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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, sykling 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.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

Atto er en 3hjuls scooter med unike egenskaper. Atto fremstår i full størrelse som en robust 
og stilren scooter. Produktet kan enkelt legges sammen. Det gjør at man trenger minimal 
lagringsplass for å oppbevare produktet. I tillegg kan Atto deles i 2 slik at den enkelt og 
på en energibesparende måte kan fraktes.

Produktet har flere detaljer det er verdt å merke seg. Armlenene kan enkelt slås inn og 
skjules hvis det ikke er behov for disse. Atto leveres med USB ladeutgang og du kan enkelt 
justere høyde på sete etter dine behov. 

Den perfekte scooteren på 
ferie, shopping eller andre tur- 
aktiviteter. Kom deg ut med  

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

En ny patentert løftestol som er 
en rask, sikker og mobil løsning når 
en person har falt og trenger hjelp 

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

kvalitet som går inntil 5 mil, 
 toppfart er 9,9 km.

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER
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Synspunkt

Belastende å være  
synshemmet
Når vi spør folk hvilken sans de er mest redd for å 
miste, så er det synet. Ikke rart da at det er en stor 
omveltning når synet svikter. 

Nettopp det å miste synet kommer på andreplass 
over grunnene til at svaksynte og blinde opplever 
depresjon, utenforskap, ensomhet, ekskludering 
og udekkede hjelpebehov i langt større grad enn 
befolkningen for øvrig. Den vanligste årsaken til 
traumatiske erfaringer blant synshemmede, er 
seksuelle overgrep og vold.

Det er oppsiktsvekkende og rystende kunnskap vi 
har fått gjennom forskningen i et flerårig EU-prosjekt, 
utført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress (NKVTS). Forskningen støttes av 
SSBs levekårsundersøkelse som viser at svaksynte og 
blinde oppgir at de, i større grad enn befolkningen 
ellers, har dårlig helse.

Derfor jobber Blindeforbundet, sammen med 
forskere, for å styrke det psykiske helsevernet 
overfor blinde og svaksynte. At behovet er der, 
er grundig dokumentert.

Mia Jacobsen, kommunikasjonssjef

Vårt 
syn

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
Endring av kontaktinformasjon, eller 
ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no eller 
telefon 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: 
07 Gruppen AS.  ISSN 2464-3866.

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Hokksund-jenta har tilbragt mer enn 10 
somre på det familiedrevne ferieparadiset 
på Øysang i Risør hvor det leies ut leilig-
heter og hotellrom. Til tross for nedsatt 
syn er det ikke en ting Silje ikke gjør, for 
alle må være med å dra lasset.
– Jeg er egentlig litt alt mulig-person. Jeg 
vasker leiligheter, står i resepsjonen, er 
på kjøkkenet og lager mat, vasker opp 
og serverer.

18-åringen tøyser og ler lett, men kan også 
plukke frem mer alvorlige sider. Hun er født 
med albinisme og er sterkt lysømfintlig. 
Når hun tar i ett tak for feriegjestene har 
hun lært seg noen smarte knep: Hun for-
teller med en trillende latter at hun sørger 
for å ta det som skal gjøres i restauranten 
inne, så får en av kollegaene hennes ta det 
som skjer ute.

Hun har akseptert at hun er annerledes og 
må gjøre ting på sin måte. Hun forteller oss 
at da hun var liten var hun nettopp redd 
for å være annerledes, både på grunn av 
utseende med den lyse huden og det lyse 
håret og de hjelpemidlene hun trengte. At 
hun som 1. klassing gruet seg til å starte på 
skolen var ikke bra, men medelevene tok 
det veldig fint forteller hun. Flere er fortsatt 
nære venner den dag i dag.

Til tross for feriejobb og familielivsstil uten-
om det vanlige har hun hatt, også i år, tid 
til å bli med på Blindeforbundets sommer-
leir i Hurdal, i år for 12. gang.

En ting om Silje vi ikke må glemme å for-
telle er at hun bare elsker hester. Islands- 
hesten Eiki er selvfølgelig med til Sørlandet 
når familien er der.
– Jeg har følt utrolig mye mestring når jeg 
har holdt på med hest, forteller Silje med et 
bredt smil.

Det er dette hun elsker over alt, og det er 
hester hun brenner for.

Når neste års sommer står for døren, vil 
Silje nok en gang stå klar for å ta i mot 
gjestene på feriesenteret.

Silje har somre utenom det vanlige
Tekst: Mikael Bentsen / May Britt Haug | Foto: Mikael Bentsen

Alt mulig-jenta: Silje og familien tilbringer 
sommeren på sitt eget feriesenter i Risør. 
Silje har alltid et smil på lur, uansett om 
hun serverer gjester, står i resepsjonen, 
eller i oppvasken.

Når sommeren står for tur setter Silje Solvang (18) og 
hennes familie nesen sørover til Risør. Hele sommeren er 
familien opptatt med å drifte Jegertunet feriesenter.
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politikerne og administrasjonen i kom-
munen svært oppmerksomme på oss. 
Dette fører igjen til viktige møter. En 
nylig seier var da vi fikk stoppet kutt i TT 
for synshemmede og rullestolbrukere.

I november skal vi arrangere kurs om 
undervisning i smartteknologi sammen 
med Voksenopplæringen i Bergen 
Kommune og Rehabiliteringsavdelingen 
Vest, for alle kommunene i Hordaland.  
Samtidig setter vi også fokus på syns-
tolking og skal ha kurs i synstolking som 
en del av vårt høstmøte i november.  

Hver eneste uke pågår det aktiviteter for 
våre medlemmer, enten de ønsker å gå 
turer, gå i teater, oppleve eventyr, eller 
være på kafe – for å nevne noe. I høst 
har vi vervekampanje for at flere skal få 
mulighet til å trekke veksler på våre gode 
tilbud. På toppen av dette skal vi stå på 
stand på kjøpesentre i Bergen i oktober 
for å informere om Norges Blindeforbund 
og vårt arbeid. 

Silje har somre utenom det vanlige
Tekst: Mikael Bentsen / May Britt Haug | Foto: Mikael Bentsen

Tre hovedtrekk karakteriserer arbeidet 
vårt. Vi arbeider godt i styret, og har et 
godt samarbeid med administrasjonen. 
Dette muliggjør et sterkt fokus på 
interessepolitikk og på organisasjons-
arbeid i Norges Blindeforbund forøvrig. 
Fantastiske frivillige gjør også sitt til at 
vi kan drive en mengde aktiviteter for 
våre medlemmer. 

Styret i Hordaland har en god sammen-
setning, og består både av ferske syns-
hemmede, og personer med flere tiårs 
erfaring fra Blindeforbundet og Vest-
landske Blindeforbund. Dette gir oss 
ulike utgangspunkt, og en svært god 
mulighet til å la meninger brytes i 
styret, slik at vi kommer frem til bedre 
beslutninger.  

Interessepolitisk favner vi bredt, og vi 
arbeider opp mot alle nivå, både kom-
mune, fylke og nasjonalt nivå. Vi er til 
stede i den offentlige debatten med 
leserinnlegg og foredrag, noe som gjør 

Hordaland fylkeslag ønsker å være et 
fylkeslag som setter agenda og som er 
viktig for synshemmede i Hordaland. 
                                          Sølvi Marie Risøy

Fylkeslagslederen  
i Hordaland har ordet
Av: Sølvi Marie Risøy
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VI-skytteren (lydgevær) Daniel Walø 
har skrevet seg inn i historiebøkene. 
Han kapret sølvmedaljen på den første 
øvelsen som er blitt arrangert for blinde 
og svaksynte i World Cup for funk-
sjonshemmede, skriver skyting.no. 
VI-skyting står for «Visually Impaired 
Shooting». Et sikteapparat består 
av et høyhastighetskamera plassert 
på utøverens rifle. Dette kameraet 
rapporterer hele tiden inn hvor utøve-
ren sikter og rapporterer så inn riflens 
posisjon til en programvare som spiller 
av lydsignaler til utøveren for å orien-
tere seg inn mot midten av skiven. 

Altaposten skriver at nå starter 
byggingen av en universelt utformet 
tursti i Sandfallet i Alta. FFO Finnmark  
har i samarbeid med flere lag og 
foreninger gått sammen med Alta 
kommune om prosjektet, som hadde  
sin spede begynnelse i 2012. Det anslås 
at rundt 1.000 personer vil få direkte 
nytte av turstien på 1,3 kilometer. 
Hovedformålet er å gi personer med 
nedsatt funksjonsevne økte muligheter 
til å være fysisk aktive og ute i friluft. 

Norges Blindeforbunds Ungdom 
(NBFU) avholdt landsmøte 14.-16. 
september hvor blant annet nytt 
prinsipprogram ble vedtatt. 
Nytt sentralstyre ble også valgt: Fra 
venstre: Henning Knudsen, Frida 
Maria Natland, Fatuma Abdi, Maiken 
Mucha, Viktoria Røksland og Kristoffer 
Lium. Sistnevnte ble valgt til leder. 
Nestleder ble Helene Romset, hun var 
ikke til stede da bildet ble tatt.

På smartja.no finner du informasjon 
om smarttelefoner for alle, slik som 
framgangsmåter og informasjon om 
nye produkter, apper og tjenester. 
Det er sider for både Android og iOS. 
Det er også informasjon om enklere 
telefoner, eller produkter for spesielle 
målgrupper. Vil du følge med på nye 
artikler etc. bør du like SmartJa på Face-
book. MediaLT står bak nettstedet.

Har 
du hørt 

at ... 
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Vi var også i høring på Stortinget og snak-
ket om det samme temaet 1. oktober. Både 
statsråden og representanter på Stortinget 
sa det er viktig å gjøre en sjekk av hjemmet 
som Blindeforbundet anbefaler.

For mange av oss som er synshemmede 
trenger vi mye mer omfattende tiltak enn 
andre for at vi skal få gode hjem. Et eksem-
pel på dette er å få på plass riktig belysning 
hjemme som for mange svaksynte gjør at 
det blir mye enklere å få gode dager i eget 
hjem. Jeg anbefaler deg å lese artikkelen om 
Arnfinn Nypan og hans vei mot blant annet 
å få tilrettelagt belysning i sin bolig, på side 
22 og 23 i dette nummeret av Synspunkt.

Blindeforbundet vil hindre 
uhell i hjemmet
Av: Sverre Fuglerud | Foto: Ingar Næss

En undersøkelse gjort av Ipsos viser at 
mange tusen nordmenn har uhell i hjemmet. 
Flere titusen får hvert år brudd etter slike 
uhell og særlig mange kvinner over 60 år er 
rammet. Den mest kjente fellen i litt eldre 
hus er kjellertrappa, med ei dårlig lyspære, et 
elendig gelender og et steingulv i bunnen. 

Derfor vil Blindeforbundet at det skal gis 
råd ved en gitt alder, for eksempel ved fylte 
70 år. At noen kommer hjem til deg og går 
gjennom leiligheten eller huset og kommer 
med forslag. Akkurat slik det gjøres mange 
steder for å hindre brann.

Viktige punkter å se på er:
•  Er trappa lett å gli i?
•  Er det lett å se trinnene i trappa, særlig  

det øverste?
•  Er gelenderet godt å holde i?
•  Er det snublefeller som dørstokker  

og små kanter?
•  Er det fliser på badegulvet som blir glatte 

når det kommer vann på dem?
•  Er det gode kontraster i hjemmet så det  

er lett å orientere seg?
•  Er belysningen god og mulig å regulere?

Under Arendalsuka i august hadde Blin-
deforbundet et seminar sammen med 
Optikerforbundet der også eldre- og folke-
minister Åse Michaelsen deltok. Der var 
tilrettelegging av hjemmet tema.

Sverre Fuglerud, seksjonsleder 
informasjon og samfunnskontakt.

VI MENER:

Det er mange farer som lurer i hjemmet, særlig når synet begynner å 
bli litt dårlig og balansen ikke lenger er helt på topp. Det er slik som 
kommer med åra. En 80-åring trenger faktisk fem ganger så mye lys 
som en 20-åring i samme situasjon. 
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Hardt prøvet, 
men full av pågangsmot

Tekst og foto: Freddy Ludvik Larsen 

Full av pågangsmot
Godordene sitter løst når Edla skal beskri-
ves. Hun er kjent for å være en ressurs, selv 
om hun er inne i sitt 97. år.
– Edla er en person som hjelper og sprer 
glede. Hun gir også håp til andre mennes-
ker. Slik har hun alltid vært og slik er hun 
fortsatt, sier Torunn Krane, datterens barn-
domsvenninne som er på besøk.

Torunn har et godt poeng. Er det noe man 
merker når man er sammen med Edla, er 
det hvor humørfylt hun tiltaler andre og 
hvor uredd hun er i forhold til utfordringer. 
I tillegg har hun et enormt pågangsmot. 

Lykken som snudde
Bare seks år gammel mistet Edla moren 
sin, men takket være innsatsen fra fem 
eldre søsken fikk den lille jenta en trygg 
oppvekst. Pappaen var stort sett på sjøen 
og jobbet, og barndomsårene på tjuetallet 
var preget av en tøff samtid. 

Likevel følte ikke Edla at familien 
manglet noe etter datidens stan-
dard. Etter hvert som tenårene 

Som nittenåring mistet hun synet under dramatiske 
omstendigheter. I dag er den karismatiske 96-åringen 

antakelig Norges eldste førerhundbruker. 
Bli kjent med Edla Henriksen. 

– Er du kommet for å intervjue meg? Så 
hyggelig. Men først skal vi drikke kaffe, 
spise litt og kose oss!

Jeg er på besøk hos Edla, ei sjarmerende 
dame som ble født i 1921 og bor i et gul-
malt hus i sentrum av Breivikbotn, en liten 
bygd på Sørøya i Finnmark. 

Her, på Finnmarkskysten, er det som om 
rausheten og gjestfriheten blir legemlig-
gjort. Den er til å ta og føle på, og hos Edla 
er det intet unntak.

Yngstedatteren Randi er også på besøk. De 
to døtrene, bytter på å bo hos moren, når 
moren ikke bor hos dem. 
– Jeg blir så skremt av styggværet, jeg får 
rett og slett angst av det, sier Edla mens 
hun forsikrer seg om at gjesten får noe å 
bite i. Slik var det ikke før. På mine eldre 
dager vil jeg gjerne at noen bor sammen 
med meg. Du må også nevne Tor André, 
barnebarnet mitt. Han bor ofte hos 
meg, og er til stor hjelp. 

Møt et 
medlem



9

kom, begynte Edla å gå på den lokale ung-
domsklubben. Her traff hun Roald Henrik-
sen, en kjekk ung mann.    
– Jeg var så lykkelig og forelsket, og da jeg 
var 19 år, i 1940, giftet vi oss. Året etter ble 
Randine født, sier hun smilende. 

Men lykken ble kortvarig. To måneder etter 
fødselen fikk Edla intense hodesmerter. 
Hun klagde til far, som hun alltid kalte 
ektemannen sin. Roald tenkte at litt hvile 
ville hjelpe, og foreslo at Edla skulle legge 
seg litt oppe på loftet.

Falt i koma
– Da jeg våknet var jeg blind. I panikk 
sprang jeg gråtende ned til far, og hoppet 
på fanget hans. «Jeg er blitt blind, jeg er 
blitt blind», ropte jeg. 

Ekte kjærlighet: Axa er Edlas femte førerhund. – Jeg er så utrolig glad i hundene mine. Det 
er ekte kjærlighet. 

«Nei, nei. Er du blitt helt tullete. Du er jo 
bare syk. Du er ikke blind», svarte han, 
men var tydelig overrasket. 

Edla kom seg etter hvert til sykehuset. Det 
viste seg at det var en svulst i hodet som 
hadde forårsaket tilstanden hun hadde 
havnet i. Situasjonen forverret seg, og 
snart falt hun i koma. Det skulle gå en hel 
måned før hun våknet igjen. 

Hun ler når hun forteller videre: 
– Vet du hva? Det første jeg spurte etter 
da jeg våknet, var ei brødskive. Jeg var så 
forferdelig sulten. 

Hun blir med ett alvorlig igjen: 
– Men jeg gråt som et lite barn da jeg fikk 
beskjed at jeg aldri kom til å få synet til-
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bake. Likevel, etter en stund bestemte jeg 
meg for at jeg i hvert fall ikke skulle bli en 
stakkar. Dette skulle jeg klare. 

Nye prøvelser
Da Edla kom hjem til Breivikbotn, var hun 
innstilt på å begynne et nytt liv. Et liv som 
blind. Hun var bestemt på at hun ikke ville 
ha begrensninger. Men prøvelsene ville 
ikke ta slutt. 

Lille Randine hadde fått lungebetennelse, 
og bare ni måneder gammel døde hun fra 
mor og far. Denne tragedien gikk svært 
hardt inn på de unge foreldrene, og det 
skulle gå hele fire år før Edla følte seg sterk 
nok til å få et nytt barn. 
– Jeg vet at sladrekjerringer snakket om at 
Roald måtte være helt toskete som ville ha 
barn med meg igjen. Jeg bestemte meg for 
å vise dem. Dette skulle jeg klare. Jeg måtte 
imidlertid ha litt hjelp, for far var ofte borte 

på sjøen. Så ganske snart flyttet det inn en 
tjenestepike hos oss. Anny Hansen – hun 
var vidunderlig, forteller Edla som fikk to 
døtre, født i 1943 og 1947. 

Et annet eksempel på hvor stort pågangs-
motet hennes er, var da Roald ble syk. Det 
var lite hjelp å få fra kommunen, og det endte 
med at Edla selv stelte mannen sin den siste 
tiden han levde. «Han far» Roald døde i 1987. 

Motstandskvinnen
Edla har levd et langt og innholdsrikt liv, og 
historiene hennes er så mange at de kunne 
fylt en bok. En av hendelsene hun trekker 
fram, er fra slutten av andre verdenskrig. 
I sluttfasen da Finnmark ble brent av nazis-
tene og befolkningen evakuert: 
– Vi ble sendt til Mikkelvik i Tromsø. Det var 
veldig trangt der vi bodde, og alt av hus-
arbeid var svært tungvint. En dag ble jeg 
invitert til å vaske klær i fjøset. Det var trive-

Takknemlig: Edla setter stor pris på at datteren Randi (til venstre) kan bo hos henne og 
at datterens barndomsvenninne, Torunn Krane, ofte stikker innom på besøk. – Jeg liker 
ikke å være alene, forteller hun.
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lig, og vi damene sang og pratet mens vi 
arbeidet. Det jeg ikke visste, men ble fortalt 
senere, var at under høyet lå det to menn 
som gjemte seg for nazistene. Den ene var 
den kjente motstandsmannen Jan Baalsrud. 
Fordi jeg var blind ble jeg invitert til nettopp 
denne jobben. Og på grunn av vår aktivitet 
i fjøset, mistenkte ikke tyskerne at noen 
gjemte seg der. Og jeg som var blind kunne 
jo ikke avsløre noe, forteller Edla.

Ubeskrivelig følelse
Etter en del overtalelser bestemte Edla 
seg i 1959 for å komme seg ytterligere 
et steg videre på livets vei. Hun begynte 
på blindeskole i Oslo og lærte seg blant 
annet blindeskrift, maskinskriving og 
forskjellig håndarbeid. Hun ble så flink til 
å veve matter, at hun fikk en vevstol med 
seg hjem.

Det neste store steget tok hun i 1975, da 
hun fikk sin første hund, Donna: 
– Å få førerhund var en velsignelse, røper 
hun. – Bare det å kunne gå til butikken 
alene var en ubeskrivelig følelse. Jeg var så 
fri. Jeg har hatt fem førerhunder siden da, 
og alle har vært meg like kjær. I dag kunne 
jeg aldri klart meg uten.

Edla har vært aktiv gjennom hele livet, og 
fylt det med blant annet friluftsliv, sang, 
dans og moro, ved siden av hardt arbeid. I 
dag har det naturligvis blitt færre fjellturer, 
men Edla fikk spalteplass i Harstad Tidende 
da hun som 89-åring rappellerte ned en 
fjellvegg på femten meter under et opp-
hold på Evenes syn- og mestringssenter. 
Her har hun også deltatt på skiaktiviteter 
og kanopadling:
– Vet du. Jeg er så utrolig glad i Blinde-
forbundet og Evenes syn- og mestrings-
senter. Det er mitt andre hjem. Her treffer 
jeg gamle venner og nye venner og det er 
alltid moro å komme dit. Jeg har så mye 
å takke Norges Blindeforbund for. De har 
vært til enormt stor hjelp. 

La oss leve
Til tross for de mange tragediene, klager 
ikke Edla i dag. Det har selvfølgelig vært 
hardt til tider, men alt i alt er hun takk-
nemlig for det livet hun har fått: 

Edla går fra kjøkkenet til stuen for å sette 
seg i sofaen. Vel framme kjenner hun etter 
med hendene hva som ligger på salong-
bordet: 
– Her ligger jo sangboken også. Den er 
skrevet med punktskrift. Har jeg fortalt 
deg at jeg tok et gitarkurs her i Breivik-
botn? Jeg har glemt alt nå. Men jeg elsker 
fortsatt å synge. Denne sangen her er jeg 
veldig glad i.

Edla begynner å synge med en varm og 
fredelig stemme: 
– La oss leve, for hverandre, å ta vare på, 
den tid vi har. La oss leve, for hverandre. 
Livet selv, kan gi de rette svar ...

Naturskjønne omgivelser: Axa og Edla er ute 
på tur. Edla kon nok smykke seg med å være 
landets eldste førerhundbruker.
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For mer informasjon, se aleris.no/oye

Ansvarlig lege: Per Kvandal

Øyespesialist, 
 uten henvisning og uten ventetid

Aleris Øyeklinikk tilbyr blant annet:

• Utredning og behandling

• Øyelokksoperasjoner

• Grå- og grønn stær: kontroll og operasjon

• Injeksjonsbehandling av våt AMD og andre netthinnelidelser

• Laserbehandling av netthinnerifter og -hull

• Vurdering til fornyelse av førerkort

• Diabeteskontroll

• Synsundersøkelse hos optiker

Tirsdag kl.  08-20

Mandag, onsdag, torsdag 

og fredag kl. 08-16

Tlf: 22 54 19 10
Aleris Sykehus og Røntgen Frogner

Frederik Stangs gate 11-13, Oslo

https://www.aleris.no/sykehus/oyelege/
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Alle har rett
til et godt liv. 
Ja alle!

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

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

bpa@humananorge.no 
www.humananorge.no

publikk.no / iStockphoto.com

eSight 3 – hodebåren synsforsterker
– kåret av Time Magazine som en av de beste 
teknologiske nyvinningene i 2017

Skjermbrillen har HD-kamera i front og 
2 OLED-skjermer på innsiden som prosjekterer 
det brukeren ser på i «real time».
 

En håndholdt enhet med kraftig prosessor 
er koblet til skjermen. Enheten har HDMI 
inngang for enkel tilkobling av TV, PC/ f’vlac, 
telefon, Apple TV, spillkonsoll etc. Det som 
kobles til kommer opp på OLED-skjermene. 

Enheten styrer forstørrelse, fokus og kontrast 
samt en meny hvor personlige preferanser 
kan stilles inn. Produktet er utviklet for 
personer med sterkt nedsatt/tap av store 
deler av sentralsynet.

Kontakt: Geir Marthinsson, tlf.: 908 33 644, geir@esight.no, www.esynet.no
 

eSight 3 er en hodebåren syns-forsterker som kom på markedet i 2017 og ble kåret av 
Time Magazin som en av de beste teknologiske nyvinningene i 2017. Kort fortalt er dette en skjermbrille med 
et HD kamra i front og 2 OLED skjermer på innsiden som prosjekterer det brukeren ser på i “real time”.

En håndholdt enhet med kraftig prosessor er koble til skjermen. Enheten har i tillegg en HDMI inngang hvor 
brukeren kan koble til TV, PC/ Mac, telefon, Apple TV, spillkonsoll etc etc. 

DDet som kobles til kommer direkte opp på de 2 OLED skjermene. Via den samme enheten styres, 
forstørrelse, fokus og kontrast, samt tilgang til en meny hvor personlige preferanser kan stilles inn. Produktet 
er utviklet for personer med strekt nedsatt/ tap av store deler av sentral synet. 

For  mer  informasjon gå inn på w w w.esynet .no

mailto:bpa@humananorge.no
http://www.humananorge.no
mailto:geir@esight.no
http://www.esynet.no
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Mange synshemmede 
sliter psykisk 
Tekst: May Britt Haug | Foto: Idar Hole Krogstad, NKVTS

Dypdykk i synshemmedes psykiske helse viser at det er ikke de store 
katastrofene i livet, men hverdagsutfordringene som gir plager og 
utfordringer. Mange unngår å søke hjelp fordi det kan oppleves som 
skamfullt ikke å klare seg selv. Svaksynte og blinde opplever depresjon, 
utenforskap, ensomhet, ekskludering og udekkede hjelpebehov i langt 
større grad enn befolkningen for øvrig. 

Det hele startet med et omfattende EU-pro-
sjekt, hvor man så nærmere på traumer og 
katastrofers inngripen i folks liv, også funk-
sjonshemmede. Nasjonalt kunnskapssenter 
om vold og traumatisk stress (NKVTS) fikk 
oppdraget med å se nærmere på synshem-
medes tilnærming til problemstillingene. 
Forskningsprosjektet varte fra 2013 til 2018.
Marianne Bang Hansen er forsker og psyko-
log og har frem til nå i sommer arbeidet med 
dette prosjektet ved NKVTS. 

– Vi fikk en aha-opplevelse. 

Det forskerteamet fant var at det selvfølge-
lig forekommer ulykker og katastrofer blant 
synshemmede, men ikke i vesentlig større 
grad enn hos seende. Det var de daglige ut-
fordringene som for eksempel det å bevege 
seg i det offentlige rom og følelsen av ikke å 
klare seg selv, som viste seg å være der skoen 
trykker. Eksempler som har kommet frem 
er utrygghet når man er ute og går, eller er 
i sosiale settinger, avstand mellom tog og 
perrong, eller det å gå glipp av informasjon.

Måtte dykke dypere 
Forskerne ønsket å nyansere og utdype fun-
nene og det ble søkt om mer penger. Det ble 
nødvendig å gå i dybden for å finne ut hva 
blinde og svaksynte er utsatt for eller opp-
lever som vanskelige hendelser. Undersø-
kelsen ble gjennomført for rundt to år siden 
i samarbeid med Blindeforbundet. 736 av 
Blindeforbundets medlemmer ble intervjuet 
over telefon i løpet av vinteren og våren 2017. 
IPSOS gjennomførte intervjuene.

Det som særlig pekte seg ut var at svaksynte 
og blinde opplever depresjon, utenforskap, 
ensomhet, ekskludering og udekkede hjelpe- 
behov i langt større grad enn ellers i be-
folkningen. Det som er en selvfølge for alle 
andre, blir en stor terskel for synshemmede.

Konkrete funn:
•  Den mest vanlige årsaken til traumatiske 

erfaringer er seksuelle overgrep og vold. 
Neste 17 % av kvinnene i undersøkelsen 
rapporterer om slike erfarnger. Dette er 
neste dobbelt så høyt som det man finner i 
befolkingen for øvrig. 

psykisk helse
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•  Det å miste synet er den nest hyppigste 
årsaken til traumer i følge undersøkelsen. 
For mange svekkes synet gradvis og man 
opplever å ikke lenger mestre ting man 
tidligere fikk til uten problemer.

•  Mange flere synshemmede enn ellers i be-
folkningen forteller at de har følt seg depri-
mert eller triste mesteparten av dagene de 
siste to årene. Ensomhet, lav sosial støtte, 
mobbing og overgrep har sammenheng 
med en høyere forekomst av depresjon. 
Unge, arbeidsledige, og personer i voksen 
alder som nylig har mistet synet, forteller 
oftest om depresjon.

•  Forekomsten av depresjon og ensomhet 
var  høyere blant blinde og svaksynte, 
sammenlignet med den generelle befolk-
ningen. Flest ensomme fant man hos dem 
som var midt i livet. Det er vanskelig å peke 
på direkte årsaker til dette, men en hypote-
se kan være at dette er en alder der de fleste 
mennesker er på høyden av livet, opptatt 
med jobb og barn. Det er store krav til 
delaktighet i samfunnet, og mange sosiale 
relasjoner dannes på bakgrunn av nettopp 
arbeidsliv og familie. Da blir det enda verre 
for dem som står på sidelinja, slik endel 
synshemmede opplever å gjøre.

•  Over 40 prosent sier de har blitt mobbet 
i løpet av livet. 60 prosent av disse opp-
gir at det har direkte sammenheng med 
synet. Tallene tyder på at de som har vært 
synshemmede hele livet har vært utsatt 
for mer mobbing enn de som mistet synet 
i voksen alder. 

•  Tallene viser også at de som har andre 
funksjonsnedsettelser i tillegg til synshem-
mingen er enda mer utsatt for ensomhet 
og mobbing.

PS! Funnene støttes av SSBs nye leve-
kårsundersøkelse, som viser at andelen 
svaksynte og blinde som sier de har dårlig 
helse, er dobbelt så stor som i den øvrige 
befolkningen.

Mulig psykologtjeneste for synshemmede
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og 
psykisk helse (NBHP) ved Oslo universitets-
sykehus har eksistert i mange år som et til-
bud for hørselshemmede. Det er reist spørs-
mål om det burde være et tilsvarende tilbud 
til synshemmede. Undersøkelsen om syns-
hemmedes psykiske helse kan tyde på at det 
kan være behov for en slik tjeneste. 

Marianne Bang Hansen er ansatt som pro-
sjektleder i et prosjekt der behovet for en 
egen behandlingstjeneste for blinde og 
svaksynte skal utredes. Vi kan med rimelig 
sikkerhet si at det er behov for et slikt tilbud. 
Spørsmålet er mer hvor og hvordan dette 
kan organiseres. Hun har kontakt med orga-
nisasjoner, brukere, fagfolk og andre forskere 
for å samle best mulig kunnskap om synstap 
og psykisk helse. Prosjektet har etablert tett 
samarbeid med Blindeforbundet.

 Marianne Bang Hansen er psykolog og 
forsker og en av flere som står bak under-
søkelsen om synshemmedes psykiske helse.
– Vi fikk en a-ha-opplevelse.
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Svaksyntgruppe bidrar til hverdagsmot
Av: Hilde Tuhus Sørli, rehabiliteringsleder i Blindeforbundet

På Ringhøyden seniorsenter i Bærum 
møtes de en gang i måneden til den gode 
samtalen om det å ha blitt svaksynt. 
Latteren sitter løst, stemningen er på 
topp, og det gode fellesskapet er med på 
å lade hverdagsbatteriene. 

En middelaldrende reporter føler seg plutse-
lig som ei lita jente da hun trer inn i rommet. I 
det lille grupperommet sitter det tre muntre, 
sprudlende og svaksynte mennesker.

På seniorsenteret på Bekkestua i Bærum 
møtes Inger Johanne Devold, Arne Sørensen 
og Anders Bull-Larsen, alle har en beun-
dringsverdig alder, en er 88 år og to kan 
smykke seg med 96 år – og alle er de 
misunnelsesverdig spreke. 
– Vi har det veldig hyggelig sammen. Vi 
utveksler erfaringer og vi forteller en del 
om de vans-kelighetene vi treffer på vår vei 
nettopp på grunn av at vi alle ser dårlig, 
sier Arne Sørensen.

Sørensen og åtte andre godt voksne møtes 
en gang i måneden for å utveksle erfaringer 
og det å møte andre i samme situasjon 
som en selv. Fellesnevneren er at de alle er 
svaksynte. Svaksyntgruppa kalles det. Et av 
flere forebyggende tiltak for hjemmeboende 
eldre over 60 år i Bærum kommune. 

Kommunen har mange ulike interesse-
grupper, slik som diskusjonsgruppe, littera-
turgruppe, gruppe for de som har angst og 
depresjon, språkgrupper, fysisk trening og 
dataopplæring. 
– Vi lager grupper etter hvert som vi treffer 
folk som har de samme problemene, og slik 
ble også svaksyntgruppa etablert, forteller 
Mette Viil Hansen, fagkonsulent og koordina-
tor for Vern for eldre i Bærum kommune.

Samtalene gjør hverdagen enklere
Hjelpemidler er et bredt samtaletema, og 
Anders Bull-Larsen er rask til å finne frem 
kikkert for å vise hvordan den hjelper han 

Erfaringsutveksling: Svaksyntgruppa i Bærum kommune er til stor nytte for deltagerne. Fra 
venstre Inger Johanne Devold, Arne Sørensenog Anders Bull-Larsen.

psykisk helse
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tiltaket har en helsemessig gevinst å få 
mulighet til å snakke sammen om erfaringer, 
hjelpemiddelbruk, og ikke minst de vanske-
lige tingene ved å se dårlig. Av og til løser de 
verdensproblemene også.
– Du må ikke sitte stille hjemme. Du må ut i 
luften og opp i trærne, avslutter hun vår sam-
tale med et bredt smil og en trillende latter.

Fokus på psyken
Av: Hilde Tuhus Sørli, rehabiliteringsleder i Blindeforbundet

Helhetlig synsrehabilitering handler også om 
at vi fokuserer på de følelsene som kommer i 
forbindelse med synstap. 

Gjennom foredrag, enesamtaler og gruppe- 
samtaler gis den enkelte mulighet til å bear-
beide sine følelser gjennom erfaringsut-
veksling, bevisstgjøring og refleksjon. Våre 
likepersoner, rehabiliteringsassistentene, har 
verdifulle erfaringer med å leve et liv uten 
syn, og de er viktige støttespillere for deltak-
ere på kurs. 

De siste årene har vi styrket tilbudene 
som omhandler psykisk helse. Vi har løftet 
«livsmestring» som et eget fagområde på 
alle kurs, og «livsmestring» har siden 2015 
vært et likeverdig fag i læreplanen for rehabi-
literingsvirksomheten. 

På Hurdal syn- og mestringssenter har vi 
etablert tilbud som «mindfullness», «musikk 
for sjela» og «rom for ettertanke». Assisten-
ter og ansatte har fått kompetanseheving i 
livsmestring, struktur for gruppesamtaler, 
gruppelederrollen, en-til-en-samtaler og 
holdninger til oppmerksomt nærvær. På alle 
våre syn- og mestringssentre er det psykolog 
tilstede på enkelte kurs. 

Det er behov for er en mer systematisk 
kartlegging av den enkeltes psykiske helse, 
på lik linje som vi foretar kartlegging av 
synsfunksjon og ferdigheter innenfor om-
råder som mobilitet, IKT, og fysisk aktivitet. 
Å innlemme det psykiske aspektet bidrar til 
å gi et helhetlig bilde av personens samlede 
livssituasjon, og slik kan den enkelte få bedre 
og riktig hjelp videre. 

Folk som mister synet er forskjellige og har 
ulike behov. Dette gjelder også innenfor 
psykisk helse. Noen vil ha behov for å snakke 
med og få oppfølging av en psykolog, mens 
for andre vil det være mer hensiktsmessig 
å snakke med likepersoner, og/eller fagper-
soner i rehabiliteringsavdelingen. 

Nå har vi fått økonomisk støtte fra Blindefor-
bundet forskningsfond til å styrke kartleg-
gingen og psykologbemanningen på våre 
syn- og mestringssentre. Vi samarbeider 
også med Nasjonal Behandlingstjeneste 
for hørsel og psykisk helse for at blinde og 
svaksynte skal få et like godt tilbud innen 
psykisk helsevern som den øvrige befolknin-
gen har tilgang til. 

i butikken for å se på matvarepriser. Og 
stemningen blir mer høylytt og engasjert 
når innlesere hos Norsk lyd- og blindeskrift-
bibliotek blir diskutert.
– Jeg synes det er veldig viktig å finne frem 
til noe som gjør dagen lettere når man ser 
dårlig, forteller Bull-Larsen oss.

Inger Johanne Devold har vært med siden 
starten i 2006. Hun er ikke i tvil om at 
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Det at andres «lykke» og «perfekte liv» er så 
synlig gjennom for eksempel sosiale medi-
er gjør det lett å sammenlikne seg, og sitte 
igjen med en opplevelse av at våre egne 
liv ikke er noe særlig. Når man i tillegg skal 
leve livet med mindre syn enn det som er 
praktisk, kan livet by på ekstra utfordringer. 
Mange opplever stigma og det å ikke passe 
inn sosialt. De fleste hverdagslige gjøremål 
er mer krevende, til tross for tilrettelegging 
og gode hjelpemidler. Samtidig er det et van-
lig sosialpsykologisk fenomen at vi sammen-
likner oss, og ønsker å strekke oss mot de vi 
ser opp til og ønsker å identifisere oss med. 

Nedsatt syn kan gjøre det sosiale livet utfor-
drende. Sosial usikkerhet og sorg kan være 
normale følelsesmessige reaksjoner på det å 
oppleve slik motgang.  Jeg har møtt mange 
mennesker med nedsatt syn som kjenner 
på dette. De beskriver gjerne nervøsitet og 
anspenthet i sosiale situasjoner, og sorg, tris-
thet og ensomhet når man blir forhindret fra 
å fylle livet med det innholdet man ønsker. 
Slike følelser er ikke farlige i seg selv, men 
dersom de vedvarer over tid, kan man fort 
havne i onde sirkler hvor det som er normalt 
utvikler seg til psykiske lidelser som angst og 
depresjon.

Jakten på «det perfekte 
liv», eller hverdagslykke?
Tekst: Tone Gravvold, psykolog og medlem i Blindeforbundet | Foto: Blindeforbundet

Du kan bidra selv
For å forebygge angst og depresjon er det 
viktig å bruke sine egne tanker og følelses- 
messige reaksjoner som en indikator. Merker 
du at tankegangen er negativ og du sliter 
med en del vonde følelser, er det viktig å 
sette fingeren på hva som plager deg. Der-
etter kan det være viktig å skille hva du kan 
og vil gjøre noe med fra det du ikke kan gjøre 
noe med. Du kan neppe gjøre så mye med 
synet, men du kan kanskje gjøre en del for 
å få en bedre hverdag? I denne prosessen er 
det viktig å ikke sammenlikne seg med an-
dre eller ta utgangspunkt i hva du tror andre 
mener om deg og ditt liv. 

Tenk gjennom hva som er viktig for deg. Øv 
deg på dette. Det er ulikt hva som gir oss 
mennesker et rikt og meningsfullt liv. Når 
du vet litt om hva som er viktig for deg, kan 
det være viktig å ta fatt på en av tingene og 
jobbe målrettet for å få det bedre på dette 
området. Et eksempel kan være at du er mye 
trist fordi du er ensom, og den sosiale usik-
kerheten gjør det vanskelig å gjøre noe med 
dette. Da er det lett å trekke seg tilbake og 
isolere seg. I en slik situasjon vil det imidler-
tid være viktig å øve seg på å mestre sosiale 
situasjoner og oppsøke situasjoner hvor du 

Det å leve i dagens samfunn kan by på utfordringer for enhver, uavhengig 
av hvor mye eller lite man ser. Jakten på lykkefølelsen og det perfekte liv 
kan for mange bli ødeleggende.

psykisk helse
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kan øve regelmessig. Kanskje vil det hjelpe 
deg å være litt åpen om utfordringene dine. 
Kanskje kan du hente motivasjon, støtte og 
gode råd hos en annen som er i en liknende 
situasjon? 

Angst eller depresjon?
Dersom de negative tankene og følelsene får 
rotfeste, og du opplever motgang over tid, 
er du i risikosonen for psykiske lidelser som 
angst og depresjon. Angst kommer i flere 
former, men du er kanskje mest sårbar for 
sosial angst når du har nedsatt syn. Dette 
fordi synstap i mange tilfeller gjør at man 
mister verdifull informasjon i det sosiale 
samspillet. Sosial angst arter seg gjerne med 
kroppslige fornemmelser som nervøsitet, 
hjertebank, svetting og skjelvinger i sosiale 
situasjoner, og frykt for at andre skal se at du 
er nervøs og ukomfortabel. 

Mange med nedsatt syn prøver å ikke skille 
seg ut sosialt ved å forsøke å skjule at de ser 
dårlig. Dette kan nok fungere kortsiktig, men 
kan være en energitappende og krevende 
løsning på sikt. Det kan også føre til onde 
sirkler som utløser sosial angst fordi man i 
så stor grad prøver å forhindre at andre skal 
se at man har dårlig syn. Hvis du tror at du 
har sosial angst, er det viktig å snakke med 
fastlegen. Det er i mange tilfeller hjelp å få. 
Fastlegen kan henvise deg til behandling i 
spesialisthelsetjenesten eller gi informas-
jon om tilbud som finnes i kommunen din. 
Mange kan ha stort utbytte av å møte andre 
i samme situasjon, og oppdage at de ikke er 
alene om å ha det sånn. 

Depresjon kjennetegnes av en endring 
i tankemønstre, følelser, energinivå og 
selvfølelse. Det som kan skille en normal 
følelsesmessig reaksjon fra en depresjon, 
er varigheten av nedstemthet og om du 
merker en vedvarende endring hos deg selv. 

Depresjon er en nedstemthet som varer 
ut over to uker, og mange sier at de tenker 
mer negativt og ser mer mørkt på ting enn 
de pleier. Depresjon skiller seg således fra 
«en dårlig dag». Noen kan ha vanskelig for 
å gjenkjenne at de har en depresjon, men 
endringen er ofte tydelig for de som er rundt. 
Dersom noen som bryr seg om deg sier at du 
har forandret deg i det siste, kan det være 
viktig å lytte til dette. Mistenker du at du 
har en depresjon er det viktig å snakke med 
fastlegen. Det er viktig å be om behandling 
i form av samtaleterapi, og ikke godta me-
dikamentell behandling alene.  

Når man er deprimert har man lyst til å 
trekke seg tilbake og isolere seg. Det er imid-
lertid slik at dette er «yndlingsmaten» til en 

Psykolog Tone Gravvold er selv svaksynt og 
har snakket med mange synshemmede på 
kurs opp igjennom årene.
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depresjon, og det er derfor viktig å gjøre det 
motsatte; være i aktivitet og prøve å opp-
rettholde struktur og innhold i hverdagen. 
Dette er vanskelig, så alliér deg med noen 
som kan hjelpe deg.

Hverdagslykke 
Jakten på lykke og «det perfekte liv» er et 
urealistisk og risikabelt prosjekt. Det er ikke 
mulig å oppleve konstant lykke eller bare 
positive følelser. Jakter du på «det perfekte 
liv» risikerer du at målet hele tiden flyttes, og 
at du derfor blir stående fast i en opplevelse 
av å aldri være fornøyd. På den andre siden er 
det viktig å ikke godta at livet er kjipt, tungt 

Siden 2017 har det Mosambikiske Blinde-
forbundet (ACAMO) deltatt i et teknologi- 
samarbeid mellom OsloMet (tidligere 
Høyskolen i Oslo og Akershus) og Universi-
dade Eduardo Mondlane i Mosambik. 

Samarbeidet legger til rette for utvikling 
av ny teknologi ved universitetene, særlig 
ulike apper i samarbeid med funksjons- 
hemmede brukere og deres organisasjoner. 
Samarbeidet skal stimulere til oppstart av 
små teknologiselskaper som skal produs-
ere ny teknologi på området. Dette betyr 

Mosambik og Norge  
samarbeider om teknologi
 Tekst: Geir Finstad, rådgiver internasjonal avdeling

Teknologi og universell utforming er i fokus når et universitet i 
Mosambik og et i Norge samarbeider på tvers av landegrensene. 
Studentutveksling er også et viktig mål.

at synshemmede i Mosambik og Norge 
skal få tilgang på forskningskunnskap og 
teknologi, og får selv mulighet til å være 
med på utviklingen av løsninger, slik at  
det blir forankret i faktiske behov og er 
universelt utformet. 

Ut fra samarbeidet har det allerede startet 
opp studieprogrammer i universell utform-
ing av IKT. Ved OsloMet tilbys studenter i 
dag et masterprogram i faget. I tillegg til 
studentutveksling, er forskningssamarbeid 
en viktig del av samarbeidet. 

og vanskelig over tid. Jo mer aktiv du er i 
forhold til å ta tak i dine utfordringer og søke 
løsninger, desto større er sannsynligheten 
for at du får økt livskvalitet. Det finnes ingen 
fasit på hva som kan gjøre ditt liv bedre. 
For de fleste blir veien til mens man går. På 
denne veien kan det være nyttig å ha fokus 
på hverdagslykke. Hverdagslykke handler om 
de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen 
hverdag for å oppleve mestring og glede. Fem 
veier til hverdagslykke, kan oppsummeres 
slik: Knytt bånd, vær aktiv, vær oppmerksom, 
fortsett å lære og gi (hentet fra Rådet for 
psykisk helse). Kanskje er dette den mentale 
helsens «fem om dagen».
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På konsert med gode venner, nyter god musikk og lidt forfriskende 
i glasset - livet er herlig! 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 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

http://www.uloba.no
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Et unikt belyst hjem
Tekst: May Britt Haug | Foto: Andreas Poppe

Arnfinn har svært redusert syn som følge av 
grønn stær. Dette fikk han påvist allerede 
som 40-åring, i 1984. Siden den gang har 
synet gradvis blitt dårligere, spesielt mørke-
synet er et problem. I tillegg har han dårlig 
balanse. Dette har medført et stadig økende 
behov for rett belysning i hjemmet. Det 
å få rett belysning er en utfordring når en 
ser dårlig. 

Samarbeid på tvers
I 2016 kontaktet Arnfinn kommunens syns- 
og hørselskontakt, sammen ba de NAV Hjel-
pemiddelsentral Østfold om bistand. Etter 
en innledende kartlegging av boligens be-
lysning søkte Arnfinn Husbanken om støtte 
til å starte prosjektering av belysning. 

Husbanken gir enkeltpersoner støtte til 
utredning og/eller prosjektering av boligen 
når man har behov for tilpasning. Dette 
for å kunne fungere i boligen i dag eller i 
fremtiden. 

Hos Arnfinn og kona Åse Berit i Fredrikstad 
ble det Adaptor Hjelpemidler som fikk opp-
draget med å lyssette boligen på nytt for å 
tilfredsstille Arnfinns behov for mer lys. Eve-
lyn Rodrigez forteller at det første de gjorde 
var å se på hvilken belysning boligen hadde 
og hva som skulle til for å oppnå det beste 
resultatet. Så var Arnfinn på utprøving i 
Adaptor Hjelpemidlers lyslaboratorium. 
Fargetemperaturer, belysningsstyrker og 

lyskilder ble målt og testet. Man så også på 
hvordan Arnfinn opplevde det hele. Med 
bakgrunn i funn i lyslaboratoriet og befa-
ring i Arnfinns bolig ble det levert rapport til 
NAV Hjelpemiddelsentral Østfold, Arnfinn 
og Husbanken. Sammen gjennomgikk de 
de ulike punktene i rapporten, rom for rom. 
På bakgrunn av dette sendte Arnfinn sin 
søknad til NAV Hjelpemiddelsentral Østfold.

Hjelpemiddelsentralenes rolle er å dekke 
utgiftene til selve belysningen og monte-
ring. Det som omtales som allmenbelysning 
dekkes ikke av Folketrygden, det må du be-
koste selv. Foreningen Lyskultur har utarbei-
det en tabell for anbefalte belysningsstyr-
ker som kan brukes som et grunnlag for å 
vurdere belysningen i hjemmet ditt. Arnfinn 
fikk totalt 100.000 kroner i støtte fra Hus-
banken og hjelpemiddelsentralen, men han 
måtte også betale en del selv, for å finne 
den optimale løsningen for hans hjem. 

Frydefullt resultat
Boligen har vært gjennom en lang prosess. 
Den har fått bedre belysning i gang, på 
kjøkkenet, i stua, i trappen, på badet, og på 
soverommet. Og endelig kan Arnfinn ta i 
bruk husets bibliotek igjen.

– Etter at vi fikk oppgradert til riktig belys-
ning i dette huset så er det en helt annen 
verden. Jeg var ikke klar over hvor dårlig han 
så, som fargene på veggene, sier kona.

Arnfinn Nypan fra Fredrikstad er så heldig at hans bolig nå fremstår i nytt lys, 
bokstavelig talt. Flere offentlige instanser har bidratt til tilrettelagt belysning, 
slik at Arnfinn igjen kan finne frem i skuffer og skap, og kroker og kriker.
– Dette er veldig bra! Jeg er veldig fornøyd, dette gjør det lettere, sier Arnfinn Nypan.
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Slik går du frem når du har behov for å 
vurdere belysningen i din bolig
• Kontakt synskontakten i kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentral avdeling syn
• Søknad om prosjektering sendes via kommunen til Husbanken
• Benytt søknadsskjema HB 8.S.05 på www.husbanken.no
• Husbankens regionskontorer behandler søknadene. 

Bedre opplyst: Arnfinn Nypan er svært fornøyd med de grep som er tatt i huset 
for å få et bedre belyst hjem.

http://www.husbanken.no
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Helsereiser Tlf 23001260
www.helsereiser.no

VINTERTURER FOR SYNSHEMMEDE
Norges Blindeforbund har besøkt vårt flotte norske senter Reuma-Sol på Costa 
Blanca-kysten i Spania, og gitt råd om tilrettelegging av turer for synshemmede. 

Deilig klima og innendørs oppvarmet basseng

Norsk lege, sykepleier og fysioterapi

Ukesprogram med trim, utflukter og sosiale aktiviteter

Store leiligheter med gulvvarme, norsk TV og wifi

Merkede gangveier og lydfyr

Menyer på blindeskrift og egne bord i restauranten

Vi arrangerer reiser med fly fra mange norske byer, og du velger selv når du vil 
reise, og hvor lenge du vil bli. Se vår hjemmeside for gode turforslag til vinteren.

Kanskje en juletur frister? Juleforberedelsene på senteret er i full gang, og det blir 
julegudstjeneste i Sjømannskirken, julehandletur til Alicante, risgrøt, barnekor, 
julegløgg, allsang, festmiddag og masse mer. Velkommen til Reuma-Sol!

http://www.helsereiser.no
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OptimalAssistanse AS er leverandør 
av funksjonsassistanse og BPA 
• OptimalAssistanse ble etablert i 2009. 

Vi har konsesjon og rammeavtaler med 
kommuner i hele landet.

• Vi «skreddersyr» funksjonsassistanse i 
samarbeid med deg og din arbeidsgiver, 
og BPA i samarbeid med deg.

Ring oss gjerne for å høre mer 
om våre tjenester.

Telefon: 69 12 96 00

Send oss gjerne en mail på:
post@optimalassistanse.no

www.optimalassistanse.no

• Ansatte i administrasjonen har  
helsefaglig bakgrunn, og kan veilede  
i forhold til BPA-søknad og tekniske 
hjelpemidler. Vi har fokus på muligheter 
og aktiviteter.

• Vi er lett tilgjengelige og responderer 
raskt. Vi er der når du trenger oss!

– en del av Ecura Helse og Omsorg AS

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:post@optimalassistanse.no
http://www.optimalassistanse.no
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
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Nye og spennende 
iCare-produkter
I 40 år har Blindeforbundet engasjert seg i bistandsarbeid for blinde 
og svaksynte. iCare er innsamlingstiltaket som er med på gi de 
fattigste i verden synet tilbake. Det jobbes stadig med å finne nye 
gaveprodukter, og nå er tre nyheter på plass.

Blindeforbundet har vært engasjert i 
bistandsarbeid for blinde og svaksynte 
siden 1978. Til sammen er det utført rundt 
250 000 øyeoperasjoner gjennom vårt 
internasjonale arbeid. Det finnes 32 mil-
lioner mennesker i verden som er blinde, 
uten at de trenger å være det. De fleste av 
disse har grå stær, og kan få synet tilbake. 

Alt som kreves, er en enkel øyeoperasjon, 
som er over på få minutter, til bare 
300 kroner. Når du kjøper en gave fra 
iCare, bidrar du til å gi et menneske 
synet tilbake.

Vi er stolte og glade over å kunne 
presentere flere nye produkter.

Te i delikat skrin 
fra Himalaya

Kvalitets-te i et delikat skrin av bambus. 
Teen kommer fra Himalaya, og er produsert 
i Nepal av Rakura med fokus på bærekraft, 
rettferdig handel og topp kvalitet. 

I skrinet er det 160 teposer 
fordelt på 10 utvalgte, 
spennende og varierte smaker.

Ordinærpris kr. 803 inkl. mva.
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iCare-luen

Luen ble lansert i fjor, og den ble veldig 
populær. Den er derfor nå produsert i 
mange delikate og spreke farger. 

Luen er designet i samarbeid 
mellom iCare og det norske 
klesmerket M.A.M.B. og den er 
produsert i 100 prosent kashmirull. 

Ordinærpris kr. 495 inkl. mva.

Gavekort

Er det vanskelig å vite hva du skal kjøpe i 
bursdagsgave eller julegave til dine kjære? 
Hva med et gavekort? 

Med et gavekort kan mottaker selv kjøpe 
det de ønsker seg fra iCare-nettbutikken. 

Du velger sum, og mottaker velger gaven. 
Uansett hva de velger, bidrar dere sammen 
til å gi mennesker synet tilbake.

Bestill!
Som medlem får du 20 prosent rabatt på kashmirproduktene (skjerf, sjal og lue) 
og 25 prosent rabatt på resten av sortimentet.
Du kan sende din bestilling til icare@blindeforbundet.no, eller ringe til 70 04 55 44.
Alle produktene finnes på www.icare.no 

mailto:icare@blindeforbundet.no
http://www.icare.no
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Punktmagasiner for enhver

Et av bladene som produseres er «Verden 
og vi». Et magasin som inneholder aktuelle 
kultur- og vitenskapelige artikler. Det blir 
lagt vekt på at det skal være variert og rettet 
mot alle aldersgrupper. Her får du vite «alt» 
du ikke visste du lurte på. Bladet blir produ-
sert i kortskrift nivå 2.  

Flere av utgivelsene fra trykkeriet produseres 
i kortskrift. Dette går ut på at mange ord og 
ordforbindelser blir forkortet. For eksempel:  
jeg fikk ikke noen selv ... j fk ik nn sv. Man 
bruker kortere tid på å lese noen få tegn enn 
hele ord. Mange som skriver tekstmeldinger 
på mobilen vil sikkert kjenne seg igjen. 

Ta kontakt med trykkeriet dersom du 
lurer på noe eller ønsker å abonnere. 
Du kan få tilsendt et blad gratis, hvis 
du ønsker å prøve. Telefon 55 54 69 10, 
trykkeriet@blindeforbundet.no.

Norges Blindeforbunds Trykkeri i Bergen produserer en rekke punktskrift-
magasiner som du som punktskriftbruker kan abonnere på. Noe for deg som 
er fersk, annet for deg som er mer viderekommen med kortskrift.

Utgivelser: 
• Radio- og tv-bladet. 52 utgaver i året. 
• Lest og følt, Se og Hør-type blad. Lettlest 

med dobbel linjeavstand. 23 utgaver i året.
• Magasinet, diverse ukebladstoff.  

24 utgaver i året.
• Krim-punkt, kriminalnoveller. Føljetong 

med hvert nummer. Noe med kortskrift 
nivå 1. 24 utgaver i året.

• Vi Kvinner, blad for kvinner. 10 utgaver i 
året. Med abonnementet følger to hånd-
arbeidshefter, henholdsvis en vår- og en 
høstutgave.

• Verden og Vi, kulturelt og vitenskapelig 
stoff. Kortskrift nivå 2. 10 utgaver i året.

• Veggkalender, trykket i både punktskrift 
og sortskrift. Det følger også med to typer 
lommekalendere i punktskrift.

Eschenbach bordlampe
Liten smart bordlampe med teleskopisk arm. 
Lampen er på 20 watt halogen, og gir god 
punktbelysning. Den tar liten plass, og kan 
enkelt skyves sammen og tas med på tur.
Nåpris kr. 250. Førpris kr. 1080. Prisen inkl. 
mva. 

Medlemstilbud fra Adaptor Hjelpemidler
Veho USB reise-lader
Kompakt og hendig USB-reiselader for mo-
biltelefoner, padder, Mp3-spillere og andre 
USB-dingser, inkl. Apple-produkter. Leveres 
med fire adapterhoder som enkelt klipses av 
og på støpselet.
Nåpris kr. 25. Førpris kr. 99. Prisen inkl. mva.

Tilbudene gjelder så langt lagerbeholdningen rekker.
Adaptor Hjelpemidler A/S og hjelpemiddelbutikken har nå flyttet inn og åpnet i 
Blindeforbundets lokaler i Sporveisgata 10 (4. etasje). Åpningstider 8.30-15.30.
Telefon 23 21 55 55, hjelpemidler@adaptor.no, www.adaptor.no. 

mailto:trykkeriet@blindeforbundet.no
mailto:hjelpemidler@adaptor.no
http://www.adaptor.no
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Minneord
Kjell Abrahamsen er død, 
nær 95 år gammel.

En bauta i utdanningen av synshemmede 
fysioterapeuter og i blindeidretten er gått 
bort! I 40 år, fra 1953 til 1993, som støtte-
lærer på fysioterapiskolen betydde han 
enormt for oss synshemmede elever. Han 
tok også mange synshemmede fysiotera-
peuter inn ved sitt institutt. For sitt bane-
brytende arbeid mottok han Kongens for-
tjenstmedalje og Norges Blindeforbunds 

gullnål. Abrahamsen var også en pioner 
innen blindeidretten. Som formann i 
idrettsutvalget i Norges Blindeforbund 
fikk han, sammen med nordiske kolleger, 
fra 1961 i stand nordiske mesterskap i 
friidrett og svømming for synshemmede. 
I tillegg virket han i en årrekke som gym-
lærer ved Huseby blindeskole.

Vi lyser fred over hans minne!

Jarle Johnsen

«Ulf tar det piano»

En kraftfull, vakker (og litt skummel) hallo-
ween-konsert med den blinde pianisten Ulf 
Nilsen. Med musikk av Beethoven, Chopin, 
Grieg og Schubert – og det blir «dagens 
improvisasjon».
Tid: Onsdag 31. oktober kl. 19.00
Sted: Gamle Logen, Grev Wedels plass 2, Oslo
Billettpriser: kr. 275 for voksne, kr. 170 for 
studenter, barn og ungdom under 19 år går 
gratis.

Billetter forhåndsbestilles hos Ticketmaster, 
eller på telefon til Gamle logen 22 33 44 70, 
eller i billettluka samme dag.

Norges Blindeforbund Møre og 
Romsdal arrangerer fagdag 

7. november kl. 10.00-15.45 om psykisk 
helse blant synshemmede i Rådhussalen, 
Ålesund rådhus. 
Påmeldingsfrist 26. oktober til 
m.og.r@blindeforbundet.no

På 
plakaten

mailto:m.og.r@blindeforbundet.no
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Aleris BPA 
– frihet til å leve ditt liv!

Med mer enn 10 års erfaring fra alle aspekter av BPA-
ordningen, skreddersyr vi løsninger som er tilpasset deg, 
dine ønsker og ditt behov.

Som kunde får du god opplæring i det å være arbeids-
leder, og møter en fleksibel og serviceinnstilt BPA-
leverandør som støtter deg hele veien.

Hørt rykter om vår tilgjengelighetsgaranti? Vi kan gi deg 
veiledning på telefon 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

Velkommen til en uforpliktende BPA-prat med oss!
bpa@aleris.no • 974 80 800

aleris.no/bpa

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

En LeseTV som også leser teksten høyt for deg

Det kan være anstrengende og slitsomt å 
være LeseTV-bruker.  
Mye konsentrasjon og fokus må til for at 
øynene skal oppfatte ordene. 
  
Med ClearView C Speech får du ikke bare en 
leseTV, men også en lesemaskin som leser 
høyt for deg. Her kan du bruke både øynene 
og ørene!  
 
Så blir det mye mindre slitsomt! 

www.adaptor.no         Tlf: 23 21 55 55        

Vi hjelper øynene dine!

mailto:bpa@aleris.no
http://www.adaptor.no
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Les noe du 
aldri har 
hørt før

Registrer deg på storytel.no 
og få tilgang til tusenvis av lydbøker

https://www.storytel.no
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På tur i ulendt terreng
Tekst og foto: Trygve Hellestræ, Fanaposten

Denne søndagen er destinasjonen Smørås-
fjellet. Christine Johansen er dagens 
turleder fra Bergen og Hordaland Turlag og 
sørger for at alle og enhver greier å gjen-
nomføre en tur i skog og mark. Søndags-
turene som arrangeres er et samarbeid 
mellom Bergen og Hordaland Turlag og 
Norges Blindeforbund Hordaland
– Noen av deltakerne er svaksynte eller helt 
blinde. Andre kan være ustø til bens, ha 
dårlig form eller balanse etter sykeleie eller 
operasjon. Men alle får støtte underveis, 
sier Johansen.

Store bragder
– Jeg har gått Norge på kryss og tvers før, 
men nå er jeg nesten blind og trenger en 
ledsager. Jeg har ikke vært på fjellet i 
sommer, så nå måtte jeg komme meg 
ut på tur, sier Torbjørg Hazell.

På Smøråsfjellet går hun hånd i hånd 
mellom sin frivillige ledsager fra Blinde-
forbundet, Anita Antun Hansen, og Fredrik 

Mortensen fra Bergen og Hordaland turlag.
– Dette er et helt fantastisk tilbud, sier 
Hazell fornøyd.

Bergen og Hordaland Turlag ønsker at alle 
som vil skal få mulighet til gode turopp-
levelser, uvilkårlig av fysiske begrensninger. 
Så langt har turene hatt stor variasjon i alder 
og ulike funksjonsnedsettelser. Og gevinsten 
er stor etter endt tur.

 

Alle skal med: Søndagsturene tilrettelegges 
slik at alle kan klare å komme seg ut på tur. 
F.v. Anita Antun Hansen, Torbjørg Hazell og 
Fredrik Mortensen.

Fysiske begrensninger er ingen hindring 
når Bergen og Hordaland Turlag geleider 
alle som vil, men kanskje ikke tør på 
egenhånd, på tur utenfor allfarvei.




