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Amalie Snøløs dro til Nepal som  iCare-ambassadør 

– Dette har forandret livet mitt
Blindeforbundets landsmøte 2019 oppsummeres
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Vitaminer 
til øynene 
dine

Disophta Aps · Skanderborgvej 152A · DK-8382 Hinnerup · 4693 0592

Ophtamin-serien har eksisteret siden 2006 i Danmark.
Øyevitaminene inneholder viktige vitaminer og 
mineraler for å opprettholde et normalt syn.
Bestill på www.ophtamin.no eller ring oss på vårt 
norske nr 4693 0592. Vi sender frakt fritt direkte til 
postkassen din i Norge.

Lutein  2,5 mg   
Zeaxanthin  0,5 mg  
Kobber  0,50 mg  50% RI 

Næringsinformasjon pr. tablett:

Vitamin C  125 mg  156% RI   
Vitamin E  75 mg  625% RI   
Sink  20 mg  200% RI  

RI= referanse inntak

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

Ophtamin -for ditt syns skyld.
Ophtamin20: 180 tabletter kr. 348,-

OPHTAMIN.NO 

Ophtamin-serien kommer nå også til Norge.

Ophtamin20 er et godt 
dokumentert vitamin 
tilskudd, basert på amerikansk
forskning fra mai 2013.

Pris
pr. tablett:

kr. 2,- 

http://www.ophtamin.no
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Synspunkt

Spennende tider
Landsmøtet i Norges Blindeforbund er nylig 
tilbakelagt. Hvis du ikke var en av delegatene, 
hørte du kanskje på RadioZ som sendte landsmøtet 
fra start til slutt. Uansett, ny kurs og nytt styre for 
organisasjonen er valgt. Landsmøtet bestemte, 
på bakgrunn av forbundsledelsens forslag, samt 
innspill og debatt fra delegatene, hva som skal 
være satsningsområdene i neste to-årsperiode.

Du kan derfor vente deg mer fokus på øyehelse og 
forskning, arbeid, synlighet i samfunnsdebatten, 
medlemsrekruttering og teknologi for å nevne noe. 
Visste du at Norges Blindeforbund er den eldste 
organisasjonen av, for og med funksjonshemmede? 
Selv om landsmøtet ikke ønsket å endre navnet på 
organisasjonen, betyr ikke det at vi skal hegne om 
alt det gamle og ikke forandre oss. Tvert imot 
trenger vi mer enn noensinne å løfte fram det 
bredspektrede tilbudet som organisasjonen kan gi 
svaksynte og blinde. For det er det bare vi som har.

Mia Jacobsen
Kommunikasjonssjef

Vårt 
syn

Synspunkt er et gratis medlemsblad. 
Endring av kontaktinformasjon, eller 
ønske om medlemsbladet i annet 
format sendes medlemssenteret, 
medlem@blindeforbundet.no eller 
telefon 21 97 70 00. Redaksjonen 
forbeholder seg retten til å forkorte 
innsendte tekster. Annonsøren har det 
fulle og hele ansvaret for sitt innhold. 
Design adare.no, illustrasjoner: vector-
stock.com, trykk: 07 Gruppen AS.  
ISSN 2464-3904.

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Geir Arild er en av 16 beboere på Hønen 
gård bo- og mestringssenter som ligger i 
naturskjønne omgivelser utenfor Hønefoss 
sentrum. Senteret eies og driftes av Norges 
Blindeforbund.

En varm atmosfære
Onsdag 11. september kom gjester fra Norges 
Blindeforbund og Ringerike kommune for å 
ta del i 60-årsfeiringen til bofellesskapet.

I fellesstuen var bordene dekket opp med 
hvite duker og blomsterdekorasjoner. Selska-
pet fikk servert snitter og kake. Latteren satt 
løst og det ble holdt mange taler. 

De besøkende snakket om varmen som råder 
når de kommer til Hønen. Hvordan skaper de 
ansatte denne unike atmosfæren? 

– Det er vel ved å være oss selv. Alle som 
jobber her er omsorgspersoner, og da har vi 
hele mennesket i fokus, fremfor å fokusere 
enten på syn, fysiske eller psykiske syk-
dommer, sier Hege Lund Johansen, daglig 
leder av bofellesskapet. 

Et hjem i 42 år
Geir Arild trives godt på Hønen gård, som 
har vært hans hjem i snart 42 år. Her bor 
også hans to brødre. 

Det han liker aller best er å gå på jobb og 
turer i nærområdet. Arbeidsplassen til Geir 
Arild og de andre beboerne ligger bare 
50 meter unna, takket være et samarbeid 
med Adaptor AS. Her produseres alt fra 
komponenter til bilindustrien og såpe til 
elektriske artikler.  
– Jeg monterer rammer og bidrar med 
såpetapping når det trengs, forklarer Geir 
Arild stolt. 

Et sterkt fellesskap
I starten var Hønen gård mer som et 
pensjonat hvor synshemmede med tilleggs-
vansker kunne være i perioder og få opp-
læring, ta kurs eller være til avlastning. 

Nå bor alle her permanent, og i 2008 ble det 
oppført to hus med til sammen 26 leiligheter. 
På Hønen gård er fellesskapet viktig. 
– Vi er som en stor familie. Det har vi vært i 
mange år, sier Geir Arild.  

Hønen gård 60 år:

– Vi er som en stor familie.  
Tekst og foto: Hilde Greve Mo

Jubileumsfeiring: Sammen med de andre 
beboerne på Hønen gård tok Geir Arild 
Andresen (foran til venstre) imot gjestene på 
60-årsmarkeringen med finstasen på og 
norske flagg ved inngangsdøren. 

I september ble Hønen gård bo- og mestringssenter 60 år og det ville beboerne feire. 
– Det har vært kjempefine år sammen med betjeningen her, sier Geir Arild Andresen. 
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nødvendig for å gjøre noe med arbeids-
giveres holdninger.

Vi må også jobbe for at folk kommer 
tidligere på kurs hos oss. Vi vet at mange 
venter altfor lenge før de melder seg på. 
Livene deres står altfor lenge på vent. Vi 
skal lære folk å bruke alt det de ikke har 
mistet når synet ble dårligere.

Norges Blindeforbund skal være en trygg 
organisasjon. Vi som har ansvaret for 
arrangementer, skal fremstå som trygge, 
ansvarlige verter som selv, eller gjennom 
andre, har oversikt over hva som skjer og 
sørger for å gjøre det vi kan for at alle føler 
seg trygge og velkomne. Vi må vite at vi i 
organisasjonen kan ha ulike roller og 
oppgaver, men som mennesker er vi jevn-
byrdige. Når vi i tillegg kommuniserer med 
hverandre med respekt og holder oss til 
saken vil vi sammen bygge en organisasjon 
med en kultur som bygger tillit til hverandre 
og som vi kan trives med å være med i.

 

Blindeforbundet har om lag 9200 med-
lemmer. Det er halvparten så mange som 
har fått låne synshjelpemidler fra NAV. 
Det er nok spesielt mange svaksynte som 
ikke har funnet oss og våre tilbud. Selv 
har jeg vært svaksynt fra fødselen av og 
Blindeforbundet har gitt mange erfaringer 
og ferdigheter som har gjort meg til den 
jeg er. Jeg håper at vi sammen kan fortelle 
flere svaksynte at vår organisasjon også er 
relevant for dem.

Det vi skal jobbe for sammen, er at så 
mange som mulig av synshemmede som 
ønsker det, skal få en jobb og jobbe så 
mye som de ønsker. Skal vi få til det, må vi 
arbeide med at IKT ikke skal være et hinder 
for å jobbe. Systemene må være universelt 
utformet. Arbeidsgiverne trenger hjelp slik 
at de kjøper systemer som alle kan bruke. 
Vi vet at synshemmede har mer utdanning 
i snitt enn resten av befolkningen og at de 
gjerne vil i jobb. Vi må vise frem hvilken 
ressurs vi svaksynte og blinde er, gjennom 
det mangfold av yrker vi har. Det er 

Det er med stor spenning jeg nå har fatt 
ledervervet i Norges eldste organisasjon av 
funksjonshemmede. Takk til alle som har lagt 
ned innsats for organisasjonen og har vært 
med på å bygge den slik vi kjenner den.
                                                       Terje André Olsen

Ny forbundsleder:
Terje André Olsen har ordet
Av: Terje Andre Olsen | Foto: Jørgen Juul
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Har 
du hørt 

at ... 

LEGO tester instruksjoner på lyd
LEGO har i høst et prøveprosjekt hvor 
du kan få byggeinstruksjonene på lyd 
eller leselist. Den er nå tilgjengelig 
kun på engelsk. De første fire instruk-
sjonene som lanseres inkluderer et sett 
fra LEGO® Classic, LEGO® CITY, LEGO® 
Friends og LEGO® Movie 2™. Man kan 
velge å høre lydinstruksjonene ved 
hjelp av skjermleseren eller med lyd 
levert av Lego Group, eller å lese 
instruksjonene ved hjelp av leselist. 
Avhengig av tilbakemeldinger, er 
intensjonen å lansere flere Audio & 
Braille-instruksjoner første halvår 2020.

Ledig stilling hos European Blind Union 
(EBU) som administrerende direktør
Det er en av de seks regionale organene 
i World Blind Union. Stillingen er i Paris, 
Frankrike, men med hyppige reiser til 
Brussel, Belgia. Søknadsfrist 11. novem-
ber, med oppstart 3. februar 2020.  Mer 
informasjon finner du på http://www.
euroblind.org/career-opportunity

Sykepleiere gjør legejobben på 
AMD-pasientene
Ved St. Olavs hospital setter sykepleierne 
nå sprøyter på AMD-pasienter, slik kan 
pasientene få raskere behandling. I 
forkant har NTNU og St. Olavs hatt et 
forskningsprosjekt for å finne ut om 
sykepleierne kunne gjøre operasjonen 
istedenfor legene, og resultatet var at 
de gjorde det like trygt og effektivt.

Ungdommens sentralstyre er på plass
Norges Blindeforbunds Ungdom har 
avholdt landsmøte hvor nytt sentral-
styre ble valgt: Ny leder er Lena Gimse 
(Trondheim). Ny nestleder er Frida 
Maria Natland (Steinkjer). Styremed-
lemmer ble Helene Romset (Krokstad-
elva), Henning Knudsen (Oslo) og Mai-
ken Mucha (Bergen). 1. vara ble Viktoria 
Røksland (Greåker) og 2. vara Mariam 
Tartousi (Tromsø). Hele styret kan nås 
på e-post til: sentralstyret@nbfu.no. 

BILDE - 

Skal styre NBFU det neste året: Fra 
venstre: Mariam Tartusy, Maiken 
Mucha, Lena Gimse, Frida Maria 
Natland, Viktoria Røksland, Helene 
Romset og Henning Knudsen.

I mange år har Blindeforbundet solgt kunst til næringslivet. Nå skal 
lageret tømmes. Som medlem får du kjøpt bildene  til halv pris. 
Kunstnerne er: Nico Widerberg, Dag Hol, Eldar Parr og Eva Langaas.

Kontakt næringslivsavdelingen på 70 04 55 44 
eller e-post bedrift@blindeforbundet.no.

Gjør et kunstkupp, halv pris på norsk kunst!

http://www
mailto:sentralstyret@nbfu.no
mailto:bedrift@blindeforbundet.no
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Hele organisasjonen jobber for å følge 
opp handlingsplanen, og i fylkeslagene 
legges det egne planer for å nå målene. 
Blindeforbundet har en aksjonsuke i juni 
og der velges ett tema fra handlings-
planen som får særskilt fokus. Blindefor-
bundets overordnede mål er samfunns-
messig likestilling for svaksynte, blinde og 
andre grupper av funksjonshemmede og 
handlingsplanen hjelper oss på veien mot 
dette målet.

En ny og slanket handlingsplan 
Av: Sverre Fuglerud, seksjonsleder samfunnskontakt

Det er følgende områder i handlingsplanen:
• Øyehelse
• Transporttjenesten for  

funksjonshemmede «TT»
• Arbeid
• Psykisk helse
• Medlemsrekruttering
• Synskompetanse i kommunene
• Barn, skole og inkludering
• Organisasjonsutvikling

VI MENER:

På Blindeforbundets landsmøte ble det vedtatt handlingsplan for 2020 og 2021. Denne 
forteller hva Blindeforbundet skal prioritere i det interessepolitiske arbeidet de to årene. 
Planen er nå bare på noen få sider og jeg tror det må være den slankeste handlingsplanen 
Blindeforbundet har hatt og det gjør at sakene i planen kan få stort fokus. 

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

mailto:bpa@humananorge.no
http://www.humananorge.no
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Hjortefeber: Eirik og de andre 
barna i Ålfoten har allerede 
tatt stor del i jakt og slakt av 
hjort. Eirik er ikke redd for å 
kjenne på hjortens gevir, føtter 
og innmat. Og han har laget 
mat av lever, tunge og hjerne i 
barnehagen.
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kortere dager i barnehagen. På de litt kort-
ere dagene hjelper både liten og stor til å 
få mer overskudd til å gjøre ting sammen. 
Mens Jonas og Simon er skolegutter.

Det er en arvelig genfeil som gjør at nett-
hinnene til Eirik er ødelagt, og dermed gjør 
han blind.

Ingebjørg har selv en blind bror. Hennes 
egne foreldre har vært igjennom noe av det 
samme som hun og mannen står i nå.
– Mye har forandret seg på de 30 årene det 
er mellom Eirik og onkel. Det har heldigvis 
utviklet seg til det bedre. I dag er det enklere 
å få et stabilt støtteapparat i ryggen med 
god oppfølging, forteller Ingebjørg.

Ingebjørgs storebror har vært en viktig 
støttespiller for råd og input for familien.

Uredd liten gutt
Mamma Ingebjørg forteller at Eirik har
 utviklet seg til å bli en aktiv og positiv gutt, 
og det er lett å få han med på aktiviteter.
– Det var tøft å få beskjed om at du har fått 
en blind gutt, men Eirik har virkelig tatt 
utfordringene, sier mamma Ingebjørg med 
alvor i stemmen, men med smil om munn. Et 
sånt smil som bare stolte mammaer kan ha.

Eiriks personlighet er også med på å 
gjøre det hele enklere; – Eirik er en 

Familien Myklebust er som alle andre familier i bygda

Full gass på jakt etter hjort 
Tekst: May Britt Haug | Foto. Rune Rindal og Line Lyngstadaas

Høsten, denne fargerike og værsyke årstiden, har kommet for fullt. 
Det er nå innbyggerne i den lille bygda Ålfoten i Bremanger kommune 
i Sogn og Fjordane virkelig våkner – de skal på hjortejakt. Det gjelder 
også for familien Myklebust på fem. 

Pappa Rune Rindal og mamma Ingebjørg 
Myklebust har sønnene Jonas på 14, Simon 
på 6 og Eirik på 4 år. Familien bor på gårds-
bruk, riktignok uten husdyr, men jorda og 
skogen rundt dem holdes i hevd. Og det er 
her i denne skogen den ville hjorten lever.
Eldstebror Jonas store hobby er skyting – og 
han trener til jakt.
– Vi har 100 hjortedyr som skal felles denne 
høsten, forteller Rune og Ingebjørg i kor. Og 
iveren bobler i dem, de sitter i grunnen og 
tripper.

Og kanskje det er skyting som blir minste-
mann Eiriks lidenskap når han også blir 
stor, men da uten å få skyte hjort, for Eirik 
er født blind. Men foreldrene er klare på at 
han skal få lære å skyte ved hjelp av lyd om 
han vil.
– Han får være med å slakte han, sier pappa 
Rune kontant. 

For jakta er noe som engasjerer alle, ja hele 
bygda står på hodet om høsten.

Familiefenomen
Som familier flest raser hverdagen av sted. 
Pappa Rune jobber som mekaniker på det 
lokale kraftverket og mamma er kokk og 
kjøkkensjef på gamleheimen i bygda.

Eirik har 80 prosent barnehageplass, 
fem dager i uken, som gjør at han får 

Møt et 
medlem
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gutt med mye humor, han får være med på 
alt og er en av gjengen.

Selv om Eirik bare er fire år, har han allerede 
blitt kjent med punktskriften. Når de kjører 
heis så leser han på heisknappene de ulike 
etasjene for eksempel.

Naturen byr på opplevelser
Det familien liker aller best å gjøre sammen 
er å reise til Mallorca for bading, sol og 
hygge. I tillegg til hjortejakta da. Denne 
sommeren ble Spania byttet ut med fjellet, 
telt og fiske og Aktiv familie på Hurdal.

Du som leser, vil kanskje huske brødrene 
Myklebust. Vi hadde bilde av dem og skrev 
litt om dem i forbindelse med familiekurs 
på Evenes syn- og mestringssenter i juni 
2016. Da var Eirik bare ett år. Både store og 
små i familien setter stor pris på det tilbudet 
de fortløpende får fra Blindeforbundet. 

Eirik sitter på pappas fang under vår prat. 
Han blir ivrig da vi snakker om fiske.
– Kan jeg få fiske når jeg blir større, spør 
Eirik undrende, slik bare barn kan. Og det er 
det jo ingenting i veien for. Pappa viser Eirik 
med hendene hvordan man fisker, han tar 
hendene og later som de sveiver inn snøret.

– Jeg tror Eirik har hatt stor nytte av at store-
bror Simon er så nær i alder, han får være 
med på livet rett og slett, skyter mor inn.

Hele Ålfoten står på hodet når høstjakta 
pågår, det er jakt for alle penga rett og slett.
– Gutta skyter, og kjerringer og unger 
kommer løpende for å se hva man har 
skutt – og hjelper til med slakta, smiler 
ekteparet Rune og Ingebjørg henrykt. Og 
Eirik stemmer i ...

Familielykke: Familien på fem er glade i naturen og bruker den på mange måter. På høsten 
er det jakta som gjelder, på sommeren er det bading, fjellet og Aktiv familie på Hurdal syn- 
og mestringssenter. – Hurdal har blitt noe helt spesielt for oss! Man utfordrer seg selv og 
sprenger grenser, sier Rune og Ingebjørg imponert og entusiastisk.
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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 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

http://www.uloba.no
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Terje André Olsen, forbundsleder
– Det viktigste for meg er arbeid. Alle syns-
hemmede som vil det, skal ha en jobb å gå 
til og få den karrieren de ønsker, sier Terje 
André Olsen. 

Olsen er fra Arendal, nå bosatt i Oslo. 
50-åringen har vært svaksynt hele livet. Han 
har lang fartstid i Blindeforbundet, blant 
annet vært i fylkeslaget i Aust-Agder i flere 
perioder vært leder i Oslo, og nestleder i 
sentralstyret de siste to årene. Han er ut-
dannet innen IT og økonomi, og frem til nå 
vært seksjonssjef i NAV.

Han er opptatt av synshemmedes IKT-utfor-
dringer på arbeidsplassen, og han vil jobbe 
for at arbeidsgivere skal ha IKT-systemer 
som er universelt utformet. Tilrettelagt 
transport er også en sak forbundslederen 
brenner for. 

Kari Wiik, nestleder 
– Jeg er opptatt av at kommunene og alle 
som jobber med blinde og svaksynte skal 
være kjent med hvilke rettigheter vi har 
krav på, sier Kari Wiik.

Wiik bor i Ålesund. Hun har vært sterkt 
svaksynt hele sitt liv, og i mange år har 65-
åringen engasjert seg for synshemmedes 
rettigheter. Wiik begynte i Vestlandske Blin-
deforbund (VB), der hun var leder i syv år. 
Etter sammenslåingen i 2008 har hun vært 
styremedlem i Blindeforbundet og deretter 

nestleder i nesten to perioder. De siste ni 
årene har Wiik arbeidet som daglig leder i 
Norges Blindeforbund Møre og Romsdal. 

Wiik vil jobbe for at Blindeforbundet blir 
mer synlig. Hun har også et mål om å øke 
medlemstallet ved å ha et forbund for alle 
som har problemer med synet. 

Sissel Sørensen Bye, styremedlem
– Det er viktig at vi klarer å henge med 
på den digitale utviklingen og kjempe for 
universelt utformede løsninger, sier Sissel 
Sørensen Bye. 

Sissel bor på Kolbotn i Akershus med mann 
og tre barn, alle er svaksynte. Hun er ut-
dannet fysioterapeut. I en årrekke har Bye 
engasjert seg i forbundets barne- ungdoms- 
og foreldrearbeid, både lokalt i Akershus 
og sentralt. Hun er styremedlem i Norges 
Blindeforbund Akershus og vært vara i 
sentralstyret i forrige periode. 

Unn Tone Forfang Jensen, styremedlem
– Vi skal jobbe for at nye synshemmede får 
hjelp med en gang, sier Unn Tone Forfang 
Jenssen. 

Forfang Jenssen er 48 år, gift og har fire 
barn. Hun er svaksynt og har vært med i 
Norges Blindeforbund Troms i flere år og en 
del av styret i flere perioder. Hun fortsetter 
som sentralstyremedlem etter landsmøte.

Ny politisk ledelse 
i Blindeforbundet
Norges Blindeforbunds 64. landsmøte har valgt nytt sentralstyre. 
Medlemmene skal du få bli bedre kjent med her:
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Mariann Fossum, ansattrepresentant
– Alt som skjer i organisasjonen vil 
selvfølgelig omhandle de som arbeider i 
organisasjonen, sier Mariann Fossum.

Fossum er 51 år, gift, har to barn og bosatt i 
Bergen. Hun er daglig leder i Norges Blinde-
forbund Hordaland. Fossum har erfaring 
fra ulike arbeidsplasser, samt organisasjon- 
og politisk erfaring. 

Jane Forberg (51) er vara personalrepresen-
tant. Hun jobber som ADL-instruktør ved 
Hurdal syn- og mestringssenter.

Inge Fiskvik, 1. vara
Fiskvik er fra Bergen og er 39 år gammel. 
Synsproblemene har gjort at han har vært 
alt fra praktisk blind til at han nå er svak-
synt. I Blindeforbundet har han vært fylkes-
lagsleder i Hordaland og i forrige periode 
var han styremdelm i sentralstyret. Fiskvik 
har fast styreplass i Helse Bergen sitt styre. 

Nyvalgte og klare for landsmøtefest: Bak fra venstre står Andreas Havsberg, Brit Beate Eike-
haug, Inge Fiskvik, Terje André Olsen. Foran fra venstre sitter Unn Tone Forfang Jenssen, Lena 
Gimse, Sissel Sørensen Bye og Mariann Fossum. Kari Wiik og Jane Forberg var ikke til stede.

Andreas Havsberg, 2. vara
Havsberg er oppvokst i Asker i Akershus og
bor nå i Oslo med familien. 45-åringen har
vært svaksynt hele livet. Han har tidligere
vært leder i Norges Blindeforbunds Ung-
dom, og har sittet i sentrale utvalg som
kontrollutvalget og vedtektsutvalget. Havs-
berg forsetter som vara i sentralstyret.

Lena Gimse, 3. vara
28-åringen fra Melhus i Trøndelag har allerede 
i mange år vært aktiv i ungdomsorganisasjo-
nen, både med lokale og sentrale verv. Hun 
er født blind. På Norges Blindeforbunds 
Ungdoms landsmøte tidlig i september ble 
Gimse valgt til leder for andre gang.

Brit Beate Eikehaug, 4. vara
I Kragerø i Telemark bor Eikehaug. 66-åringen 
fikk synsproblemene oppdaget i 1993, og i 
dag er skarpsynet borte. I hele ni år har 
hun ledet Norges Blindeforbund Telemark, 
hun har også bidratt i kvalitetsutvalget og 
interessepolitisk utvalg sentralt.
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Forbundsleder Unn Ljøner Hagen var 
første taler ut av de to. Hun løftet frem 
blant annet:
Organisasjonskultur, og snakket om 
både #metoo, rolleavklaring og status. 
Fylkeslagene og deres fremtidige økonomi. 
Et mangfoldig tilbud lokalt til medlem-
mene. Interessepolitikk. Organisatoriske 
endringer, herunder fylkessammenslåing, 
og en flerkulturell organisasjon. Fysisk ak-
tivitet. Det internasjonale engasjementet 
til forbundet. Forskning. Teknologi knyttet 
til utvikling og opplæring.

Andre halvdel var ved fungerende general-
sekretær Karsten Aak. Han startet med å 
gratulere Hønen gård bo- og mestringssen-
ter med 60 år. I sitt innlegg trakk han frem 
punkter som: Blindeforbundets økonomi. 
De ansatte og deres arbeidsmiljø og ar-
beidsmiljøundersøkelsen. Blindeforbundets 
servicetilbud. Rollen som samfunnsaktør, 
dør-til-dør-transport (TT), ny førerhundskole. 
Medlemstall. Avslutningsvis hedret han tid-
ligere generalsekretær Gunnar Haugsveen, 
som går av med pensjon neste år.

Forbundsledelsens rapport:
Blindeforbundet skal bli 
mer synlige
Historisk var det da forbundsledelsens rapport ble 
lagt frem under Norges Blindeforbunds landsmøte 
19.-22. september 2019. Tidligere har det vært 
generalsekretærens rapport. I år ble det en samlet 
«forbundsledelsens tale».

Forbundsleder Unn Ljøner Hagen. 
(Redaktørens kommentar: Hagen var 
forbundsleder helt frem til landsmøtet ble 
avsluttet 22. september.)

Fungerende generalsekretær Karsten Aak.
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Landsmøtets forventninger: 

På bakgrunn av forbundsledelsens 
rapport, ulike forslag som var skissert 
fra politisk- og administrativ ledelse i 
forkant, samt innspill og debatt fra 
landsmøtedelegatene ble det gjort en 
rekke vedtak innen flere områder. Noe 
av dette innebærer: 

• Forskning og bruk av forskningsbasert 
kunnskap må forsterkes, blant annet 
for å understøtte det interessepolitiske 
arbeidet.

• Moderne teknologi er nødvendig for at 
synshemmede skal mestre hverdagen. 
Landsmøtet ber derfor om at det gjen-
opprettes et miljø i organisasjonen som 
kan utgjøre et kraftsenter, og prioritere 
ressurser til å ansette teknologisk fag-
kompetanse.

• Jobbe for at det blir en rettighetsbasert 
statlig TT-ordning som organiseres av 
NAV, og retningslinjene er på plass i  
løpet av 2020.

• Organisasjonens habiliterings- og reha-
biliteringstilbud må videreutvikles i takt 
med endrede behov hos synshemmede og 
i samfunnet. Blindeforbundet må jobbe 
aktivt opp mot myndigheter og faglige  
aktører for å sikre utvikling av kompetanse- 
miljø innenfor rehabilitering. 

• Utgi nyhetsbrev til personer med  
ulike øyediagnoser, arrangere årlig  
fagseminar for diagnosegrupper,  
skape tett samarbeid med diagnose- 
foreningene. Etablere en tjeneste  
som tilbyr medlemmer å snakke med 
øyehelsefaglige eksperter via f.eks.  
telefon/chat.

• Synskafé i hvert fylke hvert år.

• Uleseligkampanjen startes opp igjen. 

• Det utredes å etablere rådgivnings- 
tjeneste for riktig belysning og andre 
synsrelaterte forhold, både i jobb og 
fritid.

 • Kommunikasjons- og synlighetstiltak 
skal igangsettes med fokus på svaksynt-
problematikk.

(Redaktørens kommentar: Det gjøres 
oppmerksom på at punktene er redigerte, 
samt at ikke alle vedtak er med i 
oversikten.)

Forbundsledelsens rapport 
(lydopptaket av talen) 
er tilgjengelig på 
blindeforbundet.no/lyd. 

www.blindeforbundet.no/lyd
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Blindeforbundet krever 
styrking av tilbudet om 
psykisk helsetjenester

Norges Blindeforbunds landsmøte krever 
at det umiddelbart opprettes en nasjonal 
behandlingstjeneste for synshemmede og 
psykisk helse.

Erfaringer fra nasjonal behandlingstjeneste 
for hørselsområdet viser at behandler må 
ha kompetanse på sansetapet for at de det 
gjelder skal få riktig behandling.

Viktigheten av at denne tjenesten opprettes 
raskt fremgår tydelig av undersøkelse om 
psykisk helse gjort blant synshemmede. 
Denne viser blant annet at halvparten av 
gruppen er ensomme og 20 prosent oppgir 
at de har opplevd depresjon eller nedstemt-
het. Begge deler er langt høyere enn i be-
folkningen for øvrig.

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel 
og psykisk helse er klare til å utvide sine 
tjenester til også å omfatte synshemmede 
og kostnadene med å gjøre dette er 
estimert til kr. 4,5 millioner.

Det er altså lite som står i veien for at denne 
meget viktige tjenesten opprettes nå.

Mange brudd på valgloven 
– på høy tid med e-valg

Landsmøtet i Norges Blindeforbund er sterkt 
bekymret over hvordan årets kommune-
styre- og fylkestingsvalg ble gjennomført.

Nærmere 50 synshemmede over hele 
landet har rapportert at de ble nektet å ha 
med egen ledsager inn i stemmeavlukket. 
Dette er et klart lovbrudd. For blinde 
og svaksynte er det helt avgjørende å få 
bistand fra en de har full tillit til.

Kravet om å ha med valgfunksjonær i 
tillegg til egen hjelper, må fjernes! Det 
rapporteres om problemer som at funk-
sjonæren tar stemmeseddelen ut av 
hånda, ikke lar deg brette selv og snakker 
så andre hører. 

Svaksynte og blinde opplever at valget ikke 
var hemmelig. De er i tvil om den riktige 
stemmeseddelen ble levert inn. Mange 
er derfor usikre på om de kommer til å 
stemme ved neste valg.

Landsmøtet finner det helt uakseptabelt 
at valgloven og artikkel 29 i «FN-konvensjo-
nen for funksjonshemmedes rettigheter» 
brytes over hele landet.

Uttalelser fra 
Norges Blindeforbunds 
landsmøte 2019:
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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 problemer med
å stemme hemmelig.

Fjern IKT-barrierene 
i arbeidslivet

Det må være krav til universell utforming 
av arbeidsplassen.

Norges Blindeforbund ønsker derfor den 
pågående revideringen av Likestillings- og 
diskrimineringsloven velkommen. Inkor-
poreringen av det nye EU-direktivet om 
universell utforming av IKT, må omfatte 
krav til universell utforming av hele arbeids-
plassen! Det anbefaler også FN-komiteen 
at Norge gjør. Det betyr alt fra økonomi- og 
arkivsystemer, til intranett og telefoni.
Forskning viser dessuten at universelt utfor-
mede IKT-løsninger bidrar til mer effektivt 
arbeid på digitale flater for alle.

Blindeforbundet er enig med Likestillings- 
og diskrimineringsombudet: Gode inten-
sjoner og holdninger må kombineres med 
kunnskap og et solid regelverk, som hånd-
heves, skal funksjonshemmedes rettigheter 
ivaretas.

Synshemmede er den gruppen som kjen-
ner mest på kroppen viktigheten av uni-
verselt utformede IKT-løsninger. Pågående 
forskning viser at 1 av 3 synshemmede 
vurderer å slutte/har sluttet i arbeid, 3 av 
10 av møter på tekniske barrierer i arbeidet 

daglig, 2 av 3 oppgir at IKT-løsninger på 
arbeidsplassen ikke er universelt utformet 
og 5 av 6 sier at de ikke får løst egne 
arbeidsoppgaver på grunn av ikt-barrierer.

Et godt og tydelig regelverk medfører 
en stor gevinst ved at synshemmede blir 
yrkesaktive.

Styrk støttesystemet for 
funksjonshemmede elever

Norges Blindeforbunds landsmøte er kjent 
med at det vurderes å flytte mange årsverk 
fra Statped (statlig spesialpedagogisk 
tjeneste) til fylkene i stortingsmeldingen 
«Tidlig innsats» som legges frem i nær 
fremtid. 

Blindeforbundets landsmøte krever at 
tilbudet i Statped til synshemmede styrkes 
og at ordning med fylkessynspedagoger i 
alle fylker gjenopprettes.

Blindeforbundets landsmøte krever at 
Statped får beholde de ressursene som er 
i dag. Tilbudet er svært viktig for at syns-
hemmede barn og unge i skal få beholde 
tilrettelagt opplegg på sine skoler og en 
reduksjon vil være svært uheldig for situa-
sjonen for synshemmede barn og unge.

Det er i tillegg svært viktig at fagmiljøet 
styrkes som et kompetansemiljø for inten-
siv opplæring i ferdigheter nødvendig for 
å fungere i arbeid og utdanning for voksne 
som mister synet. Det er også behov for 
styrking av opplæring av synshemmede 
innvandrere.
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Å lese eller ikke lese 
– det er spørsmålet!

Norges Blindeforbunds landsmøte krever 
at den rettighetsfestede lese- og sekretær-
hjelpsordningen praktiseres slik at den blir 
den støtten den skal være for at synshem-
mede kan nyttiggjøre seg informasjon.

Ordning må være fleksibel og bygget på 
tillit til at de som trenger den. De vet når 
og hvor mye den skal brukes og hvem som 
skal være lese- og sekretærhjelp.

I flere fylker har ordningen blitt for 
byråkratisk og vanskelig tilgjengelig og 
dermed en hindring i jobb, utdanning 
og samfunnsdeltakelse.

NAV kan ikke kreve at timelistene skal 
inneholde detaljer om bl.a. når lese- og 
sekretærhjelpen er brukt, da mange 
benytter ordningen ofte og i korte perioder 
i løpet av en dag. Dokumentasjon på dette 
og hvilke oppgaver ordningen skal brukes 
til innhentes i søknadsprosessen.

Det er også avgjørende at hjelpemiddel-
sentralene ikke har anledning til å holde 
igjen utbetaling til lese- og sekretær-
hjelpen, da det bl.a. vil gjøre rekruttering 
inn i stillingen vanskelig.

Denne praksisen er svært tidkrevende og 
oppleves som meget utilbørlig.

En velfungerende lese- og sekretærhjelps-
ordning er samfunnsøkonomisk lønnsom. 
Tillit er rimeligere enn mistillit.

Brukerstyrt personlig assistanse 
er nødvendig for likestilling

Norges Blindeforbunds landsmøte 
krever at ordningen brukerstyrt personlig 
assistanse blir lik over hele landet og 
statlig finansiert.

Alle mennesker skal ha mulighet til å 
leve frie og selvstendige liv. Mange 
trenger personlig assistanse for å kunne 
gjøre det.

Dette handler om likestilling og menneske-
rettighetene forplikter Norge til å sørge 
for alle som trenger det får personlig assi-
stanse og FN ber Norge om å øke tilgangen 
til dette.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund krever 
at alle synshemmede som må ha praktisk 
bistand i dagliglivet, skal ha rett til å få til-
strekkelig brukerstyrt personlig assistanse 
(BPA), uavhengig av alder og antall timer 
man har behov for. Retten til BPA er så 
mye mer enn helse. BPA skal også sikre lik 
rett til samfunnsdeltakelse. Ordningen må 
derfor ut av helselovgivningen.

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.
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Øvrige valg på landsmøtet 
Planutvalg
Leder: Terje André Olsen. 
Nestleder: Sølvi J. Ørstenvik.
Medlemmer: Ida Martine Trollnes, Jan Arve 
Strand, Kjell-Magnus Jensen.
Varamedlem: Jonny Stangeland.

Vedtektsutvalg
Leder: Bjørn Roger Trollnes.
 Nestleder: Henning Knudsen.
Medlemmer: Ida Sødahl Utne, Jacob 
Havnsund, Knut Einar Hansen.
Varamedlem: Magne Bjørndal.

Kontrollutvalg
Leder: Thor Tyslum. 
Medlemmer: Lisbeth Grethe Kokvik 
Stokkenes, Arvid Meløy.
Varamedlem: Svenn Thore Oredalen.

Valgnemd
Leder: Thor Tyslum. 
Medlemmer: Ann Sissel Jørgensen, 
Gunnhild Dørum Eriksen.
Varamedlem: Arild Hagen.

ecura er leverandør av
funksjonsassistanse og BPA
• 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.

• 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!

Ecura Hjemmetjenester og BPA
Telefon: 69 12 96 00
Send oss gjerne en mail på: bpa@ecura.no

www.ecura.no

Ecura Hjemmetjenester og BPA er en fusjon mellom
Asor og OptimalAssistanse. Selskapet er en del av
Ecura konsernet.

mailto:bpa@ecura.no
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Vi har lang erfaring med brukerstyrt personlig 
assistanse og BPA-ordningen i Nord-Norge. 
Du kan være sjef og vi kan hjelpe deg! 
Lev livet som du ønsker med BPA Nord.

Ta kontakt for mer informasjon.
post@bpa-nord.no
eller telefon 406 22 364. Spør etter Kathrin,  
Hege eller Trine.

www.bpa-nord.no

Vi har lang erfaring med 
assistanse og BPA-ordningen
Du kan være sjef og vi kan hjelpe deg! 
Lev livet som du ønsker med BPA Nord.

Ta kontakt for mer informasjon.
post@bpa-nord.no
eller telefon 406 22 364. Spør etter 
Hege eller Trine.

www.bpa-nord.no

Vi har lang erfaring med brukerstyrt personlig 
BPA-ordningen

Du kan være sjef og vi kan hjelpe deg! 
 som du ønsker med BPA Nord.

 for mer informasjon.
post@bpa-nord.no
eller telefon 406 22 364. Spør etter 

www.bpa-nord.no

i eget liv
Helt SJEF

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@bpa-nord.no
http://www.bpa-nord.no
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
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Etter 14 dager går prøveperioden 
over i et abonnement til 199,-/mnd

Prøv gratis i 14 dager.

NO - Synspunkt - 210x297mm_3mmBleed.indd   1 01/10/2019   11.08

www.storytel.no
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Erfaringer etter kommunestyre- 
og fylkestingsvalget 
Tekst: Stian Innerdal, spesialrådgiver, interessepolitisk avdeling

Etter valget sendte Blindeforbundet ut SMS til medlemmer og spurte om valget 
var godt tilrettelagt. Nærmere 200 svarte og de fleste hadde fått god hjelp og 
vært i godt tilrettelagte valglokaler.

Allikevel fortalte mer enn 40 stykker at 
de ikke fikk ha med selvvalgt hjelper inn i 
stemmeavlukket, noe man har rett til. De 
fikk kun ha med en valgfunksjonær. Flere 
er usikre på om de fikk stemt på partiet de 
ønsket, og flere vet ikke om de kommer til 
å stemme ved neste valg. Noen svarte også 
at stemmeavlukket ikke var merket med 
punktskrift, som det skal være.

Blindeforbundet har et godt samarbeid 
med Valgdirektoratet. De har informert 
alle kommuner om tilrettelegging og 
retten til å ha med selvvalgt hjelper, men 
det må nok mer informasjon til. 

Flere har reagert på at man må ha 
med en valgfunksjonær i tillegg til 
selvvalgt hjelper. Blindeforbundet 
jobber for å endre dette og for at det 
skal bli mulig med e-valg. Det har vært
en rekke oppslag i TV, radio og aviser 
med utfordringer synshemmede møtte 
ved valget, og Blindeforbundet deltok i 
debatt i Dagsnytt 18 om at det nå må 
bli mulig å stemme elektronisk. Blinde-
forbundets landsmøte vedtok også en 
resolusjon der dette kreves.

Etablering av spesialisthelsetjeneste for 
synshemmede i psykisk helsevern lar vente på seg 
Tekst: May Britt Haug 

Norges Blindeforbund og Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og 
psykisk helse (NBHP) har i et drøyt år jobbet tett for å få til en utvidelse 
av tjenestetilbudet ved NBHP for også å omfatte synshemmede. Tilbudet 
har eksistert i mange år for hørselshemmede. 

– Prosessen er i gang, men dessverre så 
lar den vente på seg, sier Marianne Bang 
Hansen, enhetsleder og psykologspesialist 
PhD, ved Oslo universitetssykehus, NBHP.

Bang Hansen forteller at før søknaden kan 
sendes via Oslo universitetssykehus til Helse 
Sør-Øst må det avklares om andre helsere-

gioner mener det er behov for en utvidelse av 
den eksisterende nasjonale tjenesten, slik at 
synshemmede får et landsdekkende tilbud.

Frist for andre helseregioner å gi et svar gikk 
nylig ut, og det har blitt gjort en purrerunde.
– Så her står vi nå. Vi er svært engasjerte for å 
få dette på plass, presiserer Bang Hansen.
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Mange diabetikere er avhengig av å 
regelmessig måle blodsukkeret sitt. 
Frustrasjonen har vært stor hos mange 
diabetikere med synshemming, da det 
ikke har vært noe blodsukkerapparat 
tilgjengelig på det norske markedet 
med norsk tale på flere år. 

Adaptor Hjelpemidler har nå endelig fått 
utviklet og fått på lager et apparat - og 
det snakker norsk, Uright TD-4280. 
Målestrimlene en må bruke er godkjent 
av Helfo, og kan nå fås på blå resept på lik 
linje med andre målestrimler.

– Ring hvis du står fast eller har glemt 
hvordan ting gjøres, oppfordrer Christian 
Thon. Det er han som sitter i andre enden 
og veileder deg.

Tjenesten er åpen mandag til torsdag 
kl. 12-I4. Ring 23 21 50 26.
– Hvis du synes det er en fordel å ha 
noen som kan se ved siden av deg, snakker 
vi gjerne med både deg og din hjelper. 

Blodsukkerapparat for synshemmede på plass
Adaptor Hjelpemidler jobber i disse dager 
med at apparatet skal bli tilgjengelig på 
apotekene i løpet av høsten.

Skulle du ønske å kjøpe apparatet selv, 
koster dette 475 kroner.

Det er bare å kontakte Adaptor Hjelpe-
midler for spørsmål og informasjon, 
telefon: 23 21 55 55 eller 
hjelpemidler@adaptor.no.

Få hjelp med smarttelefonen din
Er du nybegynner på smarttelefon eller får du ikke helt dreisen på 
nettbrettet ditt? I oktober og november 2019 tilbyr Norges Blindeforbund 
en gratis telefontjeneste der vi hjelper deg i gang.

Hjelperne trenger ikke spesielle kunn-
skaper, sier Thon.

Tjenesten er en del av iStøtet-prosjektet, 
et samarbeid mellom blant andre Norsk 
Regnesentral og Norges Blindeforbund. 
Prosjektet mottar økonomisk støttet fra 
Helsedirektoratet. Les mer om prosjektet 
på https://www.nr.no/en/projects/istø-
tet-it-støtte-synshemmede-eldre

Alle som ringer blir med i en trekning av en 
flott iCare lue.

QuickSupport 
– program som gjør det hele enklere
Quicksupport er en app som gjør at en kan 
se hva som skjer på skjermen din. Dette er 
kun mulig med ditt samtykke og kan gjøre 
det lettere å få hjelp. 

mailto:hjelpemidler@adaptor.no
https://www.nr.no/en/projects/ist�-tet-it-st�tte-synshemmede-eldre
https://www.nr.no/en/projects/ist�-tet-it-st�tte-synshemmede-eldre
https://www.nr.no/en/projects/ist�-tet-it-st�tte-synshemmede-eldre
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Reality-stjerne Amalie Snøløs er årets iCare-ambassadør

– Dette har 
forandret livet mitt
Tekst: May Britt Haug/ Bente Grønnevik | Foto: André Clemetsen/ Sven Castberg

Amalie er en ekte og oppriktig 
iCare-ambassadør. Med utrolige 
268 000 følgere på Instagram, ser 
hun frem til å vise følgerne hva 
hun har fått oppleve i Nepal.

– For meg er det hyggelig å få dele, og 
etter hvert også vise mer om hva jeg faktisk 
mener om ting. Derfor ønsker jeg å bruke 
muligheten til å samarbeide med Blinde-
forbundet, sier Amalie.

Amalie Snøløs (23) er fra Birkeland. Hun 
er kjent fra Farmen, Skal vi danse og i høst 
som skuespiller i TV-serien Semester.

Kontrastfulle opplevelser
Amalie ble med Blindeforbundet til Nepal 
for å besøke de ulike prosjektene iCare 

Sterkt møte: – Jeg holdt hånden hennes så godt jeg kunne, forteller Amalie Snøløs, som 
var med da 13 år gamle Kiran fikk operert øynene i regi av iCare i Nepal.
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er involvert i. iCare er Norges Blinde-
forbunds initiativ for å gi synet tilbake 
til mennesker som er unødvendig blinde. 
Hun reiste rett fra luksusevent med 
Dior i Marokko til hovedstaden i Nepal, 
Katmandu.

– Det er en ekstrem kontrast, sier hun tanke-
fullt. – Det å kunne være med en såpass 
stor merkevare som Dior er kjempemessig, 
men iCare har virkelig forandret livet mitt. 
Det gjør jo ikke sminke og klær.

Amalie hadde ikke noe forhold til Nepal da 
hun dro, annet enn at landet har noen av 
verdens høyeste fjell. 

– Jeg ble veldig overrasket. Ikke bare over 
hvordan landet ser ut, men også mennes-
kene som bor her overrasket meg. Hjertet 
mitt bare ...  Menneskene er så varme og 
gode. Selv om de bare har en krone så deler 
de gjerne den. De deler senga si om de må. 
De er så gjestfrie, sier Amalie, tydelig berørt.

Knyttet bånd
Siden iCare startet i 2012 har rundt 100 000 
personer fått synet tilbake. I Nepal støtter 
Blindeforbundet driften av tre øyehelse-
sykehus med tilhørende seks øyeklinikker. 
En av dem som ble operert fikk Amalie 
møte, 13 år gamle Kiran.

– Det var sterkt å møte Kiran som er like 
ung som min egen søster. For meg ble det 
plutselig veldig nært. Kiran var redd, alt 
var nytt for henne. I hennes landsby finnes 
hverken leger eller øyeleger, langt mindre 
sykehus.

– Jeg fikk et sterkt behov for å passe på hen-
ne og støtte henne. Til tross for at hun ikke 
så meg, ikke skjønte hva jeg sa, og heller 
ikke visste hvem jeg var, fikk vi god kontakt, 
forteller Amalie.

En annen som gjorde et sterkt inntrykk på 
Amalie var 22 år gamle Arjun. Han er blind 
og kommer fra den aller fattigste delen av 
Nepal. Ved undersøkelse viste det seg at 
Arjun ikke kunne få synet tilbake. Han har 
fått hjelp til skolegang og studier gjennom 
Norges Blindeforbund og Blindeforbundets 
partnere i Nepal. Arjun studerer nå stats-
vitenskap på universitetet i Katmandu og 
drømmer om å løfte landet ut av fattigdom, 
korrupsjon og politisk kaos.

– Jeg har aldri møtt et menneske med en så 
sterk stemme. Han er en person som finner 
en løsning på alt og ser positivt på livet, der 
forholdene ikke ligger til rette for å studere 
som blind. Selv om vi bor på forskjellige 
steder og lever vidt forskjellige liv, så er han 
en jeg tenker på hver eneste dag. Vi er blitt 
nære venner.

Fortsatt kontakt: Amalie holder kontakten 
med Arjun som er blind og studerer i 
Katmandu.
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Te som gir menneskeverd og muligheter
Blindeforbundet har også lansert en iCare-
te som har blitt solgt til næringslivsmar-
kedet. I høst kommer et mindre te-skrin 
som er ypperlige gaver. Amalie fikk besøke 
fabrikken som produserer teen. 

Produsenten, Rakura, sysselsetter 1500 
bondefamilier. Gjennom samarbeidet får 
familiene midler til å dyrke te med sikre 
og gode inntekter. Mange bondefamilier 
i Nepal har gitt opp landbruket og tatt 
arbeid i de arabiske statene, blant annet 
Dubai og Qatar. For Nepals økonomi er det 
veldig viktig at produksjonen i landbruket 
opprettholdes.  

– Nepalsk te er blant verdens beste! sier 
Amalie overbevisende.

I Nepal dyrkes det te med høy kvalitet, men 
dessverre er det mye av teen som ekspor-
teres til India og selges som indisk te. På 
grunn av dette får ikke Nepal synliggjort 

kvaliteten og merkevaren «Te fra Nepal». 
Altfor mange bønder selger teen altfor billig 
til indiske oppkjøpere som selger den under 
egne merkenavn. Rakura er det første sel-
skapet som har klart å bringe produktene 
ut i større volum, og Norges Blindeforbund 
selger teen i Norge.

Som dere forstår gjør iCare mye, og Amalie 
vil gjennom sitt engasjement bidra til at 
verden blir oppmerksom på dette. I løpet av 
høsten legges det ut seks filmer på YouTube 
og i sosiale medier, om hennes sterke opp-
levelser i Nepal.

– Jeg er glad for å få lov til å være med og 
vise hvordan omstendighetene er, det er 
viktig for å gjøre folk bevisst, sier Amalie.

Amalie = iCare:
Amalie vil ha egen innsamling for iCare på 
Instagram. Filmene skal vises i november 
og desember

iCare varmer 
i kulda!
De kjente skjerfene av 
Nina Skarra og luene 
av kasjmir produseres 
i Nepal. I høst kommer 
luene i tre nye farger, 
i tillegg til de 14 andre 
fargene. Og te-skrinet 
er på plass.

Bestilling gjøres på 
icare.no, eller ring 
telefon 70 04 55 44,
 e-post icare@
blindeforbundet.no

www.icare.no
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Har stor tro på dugnad
Tekst: Marian Godø

Da den nye IA-avtalen (Inkluderende 
Arbeidsliv) ble lagt frem, var delmålet 
om å få flere funksjonshemmede i arbeid 
tatt bort.

– Jeg skjønner at mange ble overrasket, 
sier arbeidsminister Anniken Hauglie. 
– Men IA-avtalen har vært for dårlig på 
måloppnåelse i alle år, ikke minst når det 
gjelder de funksjonshemmede. Derfor 
kunne vi ikke fortsette som før.

– Du snakker om inkludering, men å 
ta bort funksjonshemmede oppfattes 
ekskluderende?

– Meningen er ikke at man ikke skal være 
opptatt av de funksjonshemmedes innpass 
på arbeidsmarkedet. Den nye avtalen tar 
utgangspunkt i arbeidsmiljøet på den en-
kelte arbeidsplass, og faktorene som fører 
til at en jobb ikke er inkluderende. Parallelt 
har vi satt i gang en inkluderingsdugnad, 
som retter seg mot dem som er på utsiden 
av arbeidslivet. 

– Det høres jo flott ut. Men er ikke en 
avtale mer forpliktende enn en dugnad? 

– Nja, det kan du si, men ikke i dette 
tilfellet. Dugnaden er bygget på tre 
konkrete stolper, det handler om å 

Arbeidsminister Anniken Hauglie tror at regjeringens 
inkluderingsdugnad skal være bedre for funksjonshemmede 
enn IA-avtalen. Men hun kan ikke love det.

bedre lønnstilskuddsmulighetene, bedre 
opplæringsmulighetene og å bedre samar-
beidet mellom helsesiden og arbeidsgiver-
siden. Staten skal også bidra: Fem prosent 
av alle nyansettelser skal være personer 
med nedsatt funksjonsevne.

– Men hvordan skal man få andre til å 
ansette flere funksjonshemmede?

– Veldig mange arbeidsgivere kjenner 
ikke til mulighetene som finnes, som 
lønnstilskudd, mentorordninger og tekno-
logi. Det hjelper ikke om jeg fyller på en 
verktøykasse hvis ingen vet at den er der! 
Derfor er det viktig at Nav promoterer den.

– I fjor gjennomførte Blindeforbundet en 
undersøkelse i forhold til synshemming 
og uføretrygd, der nesten 50 prosent av 
kvinner i ung alder sa at de hadde blitt 
bedt om å gå på trygd av Nav. 

– Det er nedslående tall.

– Kan du legge press på Nav?

– Alt vi gjør nå handler om å orientere Nav 
mer bort fra trygd og over i arbeid – når 
det er mulig.
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Medlemmene har ønsket seg et sted å diskutere saker og ting 
som gjelder svaksynte og blindes hverdag. Nå er debattarenaen 
på plass og vi håper på god deltagelse.

Medlemsbladet du nå leser egner seg 
ikke som debattorgan ettersom det kun 
kommer ut seks ganger i året. Dermed 
har behovet for et sted å diskutere 
relevante temaer i Blindeforbundet 
meldt seg. Bestillingen fra medlemmene 
var et digitalt sted hvor slike diskusjoner 
kan foregå. Vi har derfor opprettet 
«Debattarena Norges Blindeforbund» 
som en lukket Facebookgruppe for 
medlemmer og ansatte.

Dersom du har lyst til å være med i 
gruppa søker du den opp og ber om å 
få bli medlem. Da dukker det opp tre 
spørsmål du må svare på, og så vil 
kommunikasjonsavdelingen godta 
forespørselen. For at diskusjonene skal 
foregå i ryddige former, vektlegger vi 
saklighet og god omgangstone. De etiske 
retningslinjene i Blindeforbundet er 
førende og vi håper på gode diskusjoner 
og mange bidragsytere.

Lag unik julekalender med punktskrift

Kjør debatt!
Tekst: Mia Jacobsen, kommunikasjonssjef

Det er nå mulig å bestille merkelapper for 
merking av julekalendere i punktskrift. 

Det er Norges Blindeforbunds trykkeri i 
Bergen som tilbyr dette. Merkelappene 
blir levert som klistrelapper nummerert 
fra 1 til 24 i punktskrift og storskrift.

Trykkeriet skal også lage kort med 
punktskrift til brettspillet «speakout».
 I tillegg jobbes det med å få produsert 
kort til spillet «Alias». Det satses 
på å få dette klart i god tid før jul.

Kalendermerkene vil som en prøveord-
ning være gratis i år, men brettspillkor-
tene kommer på 200 kroner. Bestilling 
gjøres til trykkeriet@blindeforbundet.no.

mailto:trykkeriet@blindeforbundet.no
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Minneord Wenche Lier

Tirsdag 27. august kom den triste 
beskjeden, Wenche Lier er død, 61 år 
gammel. 

Engasjerte, varme Wenche med den 
intelligente humoren. 

Wenche har hatt en rekke verv og enga-
sjement i Blindeforbundet – både som 
leder i Vestfold fylkeslag, likeperson på 
Hurdal syn- og mestringssenter og ikke 
minst som brukermedvirker i Færder 
kommune. Wenche har alltid engasjert 
seg i arbeidet for blinde og svaksynte. 

Wenche var oppriktig interessert i andre 
mennesker og gjorde en fantastisk jobb 
som rehabiliteringsassistent. Som svak-
synt selv, og senere blind, hadde hun 
alltid noen historier på lur og tok seg 
selv svært lite høytidelig. Det bidro til 
at synshemmede kursdeltakere fort ble 
trygge. Det er nok ikke få blinde og svak-
synte hun har motivert og inspirert til
å takle en tøff og vanskelig hverdag. 
Hun utmerket seg på en helt spesiell 
måte også når det kom politikere og 

prinsessebesøk. Hun sjarmerte blant 
annet Märtha Louise, Blindeforbundets 
beskytter, i senk. 

Wenche var sta som få, direkte og med 
et stort hjerte. Med en tydelig stemme 
har hun alltid vært på de svakeste side. 
Det er rette egenskaper Blindeforbun-
det har nytt stor glede av. Wenche har 
bidratt til at mange blinde og svaksynte 
har fått en bedre livskvalitet. For dette 
fikk hun også Norges Blindeforbunds 
hedersnål i gull i 2011. 

Hun vil minnes og savnes både lokalt 
her i Norges Blindeforbund Vestfold, og 
ikke minst på Hurdal syn- og mestrings-
senter. Våre tanker går til Wenches 
familie og ikke minst til mannen Erik. 
Erik som gjennom alle år har hjulpet 
til for at Wenche kunne bidra på ulike 
arenaer. 

En sterk og flott dame er nå borte.

Takk for alt Wenche!

Norges Blindeforbund Vestfold
Sølvi Ørstenvik, fylkesleder 
Kjersti Daviknes, daglig leder
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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, 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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Få et HAV av muligheter 
– uansett funksjonsnedsettelse

Når man er avhengig av hjelp for å få hverdagen til å gå rundt, er det ikke alltid like enkelt å 
leve det aktive og selvstendige livet mange ønsker seg. 

Vi i HAV har lang erfaring som leverandør av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) og 
jobber hver eneste dag for at alle skal få et innholdsrikt og mest mulig uavhengig liv, uansett 
funksjonsnedsettelse og assistansebehov. 

Med BPA-tjenester fra HAV er det tjenestemottakerne selv som bestemmer og organiserer 
hverdagen basert på hvordan de ønsker å leve livet sitt. Uansett om de trenger hjelp til 
daglige gjøremål som påkledning og husarbeid, eller assistanse til arbeidsplassen og sosiale 
arrangementer, er de kvalifiserte og dedikerte assistentene våre der for å hjelpe. 

Visjonen vår er å skape gode, tilrettelagte tjenester med personlig frihet i sentrum, 
ved å skreddersy både løsninger og assistanse etter tjenestemottakers ønsker. Slik bidrar 
vi til en trygg, forutsigbar og meningsfull hverdag med personlig service og oppfølging 
– 24 timer i døgnet, 365 dager i året.

HAV har egne tolker innenfor tale og skrift, samt kompetanse innenfor haptisk 
kommunikasjon og ledsaging for døvblinde. Dette kan benyttes i forbindelse med 
skole, seminarer, kurs eller andre hverdagslige gjøremål. 

Med BPA-tjenester fra HAV får du et hav av muligheter!
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Lytt til blader og tidsskrifter!
KABB leser inn en rekke blader fra kristne 
organisasjoner.

Du finner dem i KABBs lydbibliotek eller ved å 
søke i NLB eller Lydhør-appen.

Ta gjerne kontakt med KABB om du ønsker ditt 
menighetsblad i lydversjon. 

telefon: 69 81 69 81
www.kabb.no

mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
mailto:post@dinehjelpemidler.no
http://www.dinehjelpemidler.no
mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
http://www.kabb.no
mailto:post@dinehjelpemidler.no
http://www.dinehjelpemidler.no
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974 80 800

stendi.no/bpa

Vi i Stendi Assistanse lytter til den enkeltes 
ønsker og skreddersyr BPA-ordningen for 
blinde og synshemmede. Om ønskelig bistår 
vi gjerne med å � nne de riktige assistentene. 

For den som vil, kan vi også hjelpe til med 
søknaden og gi grundig opplæring i det å 
være arbeidsleder. 

Vi er alltid tilgjengelige, og våre rådgivere kan 
gi deg veiledning på telefon 24 timer i døgnet, 
365 dager i året.

Ring oss gjerne! Det er helt uforpliktende.

Smidig BPA for 
synshemmede

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Få blodsukkerverdien opplest med tale

Blodsukkerapparat med talefunksjon som
leser opp måleverdiene høyt 

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

Perfekt til synshemmede eller andre som 
trenger talefunksjon

                                                                                      www.adaptor.no

Vi hjelper øynene dine!

http://www.adaptor.no
www.stendi.no/bpa
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– Vi driver med det 
vi liker best 
Tekst og foto: Hilde Greve Mo

Hønen gård bo- og mestringssenters eget 
husorkester sørget for god underholdning 
på landsmøtet.

Like før middagen ble servert på lands-
møtet fredag kveld, stod Hønenensemblet 
klar i restauranten for å opptre. Med i 
repertoaret var «Jørgen Hattemaker». Ikke 
så rart, da Alf Prøysen er en av musikk-
gruppens favorittvisesangere. 
– Vi driver med det vi liker best, musikk, 
sier Bjørn Olaf Ødegaard. Han synes det er 
stas å få opptre framfor et publikum. Selv 
spiller han trekkspill. 

Foruten Bjørn Olaf, består ensemblet av 
Magne Harald Andresen på piano, Øyvind 
Løkslid på keybord, Arne Foss på fiolin og 
syngedamene Halfrid Olsen og Else-Lill 
Juelsen. Musikkgruppen har eksistert siden 
1998. 
– Det beste med Hønenensemblet er at jeg 
får utnyttet mine ressurser og evner, sier 
Magne Harald. Dessuten lærer han alltid 
noe nytt. 

Spilt sammen i 21 år
Hver torsdag på Hønen gård bo- og 
mestringssenter setter de av en time for å 
øve på gode, gamle visesanger, sammen 
med musikklærer Grethe Ghanizadeh. 

– Det hender jeg må bli litt streng noen 
ganger, men det skjer ikke så veldig ofte, 
sier Grethe og ler. 

Ensemblet er en godt sammensveiset 
gjeng. Det har de vært i 21 år. 
– Jeg husker de første gangene jeg kom 
til Hønen gård, da besøkte jeg de på 
arbeidsplassen, Adaptor. Vi begynte å 
spille sammen og fant melodier de kunne 
fra før. Så bare vokste vi oss sammen 
egentlig, mimrer Grethe.  

Hos Hønenensemblet går det mye i Vidar 
Sandbeck, Halvdan Sivertsen og ikke minst 
Alf Prøysen.
– De har et godt gehør og alle spiller 
musikk utfra det. Det fungerer veldig bra, 
sier musikklæreren.   

Sekstetten: Hønenensemblet består (bak 
fra venstre) Magne Harald Andresen, 
Øyvind Løkslid, Else-Lill Juelsen, Arne Foss 
(foran fra venstre), Halfrid Olsen og Bjørn 
Olaf Ødegaard. 




