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Gratis briller til barn: 
Marthine (4) og Fredrik (6) er avhengige av brillene sine
Familien sliter økonomisk på grunn av regjeringens prioriteringer
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BPA = frihet +
selvstendighet
Mennesker med et langvarig assistansebehov har rett til 
å være sjef i eget liv. Vi i Stendi Assistanse brenner for å 
levere tilpasset og smidig BPA.

Våre medarbeidere har mer enn 10 års erfaring med å 
skreddersy gode BPA-løsninger for våre kunder.  

Finn ut mer på stendi.no/BPA

Har du spørsmål om BPA?

Våre rådgivere kan gi deg 

veiledning 24 timer i døgnet, 

365 dager i året. 

Kan vi svare på alt? Ja, det våger 

vi å påstå. Er det noe vi kan, så er 

det BPA!

Ring BPA-telefonen 
974 80 800

assistanse

Gleden over den
gode hverdagen

www.stendi.no/bpa
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Synspunkt

Hvorfor bry oss om 
gratis briller til barn?
Har du fått med deg at Blindeforbundet er opptatt 
av barnebriller om dagen? Og at vi er lei av å snuble 
i el-sparkesykler? Dette er ikke de sakene Blinde-
forbundet oftest blir forbundet med, men det er i 
tråd med at landsmøtet 2019 ba om prioritering av 
svaksyntproblematikk.

Oppmerksomhet om hva nordmenn kan om solbriller 
fikk fram at det er viktig å bruke solbriller selv når det 
er overskyet, og at det er bedre å gå uten solbriller, 
enn å ha briller med mørke glass uten UV-beskyttelse. 

De røde T’ene til Turistforeningen ble et hett tema 
på ettersommeren. Det ble en sak som folk virkelig 
la merke til, og vi har fått tilbakemeldinger både på 
nett, og ansikt til ansikt om at; endelig snakker noen 
fargesvake/fargeblinde sin sak.

Vi holder trykket oppe på brillesaken utover høsten 
også. Den og de andre eksemplene viser at vi får 
oppmerksomhet og heiarop også om temaer utover 
«førerhund og hvit stokk» og bidrar forhåpentligvis 
til at folks oppfatning om hva Blindeforbundet 
engasjerer seg i og kan noe om, gradvis utvides. 
Og slik får vi med oss nye målgrupper. 

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, trykk: 07 Gruppen AS.  
ISSN 2464-3904.

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Hovind arbeider med arealplaner og 
utvikling i Sauda kommune, og deler i 
lokalavisen flere av Tveit sine synspunkt.
– Men jeg er i grunnen ikke så glad i 
begrepet «universell utforming», jeg 
liker bedre «inkluderende utforming». 

Lovlig, men...
På fortauet nedover langs Skulegata i 
Sauda sentrum er det blant annet bygget 
to ramper, som skal gjøre det lettere for 
rullestol- og rullatorbrukere å komme seg 
inn i butikkene. 
– Slik disse stikker ut på fortauet, er de 
uheldige for personer med synshem-
minger, sier Tveit, som har undret seg om 
rampene kan være lovlig satt opp. 

– Det er ikke utenkelig at huseierne til og 
med er pålagt å bygge de, svarer Hovind. 

De to er enige om at betongklossene nok 
er satt opp der med gode hensikter, men at 
tiltaket som hjelper én gruppe funksjons-
hemmede, er til ugagn for en annen.

Bedre for alle
Et eksempel på tiltak er sebrastriper som 
markerer fotgjengeroverganger, merking 
som i de senere årene har blitt fjernet flere 
plasser i Sauda sentrum. 
– Dette er særlig utfordrende for mange 
med synshemminger, som selv ikke klarer 
å finne passende og trygge plasser å krysse 
veien, sier Tveit.

Han er tydelig på at et universelt utformet 
sentrum ikke bare er noe som kommer 
personer med ulike funksjonshemminger 
til nytte. Poenget er å skape trygge 
omgivelser for alle. – Det som fungerer 
for oss, fungerer for alle, slår han fast.  

Vil ha større fokus på tilgjengelighet i Sauda 
Tekst og foto: Knut Atle Seim/Ryfylke 

Til hinder: Rampen på bildet 
står ved en dør som for lengst 
er blendet og er med andre 
ord bare i veien. Anders 
Tveit forklarer Ingvild Hovind
fra Sauda kommune om 
utfordringene med å ta seg 
fram i Sauda sentrum. 

Sauda er i startfasen av arbeidet med ny sentrumsplan. Anders Tveit (71) 
er leder i Funksjonsnedsettes Råd i kommunen. Han er svært opptatt av å 
få til et mer tilgjengelig sentrum, og inviterte lokalavisen Ryfylke og 
kommuneplanlegger Ingvild Hovind, med på befaring. 
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gler jo ein ihuga punktbrukar. Etter  
flyttinga vil alle Blindeforbundet sine  
tilsette i Bergen arbeida under same tak. 

I by og bygd
Bergen har stort folketal og er på mange 
måtar eit knutepunkt, så det er naturleg at 
mykje av det vi gjer er sentrert dit. Vi synest 
ikkje vi har nådd godt nok ut til medlemmer 
i distriktet, og vi har ikkje vore like flinke som 
andre fylkeslag til å få i gang lokallag. Likevel 
samlast nokre grupper her og der, mellom 
anna ei i Nordhordland, der eg sjølv bur. Ei 
av desse – den i Austevoll – hadde årsmøte 
like før landet stengde ned, og har no formell 
status som lokallag. Framover ønskjer vi at 
dagleg leiar og medarbeidarane hennar på 
kontoret skal bruka tid på å leggja til rette 
for etablering av fleire lokallag. Ei slik satsing 
kan vi få til fordi administrasjonen er styrkt, 
mellom anna ved at sekretærstillinga er  
utvida til hundre prosent. 

Eg kan ikkje vera styreleiar på heiltid. Skal 
vi koma vidare må vi samarbeida og dela på 
oppgåvene – i styret og administrasjonen, 
og blant medlemmane elles. 

Vi var så vidt eg veit det første fylkeslaget 
som hadde årsmøte dette merkelege året. 
Med strengare smitteverntiltak i Bergen 
enn i resten av landet, var det til siste slutt 
knytt spenning til om vi kunne avvikla det, 
eller ikkje. Vi gjennomførte, og i tillegg  
til vanlege årsmøtesaker vedtok vi ein  
resolusjon om sparkesyklar. Den farsotten 
har nådd Bergen òg.

Som overalt elles, var dei fleste  
aktivitetane våre stengde ned denne  
våren. No har mange av dei kome i gang  
att, med nødvendige smitteverntiltak.

Ein del av denne veka gjekk med til å vera på 
landsstyremøte i Hurdal. Etter til dels friske 
diskusjonar fatta vi vedtak og gjekk vidare, 
slik det skal vera i ein levande organisasjon.

I eige hus
Noko av det styret har arbeidd med det 
siste året, er å skaffa gode lokalitetar til  
kontoret, og til aktivitetane vi driv i Bergen. 
Takka vera godt samarbeid med sentral-
leddet fekk vi det til, og i 2022 vert vi sam-
lokaliserte med punktskriftstrykkeriet. Slikt 

Når eg skriv dette, har eg vore styreleiar i 
Norges Blindeforbund Hordaland i akkurat 
ei veke. 
                                                                                 Magne Bjørndal

Fersk fylkeslagsleiar i Hordaland:

– Vi må 
dra lasset i lag
Av Magne Bjørndal, leder i Norges Blindeforbund Hordaland
Foto: Privat

Stemmen 
fra, 

Hordaland
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Punktskriftbladet Krimpunkt, nå også 
i fullskrift. Om du allerede er abonnent 
av kortskriftversjonen, men ønsker å 
endre til fullskrift, er det bare å gi  
trykkeriet beskjed. Nye abonnenter i 
begge versjoner er velkommen. Kontakt 
trykkeriet på telefon 55 54 69 10, eller 
e-post trykkeriet@blindeforbundet.no

Blindeforbundet har egen podkast.  
Radio Z Podkast lages av vår nettradio 
Radio Z. Den inneholder det beste fra 
våre direktesendinger. Du finner pod-
kasten der du hører dine andre podkas-
ter eller på blindeforbundet.no/lyd.

SmartJa hjelper deg med smart-
telefonen din om du skulle stå fast. 
Du kan få svar på spørsmål uavhengig 
om det gjelder private gjøremål, 
studier eller arbeid. Ring SmartJa på 
45 1234 55, (hverdager kl. 9-15). 

Assistansetjenesten ved Oslo 
bussterminal har fått ny e-post-adresse: 
folgetjeneste.vkt@viken.no

Norges Blindeforbunds Ungdoms  
landsmøte valgte Kristoffer Lium til ny 
leder av sentralstyret. Han får med seg 
Lena Gimse som nestleder, Silje Solvang, 
Isabel Engan og Christian Thon som 
styremedlemmer. 1. vara ble Ida Utne 
og 2. vara Mariam Tartusy. Styret kan  
kontaktes på sentralstyret@nbfu.no. 
Landsmøtet vedtok også ny målplan for 
2020-2022: «Tilgjengelighet for  
selvstendighet». 

Norges Blindeforbund er medlem i Funk-
sjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO). 
Dette er Norges største paraplyorganisa-
sjon for organisasjoner for kronisk syke, 
funksjonshemmede og deres pårørende, 
med 84 medlemsorganisasjoner, og til 
sammen 350 000 medlemmer.

FFOs oppdrag er å arbeide for funksjons-
hemmede og kronisk sykes felles interes-
ser. Det interessepolitiske arbeidet står i 
sentrum. Blant annet videreformidler FFO 

Har 
du hørt 

at ... 

brukerrepresentanter til ulike råd og utvalg 
lokalt, som kommunale råd, brukerutvalg i 
NAV og spesialisthelsetjenesten.

Er du nysgjerrig og interessert i å bidra? 
Kontakt ditt fylkeskontor i Blindeforbun-
det for å høre mer om hvordan det jobbes. 

Lurer du på noe kan Hanne Witsø, 
organisasjons- og utviklingsleder i FFO 
svare, hanne.witso@ffo.no eller seniorråd-
giver Vigdis Endal, vigdis.endal@ffo.no.

Portrett av Kristoffer Lium. 
Foto: Privat

FFO trenger deg for å bli mer slagkraftig lokalt! 

mailto:trykkeriet@blindeforbundet.no
mailto:folgetjeneste.vkt@viken.no
mailto:sentralstyret@nbfu.no
mailto:hanne.witso@ffo.no
mailto:vigdis.endal@ffo.no
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medlemskap i Blindeforbundet. De aller 
fleste som har vært på mestringskurs 
finner ut at de vil bli medlem likevel. 
Mestringskurs bør man også ha når man 
er eller blir lettere svaksynt. Dette er en 
gruppe som ikke har krav på å få dekket 
eksisterende mestringskurs fra NAV. Det 
er kanskje et helt annet mestringskurs 
de trenger. Et slikt tilbud finnes ikke i 
dag. Vi har kompetansen til å utvikle 
dette. Vi må arbeidet for å få finansiert 
et slikt tilbud.

Offensiv 2025 vil vi fylle med ulikt  
innhold over en fem-årsperiode for å 
justere tilbudet vårt til å være aktuell for 
flere og å gjøre våre eksisterende tilbud 
bedre kjent. Du kan være med på å spille 
inn idéer, ta godt imot nye medlemmer 
som ser bedre enn vi er vant til og å  
fortelle om våre tilbud og kampanjer  
til de du kjenner.

Vi vil være til 
for flere
Av: Terje André Olsen, leder i Norges Blindeforbund 
Foto: Tom-Egil Jensen

I dag har vi medlemmer som har fått en 
synsdiagnose som er under utvikling, og 
svaksynte som ikke ser så dårlig at de har 
rett på hjelpemidler fra NAV. Skal vi få 
disse gruppene med, må vi venne oss til 
at det kommer medlemmer som kjører 
bil til møtene våre og som ser svært godt 
etter vår målestokk. Dette er personer 
som opplever problemer med å lese, eller 
blir slitne når de må konsentrere seg om 
å se over lang tid. De har mye å lære av 
oss som ser dårligere. Det å bruke tale på 
mobiltelefonen for eksempel kan gjøre 
at man belaster synet mindre, selv om 
man kunne ha sett hvert minste punkt 
på telefonen om man konsentrerer seg.

Når folk mister synet har de behov for 
mestringskurs så raskt som mulig. Dette 
må bli budskapet til øyeleger, optikere, 
nye synshemmede og deres pårørende. 
Mestringskurs og hjemmebesøk fra  
rehabiliteringskontakt er viktigere enn 

Offensiv 2025 har som mål at Blindeforbundet skal være relevant 
for flere og nå ut til flere. Vi tror at det er flere som kan ha nytte 
av våre tilbud og opplever at mange ikke ser på oss som noe de 
har behov for. Veldig mange medlemmer i Blindeforbundet er 
svaksynte. Vi må være tydelig på saker som svaksynte er opptatt 
av i større grad. Da vil vi nå ut til denne gruppen.

Blindeforbundet mener:
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meg selv. Jeg hadde tunge stunder. Det 
var en stor omveltning. Livet ble snudd 
på hodet. Jeg var kun 41 år da jeg måtte 
innse at jeg ikke kunne arbeide mer. Jeg 
ble uføretrygdet. Jeg hadde heldigvis en 
støttende mann og fire barn som trengte 
en mamma. Jeg spurte meg selv: «Hva kan 
jeg gjøre for å få en god hverdag», minnes 
Anne Turid.

Skapergleden gir 
mestring Tekst: Ingrid Stephensen | Foto: Kristin Heier

Å skape vakre vevde eller strikkede ting, gir Anne Turid Skarpeteig 
fra Grimstad stor glede, og mestring.

Anne Turid har øyesykdommen retinitis 
pigmentosa (RP) som gjør at hun gradvis 
mister synet. I 1993 fikk hun diagnosen. 
Hun kunne lese, arbeide og kjøre bil.
– Jeg klarte å venne meg til at synet ble 
svekket. Men i 1999 fikk jeg kyssesyken. 
I denne perioden ble synet mye dårligere 
og jeg ble praktisk talt blind. Jeg var veldig 
syk. I tre år slet jeg med sykdommen og 

Gjennomført: Hjemmet og stuen til Anne Turid Skarpeteig består av en blanding med nytt 
og gammelt, noe som skaper en lun atmosfære.
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Møt et 
medlem

Redningen ble Blindeforbundet
Anne Turid meldte seg inn i Blindeforbun-
det, og en ny verden åpnet seg for henne. 
– Det ble en vekker og en stor inspirasjon. 
Jeg deltok på alle kursene jeg kunne, og 
var på flere opphold på Hurdals syn- og 
mestringssenter og Huseby kompetanse-
senter. Der lærte jeg å bruke data. For jeg 
ønsker å være mest mulig selvhjulpen. 
Det var en nødvendighet og livet ble mye 
lettere, sier Anne Turid. Hun bruker vanlige 
strikke- og veveoppskrifter, som hun
skriver inn på PC-en og får lest opp via 
Jawas (et taleprogram).

– Men jeg trenger hjelp av en assistent til å 
lese oppskriftene og forklare meg mønsteret. 
Jeg vet hva jeg vil ha av både stoff og form, 
tilføyer Anne Turid som er glad for det fine 
samarbeidet med assistenten. 

Hun har alltid vært glad i håndarbeid og 
må ha noe i hendene hele tiden. Å skape 
med hendene betyr uendelig mye. 
– Jeg er så glad for at jeg som blind kan 
fortsette med min hobby. Hver eneste dag 
strikker eller vever jeg, forteller Anne Turid 
som for noen år siden tok farvel med livet 
på landet og flyttet til byen.

– Min mann var bonde, men da han ble 
pensjonist ville han også flytte. Vi har 
alltid hatt lyst til å bo i et gammelt hus 
og falt for dette huset fra 1893 midt i 
byen. Vi syntes begge to at huset har sjel, 
sier Anne Turid og viser meg rundt i det 
200 kvm store huset. 

Gjennomført stil
Vakre, florlette gardiner i lin og bomull 
rammer inn de seks vinduene. I sofaen er det 
mange puter, noen strikkede, mens andre 
er vevde. Vevde duker ligger på bordene. 
På kjøkkenet henger håndklær i 
matchende farger. Nydelige tepper i 
fem ulike farger pryder veggene.

Alt er så gjennomført. Så helhetlig. Hvordan 
klarer du å ha en så ren stil i alle rom?
– Jeg er opptatt av at form og stoff må passe 
sammen. Jeg er nøye med å velge godt stoff, 
bruker både lin, bomull, ull, silke og alpakka. 
Kvalitet er viktig, sier Anne Turid og viser 
meg vevstuen i kjelleren.

To store vever preger rommet. På den ene 
vever hun sjal i silke og alpakka. På den 
andre vever hun filleryer. Mange sokker, 
votter og skjerf ligger fremme. Jungeltele-
grafen går og folk stikker ofte innom for å 
kjøpe noe til seg selv eller som gave. 
– Mitt ønske er at alle som har lyst kan lære 
å strikke eller veve.

Fylkeslaget til Blindeforbundet i Aust-Agder 
har stiftet en strikkekafe i Arendal hvor de 
treffes en gang i måneden. Strikkekaféen er 
ment å skulle være en levende møteplass 
for både strikkeglade og andre.
– Det er viktig for oss synshemmede å ha 

møteplasser hvor vi kan utveksle våre 
tanker, mener Anne Turid, som alltid 
er på jakt etter nye ideer, teknikker 
og hjelpemidler. 

Håndarbeidsglede: Anne Turid Skarpeteig 
må alltid ha et håndarbeid i hendene. 
Gleden av å skape hjelper henne også å 
mestre hverdagen som synshemmet.



10

www.adaptor.no 
tlf: 23 21 55 55 

Vi hjelper øynene dine!

 

WeWalk - neste generasjon mobilitystokk

- Oppdager hindringer i brysthøyde

- GPS Navigasjon via app på telefonen

- Informasjon om hva som befinner
  seg rundt deg

- Sanntidsoppdatering på offentlig
  kommunikasjon i nærheten 
 

Alt dette kan styres direkte fra stokken!
 

 

Få et HAV av
muligheter!
- uansett funksjonedsettelse

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

hav@havas.no 

45 22 22 88            

 Bygdøy allé 23, 0262 Oslo

http://www.adaptor.no
mailto:hav@havas.no
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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.

Ulobas BPA handler om at det er 
du som bestemmer hvem som skal 
assistere deg, hva assistansen 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!

Lytt til Vårt 
Land hver dag!
• Du trenger ikke være medlem i KABB

• Søk opp Vårt Land i lydbiblioteket (NLB 
eller KABB) og start abonnement

• Liste over flere blader på lyd finner du 
på kabb.no. Ring gjerne KABB for mer 
informasjon 69 81 69 81

http://www.uloba.no
www.kabb.no
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Regjeringens reduksjon i stønadsordningen 
til barnebriller skapte mye bråk i fjor høst. 
Da ble det bestemt å innføre faste satser på 
briller til barn fra 1. mars: 1200 kroner per 
brillepar for ordinære briller, og 2400 kroner 
per brillepar for ekstra tilpassede. 

Må skifte brilleglass fire ganger i året 
Marthe Kongstein er mor til Fredrik og 
Marthine. Begge barna skjeler og er lang- 
synte. De er helt avhengige av briller.  
Marthine på fire år går i barnehagen, seks-
åringen Fredrik startet på skolen i høst.
– Politikerne er veldig opptatt av at barn 
skal kunne lese og skrive. Men mine barn 
klarer ikke det om de ikke har hjelpemid-
lene sine, altså brillene. 

Barna må til synskontroll hver tredje 
måned. Brillestyrken endrer seg nesten hver 
gang de er til kontroll. På grunn av endringer 
i synet og glass som ripes opp etter aktivitet 
og lek, trenger barna nye brilleglass fire 
ganger i året, forklarer Marthe.
– Fredrik skjeler veldig og dette gjør at han 
trenger spesielle brilleglass, disse kommer 
på 3299 kroner og dette er etter at brille-
butikken vår har gitt det de kan av avslag. 
Marthine skjeler også, men trenger ikke like 
sterke briller som storebroren. Brilleglassene 
hennes koster 2999 kroner. 

Nye regler rammer familier hardt 
Fram til de nye reglene for støtte til 
barnebriller trådde i kraft, fikk Fredrik og 
Marthine dekket brilleglassene av staten. 
Nå får begge barna dekket 1200 kroner 
hver etter NAVs nye satser. Trekker man fra 
støtten fra NAV, har foreldrene en årlig ut-
gift på nesten 16 000 kroner for bare brille-
glassene. Da er ikke synskontroll og eventuell 
nye innfatninger inkludert. Dette er en stor 
økonomisk belastning for familien.
– Briller må de ha. Men for at vi skal ha 
økonomi til både briller og fritidsaktivitet 
må vi jobbe overtid flere ganger i uken, og 
besteforeldrene må passe på ungene. Dette 
går igjen utover barna, for vi får ikke tid til 
å være nok sammen med de, sier Marthe 
fortvilet. 

Hun ber politikerne tenke på konsekvensene 
av det nye regelverket, som gjør at flere 
familier nå strever for å få endene til å møtes. 

Blindeforbundet krever gratis briller 
til alle barn
– I statsbudsjettet er det i alt kuttet 
160 millioner kroner i støtte til barnebriller 
ved å begrense berettigede diagnoser,
presisere stønadsperioden og ved å sette 
tak på hvor mye man får dekket. Alle forstår 
at det er barna som må betale prisen for 
kuttet, sier Terje Andre Olsen, forbundsleder 
i Norges Blindeforbund. 

– Brillene er mine 
barns viktigste hjelpemiddel  
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Privat

Mange familier er hardt rammet etter regjeringens kutt i brillestøtte til barn. Marthe 
Kongstein (27) fra Tønsberg har to barn som bruker briller. Hun må jobbe overtid for å få 
økonomien til å gå rundt. Nå krever Blindeforbundet at barnebriller skal bli dekket av 
staten, noe som skaper stort engasjement. 
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Blindeforbundet mener at foreldrenes 
lommebok ikke skal avgjøre om barn med 
briller kan delta på skolen og i aktiviteter på 
lik linje med andre. Organisasjonen krever 
nå at alle barn og unge under 18 år skal få 
dekket briller/linser og synsundersøkelse. I 
den forbindelse startet vi i høst kampanjen 
«Gratis briller til alle barn». 

Stort engasjement 
I august var fokuset viktigheten av briller 
til skolestart. En egen kampanjeside på 
hjemmesiden vår ble lansert og vi startet 
Facebook-gruppen «Gratis briller til barn!». 
Kampanjen ble synliggjort med flere 
annonser i ulike nettaviser og på sosiale 
medier. Det ble også en rikssak i NRK. I tillegg 
har vi startet et opprop på opprop.net - Vær 

med oss i kampen for gratis briller til barn!, 
som på bare en drøy måned har fått over 
11 000 underskrifter.

Blindeforbundet jobber videre mot 
politikerne for å spille inn våre krav i 
forbindelse med statsbudsjettet. Dersom 
det blir nødvendig, så er dette en sak 
Blindeforbundet vil ta opp også til 
neste års statsbudsjett, samt til parti-
programmene og valgkampen i 2021. 

– Vi oppfordrer alle medlemmer og ansatte 
som synes dette er en god sak, om å 
signere på oppropet vårt og markedsføre 
kampanjen ved å oppfordre folk til å bli 
med i aksjonen, sier forbundslederen. 

Utfordrer familielivet: 
Marthine og storebror 
Fredrik er begge lang-
synte. Brillene har fast 
plass på neseryggen til 
de to sjarmtrollene. 
Mamma Marthe 
Kongstein har fått store 
ekstrautgifter etter at 
reglene for brillestøtte
ble endret.
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Siden 2006 har ordningen med brukerpass 
eksistert ved landets hjelpemiddelsentraler. 
– Brukerpass er en fullmakt som innebærer 
at bruker får utvidet ansvar og økt innflytelse 
i egen sak, forteller Vegard Forøy, senior-
rådgiver hos NAV Hjelpemiddel og tilrette-
legging, styringsenheten. 

I årenes løp har brukerpass blitt både gjemt 
og glemt. Nå blåses det nytt liv i ordningen. 
Den særskilte målgruppe er de med mye 
erfaring, og god innsikt i egne behov.

Byråkratiet reduseres
At ordningen er glemt er det nok mange 
svaksynte og blinde som kan bekrefte.  
Blindeforbundet erfarer også, basert på 
medlemmers tilbakemeldinger, at i de  
senere år har NAV Hjelpemiddelsentral blitt 
mer og mer byråkratisert. Mange opplever  
å måtte vente i måneder, opp mot år, før 
synskontakten i kommunen gir den hjelp  
og oppfølging som trengs.

Da er det godt å vite at brukerpass legger 
opp til aktiv brukermedvirkning slik at  
hjelpemiddelhverdagen blir enklere og  
mindre byråkratisk.
– Der det ikke gir noen merverdi å gå til  
kommunen, så skal man få slippe det, sier 
Forøy.

Formålet med brukerpass nå er det samme 
som i 2006. Det nye er at informasjon til  
brukere og veileder til hjelpemiddel-
sentralene er oppdatert. Det er laget ny 
standardavtale, og retningslinjene til 
hjelpemiddelsentralene er frisket opp.

Stortinget stilte krav til NAV
Det er nok ikke bare vi brukere som opplever 
at intensjonen med brukerpass har gått i 
glemmeboken, det samme gjelder stortings-
representantene.  I 2018 kom det et anmod-
ningsvedtak fra Stortinget som ba NAV om å 
styrke ordningen.

Så kan man spørre seg; Hvorfor fortrenges 
en slik ordning som brukerpass, når den er 
så nyttig for brukerne?
– Det er vanskelig for meg å komme med en 
enkelt forklaring. Men jeg kan være så ærlig 
å si at det er noen som er skeptisk til en 
slik ordning.  Det betyr ikke at de er uenige 
i formålet, sier Forøy. 

– Noen har nok sett på det som en særord-
ning, men man må se på brukerpass som en 
del av den totale tilbudsporteføljen vi har, 
mener nå jeg, sier Forøy.

Brukerpass forenkler 
hjelpemiddelhverdagen 
Tekst: May Britt Haug

Brukerpass er ordningen som skal gi deg som bruker 
hjelpemidler større innflytelse og mer kontroll over egne 
hjelpemidler. Det er du som kjenner dine behov best.
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Vi er aVi   

HjemmeBest 
bytter navn og 
blir Mio BPA. 
 
Vi har et bren-
nende ønske om 
å hjelpe andre, 
bygge relasjoner 
og alltid være 
der for deg.

www.miobpa.no 
bpa@mio.no
400 54 007 

Har du behov for personlig  
assistanse i hverdagen?

Hensikten med brukerpass:
• Du får mer styring og selvstendighet 

over egne hjelpemidler.
• Du velger selv samarbeidspartner  

ved utprøving, bytte og reparasjon av 
hjelpemidlene dine.

• Du kan ta direkte kontakt med NAV 
Hjelpemiddelsentral eller leverandør. 

• Du kan selv bestille produkter fra  
sentralenes bestillingsordning.

• Du kan ta direkte kontakt med  
fagfolk (for eksempel synspedagog)  
for å innhente informasjon.

Hvis du vil ha brukerpass
• Kontakt din lokale NAV  

Hjelpemiddelsentral. 
• Dere avtaler et møte for å gå  

igjennom og skrive under på en felles 
avtale som er skreddersydd deg. 

• Har du en gang hatt brukerpass, så  
skal du i teorien ha det enda. Forøy  
anbefaler deg å kontakte sentralen  
for å ta en prat om hva det er for deg i 
dag, og dere kan inngå en ny avtale.

• Du må være erfaren hjelpemiddelbruker 
med god innsikt i egne behov.

• Du må fylle kravene i folketrygden,  
samt være over 18 år (for barn kan  
foresatte ha ansvaret).

• Det trengs ikke eget søknadsskjema.Intervjuet med Vegard Forøy finnes 
på Radio Z Podkast fra 27. august.

http://www.miobpa.no
mailto:bpa@mio.no
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Denne sommeren ble det mye verre, og 
i flere norske byer rapporteres det om til-
svarende utfordringer.

Norges Blindeforbund er ikke motstander 
av el-sparkesykler. Vi heier på alt som kan 
drive samfunnet vårt fremover på en positiv 
måte for alle. 
– Det er når synshemmede personer, og 
etter hvert mange av befolkningen, sier 
at de ikke synes det er trygt å ferdes i 
byen lenger, at vi må si tydelig ifra, sier 
forbundsleder i Norges Blindeforbund 
Terje André Olsen. 

En som opplever utfordringer med feil-
parkerte el-sparkesykler er sterkt svaksynte 
Kristin Torske (31) fra Trondheim. Daglig 
sliter hun med komme seg gjennom 
hinderløypen av el-sparkesykler. I likhet 
med mange andre svaksynte, gruer hun 
seg til å gå ut.
– Det kan være ganske skummelt, fortalte 
hun til NRK tidligere i sommer.

I en spørreundersøkelse Sentio har gjort for 
oss blant personer i Oslo som er 70 år eller 
eldre, svarer 20 prosent er enten helt enige 
eller noe enige i at de sjelden eller aldri går 
ut, som følge av utleie av el-sparkesykler. 
For de over 80 år er det nesten en av tre 
som sier det samme. 

Tilbys i flere byer
Våren 2019 rullet den første aktøren ut 
sine sparkesykler i Oslo. Senere har Bergen, 
Trondheim, Kristiansand og Stavanger 
kommet etter. Bodø, Tromsø og Fredrikstad 
har fått, eller er i ferd med å få utleie-
ordninger. Felles for de fleste byene er 
at de selv vil regulere hvordan en utleie-
virksomhet skal fungere. 

I dag hindrer nasjonale regler kommunene 
å bestemme dette, da el-sparkesykler 
sidestilles med vanlige sykler i lovverket. 
Dermed er de ikke forbudt å hverken 
benytte eller parkere på fortau. Utleie-
aktørene kan derfor med loven i hånd 
sette ut sine el-sparkesykler der de selv 
ønsker det. I Trondheim og Bergen gikk 
kommunene til anmeldelse av aktørene 
som leier ut el-sparkesyklene, men nådde 
ikke fram med et forbud via rettsapparatet.

Likevel finnes det eksempler på byer og 
kommuner som har fått til avtaler med 
aktørene. I Bærum kommune får du bare 
avsluttet turen din innenfor små geo-
grafiske parkeringsområder. I Stavanger 
og Bodø må sparkesykkelen festes i et 
stativ for å avslutte turen.  

El-sparkesykler 
til besvær

Tekst og foto: Jørgen Juul

I flere norske byer er det etablert utleie av el-sparkesykler 
det siste året. Allerede sommeren 2019 fikk Blindeforbundet 

de første henvendelsene fra fortvilede medlemmer om at 
fortauene flere steder i Oslo var blokkert av el-sparkesykler.
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Sterkt press på samferdselsministeren
Trykket mot samferdselsminister Knut Arild 
Hareide har vært stort fra flere hold. Både 
Blindeforbundet og en sterk pressgruppe 
på Facebook, med Stein Leikanger i spissen, 
har hatt møte med han. Hareide har stilt i 
Debatten på NRK1 med oss og mediene 
er på han. Trykket har ført til at ministeren 
har sendt brev til Statens vegvesen og
bedt dem utrede strengere regulering av 
el-sparkesykler. 
– Det er bra, men i Blindeforbundet er vi 
utålmodig fordi disse «ståmopedene» 
hindrer oss hver dag. Vi skulle gjerne hatt 
et midlertidig kjøreforbud til en regulering 
kom på plass, oppfordrer Olsen.

Sier det med en film
I starten av september slapp vi filmen «Ikke 
gi blaffen, vis hensyn når du parkerer» i 
sosiale medier. 14 dager senere har den nådd 
ut til nær 200.000 mennesker og budskapet 
blir godt tatt imot. Det er Blindeforbundets 
Sverre Fuglerud som spiller hovedrollen i 
filmen, som med glimt i øyet formidler bud-
skapet om de utfordringene el-sparkesykler 
skaper for svaksynte og blinde.    

Klistremerkeaksjon
Fylkeslagskontoret i Trondheim klekket 
idéen om å ha en klistremerkeaksjon. 
Medlemmene lokalt ønsket en bunke 
klistremerker med teksten «Jeg har stått til 
hinder for svaksynte og blinde» i tillegg til 
Blindeforbundets logo. Merkene plasseres 
på de sparkesyklene som er parkert til 
hinder for normal ferdsel på fortauene. Ved 
hovedkontoret i Oslo ble idéen adoptert og 
klistremerkene er trykket opp i tre opplag 
på til sammen 24.000 merker. 

Klistremerkeaksjon: Med slagordet 
«Jeg har stått til hinder for svaksynte og 
blinde» har klistremerker blitt satt opp 
på el-sparkesykler som ligger til hinder.
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Opplever manglende kompetanse
Etter at søknad om BPA er sendt, kommer 
kommunen som oftest på hjemmebesøk 
som en del av saksbehandlingen. Hjemme-
besøket er i seg selv en utfordring for 
blinde. Hjemmet er det stedet synshem-
mede klarer seg best og opplever seg minst 
synshemmet. Om hjemmebesøket hadde 
vært hjemme hos saksbehandler, eller et 
annet sted den synshemmede ikke hadde 
vært før, ville behovene kommet tydeligere 
frem. Dette gjør at blinde kan føle at 
de må «vise frem de ekte behovene» i 
hjemmesituasjonen, og et lite skuespill 
med flekker på klærne og manglende 
husvask tar form. 

Synshemmede opplever, uavhengig av 
om de bor i en stor eller liten kommune, 
at de som vurderer ikke har god nok 
kompetanse på syn og derfor ikke klarer 
å gjøre riktige vurderinger uten den 
synshemmedes hjelp og tilrettelegging. 

«Kan ikke blinde bare kjøpe  
alt på nett?»
Blinde kan oppleve at det er krevende å 
forklare betydningen av «det å ikke se» 
til saksbehandleren i møte med tenkning 
som setter spørsmålstegn ved om en per-
son som ikke kan se har utbytte av å gå i 
butikken? Kan ikke blinde like godt kjøpe 
alt på nettet, de kan jo ikke se varene i 
butikken uansett? Eller de kan sende en 
e-post til kjøpmannen og få varer levert? 
Det er vanskelig å finne ut hvordan klær 
kjennes ut på nett. Når en blind står i 
en butikk så kan den ansatte beskrive 
plagget. Det har sånn farge, laget av sånt 
stoff, og så videre. Først når den blinde 
kjenner på plagget, «ser» en det selv. 

Det er ikke lett å forklare at på internett 
er en dobbelt blind. Både blind fordi 
en ikke kan se og taktilt blind. I tillegg 
kommer hele problematikken med 
dårlig universell utforming av apper 
og nettsider. 

Blinde som ikke blir sett
Ny forskning om blinde og brukerstyrt personlig assistanse. 
Tekst: Sølvi Marie Risøy, førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet

Flertallet av synshemmede lever gode liv uten at de mottar kommunale 
tjenester. Men blant synshemmede som har diagnosen blind (ser mindre enn 
0,05%), er det mange som opplever at de har behov for hjelp i hverdagen. Med 
ordningen brukerstyrt personlig assistanse (BPA) kan du selv være arbeidsleder 
for assistenter som gir deg praktisk bistand. De siste 20 årene har kommunene 
vært pålagt å ha tilbud om BPA. Nå er det forsket på hva som skjer når 
synshemmede søker om å få BPA.   
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Kommunene forventer likestilling 50/50
Kommunens syn på likestilling er en 
utfordring. Synshemmede i parforhold 
opplever at kommunen krever at der den 
ene kan se, skal være mye mer likestilt 
enn par ellers i samfunnet. I samfunnet 
ellers er det slik at i aldersgruppen 25 - 44 
år bruker kvinner over en time mer på 
husarbeid hver dag enn mannen. Tilsva-
rende bruker mannen nesten halvannen 
time mer på inntektsgivende arbeid for 
dagen. Kommunen forventer at parene 
skal dele alt husarbeid 50/50. 

Om paret da er som «andre kvinner og 
menn» vil kommunen legge til grunn et 
mindre behov enn det reelle for kvinnen. 
Dette rammer den synshemmede kvinnen, 
mens den synshemmede mannen med 
seende partner kommer heldig ut – 
forutsatt en mer tradisjonell oppgave-
fordeling enn 50/50. Det blir heller ikke 
tatt hensyn til alle de «små» tingene 
en seende partner ofte bidrar med 
gjennom hverdagen, enten det dreier 
seg om synstolkning eller ledsaging. 

Det var kun heterofile par som deltok i 
undersøkelsen. 

Over halvparten klager
Over halvparten hadde klaget som en 
del av søknadsprosessen. Sammenlignet 
med alle klager for alle grupper, både 
på nye vedtak og omgjøring av vedtak, 
klager synshemmede minst ti ganger så 
mye som andre. Flertallet (77%) av syns-
hemmede som mottar BPA, mottar 
mindre enn 25 timer i uken, og de har 
dermed ingen rett på BPA. Kommunen 

kan da velge å innvilge, eller ikke, og 
det blir store forskjeller på hva ulike 
kommuner innvilger til synshemmede. 
Dette har nok også stor betydning for 
antall klager.  

Utdrag fra rapporten: «Blinde som 
ikke blir sett. Synshemmedes møte 
med Brukerstyrt Personlig Assistanse.» 
Rapporten ligger åpent på internett. Bak 
rapporten står førsteamanuensis Sølvi 
Marie Risøy. Forskningen er finansiert av 
Norges Blindeforbunds forskingsfond og 
Høgskulen på Vestlandet.  

Viktig forskningsarbeid: 
Førsteamanuensis Sølvi Marie Risøy 
ved Høgskulen på Vestlandet er selv 
synshemmet. Nå har hun lagt frem 
forskningsrapporten «Blinde som ikke 
blir sett. Synshemmedes møte med 
brukerstyrt personlig assistanse (BPA).»
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Om du opplever deg diskriminert eller 
trakassert, er det Diskrimineringsnemnda du 
skal klage til. Det er gratis, du risikerer ikke å 
måtte betale motpartens omkostninger og 
du trenger ikke å ha egen advokat. 

Nemnda avgjør konkrete klagesaker. Det tas 
stilling til om det har foregått diskriminer-
ing, de tilkjenner oppreisning og erstatning 
og kan pålegge retting, stansing eller andre 
tiltak. Om pålegget ikke følges opp, kan mot-
parten få tvangsmulkt. Nemnda kan ikke ta 
opp saker på eget initiativ. Enkeltpersoner, 
interesseorganisasjonene og Likestillings- og 
diskrimineringsombudet kan klage inn saker. 

De sakene det klages mest på er knyttet til 
påstått diskriminering i arbeidslivet. De to 
siste årene har 159 personer fått sine klager 
på diskriminering på grunn av funksjons-
hemming, behandlet. Av disse har 25 klagere 
fått helt eller delvis medhold. De øvrige har 

enten ikke fått medhold eller saken har blitt 
henlagt eller avvist.

– Tallene viser at det nok eksisterer en viss 
forskjell i hva den enkelte opplever som 
diskriminering og hva som er det i lovens 
forstand, sier Ashan Nishantha, direktør i 
Diskrimineringsnemnda. 

– Jeg vil likevel oppfordre folk sterkt til å 
bringe klagesaker inn for oss. Det er den 
eneste måten vi kan få konstatert diskrim-
inering på. – Dess flere avgjorte saker, dess 
tydeligere blir det hva som er og ikke er 
diskriminering i lovens forstand. Dette er 
også nødvendig for å få dette på dagsorden, 
så det fortløpende kan bli mindre og mindre 
diskriminering. 

At så mange klager har blitt avvist forklarer 
Nishantha med at sakene rett og slett er 
for gamle, over tre år, eller klager mangler 

Klag når du opplever diskriminering 

– så får vi tematikken høyere  
på dagsorden
Tekst: May Britt Haug | Foto: diskrimineringsnemnda.no

De to siste årene har Diskrimineringsnemnda behandlet 159 klager 
fra personer som opplever å ha blitt diskriminert på grunn av sin 
funksjonshemming. Under halvparten har vært oppe i nemnda. 
Bare 25 har fått medhold. Diskrimineringsnemndas direktør mener 
flere må klage for å sette diskriminering av funksjonshemmede 
ytterligere på agendaen.
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rettslig klageinteresse. Det er klager som må 
bevise at det er grunn til å tro at diskriminer-
ing har skjedd. Det betyr at klagers påstand 
om diskriminering må understøttes av noe 
mer enn klagers rene påstand. Dette kan 
være skriftlig dokumentasjon, lyd- eller 
videoopptak eller andre bevis som gir grunn 
til å tro at diskriminering har funnet sted. 

Stå på
Det kan være krevende for enkeltpersoner å 
både skulle stå frem og å skrive og dokumen-
tere diskriminering. Likestillings- og diskri-
mineringsombudet skal gi deg veiledning 
om det har foregått diskriminering eller ikke. 

Ashan Nishantha oppfordrer interesse-
organisasjonene til å bidra.

– Organisasjonene bør velge ut de sakene 
som kan ha betydning for flere av med-
lemmene og klage dette inn for nemnda.

Klag når du opplever diskriminering: 
Ashan Nishantha er direktør i Diskrimi-
neringsnemnda, han oppfordrer oss til å 
klage når vi opplever diskriminering.

Klage på diskriminering:

• Søk råd og veiledning om dine  
opplevelser, f.eks. hos  
Blindeforbundet eller Likestillings-  
og diskrimineringsombudet.

• Diskrimineringsnemnda veileder i 
hvordan du utformer selve klagen og 
hva du skal huske på å ha med.

• Vær konkret i klagen, forklar gjerne  
kronologisk.

• Samle bevis. Det trengs så mye  
dokumentasjon som mulig.

• Saken bør ikke være over tre år.

• Blindeforbundet har anledning  
til å klage på vegne av flere  
synshemmede. Ta gjerne opp dine 
erfaringer med ditt fylkeslag eller 
interessepolitisk avdeling,  
interpol@blindeforbundet.no.

Ikke nøl med å kontakte  
Diskrimineringsnemnda: 909 33 125 
(hverdager mellom 10-14),  
post@diskrimineringsnemnda.no

På www.diskrimineringsnemnda.no 
ligger nettskjema for klage som gjør  
at du kan gjennomføre hele klage- 
prosessen. Skjemaet inneholder 
spørsmål om de forholdene nemnda 
trenger opplysning om og relevante 
dokumenter kan vedlegges.

§

mailto:interpol@blindeforbundet.no
mailto:post@diskrimineringsnemnda.no
http://www.diskrimineringsnemnda.no
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Regjeringen oppnevnte i 2017 et utvalg 
som fikk i oppgave å utrede behovet for en 
revidering av opplæringen på grunn- og 
videregående skole. Utvalgets mandat har 
vært å foreslå ny opplæringslov og over-
ordnende prinsipper for regelstyringen i 
grunnskolen.

Ny begrepsbruk
For å møte mangfoldet i den norske skolen 
foreslår utvalget å innføre begrepene 
universell opplæring, forsterket innsats 
og individuelt tilrettelagt opplæring som 
nye betegnelser og bestemmelser i loven. 
Blindeforbundet og FFO har levert innspill i 
høringsrunden. Begrepene universell opplæ-
ring erstatter dagens tilpasset opplæring og 
forsterket innsats erstatter dagens intensiv 
opplæring og utvides til å gjelde all opp-
læring på alle trinn. Individuelt tilrettelagt 
opplæring erstatter §5-1 i dagens lovverk, 
spesialundervisning. 

Viktige rettigheter for synshemmede
Retten til opplæring i punktskrift, 
hjelpemidler og mobilitet i grunnskolen 
er videreført. 

ADL er foreslått lagt under individuell 
tilrettelagt undervisning. Blindeforbundet 
foreslår at dette bør innlemmes i punkt-
skriftopplæringen, siden dette vil utløse 
ekstra årstimer. 

I skole-hjem- samarbeidet, bestående av 
eleven selv, de foresatte og skolen, har 
Blindeforbundet vært opptatt av at alle 
parter, uavhengig av synsnedsettelse, skal 
kunne bidra på egne premisser for å skape 
best mulig læringssituasjoner.      

Det foreslås regler som skal føre til at opp-
læringen i større grad gis av en lærer med 
relevant faglig og pedagogisk kompetanse, 
i Blindeforbundets høringsuttalelse sier vi 
at det må være kompetansekrav til under-
visningspersonell for svaksynte og blinde.

Språk og struktur
Godt språk og god struktur har vært viktig 
i utvalgsarbeidet, og utvalget har hatt 
fokus på å skape bedre sammenheng i 
regelverk for grunn- og videregående 
opplæring. 

Blindeforbundet har påpekt at det bør 
være lovpålagt med gode overganger 
mellom de ulike skole- og trinnivåene. 
Utvalget har og endret og fjernet flere 
reguleringer knyttet til kommune- og for-
valtningsloven. Dette har Blindeforbundet 
vært negative til.
 
Ny opplæringslov blir klar våren 2022, 
og allerede våren 2021 vil en ny hørings-
runde gi oss mulighet til å påvirke det 
videre arbeidet.

Skolelovverket under endring
Av: Espen Lahnstein, interessepolitisk rådgiver Norges Blindeforbund

Lovverket knyttet til barne- og ungdomsskolen og 
videregående opplæring har nå vært ute på høring i første 
runde. Blindeforbundet har på vegne av synshemmede barn 
og unge svart på sine innspill på endringsforslagene. 
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iCare-skjerf og sjal
Designet av Nina Skarra, en av Norges 
fremste motedesignere. Skjerfene og 
sjalene er av ypperste kvalitet, produsert 
i beste kashmirull.

Skjerf kr. 500. Farger: Grå, lys grå, sort og 
koksgrå, lys blå, burgunder og korall.

Sjal kr. 1000. Farger: Grå, sort og koksgrå, 
lys blå, brun i naturfarger.

iCare-lue
Luen er produsert i kashmirull. Du finner 
ikke en mer behagelig lue!

Pris kr. 375. Farger: Egghvit, lys grå, lys blå, 
okergul, sennepsgrønn.

Kortholder i skinn
Nico Widerberg, har designet 
en helt spesiell iCare-
kortholder/lommebok 
i skinn og silke. Plass 
til 12 kort og rom 
for sedler.

Pris kr. 400. 
Fås i brunt og svart.

Te-skrin fra Rakura
Skrin i tre med 
grønn og sort 
organisk te fra 
Rakura i varierte 
smaker. Produsert 
i Himalaya med 
fokus på bærekraft, 
rettferdig handel og topp kvalitet. 

Skrin med 30 poser kr. 150.
Skrin med 60 poser kr. 200.

Bestille:
E-post: icare@blindeforbundet.no 
Telefon: 70 04 55 44 (man-fre kl. 8-15)
Prisene er inklusive mva.
Tilbudet gjelder så langt lageret rekker.

Medlemstilbud: iCare - Gaver som endrer liv
80 prosent av blinde i verden er unødvendig 
blinde. I fattige land mister mange synet i 
ung alder på grunn av grå stær. Ved hjelp 
av en øyeoperasjon, kan mange få synet 
tilbake. Når du kjøper et iCare-produkt, 
bidrar du til at Blindeforbundet kan være 
med å gi et menneske synet tilbake.

Som medlem i Blindeforbundet får du nå flere 
av de flotte iCare-produkter til redusert pris. 

Unn deg selv, eller noen du er glad i, noe 
fint. Da kommer kanskje julegavene raskt i 
boks. Samtidig hjelper du andre svaksynte 
og blinde i Asia og Afrika. 

mailto:icare@blindeforbundet.no
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Vi bruker hjelpemidler utendørs, som vi tror 
er hensiktsmessige; Et arsenal med hvite 
stokker, vester, pin, buttons. Dette kan også 
sees på som symbolikk. Ved å bruke et sym-
bol, en logo, skal vi gi et så entydig og klart 
budskap som mulig – øyeblikkelig – om vår 
funksjonsnedsettelse. 

I fjor reiste jeg mye, og samlet underveis 
flere visuelle utrykk rundt dette. Da jeg kom 
tilbake, fikk jeg spørsmål fra en bekjent: 
Hva betyr button du har på deg? Hva tror 
du?, svarte jeg. Nøling... «spiller du golf»? 
Jeg er nok over middels interessert i design 
og symbolikk og symbolbruk skal det vel 
sies. Tidligere underviste jeg i design og 
tegning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (i 
dag OsloMet).

Dessverre viser symbolet «vårt» at det bare 
er én av mange tilsvarende symboler (figu-
rer på et blått felt), spesielt innenfor trans-

port. Den hvite stokken gjør at det gjerne 
kan forveksles med en «eldre person». 

På flere flyplasser rundt om i verden er 
møtepunkter for funksjonshemmede klare 
og tydelig merket spør du meg. Det finnes 
ett som går igjen, men som vi ikke ser her 
til lands; Ett øye med skrålinje over. Dette 
må være lett å tolke. Og det er jo noe av det 
som må være hovedhensikten med visuell 
informasjon og kommunikasjon. 

Hva finnes av internasjonale standarder for 
synshemming, symbolbruk og skilting? 

Symbolbruk på skilt 
må bli forstått
Av: Peter Cooper, medlem i Norges Blindeforbund

Muligens med en stor trang til reiselyst i tankene, har jeg behov for å 
ta opp noe som plager meg i takt med at synet stadig blir dårligere. 

Som det ligger i spørsmålet, er det flere 
forskjellige symboler som er eller har vært 
brukt for å symbolisere blindhet eller syns-
hemming. Tidligere ble det brukt 3 svarte 
sirkler (som utgjør en trekant) på gul bunn 
(2 prikker nede og en over). Dette brukes 
fortsatt noe, men i Norge er det ikke lenger 
i bruk. Det vanlige norske symbolet er en 
mann i hvitt på blå bakgrunn med en mobi-
litetsstokk foran.

Leserinnlegg:

To symboler med mann med stokk. Vår 
button lengst til høyre. Stokken gjør at 
det gjerne kan forveksles med en «eldre 
person.

Svar fra synspedagogen
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Et vanlig symbol internasjonalt er et øye 
med streker over venstre delen av øyet. 
Symbolet ser du til venstre på bildet med 
assistansesymbolene. Symbolet finnes i 
flere fargevarianter, svart/hvit, gul/hvit osv.

Ellers er det jo mange organisasjoner som 
har sine egne symboler, for eksempel i 
Norges Blindeforbunds logo. Ofte er det 
et stilisert øye på en eller annen måte, en 
person med hvit stokk, en person med
førerhund eller lignende.

Digital 
skaperkraft

Les mer på www.daisy.no

La barna bruke dagens 
teknologi til å øve på 
ferdigheter fremtidens 
næringsliv vil ha  
behov for.

fu
tu

ria
.n

o

Gjør programmering  
til en lek!

Daisy AS, Ultvetveien 21, 3512 Hønefoss, 
Tlf: 417 84 500, post@daisy.no

Ett øye med skrålinje over er et symbol 
som er mye brukt utenlands for møte-
punkter for funskjonshemmede.

Svar fra synspedagogen

Jeg tror øyet og mannen som kan se ut som 
en golfspiller er de som går oftest igjen.

Når det gjelder standarder har vi disse to 
i Norge: 
NS-EN ISO 7010 Sikkerhetssymbolene og 
NS-ISO 7001 som inkluderer allmenne 
symboler.

Arne Tømta
Synspedagog i Norges Blindeforbund

http://www.daisy.no
http://www.daisy.no
http://www.daisy.no
mailto:post@daisy.no
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Ditt testament kan videreføre 
din hjertesak
Tekst og foto: May Britt Haug

Advokat Anne Gro Enger er like lys og 
vennlig som temaet vi skal snakke om 
kan oppfattes som mørkt og skummelt. 
Testamentet. Bare ordet får frem triste 
assosiasjoner. 

– Det er i hvert fall ikke trist, sier Anne 
Gro med et smil.

– Å bistå med testamentskriving er fint, 
men også rørende.

Altså da har vi knekt den myten.

– Testamentet hjelper deg å la din vilje 
leve videre, enten det er et familiemed-
lem som skal arve noe helt spesielt, eller 
om det dreier seg om å tilgodese hjerte-
saken din, forklarer Anne Gro.

Gir til en hjertesak
Stadig flere velger å skrive testament, og 
naturlig nok er det flere i høyere alder som 
velger å gjøre det. Uten at vi har eksakte 
tall å vise til har antall testamenter de 
siste 20 årene økt betraktelig.  

– En av grunnene er at det er nye og 
annerledes familiesammensettinger i 
dag, forklarer Anne Gro. 

– Men det er også økt bevissthet blant 
dem som ikke har slektsarvinger, og de 
kan frykte at det de etterlater seg en-
der opp som såkalt herreløs arv. I så fall 
tilgodesees veldedig arbeid for barn og 
unge, men hvis du selv vil bestemme 
over arven etter deg er det testament 
som må til. 

Når noen bestemmer seg for å testamen-
tere bort det de eier, er det som regel 
svært veloverveid, erfarer Anne Gro.

– Folk er rause, de donerer penger til noe 
som for dem er en veldig god sak, og som 
får betydning for mange. I og med at jeg 
samarbeider med Blindeforbundet møter 
jeg mange som ønsker å testamentere 
til dem. De har gjerne en tilknytning til 
forbundet, kanskje ved et engasjement 
for førerhunder, eller om de selv eller en i 
familien har opplevd viktig støtte.

For Anne Gro selv har det vært nyttig 
og spennende å bli kjent med at Blinde-
forbundet er så mye mer enn førerhun-
der og arbeid for blinde. Hun trekker 
frem rehabiliteringstilbud for svaksynte 
og det internasjonale arbeidet som blant 
annet sørger for øyeoperasjoner. 

Vi liker ikke å tenke på at vi en dag skal dø. Det er så 
mange følelser som velter opp i oss. Det er kanskje derfor 
det er vanskelig for mange å skrive et testament.
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– Arbeidet med Blindeforbundet har 
også gitt meg en stor respekt for 
hvordan svaksynte og blinde mestrer 
hverdagen, forteller hun.

Når noen henvender seg til Blinde-
forbundet med ønske om å testamentere 
er det markedssjef Knut Fr. Blütecher en 
først snakker med. Så blir det satt opp et 
møte med Anne Gro. Advokatfirmaet 
Ræder bistår slik at de som ønsker å 
tilgodese forbundet kan opprette 
testament vederlagsfritt. 

– Som regel møtes vi på kontoret mitt i 
Oslo, eller vi kan snakke på telefon – og 
noen ganger drar jeg på hjemmebesøk. De 
jeg møter deler ofte personlige historier og 
tanker om ting som er av stor betydning 
for dem. Dette er fint og rørende. 

Råd ved opprettelse 
av testament:

• Du må være over 18 år.

• Reflektér over hva du ønsker å  
oppnå og hvem som skal få.

• Hvor mye har du egentlig til  
disposisjon? Ektefelle har krav på 
en legalarv og livsarvinger skal ha  
sin pliktdelsarv.

• Testamentet må opprettes skriftlig.

• Det må være to vitner.

• Enslige, samboerpar uten felles  
barn, og de som ikke har nærstående 
familie har ofte større behov for å  
skrive et testament.

• Det anbefales at testamentet  
oppbevares i testamentsarkivet som 
håndteres av den lokale tingretten.

• Den organisasjonen du eventuelt  
velger å gi penger til er ofte best rustet 
til å vurdere hvor behovet for midler  
er størst. Øremerking av midler kan  
derfor komplisere det hele.

For mer informasjon se
www.blindeforbundet.no/testament 

Advokathjelp: Anne Gro Enger i 
advokatfirmaet Ræder bistår med å 
skrive testament – og er det en ting 
hun er klar på, – så er det at det i alle 
fall ikke er trist.

http://www.blindeforbundet.no/testament
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Kursoversikt 4. kvartal 2020
På sentrene er det etablert smittevernstiltak. Blindeforbundet har utarbeidet sin 
egen smittevernsveileder som er tilgjengelig på blindeforbundet.no, og personer i 
risikogruppene bes diskutere deltagelse med sin fastlege.

Rehabiliteringskurs:

Evenes syn- og mestringssenter
08.10. – 13.10. Temakurs familie 7 til 12 år.
15.10. – 28.10. 1. påbyggingskurs
29.10. – 01.11. Introduksjonskurs 
05.11. – 10.11. Temakurs familie foreldre 

med nedsatt syn 
12.11. – 17.11. Temakurs IKT og hjelpemidler 
19.11. – 02.11. Grunnkurs
03.12. – 16.12. 2. påbyggingskurs 

Solvik syn- og mestringssenter
05.10. – 16.10. Grunnkurs Solvik 
26.10. – 30.10. Temakurs IKT
02.11. – 30.11. 2. påbyggingskurs
16.11. – 20.11. Temakurs IKT

Hurdal syn- og mestringssenter
05.10. – 16.10. 1. påbygging 67+
05.10. – 09.10. Temakurs IKT
12.10. – 16.10. Temakurs IKT 

(fjernundervisning)
12.10. – 23.10. HRS påbyggingskurs
19.10. – 23.10. Påbyggingskurs for personer i 

yrkesaktiv alder
22.10. – 25.10. Introduksjonskurs for 

personer i yrkesaktiv alder
26.10. – 30.10. Temakurs IKT
26.10. – 06.11. Grunnkurs 67+
02.11. – 06.11. HRS kartleggingskurs 
05.11. – 08.11. Introduksjonskurs 67+
09.11. – 13.11. Påbyggingskurs for personer i 

yrkesaktiv alder
09.11. – 20.11. HRS påbyggingskurs
16.11. – 20.11. Temakurs hørsel
16.11. – 27.11. Grunnkurs 67+
23.11. – 27.11. Temakurs IKT
26.11. – 29.11. Introduksjonskurs for 

personer i yrkesaktiv alder
30.11. – 04.12. Kartleggingskurs for personer 

i yrkesaktiv alder
30.11. – 11.12. 2. påbyggingskurs 67+
03.12. – 06.12. Introduksjonskurs 67 +
07.12. – 11.12. Grunnkurs for personer med 

minoritetsbakgrunn  
07.12 - 18.12. HRS påbyggingskurs
17.12. – 20.12. Introduksjonskurs 
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Ta kontakt – vi er her for deg!
 
Østlandet/Sentraladministrasjonen
Tlf. 23 21 50 00 
rehab.oslo@blindeforbundet.no
 
Vestlandet
Tlf. 55 33 69 55 
rehab.bergen@blindeforbundet.no
 
Midt-Norge
Tlf. 73 80 01 50 
rehab.trondelag@blindeforbundet.no
 
Nord-Norge/Evenes
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no
 
Barne- og ungdomsavdelingen (BUA)
Tlf. 23 21 50 00
bua@blindeforbundet.no
 
Førerhundskolen
Tlf. 23 21 50 00 
forerhund@blindeforbundet.no
 
Hønen gård bo- og mestringssenter
Tlf. 32 18 13 70 
hg@blindeforbundet.no
 
Hurdal syn- og mestringssenter
Tlf. 63 98 80 00 
rehab.hurdal@blindeforbundet.no
 
Solvik syn- og mestringssenter
Tlf. 56 15 77 70/71 
booking.solvik@blindeforbundet.no
 
Evenes syn- og mestringssenter
Tlf. 76 98 48 30 
rehab.evenes@blindeforbundet.no

Habiliteringskurs:

Evenes syn- og mestringssenter
02.11. – 04.11. Haptisk kommunikasjon v/

Kristin Berg

Solvik syn- og mestringssenter
16.10. – 18.10. Haptisk kommunikasjon 
19.10. – 25.10. Mestringslykke (Svømming, 

håndarbeid, matlaging)
30.10. – 01.11. Trimhelg 
13.10. – 15.11. Temahelg for kvinner 
20.10. – 22.11. Temahelg for menn 
23.10. – 29.11. Førjulsaktiviteter 
04.12. – 06.12. Familiehelg juleverksted 
11.12. – 13.12. Haptisk kommunikasjon 

Hurdal syn- og mestringssenter
16.10. – 18.10. Anahatayoga
29.10. – 01.11. Musikkurs, tema kor

mailto:rehab.oslo@blindeforbundet.no
mailto:rehab.bergen@blindeforbundet.no
mailto:rehab.trondelag@blindeforbundet.no
mailto:rehab.evenes@blindeforbundet.no
mailto:bua@blindeforbundet.no
mailto:forerhund@blindeforbundet.no
mailto:hg@blindeforbundet.no
mailto:rehab.hurdal@blindeforbundet.no
mailto:booking.solvik@blindeforbundet.no
mailto:rehab.evenes@blindeforbundet.no
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Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi deg mer om hvordan vi kan 
hjelpe deg med brukerstyrt personlig assistanse.

Human Care AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker, bpa@humananorge.no, 
humananorge.no.

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK/ISTOCK.COM

mailto:bpa@humananorge.no
www.humananorge.no
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Vitaminer til øynene dine
OPHTAMIN

Disophta Aps · 908 55 004 · OPHTAMIN.NO

Ophtamin20 er et godt dokumentert vitamintilskudd, basert på 
amerikansk forskning fra mai 2013.
Høyere næringsinnhold pr. tablett + mindre inntak = lavere kostnad 
i forhold til tilsvarende produkter på markedet.
Ophtamin-serien har eksisteret siden 2006 i Danmark. Øyevitaminene in-
neholder viktige vitaminer og mineraler for å opprettholde et normalt syn.

Bestill på www.ophtamin.no eller ring oss på 908 55 004 i hverdagene. 
Vi sender fraktfritt direkte til postkassen din.

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

Priser: 180 stk. kr. 348,- / 360 stk kr. 598,-
720 stk kr. 1098,-/ 1440 stk. kr. 2148,- inkl. porto.

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

Produsert
 i Norge.
fraktfritt

Pris
pr. tablett:
kr. 1,66

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

Ophtamin for ditt syns skyld 
                        - original dansk øyetablett.

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 

Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi deg mer om hvordan vi kan 
hjelpe deg med brukerstyrt personlig assistanse.

Human Care AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker, bpa@humananorge.no, 
humananorge.no.

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK/ISTOCK.COM

http://www.ophtamin.no
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
WWW.OPHTAMIN.NO
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Drømmehelg 
i Dyreparken
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Privat 

Knut Sørskår (21) fra 
Haugesund forteller at 
et av høydepunktene 
var en guidet morgen-
vandring i Dyreparken, 
før den åpnet for alle 
besøkende. Kjæresten 
hans, Berit Sollerud 
Meland, var også med til 
Kristiansand. 
– Vi fikk mate sjiraffene. Jeg ser ganske dårlig, og hadde jeg 
vært ute i parken og sett på sjiraffene, hadde jeg ikke fått 
samme inntrykket. Det var veldig kult å få komme så nærme 
disse store dyrene! 

På grunn av koronaviruset 
ble alle sommerleirer 
for synshemmede barn 
og unge avlyst. Derfor 
arrangerer Blindeforbundet 
drømmedager for alle 
under 26 år helt fram til jul. 
I september fikk barn og 
unge oppleve alt fra løver til 
sjørøvere i Kristiansand. 

– Jeg har fått tilbakemelding 
fra mange familier at barna 
hadde sett fram til sommer-
leir. De ble derfor kjempe-
glade da dette tilbudet kom 
istedenfor. Alle smilte fra øre 
og øre, sier Sigrun Arnar-
dottir Storaker, daglig leder 
i Vest-Agder fylkeslag. 

32 familier fra hele landet 
ble med på drømmehelgen 
i Kristiansand Dyrepark 
4.-6. september. Her fikk de 
oppleve dyr fra hele verden, 
prøve vannsklier i bade-
landet, og å overnatte i 
Sabeltanns egen landsby, 
Abra Havn. 

Et av høydepunktene 
for mange var å 
få mate sjiraffene
i dyreparken. 

Magne Hagen Støttum 
fikk kle seg ut som 
kongen på havet og 
sammen med de 
andre barna fikk han 
oppleve Kaptein Sabel-
tanns sjørøverskip «Den 
sorte dame». 




