brutt, og vi forventer at rutinene blir 
skjerpet neste gang. Det gir oss også krutt 
til å kjempe videre for e-valg slik at blinde 
og svaksynte kan stemme hemmelig, som 
alle andre.

Mia Jacobsen
Informasjonssjef

Vårt 
syn

https://www.blindeforbundet.no
mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Gjennom prosjektet «KRAFT» gis syns-
hemmede foreldre en møteplass der de 
kan møte andre i samme båt. Målet er å 
mestre hverdagen enda bedre. 
– Da vi selv hadde småbarn, savnet vi å 
prate med likesinnede, sier prosjektlederne.

Foreldrerollen kan være krevende, enten 
man ser dårlig eller ikke. Det er ikke unor-
malt at mange tanker melder seg når et 
barn kommer til verden – eller når den 
utfordrende tenåringen krever sitt. For 
synshemmede foreldre kan det dukke 
opp mange tilleggsspørsmål – og det er 
nettopp derfor Kristin Berg og Heidi Haug 
Holte med støtte fra Extrastiftelsen har 
startet prosjektet «KRAFT». 

– Vi vil skape treffpunkter for å gjøre det 
lettere å stå i foreldrerollen. Vårt ønske er 
å skape en arena for å kunne tørre å stille 
de spørsmålene som handler om praktiske 
utfordringer i forhold til synshemmingen, 
sier Berg og Holte. 

Det er allerede startet opp faste treffpunkt 
i Oslo og Akershus. I Østfold, Buskerud 
(vestfoldinger får bli med her) og Sør-Trøn-
delag setter man i gang i høst (se side 30).

– Det skal vær rom for kunnskapsformid-
ling, erfaringsutveksling og refleksjon rundt 
temaer som småbarnsstell, oppfølging av 
aktiviteter, tips ved skade eller sykdom, 
og problemstillinger i pubertetstiden, sier 
prosjektlederne. 

Mentorer og undervisningsopplegg
Lite kunnskap kan føre til feiloppfatninger 
om hvordan blinde og svaksynte mestrer 
foreldrerollen. Derfor skal Berg og Holte 
lage en film og et undervisningsopplegg 
som skal hjelpe til med å viske ut usikker-
het og mulige fordommer.

– Det er ikke alltid like enkelt å spørre 
eksempelvis helsesøster; hun har kanskje 
aldri truffet en blind eller svaksynt mor 
eller far før, forklarer prosjektlederne. 

Foreldrementorer er en annen del av 
prosjektet. Som foreldrementor utveksler 
man erfaringer med andre synshemmede 
foreldre og hjelper til med å arrangere 
lokale foreldretreff med fylkeslagene. I 
Oslo og Akershus er allerede fire mentorer 
på plass. 

Møteplass for 
synshemmede 
foreldre
Tekst: May Britt Haug | Foto: iStockphoto/SanyaSM
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Landsmøtet har vedtatt en ny handlings-
plan for årene 2018 og 2019, hvor fokus 
spesielt skal ligge på levekår, tilrettelagt 
transport (TT), teknologi, transport, 
organisasjonsutvikling og kommunikasjon. 
Jeg vil her ta ut noen hjertesaker:

Forskning
Jeg leder Blindeforbundets Fagråd for 
forskning. Det kommer mange søknader 
av medisinsk og samfunnsvitenskapelig art 
hvert år. To ganger i året tildeles det midler. 
I år er det blant annet bevilget midler for 
å finansiere en levekårsundersøkelse i vår 
gruppe. Statistisk sentralbyrå (SSB) vil bruke 
samme mal som for de ordinære levekårs- 
undersøkelsene de utfører i den norske 
befolkning generelt. På denne måten håper 
vi å kunne avdekke eventuelle forskjeller i 
levekår, enten det er inntektsgrunnlag, helse- 
tilstand, boligstandard eller aktivitetsnivå. Vi 
kan bruke dette i vår kamp for likestilling og 
likeverd i samfunnet. Kunnskap gir makt, og 
det er viktig at vi er konkrete i vår kommuni-
kasjon med politisk myndighet.

Forbundslederen har ordet 
Av: Unn Ljøner Hagen | Foto: Jørgen Juul 

– En ny periode som forbundsleder står foran meg, 
og med meg har jeg et nytt sentralstyre. Vi er alle 
svært motiverte for oppgavene som venter, sier 
Unn Ljøner Hagen, nylig gjenvalgt forbundsleder i 
Norges Blindeforbund. 

Synshemmedes levekår
Dessverre er det stor arbeidsledighet blant 
synshemmede, og flertallet lever av uføre-
trygd og alderspensjon. Ytelsenes størrelse 
står ikke i forhold til dagens lønns- og pris-
veksten i samfunnet. Jeg vil at Blindeforbun-
det skal kjempe for at trygdede og pens-
jonister skal få en økonomi på nivå med det 
som gjelder gjennomsnittet av befolknin-
gen. Dessuten skal flere synshemmede ut i 
arbeidslivet i stedet for å tilbys trygd.

Teknologi
Hverdagsteknologien er kommet for å bli, 
og opplæring i bruk er nødvendig. Det er 
kommunenes ansvar å finansiere opplæring. 
Vi må påse at det faktisk skjer!

Blindeforbundets viktige O-er
Med bakgrunn i vårt verdigrunnlag ønsker 
jeg at Blindeforbundet skal være offensive og 
sette dagsorden. Vi skal være optimistiske i 
relasjon til media og samarbeidspartnere. Vi 
skal være omsorgsfulle i forhold til ansatte, 
tillitsvalgte, likepersoner og medlemmer. 
Sammen skal vi fortsette å skape en åpen og 
demokratisk organisasjonskultur!
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I sommer åpnet en ny aktivitetspark på 
Hurdal syn- og mestringssenter. Den 
hadde ikke blitt noe av uten Gjensidige- 
stiftelsen, som støttet parken med 
927 000 kroner. Parken skal motivere folk 
i alle aldrer til å være i aktivitet utendørs.

Landsmøtet samlet i Hurdal 22.–25. sep-
tember fikk hyggelige kulturelle innslag 
av høy kvalitet som et frisk pust inni-
mellom debattene. De tilreisende kunne 
blant annet glede seg over opera og 
gitarspill, og de fikk også møte organist 
Ulf Nilsen, komiker Anne-Kat. Hærland 
og jazzpianist Tord Gustavsen. 

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) 
tilbyr nå utlån av skolelydbøker. Statped 
skolelydbok produserer og låner ut 
skolebøker på lyd til elever i grunnskolen 
og den videregående skole. Fra og med 
skolestart 2017 har NLB og Statped startet 
samarbeid om felles utlån av bøker for å 
gi elevene et helhetlig tilbud. 

I Oslo er det åpnet et nytt utested med 
navnet RØØR. De har ett av Europas 
største utvalg øl, med hele 71 ulike slag. 
Menyen finnes også i punktskrift. RØØR 
holder til i Rosenkrantz’ gate i Oslo.

Har 
du hørt 

at ... 

Jazzpianist Tord Gustavsen spilte for Blindeforbundets landsmøte. 
– Det var virkelig flott å spille med den nydelige utsikten over landskapet og Hurdalssjøen. 
Dette er gamle trakter for meg, men en helt ny setting. Publikummet opplevdes som veldig 
tilstede, sa Gustavsen etter minikonserten. Foto: Jørgen Juul

Du kan motta papirpost   
fra det offentlige
Du kan reservere deg mot digital 
kommunikasjon fra det offentlige og 
motta papirpost. Dette kan gjøres i 
kontakt- og reservasjonsregisteret til 
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI). 
Når du har reservert deg i dette registeret, 
vil alle viktige brev og dokumenter fra det 
offentlige, som for eksempel NAV, sendes 
på papir via vanlig post. Den enkleste 
måten å reservere seg på, er å ringe DIFIs 
brukerstøtte på 800 30 300. Lønnslipper 
fra NAV vil du ikke kunne få på papir.
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neste valg blir nok forholdene bedre, etter 
det som nå har skjedd. Blindeforbundet vil 
jobbe for at det skal bli mulig å stemme via 
e-valg, og vårt landsmøte kom også med 
en uttalelse om dette (se side 17).

Valgloven brutt  
– mer enn 50 
synshemmede rammet
Tekst: Sverre Fuglerud | Foto: Ingar Næss

Ifølge valgloven og forarbeidene er det helt 
klart at synshemmede har rett til å ha med 
selvvalgt ledsager inn i stemmeavlukket i 
forbindelse med valg, i tillegg til at det kan 
være med en valgfunksjonær.  

Vi sendte SMS til Blindeforbundets med-
lemmer for å få oversikt over problemet. 
Mer enn 50 synshemmede har opplevd å 
bli nektet å ha med ønsket ledsager inn i 
stemmeavlukket. Dette er rapportert, og 
Riksvalgstyret, som godkjenner valget, har 
slått fast at dette er brudd på valgloven. 

Det vil ikke føre til omvalg i noen del av 
landet. Riksvalgstyret ber om at det gjen-
nomføres tiltak for å sikre synshemmedes 
rettigheter. Også fullmaktskomiteen på 
Stortinget reagerer på de feilene syns-
hemmede har opplevd ved valget. Til 

I forkant av stortingsvalget ble Blindeforbundet klar over 
at flere synshemmede ikke fikk bruke sin rett til å ha med 
egen ledsager når de skulle avgi stemme. Vi anmodet 
Valgdirektoratet på det sterkeste å gå ut med informasjon 
til kommunene om denne retten en uke før valget – men 
det ble ikke gjort før langt utpå valgdagen.

Seksjonsleder 
Sverre Fuglerud i 
Blindeforbundet 
er langt fra tilfreds 
med hvordan 
årets stortingsvalg 
ble gjennomført.
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Lidenskapelig opptatt av «glemt» kunst
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Lidenskapen lyser av Ernst 
Olav Ziesler der han sitter 
ved sitt bord og knipler frem 
kunstskatter. 74-åringen gjør 
alt han kan for at kunsten 
ikke skal gå i glemmeboken.

Ernst Olav Ziesler (74) fra Hisøy utenfor Arendal har en 
stor lidenskap i livet, nemlig kniplinger. Til tross for svært 
begrenset syn, knipler han frem fantastiske utsmykninger 
med bittesmå detaljer.
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Møt et 
medlem

Etter sykdom i tenårene ble synet re-
dusert uten at Ernst tenkte så mye over 
det. Men synsproblemene skulle vise seg 
å bli verre; en dag var det så ille at han 
stod med sin nyfødte sønn på armen og 
forsøkte å lese avisen opp ned. 

Tilfeldighetene gjorde at Ernst i starten 
av 1970-årene flyttet inn i en leilighet 
rett ved «blindeskolen» på Huseby i Oslo 
sammen med kona Solrunn og sin ny-
fødte sønn, Erik. Ernst kan i høyeste grad 
beskrives som en utadvendt kar, og etter 
kort tid fikk han flere blinde venner som 
stadig var innom hos den lille familien. 
Ernst ler godt når han forteller om sine 
blinde kamerater som lærte ham å skifte 
bleie på hans lille pode.

Heldigvis forstod en av Ernsts blinde 
kamerater alvoret da synet hans for alvor 
sviktet, og som dro ham med på syke-
huset. Synet ble etter hvert stabilisert. 
– Elever fra blindeskolen kom til sykehu-
set med en hvit stokk i presang til meg. 
De andre pasientene syntes det var skrek-
kelig, mimrer Ernst mens han ler godt.

Kniplemesteren
Ernst har alltid vært kreativ, og i opp- 
veksten tegnet og malte han 
mye. I de 25 siste årene har 
han imidlertid vært besatt 
av et gammelt håndverk 
som mange har glemt: 
nemlig kunsten å kniple. 
Han er selvlært, og har 
brukt gamle museums-
gjenstander for å lære 
seg teknikken. 

Kniplinger er en type blonde. Trådene 
slynges rundt hverandre og det lages 
vakre, finmaskede knuter. I Norge har 
kniplinger ofte vært brukt til pynt på 
folkedrakter og brudekroner, og til dåps- 
og prestekjoler, gjerne i gull eller sølv.

Når vi besøker Ernst holder han på å lage 
et kors til en messehagel. Han sitter lent 
over et bord med en pute på. Masse knap-
penåler former et mønster. Han slynger 
metalltråder rundt med det som for en 
utenforstående ser ut som et virvar av 
pinner. Nysgjerrigheten er drivkraften for 
å holde på med småplukkarbeidet. Ernst 
forteller at han må ha det rolig rundt seg 
når det kniples, og at mye av teknikken 
sitter i fingrene.

Ernst holder flere kurs her til lands. Han 
har fått reisestipend og reist Europa rundt 
og vist frem kunsten som er i ferd med å 
gå i glemmeboken. På Husfliden leier de 
ut brudeklær hvor Ernst har restaurert 
og/eller laget nye kniplinger til finstasen.
– Dette er mitt lille bidrag for at folk kan 
ha det litt hyggeligere og koseligere her i 
verden, avslutter Ernst Olav Ziesler med 
et smil.

Sølv- og gulltråd slynges 
til vakre «blonder».
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Det var ingen selvfølge at Steinar Kittilsen skulle ha 
førerhund; han var nemlig livredd hunder. Men nå er 
hundeskrekken borte, og i sommer deltok Steinar på 
aktivitetssamling for førerhundbrukere.

De siste 14 årene har Norges Blindeforbund 
arrangert aktivitetssamling på Hurdal syn- 
og mestringssenter for førerhundbrukere. 
Her møtes brukere for utveksling av erfar-
inger med førerhund, og for å lære mer om 
førerhund. I år deltok 42 ekvipasjer (eier og 
førerhund). 

For Steinar Kittilsen (35) fra Notodden i 
Telemark, som deltok med sin svarte lab-
rador Newton, var samlingen en helt topp 
opplevelse. 
– Dette er et positivt arrangement hvor vi 
får en påminnelse om at det alltid trengs 
forbedringer og jevnlig trening, sier Kit-
tilsen til Blindeforbundets Radio Z.

Var livredd hund
I ungdomsårene fikk Steinar diagnosen 
Retinitis pigmentosa (RP) og ble mer og 
mer innesluttet og isolert. For Steinar ble 
førerhunden redningen, og i dag lever 
han et aktivt liv. Imidlertid var det ingen 
selvfølge at Steinar skulle ha førerhund; 
han var nemlig livredd hunder etter en 
nærkamp med en illsint sjæfer. 
– Jeg så at jeg måtte endre på livet mitt. 
Jeg ville ikke lenger sitte inne og være neg-
ativ. Med støtte fra gode kollegaer, valgte 

Møtes for å lære 
mer om førerhund
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

jeg å søke om hund, forteller Steinar.
– Og nå er hundeskrekken borte, legger 
han til med et smil.

Arena for erfaringsutveksling
På aktivitetssamlingen er det trening med 
hinderbane, bytrening, skogsvandring med 
innkalling og annen lydighetstrening, samt 
foredrag om blant annet eierens ansvar. 
Samlingen er ment for brukere med behov 
for mer trening, erfaringsutveksling og er 
uavhengig om man er nybegynner eller 
erfaren.

I drøye to år har Steinar og Newton nå 
vært et team. Humøret hans er bedre, 
han er mer sosial, og all aktiviteten har 
gitt en helsegevinst. Newton er en rolig 
førstegangshund som ikke gjør de største 
krumspringene – men en avstikker til 
Hurdalsjøen for et lite bad tar Newton 
seg tid til midt i lydighetstreningen.

Alle førerhundskolene som leverer fører- 
hunder her i landet, var representert på 
samlingen. Det var i år med fire aspiranter 
som fikk en viktig læringsarena. Hjelpe-
trenere fra landets førerhundklubber var 
også med for å lære og hjelpe til.
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Steinar Kittilsen og førerhunden Newton lærer mye av hverandre, 
og av de andre ekvipasjene som deltok på aktivitetssamling for 
førerhundbrukere på Hurdal syn- og mestringssenter. – Det er en 
fin gjeng her, og det gir et nytt sosialt nettverk, sier Steinar.
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Ny politisk ledelse 
i Blindeforbundet

Det nye sentralstyret samlet før festmiddag. Bak fra venstre: Egil Rasmussen, Mariann 
Fossum, Andreas Havsberg, Gerd Marie Jacobsen, Sissel Sørensen Bye. Foran fra venstre: 
Inge Fiskvik, Unn Ljøner Hagen, Terje André Olsen og Gudrun Ytterstad. Unn Tone Forfang 
Jenssen var ikke til stede.

Norges Blindeforbunds landsmøte ga Unn Ljøner Hagen ny 
tillit som forbundsleder. De øvrige styremedlemmene er nye, 
men alle har lang fartstid i organisasjonen.

Landsmøtet 2017
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Unn Ljøner Hagen (leder)
57 år, fra Nesodden. 

Ljøner Hagen har hovedfag i statsvitenskap 
fra universitetet. Har jobbet 15 år i ledende 
posisjoner i Blindeforbundet. I flere år har 
hun hatt styreverv i Den europeiske blinde- 
union, blant annet fire år som general- 
sekretær. Vært leder i Blindeforbundet de 
siste to årene.

Terje André Olsen (nestleder)
48 år, bosatt i Oslo, opprinnelig fra Arendal. 

Utdannet innen IT, økonomi og ledelse. 
Jobber som leder for informasjonssikker-
het og beredskap hos NAV. Olsen har blant 
annet vært leder for Norges Blindeforbunds 
Ungdom, leder for kontrollutvalget i mange 
år, og har vært fylkesleder i Oslo i 11 år. Han 
har vært svaksynt hele livet.

Unn Tone Forfang Jenssen (styremedlem)
46 år, fra Tromsø. 

Hennes yrkesliv startet da hun var 16 år, 
som selvstendig næringsdrivende. Hun 
er medlemskontakt i Troms og har vært 
rehabiliteringskontakt. Har sittet i en rekke 
utvalg både lokalt og sentralt i Blindefor-
bundet, og i fylkeslagets styre. 

Inge Fiskvik (styremedlem)
37 år, fra Bergen. 

Han har utdannelse fra historisk-filosofisk 
fakultet ved Universitetet i Bergen. Vært 
fylkeslagsleder i Hordaland fra 2014-2017, 
og har fast styreplass i styret i Helse 
Bergen. Mistet synet som student og har 
gjennom perioder vært alt fra praktisk 
blind til svaksynt. Sønn av Helen Aareskjold, 
tidligere leder i Blindeforbundet.

Gerd Marie Jacobsen (ansattes representant)
56 år, fra Vest-Agder.

Jobber til daglig som daglig leder ved 
fylkeskontoret i Vest-Agder. Hennes 
personlige vara er Mariann Fossum, 
daglig leder i Hordaland fylkeslag.

Gudrun Ytterstad (1. varamedlem)
61 år, fra Harstad, bosatt i Tromsø. 

Jobber som matematikklærer på mellom-
trinnet. Hun har sittet i styret i Troms 
fylkeslag i til sammen over ti år. De siste 
fire årene har hun vært fylkeslagsleder.

Andreas Havsberg (2. varamedlem)
43 år, oppvokst i Asker i Akershus og bor nå 
i Oslo. 

Jobber i Nordea med informasjonssikkerhet. 
Har bachelor i journalistikk, og master i 
økonomi og ledelse. Tidligere leder Norges 
Blindeforbunds Ungdom, og har sittet i 
sentrale utvalg som kontrollutvalget og 
vedtektsutvalget. Tidligere varamedlem i 
sentralstyret. Har vært svaksynt hele livet.

Egil Rasmussen (3. varamedlem)
67 år, opprinnelig fra Sandnes, bosatt i 
Sandvika i Akershus. 

Utdannet filolog. Har jobbet som lærer og 
oversetter, samt undervisningsleder i Blinde- 
forbundet. Var i perioden 1997–1999 nest-
leder i Blindeforbundet. De to siste årene 
har han vært sentralstyremedlem.

Sissel Sørensen Bye (4. varamedlem)
49 år, fra Kolbotn i Akershus.

Utdannet fysioterapeut. Vært leder for 
barne- og familieutvalget både lokalt og 
sentralt i flere år. Nå med i styret i Akershus. 
Har vært svaksynt hele livet.
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Kontrollutvalg: 
Leder: Svenn Thore Oredalen 
Medlem: Grethe Kokvik Stokkenes
Medlem: Arvid Meløy
Varamedlem: Ida Sødahl Utne  

Planutvalg:
Leder: Unn Ljøner Hagen
Medlem: Egil Rasmussen
Medlem: Ida Martine Trollnes
Medlem: Thor Tyslum 
Medlem: Jacob Havnsund
Varamedlem: Sissel Sørensen Bye

Øvrige valg foretatt 
under landsmøtet

Velkommen til jul 
på Hadeland Glassverk

Gratis inngang i glasshytta

Stort innendørs julemarked, 
og 10 butikker

Hjemmelaget julemiddag 
og ferske bakervarer

 

www.hadeland-glassverk.no

Hadeland Glassverk
 garanterer julestemning!

Landsmøtet 2017

Vedtektsutvalget:
Leder: Oddvar Øyan
Medlem: Liv Astri Hansen
Medlem: Ida Sødahl Utne
Medlem: Jacob Havnsund
Medlem: Arne Eriksen
Varamedlem: Mary Wallstad

Valgnemnd/valgkomité: 
Leder: Gert Kroken
Medlem: Thor Tyslum
Medlem: Britt Beate Eikerhaug
Varamedlem: Ann Sissel Jørgensen

http://www.hadeland-glassverk.no
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i fagressurser slik at organisasjonen er 
bedre rustet for å delta i anbudskonkurranse. 
Forskning på effekten av synsrehabilitering 
skal styrkes. Flere delegater tok til ordet for 
å øke ressursene til sentrene for å styrke 
tilbudet innen psykiske helse. 

Førerhund
Holte orienterte om bakgrunnen for Blinde- 
forbundets førerhundarbeid de siste 50 
årene. En arbeidsgruppe har sett på nytt 
kennelbygg og framtidig driftsmodell. Ut ifra 
hensynet til anbudsregimet, kvalitetskrav 
og målsetting om å være størst og best, har 
de anbefalt at Blindeforbundet viderefører 
de to førerhundskolene: Norges Blinde-
forbunds førerhundskole og Hundeskolen 
Veiviseren. Landsmøtet stilte seg bak dette. 
Landsmøtet slutter seg videre til å overlate 
til sentralstyret og landsstyret å utforme 
detaljløsningene, inkludert vedtak om loka-
lisering av framtidig anlegg for oppstalling 
og trening.

Talen på halvannen time skal trekke de store 
linjene for hvor Blindeforbundet skal i frem-
tiden. Delegatene og tilhørerne skal også få 
en oversikt over hva som har skjedd i organ-
isasjonen i den siste perioden. Landsmøtet 
diskuterer innholdet i rapporten punkt for 
punkt og fatter uttalelser og/eller vedtak.

Holte trakk frem punkter knyttet til Norges 
Blindeforbunds økonomiske situasjon, in-
teressepolitiske saker, behovet for synlighet, 
teknologi og internasjonalt arbeid, for å 
nevne noe. Under overskriften humankapital 
snakket Holte om medlemmets betydning, 
at organisasjonen trenger flere medlemmer, 
og lokallagenes betydning for lokale arenaer. 
Tillitsvalgte, likepersonkorpset og ansattes 
engasjement ble rost av generalsekretæren. 

Organisatoriske endringer
Stortinget ønsker fykesammenslåinger. 
Dette vil gi konsekvenser for Blindeforbun-
det. I organisasjonen skal demokratiet stå 
sterkt i denne saken.

Landsmøtet uttaler: Landsstyret og berørte 
fylkeslag bør diskutere de spørsmålsstill-
ingene som oppstår, når det blir klart hvor-
dan den framtidige fylkesinndelingen vil 
bli. Landsstyret bør så, på grunnlag av sine 
konklusjoner, gi vedtektsutvalget i oppdrag 
å fremme forslag om relevante vedtektsen-
dringer for organisasjonsmøtene i 2019. 

Faglige ressurser ved Hurdal
Landsmøte går inn for at det på Hurdal 
syn- og mestringssenter vil skje en økning 

Generalsekretærens rapport
Tekst: May Britt Haug 

I god tradisjon ble generalsekretærens rapport holdt for 
landsmøtet. Arnt Holte holdt sin for første gang. 

Generalsekretærens rapport 
(lydopptaket av talen) finner du 
på blindeforbundet.no.
Lydopptak av hele landsmøtet 
er tilgjengelig på medlemsnett. 
Logg inn via https://www.blinde-
forbundet.no/medlemskap
Ønsker du landsmøtet på cd 
sender du en e-post til 
info@blindeforbundet.no. 

Landsmøtet 2017

https://www.blinde-forbundet.no/medlemskap
https://www.blinde-forbundet.no/medlemskap
https://www.blinde-forbundet.no/medlemskap
mailto:info@blindeforbundet.no
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Synshemmede barn sviktes i 
den norske skolen

I sommer har media hatt flere saker om 
blinde barn som ikke får lærebøker i punkt-
skrift og som ikke får nasjonale prøver 
tilrettelagt.

Undersøkelse viser at 65 prosent av blinde 
og svaksynte elever har opplevd mobbing. 
Tre av fem har ikke tilrettelagt undervisning 
i alle fag, et stort flertall tas ut av timene 
hver uke og mange får fritak i fag. Dette 
fører til at mange faller ut av klassemiljøet 
og ikke får studiekompetanse.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund krever 
at regjeringen sikrer blinde og svaksynte en 
fullt tilrettelagt skolehverdag. Det må også 
iverksettes tiltak for å hindre at barn og 
unge med synshemming mobbes.

Synshemmede barn og foreldre har store 
problemer med å bruke læringsplattfor-
mer i skolen. Krav til universell utforming 
av plattformene blir nå rettighetsfestet 
gjennom den nye likestilling- og diskri-

mineringsloven. Landsmøtet forventer at 
regjeringen raskt sikrer gjennomføringen av 
disse rettighetene.

Hvert femte barn i grunnskolen og to av 
fem ungdommer i videregående skole har 
synsproblemer som må korrigeres, viser 
en fersk rapport. Blindeforbundet krever 
systematiske synsundersøkelser av skole-
barn for å avdekke synsvansker. Under-
søkelser og synskorrigering gjennom briller 
og linser må være gratis for barn og unge.

BPA til å leve med

Alle mennesker skal ha mulighet til å leve 
frie og selvstendige liv, uavhengig av funk-
sjonsevne. Mange funksjonshemmede 
trenger personlig assistanse for å kunne 
leve aktive liv.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund krever 
at alle synshemmede som må ha hjelp i 
dagliglivet, skal ha rett til å få tilstrekke-
lig brukerstyrt personlig assistanse (BPA), 
uavhengig av alder og antall timer man har 
behov for.

Uttalelser fra 
landsmøtet 2017

Landsmøtet i Norges Blindeforbund var samlet på Hurdal syn- 
og mestringssenter 22. til 25. september. Under møtet ble det 
utarbeidet fire resolusjoner. De er nå overlevert til myndighetene.



17

BPA-ordningen må være lik over hele 
landet. Det kan ikke være slik at bosteds- 
adressen er avgjørende for antall timer 
man får innvilget eller for hvordan tiltaket 
administreres.

For å få en lik ordning over hele landet, 
krever Norges Blindeforbunds landsmøte 
at brukerstyrt personlig assistanse blir 
statlig finansiert.

Frihet til å leve!

Landsmøtet i Norges Blindeforbund er 
svært glad for at nasjonal ordning for 
dør-til-dør-transport (TT) for funksjons- 
hemmede med stort behov, nå er på 
plass i syv fylker.

Mange synshemmede som har en fylkes-
kommunal transportordning, har ikke 
mulighet til å leve selvstendige liv, da trans-
portbehovet ikke er dekket. I juli ble Finn-
mark, Sogn og Fjordane og Troms en del av 
den nasjonale ordningen, og synshemmede 
fra alle syv fylker rapporterer at de har fått 
et helt nytt liv. Rita Vindholmen i Aust-
Agder sier det slik til Arendals Tidende:
– Vi er rusa på frihet!

Gjennom artikkel 19 i FN-konvensjonen for 
funksjonshemmedes rettigheter har Norge 
forpliktet seg til å sikre transportløsninger 
som gjør at alle funksjonshemmede kan 
delta i samfunnslivet på lik linje med alle 
andre.

Blindeforbundets landsmøte krever at den 
nasjonale TT-ordningen rulles ut i resten av 
landet innen 2020 og at hver person skal ha 
minimum 240 turer i året!

Brudd på valgloven under 
stortingsvalget

Landsmøtet i Norges Blindeforbund er 
sterkt bekymret over hvordan årets stor-
tingsvalg ble gjennomført.

Mer enn 50 synshemmede over hele landet 
har rapportert at de ble nektet å ha med 
egen ledsager inn i stemmeavlukket i til-
legg til valgfunksjonæren. Stortinget har 
helt klart slått fast, gjennom valgloven og 
forarbeidene, at synshemmede har rett 
til å ha med en egen ledsager. For blinde 
og svaksynte er det helt avgjørende å få 
bistand fra en de har full tillit til.

Synshemmede har også opplevd at valg-
funksjonærer har tatt stemmeseddelen før 
den var brettet. Flere har meldt fra om at 
stemmeavlukkene ikke har vært tilrettelagt 
med storskrift og punktskrift.

Disse negative hendelsene har ført til at 
mange blinde og svaksynte opplever at 
valget ikke var hemmelig. De er i tvil om 
den riktige stemmeseddelen ble levert 
inn. Noen er usikre på om de kommer til 
å stemme ved neste valg.

Landsmøtet finner det helt uakseptabelt 
at artikkel 29 i FN-konvensjonen for funk-
sjonshemmedes rettigheter og valgloven 
brytes over hele landet.

Norges Blindeforbunds landsmøte krever 
at synshemmede sikres rett til hemmelig 
valg. Dette må skje ved at valgloven følges. 
Det er også helt nødvendig at det blir 
mulig å stemme gjennom e-valg, enten 
for alle stemmeberettigede eller for grupper 
som i dag har utfordringer med å stemme 
hemmelig.
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Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

Human Care
Kontakt oss på tlf. 950 43 000 

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

digitalfabrikken.no/iStockphto.com

www.kabb.no
http://www.human-care.no/


19

Takker Blindeforbundet  
for nett-hjelp
Tekst: Sven Castberg, leder for næringslivsavdelingen | Foto: Mali Hagen Røe

– Vi så på oss selv fra kundens ståsted. Det 
mest åpenbare var at strøm virket unødig 
komplisert. Kommunikasjonen var på bran-
sjens premisser, uten spesiell omtanke for 
kundene. I tillegg viste det seg at nettsiden 
vår ikke var tilrettelagt for mennesker med 
nedsatt syn og funksjonsevne, enda dette er 
lovpålagt, sier Merete Hektoen, markedssjef 
i NØK. 

Nord-Østerdal Kraftlag kontaktet Norges 
Blindeforbund for å få nettsidene sine uni-
verselt utformet. Her fikk de kontakt med 
Kristoffer Lium, som var tilknyttet prosjektet 
Teknologi for alle, og som selv er sterkt svak-
synt. Kristoffer har bistått i hele prosessen, 
fra skisser til lansering av de nye sidene.

Bratt læringskurve
Hektoen forteller at læringskurven var bratt. 
Språk, typografi, utforming, bilder, kontras-
ter og beskrivelser måtte gjøres på nytt. 
– Nå har vi en nettside vi er veldig stolte 
over. Ikke bare fyller den lovkravene til uni-
versell utforming, men den beskriver også 
de enkelte bransjetermer og forklarer hva 
strømregningen inneholder. Det kommer 
alle til gode – også mennesker med normalt 
syn, sier markedssjef Hektoen. 

Medarbeiderne på kundeservice har også 
fått spesialopplæring av Norges Blinde-
forbund i å hjelpe svaksynte og blinde. De 
har fått tilrettelagt alle skriftlige utsendelser 
slik at disse er lettere å lese og forstå for alle. 
– Vi er veldig takknemlige for jobben Kris-
toffer og Norges Blindeforbund har gjort for 
oss, sier Hektoen stolt.

Om du går inn på Nord-Østerdal Kraftlags 
nettsider, www.nok.no, ser du hvordan det 
har blitt.

PS! Prosjektet «Teknologi for alle» ble 
avsluttet tidligere i år. Kristoffer Lium 
fikk i høst fast jobb hos NRK, der han 
skal jobbe med universell utforming av 
mediehusets plattformer.

Ivrige damer ved Nord-Østerdal Kraftlags 
kundeservice følger med når Kristoffer Lium 
(t.v.) forteller og beskriver om universell 
utforming av nettsidene deres.

Mens de fleste energiselskapene sender ut lokketilbud med 
marginale prisforskjeller, har Nord-Østerdal Kraftlag (NØK) fått 
hjelp fra Norges Blindeforbund til å ta en unik posisjon i Norge. 

http://www.nok.no
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«Klar for jobbreise – ser frem til noen 
kreative og fine dager sammen med 
gode kollegaer. Uten min personlige 
assistent ville ikke dette vært mulig!»

I Uloba er det du som bestemmer 
hvem som skal assistere deg, hva 
assistenten skal gjøre, hvor og når 
assistansen skal finne sted.

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

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

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

BPA gir meg 
mulighet til å delta 

i arbeidslivet.

Å bli sett er 
viktigere enn å se
Av: Redaksjonen | Foto: Dinamo/Massimo Leardini 

ANNONSE: Vi bruker våre egne medlem-
mer i budskapet som skal ut på tv, radio og i 
annonser. Som denne med Sølvi Marie Risøy 
fra Bergen. – Ikke forvent mindre av meg 
fordi jeg er synshemmet, sier hun.

Vi har dette året hatt en satsing både på 
synlighet med saker i tradisjonell media 
og sosiale medier, og rent fysisk ved å 
banke på dørene til folk for å få flere støt-
tespillere og å finne synshemmede. Vi har 
erkjent at i en stadig tøffere konkurran-
sesituasjonen om publikums gunst, må 
Blindeforbundet tre tydeligere frem.

– For å bli relevante for flere, enten de 
har et synsproblem eller ei, må vi utvide 
publikums assosiasjon til Blindeforbun-
det og til synshemmede. I dag tenker folk 

Gjennom høsten 2017 vil du 
merke mer til Blindeforbundet. 
Kanskje har du hørt eller sett 
oss på Dagsnytt 18, Dagsrevyen, 
på Facebook og i lokale medier 
allerede. Mer skal det bli!
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«Klar for jobbreise – ser frem til noen 
kreative og fine dager sammen med 
gode kollegaer. Uten min personlige 
assistent ville ikke dette vært mulig!»

I Uloba er det du som bestemmer 
hvem som skal assistere deg, hva 
assistenten skal gjøre, hvor og når 
assistansen skal finne sted.

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

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

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

BPA gir meg 
mulighet til å delta 

i arbeidslivet.

blind, gammel og førerhund når de hører 
om Blindeforbundet. Vi skal tørre å snakke 
om det vonde et menneske som mister 
synet opplever. Men disse problemene 
er ofte ikke permanente. Det gir oss an-
ledning til å fortelle om sammenkomster 
som motvirker ensomhet, teknologi-
oppæring som skaper uavhengighet og 
mestringskurs som gir selvstendigheten 
til bake. Svaksynte og blinde skal ikke 
fremstilles som ofre, men som ressurs-
sterke mennesker som har mye å tilføre 
samfunnet når det er lagt til rette for det, 
forteller informasjonssjef Mia Jacobsen. 

Det skal vises reklamefilmer på tv og på 
Facebook, radioreklamer er spilt inn og 
det er laget en håndfull annonser. Det 
krever god synlighet over lang tid å 
endre publikums assosiasjoner og sikre 
at endringen blir permanent. Gradvis 
skal dreiningen i måten vi snakker om 
synshemning føre til at flere mennesker 
får lyst til å støtte opp om arbeidet vårt. 
Både ved at flere mennesker ønsker å 
støtte, men også ved at politikere og 
journalister gir oss mer oppmerksomhet 
og at flere svaksynte etter hvert vil ønske 
å bli medlem. 

http://www.uloba.no
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Undersøkelser viser at mange barn og 
ungdom går med uoppdagede synsprob-
lemer, gjerne over mange år. Flere ender 
som skoletapere. I august arrangerte 
Norges Blindeforbund sammen med 
Norges Optikerforbund seminar for å 
sette problemene på dagsorden.

I etterkant av seminaret inviterte 
statssekretær i Helse- og omsorgsde-
partementet, Frode G. Hestenes (FrP), 
til møte. Her deltok representanter fra 
Helse- og omsorgsdepartementet og 
Helsedirektoratet, professor Rigmor 
Baraas og førsteamanuensis Gro Horgen 
Vikesdal fra Høgskolen i Sørøst-Norge, i 
tillegg til flere representanter fra Norges 
Optikerforbund og Blindeforbundet. 

– Det ble et godt møte. Vi fikk vite hvor 
i prosessen Helsedirektoratet er når 
det gjelder å få på plass retningslinjer 
for barn med synsproblemer i skolen. 
Det kan virke som vi har fått fortgang 
i prosessen, og at det er håp om at det 
kommer på plass rutiner som gjør at 
barn som sliter med synsproblemer i 
skolen blir fanget opp og får den hjelpen 

de trenger, sier Unn Ljøner Hagen, 
leder i Norges Blindeforbund.

Store mørketall 
Målet til Blindeforbundet og Norges 
Optikerforbund er at syn må bli en 
tydeligere del av skolehelsetjenesten. 
Optikere skal brukes, og det offentlige 
skal dekke utgiftene. I dag gjør helse-
søster deler av jobben, og fagfolk er 
ikke trukket inn i skolevesenet. 

– Ukorrigerte synsfeil gir mindre læring 
og dårlig utholdenhet, sier professor 
Rigmor Baraas ved Institutt for optome-
tri og synsvitenskap på Høgskolen i 
Sørøst-Norge.

Baraas har undersøkt synet til 400 elever 
i videregående skole, og funnet flere 
alvorlige eksempler på hvordan ungdom 
går gjennom skolen uten at synsprob-
lemene blir oppdaget. Undersøkelser 
viser at hvert femte barn i tidlig skole-
alder har behov for synsundersøkelse, 
og behovet for briller eller kontaktlinser 
øker med alderen.

Barns syn begynner 
å tas på alvor
Tekst: Dag Øyvind Olsen (Optikeren) og May Brit Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Mange barn går alt for lenge med store synsproblemer uten at 
det fanges opp. 
– Det er håp om at det nå kommer på plass rutiner som gjør at 
skolebarn som sliter med synet blir fanget opp, sier Unn Ljøner 
Hagen, leder i Norges Blindeforbund.
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Ronny Nilsen (17) fra Bærum ble feilaktig diagnostisert som 
dyslektiker og måtte følge spesialundervisning – til ingen 
nytte. Senere viste det seg at det var øyesykdommen Retinitis 
pigmentosa (RP) han hadde. 
– Det var umotiverende. Det ble lettere da diagnosen kom på 
plass, forteller han til Blindeforbundets Radio Z.

I dag bruker Ronny filterbriller og lommelykt som sine viktigste 
hjelpemidler. Pappa Roger Nilsen opplevde at hverdagen ble 
lettere for hele familien etter at sønnen fikk rett diagnose.



24

Norsk Revmatikerforbund og Blindefor-
bundet inngikk i våres samarbeid om 
tilrettelagte turer for blinde og svaksynte 
til Reuma-Sol. Man gis muligheten til 
å få litt av alt. Her kan man slappe av 
i skyggen, på solsenga, gå lange turer 
langs strandpromenaden, få behandling 
av fysioterapeut, eller dra på utflukter på 
egenhånd eller i fellesskap. 

Sol og varme i 
strålende omgivelser
Tekst: May Britt Haug | Foto: Elizabeth Sæhl Olsen

Hvem kan motstå sol og varme når høstmørket og kaldere 
temperaturer melder seg? 32 forventningsfulle tok turen til 
Reuma-Sol i starten av september på tilrettelagt ferietur.

– Et fantastisk anlegg, med bademulig-
heter, mye sol, og fine rom, smiler Tor 
Aunmo fra Røros.

Han tok turen en uke med kjæresten Kari 
Evensen for å få en ferie i sola med gode 
opplevelser.

– Det er tilrettelagt slik at det ikke blir så 
vanskelig å fungere med dårlig syn. Ingen 

Spansk Syden-idyll med palmer og oversikt over Reuma-Sols hotellanlegg. Stedet har 32 
hotellrom, 44 leiligheter, restaurant og tre basseng, hvor ett er innendørs.
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trapper, ingen fallgruver. Og da slapper 
jeg også bedre av, forteller kjæresten, 
Kari Evensen.

Tanken bak samarbeidet har vært å finne 
et sted hvor man som synshemmet kan 
komme tilbake til, bli godt kjent, og 
slippe de praktiske problemene det er å 
være synshemmet på tur.

Service i høysete
Helsesenteret eies av Norsk revmatiker-
forbund og ligger i Alfaz del Pi i Spania, 
rett ved feriebyen Albir. Her finnes egen 
fysikalsk avdeling, organiserte trenings- 
aktiviteter, både med og uten fagpersoner, 
oppvarmet terapibasseng, hudpleie-
salong, frisør. I 300 år ble området brukt 
til appelsin- og sitronplantasje. Det 
arrangeres en rekke utflukter med 
guide i områdene rundt.

Vi møter ansatte som er villige til å strekke 
seg svært langt for at vi skal ha det bra. 
De hjalp til med stort sett det meste, som 
å finne mat ved frokostbuffeten, eller å 
følge deg til rommet om du i mørket står 
fast.

– Vi ønsker å tilrettelegge så godt som 
mulig, sier Anne Grüner-Hegge Hawkins, 
fungerende direktør for Reuma-Sol.

Det skal være tilrettelagt slik at du kan 
klare deg selv under oppholdet. På fly-
plassene bestilles assistanse. Har du 
behov for en-til-en-ledsager i stor grad, 
bør du ha med deg noen. Reuma-Sol er et 
stort senter, og kan oppleves uoversiktlig 
den første tiden. Det finnes ingen trapper, 
bare veier hvor rullestoler kommer lett 
frem. På utfluktene skal du kunne få led-
sager om du ber om dette i god tid.

Kari Evensen og kjæresten Tor Aunmo 
nyter sola ved bassenget på senteret i 
Reuma-Sol.

Ønsker du fysioterapibehandling, tar du 
med deg ordinær henvisning fra legen 
din. Øvrige papirer skaffer og klargjør Re-
uma-Sol sine ansatte. Du får med deg en 
konvolutt hjem som du sender til HELFO.

Neste tur i mai
Allerede dagen etter hjemkomsten 
bestilte ett av parene i reisefølget seg 
nytt opphold. Har du lyst til å ta turen 
til Spania, er det planlagt ny fellestur 
med avreise 19. mai 2018 (1 eller 2 ukers 
varighet, halvpensjon). 

Turene organiseres gjennom tur-
operatøren Helsereiser.
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* Fyll ut svarkupongen på neste side og bestill din vervepremie i dag!
Kontakt gjerne vårt Medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 om du har spørsmål!

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

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

Verv 
en venn

Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo

OptimalAssistanse er leverandør av 
BPA og funksjonsassistanse til deg som 
er blind eller har sterkt nedsatt syn 

Om oss
•  OptimalAssistanse ble etablert 
 i 2009 og har i dag konsesjon i 
 40 kommuner, fra Tromsø i nord 
 til Flekkefjord i syd. Selskapet 
 sysselsetter 130 medarbeidere.

•  OptimalAssistanse ble i 2017 en del 
av Ecura Helse og Omsorg AS.

Ta kontakt dersom du ønsker mer 
informasjon om våre tjenester.

Ring oss: 69 12 96 00
post@optimalassistanse.no

www.optimalassistanse.no

iTranslate Voice fungerer utmerket enten 
du bruker VoiceOver eller dine egne øyne. 
Appen koster 55 kroner. Som det fremgår av 
appens navn, hjelper den til med å oversette 
muntlig mellom 42 ulike språk. Selv har jeg 
brukt den både på arabisk og finsk, og har 
fått veldig god hjelp.

Den andre appen heter QuickDict Norwe-
gian-English og er produsert av KK Studio. 
Mange snakker svært godt engelsk i dag, 
men likevel finnes det alltid noen ord man 

App-tips for språkinteresserte
Tekst: Yngve Stiansen

trenger hjelp til. Denne appen er laget for 
skriftlig oversettelse for ord til ord – og 
ikke hele setninger. Appen har god bruker-
vennlighet og fungerer både for blinde og 
svaksynte.

I et stadig mer flerkulturelt samfunn hvor en 
lang rekke språk florerer, synes jeg dette er 
to nyttige apper. Jeg sier ikke at dette er de 
beste oversettelses-appene, men etter mye 
prøving og feiling, har jeg konkludert med at 
begge fungerer godt.

Det finnes mange apper på markedet som umiddelbart kan hjelpe deg 
med å snakke en lang rekke språk flytende. Langt fra alle appene har 
veldig god tilgjengelighet, men jeg vil trekke frem et par som fungerer 
fint for synshemmede på iPhone.

mailto:post@optimalassistanse.no
http://www.optimalassistanse.no
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• Ring Helsetelefonen, 815 11 859. 
 Få råd om helse og sykdom. 

• 15 prosent rabatt på produkter fra 
 optikerkjeden C-Optikk. 

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

  tlf. 22 54 19 10.

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

• Enkel tilgang på lydbøker fra Norsk lyd- 
 og blindeskriftbibliotek. 

• Rabatt hos hotellkjedene Thon, Scandic 
 og Choice. 

• 10 prosent rabatt på iCare-produkter. 

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

• Medlemspriser på ferieopphold ved 
 våre syn- og mestringssenter, og 
 ferieleiligheter ved Solvik syn- og 
 mestringssenter.

Kontakt medlemssenteret for råd og 
informasjon på 23 21 50 50, 
medlem@blindeforbundet.no.

Du får medlemsfordeler 
i Blindeforbundet

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

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

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

Verv 
en venn

Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo

mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Treff for 
synshemmede 
foreldre 

Ønsker du å treffe andre 
synshemmede foreldre for 
å utveksle erfaringer og 
diskutere foreldrerollen, har 
du mulighet nå. 

Ta kontakt for 
mer informasjon:
Oslo/Akershus
07.11 og 07.12. 
Heidi Haug Holte: 
997 38 402

Østfold 
26.10 og 23.11. 
Kjersti Lium: 
926 64 683

Buskerud/Vestfold, 04.11. 
Karine Kløvtveit: 
32 83 65 00/ 458 79 630 

Sør-Trøndelag, 
04.11 og 02.12. 
Gry Lundhaug Johnsen: 
404 66 671

Omvisning for synshemmede på 
Munchmuseet

Lørdag 18. november kl. 14 inviterer Munchmuseet 
til omvisning for synshemmede i utstillingen «Hode 
ved Hode – Cronqvist, Bjørlø, Munch». Bjørlo og 
Cronqvist er to av Nordens mest sentrale kunstnere. 

De utforsker og synliggjør her det ensomme, skjøre 
og sorgfulle ved vår moderne eksistens i møte med 
Munch. Vanlig inngangsbillett må løses, men selve 
omvisningen er gratis. 

Bindende påmelding til booking@munchmuseet.no. 
Les mer om utstillingen på www.munchmuseet.no. 

Har du liggende en mobiltelefon med 
Mobile Speak?

Ønsker å kjøpe en mobiltelefon, gjerne Nokia C5, 
som du har liggende og ikke bruker. Jeg hører svært 
gjerne fra deg. 
Øyvind Bakstad, telefon 922 91 066.

På 
plakaten

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

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

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

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

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.

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

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

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

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

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.

iCare med nye produkter og gavekort
Tekst og foto: Sven Castberg, leder for næringslivsavdelingen

Norges Blindeforbunds prosjekt iCare fyller i disse dager fem år og 
det er moro å kunne lansere noen virkelig spennende nyheter. Vi 
har sammen med klesdesignmerket M.A.M.B. designet en iCare-lue. 
Nytt av året er også en fin gavepakning med te fra Nepal. Mange har 
etterlyst gavekort for iCare. I høst kommer de!  

iCare-luen
Luen er produsert på samme fabrikken som 
iCare-skjerfene og kvaliteten er fantastisk. 
Deilig varm, og myk i 100 % kashmir-ull.  
Luen finnes i fargene lys grå (bildet), koks-
grå, sort og egghvit.

Vanlig pris: kr 495,- 
Pris for medlemmer og ansatte: kr 446,-

iCare-gavekort
Gavekortet brukes på samme måte som et 
bankkort når man skal betale i nettbutikken.
Du bestemmer beløpet, mottaker bestem-
mer gaven. Når du bestiller gavekortet 
legger du inn din hilsen til mottaker.

Kortene vil bli solgt i nettbutikken på 
www.icare.no fra midten av november.

Gavepakning med te fra Nepal
Pakningen består av 100 gr. grønn te og 100 gr. sort te.  

Bestilling gjøres på 70 04 55 44, icare@blindeforbundet.no, eller www.icare.no. 
På nettsidene er det også en full oversikt over alle produktene i Icare-serien.

http://www.icare.no
mailto:icare@blindeforbundet.no
http://www.icare.no
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA i Aleris - frihet til å leve ditt liv!

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

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

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

Synsvansker?

Få lesegleden 
tilbake med 

lydbøker fra NLB

NLB har tusenvis av lydbøker i biblioteket. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle 
sjangre. Tilbudet er gratis. 

Velg mellom å få CD i posten, laste ned eller strømme lydbøkene. Du kan lytte med 
DAISY-spiller og PC, eller bruke appen Lydhør på mobil eller nettbrett.

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

mailto:bpa@aleris.no
http://www.aleris.no/bpa
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
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Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?
Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, syk ling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Lyktene som gir deg trygghet i høstmørket

 
 

Vi hjelper øynene dine!

Svaksynte har ofte et stort behov for ekstra lys 
når de ferdes ute nå som høsten og vinteren 
nærmer seg. Mange vegrer seg for å gå ut etter 
at det har blitt mørkt. 

En god hodelykt eller lommelykt med tilrettelagt 
lysfarge og ekstra spredning kan avgjøre om en 
svaksynt har mulighet til å gå ut eller ikke.
Våre lykter gir mye, og riktig lys, og har endret 
hverdagen til mange svaksynte.

Det handler om mobilitet og livskvalitet!

                  www.adaptor.no
                     23 21 55 55

Synsvansker?

Få lesegleden 
tilbake med 

lydbøker fra NLB

NLB har tusenvis av lydbøker i biblioteket. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle 
sjangre. Tilbudet er gratis. 

Velg mellom å få CD i posten, laste ned eller strømme lydbøkene. Du kan lytte med 
DAISY-spiller og PC, eller bruke appen Lydhør på mobil eller nettbrett.

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

mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
http://www.adaptor.no
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Rørt over likepersonprisen 
Tekst: Vegard Valestrand | Foto: Jørgen Juul

Ole Karsten Leirvåg fra Karmøy tildeles likepersonprisen 
for sitt engasjement for å bedre synshemmedes hverdag. 
Prisen ble delt ut av Birgitte Lilletvedt, seksjonssjef 
service i Blindeforbundet.

I år var det Ole Karsten Leirvåg 
fra Karmøy som fikk den gjeve 
likepersonprisen.

Prisen blir delt ut annethvert år og går til 
personer som over tid har vist et brennende 
engasjement for å bedre synshemmedes 
hverdag. Ole Karsten Leirvåg fra Karmøy har 
jobbet en årrekke som rehabiliteringskon-
takt (RK) i Blindeforbundet. Som RK møter 
man andre i samme situasjon og forteller 
om hvilke muligheter som finnes.

Likepersonprisen ble utdelt på Hurdal syn- 
og mestringssenter.
– Dette kom brått på meg, det var faktisk 
helt uventet. Da jeg mottak prisen kjente 

jeg at gledestårene ikke var langt unna, 
sier Leirvåg.

Leirvåg har tidligere mottatt Kongens 
fortjenstmedalje og Karmøy kommunes 
kulturpris.

Som RK reiser Leirvåg hjem til personer i 
alle aldrer som har fått et synstap. Imidler-
tid er det ikke bare dem han besøker som 
får noe ut av besøket.
– For meg som synshemmet er det flott å 
kunne hjelpe andre synshemmede til en 
bedre hverdag. Det gir meg mye. Jeg syns 
det er fint å kunne bidra, sier Leirvåg, som 
selv har hatt synsproblemer hele livet.




