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Brukerstyrt
personlig
assistanse.
Helt enkelt.
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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.
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Kontinuitet og fornyelse
Medlemmene, i egenskap av landsmøtet, har
valgt ny ledelse for to år. Eller kanskje skal vi
si «ny-gammel». Majoriteten fra det forrige
sentralstyret fikk nemlig fornyet tillit. Med det
kan igangsatte prosjekter videreføres. Arbeidet
med å bli enda mer synlig og relevant for flere,
satsing på medlemspleie og helhetlig rehabilitering kan fortsette med uforminsket styrke. Et
godt samarbeidsklima mellom tillitsvalgte og
ansatte er avgjørende for at vi brenner for
synssaken, og for å nå målene som er satt i
prinsipprogram og handlingsplan. Vi er inne i
en god «stim» nå, og har voldsomt mye på
gang. Vi håper at dette blir en toårsperiode
hvor du som medlem skal bli enda stoltere av
organisasjonen din, og at du opplever dedikerte
tillitsvalgte og engasjerte ansatte som kjemper
for Blindeforbundets visjon:
En verden der alle synsvansker kan behandles,
og svaksynte og blinde kan leve fullverdige liv
med samfunnsmessig likestilling.
Mia Jacobsen
Kommunikasjonssjef
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Ny hverdag med nytt hjelpemiddel
Tekst: Simen Vederhus, Vennesla Tidende | Foto: Simen Vederhus, Vennesla Tidende/No Isolation

Gunnhild Slettedal og hennes foreldre har fått et enklere liv.
De har fått låne et nytt digitalt hjelpemiddel.

Fylkeslaget i Aust-Agder fikk midler
av stiftelsen Dam for å kjøpe inn 20
Komp-enheter. Disse låner de nå ut til
medlemmene gratis, blant annet til
Gunhild Slettedals og hennes foreldre.
Med en Komp-enhet så trenger man ikke
mestre den digitale hverdagen. Her får
man en skjerm, med én knapp å forholde
seg til.
– Jeg vil si at Kompen er spesielt egnet
for eldre, synshemmede og personer
med motoriske vansker.

Enkel teknologi: En skjerm, én knapp.
– Mine foreldre er veldig fornøyde med
kompen. De føler seg inkludert i familien
selv med fysisk avstand. Det er selvfølgelig
også en trygghet at de vet at vi kan kontakte
dem, men også for oss pårørende at vi vet
at våre kjære har det godt, sier Slettedal.
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Slettedal fremhever at vi i dagens
samfunn blir mer og mer digitalisert.
Det er ikke lett å henge med på denne
rivende utviklingen.
Ny hverdag
– Jeg og min familie har hatt stor glede
av Kompen. Mine gamle foreldre har stor
glede av å kunne følge med på hva som
skjer i familien.
Slettedal, som selv er svaksynt, viser
fram en applikasjon på sin egen mobiltelefon. Gjennom denne applikasjonen
kan hun sende både meldinger og bilder
eller ringe til sine foreldre.
– Jeg kan, for eksempel, sende en melding
og minne mine foreldre på en legetime.
Da får de det med en gang i stor skrift
på sin skjerm. Klokkeslett og værmelding
tikker også automatisk inn på skjermen.
Det er individuelt hvordan man velger å
bruke Komp. Slettedal forteller at de har
anbefalt for hennes foreldre at maskinen
blir stående på hele tiden.
– Da slipper de å tenke på noen ting.
Når noen sender noe, så får de det opp
med en gang. Og når det ikke skjer noe,
så går bildene vi har sendt kontinuerlig
på skjermen. Vi bestemmer selv hvor
lenge bilder og beskjeder skal bli stående
på skjermen.

Takk for innsatsen!
Nå skal vi stå på videre for
landets svaksynte og blinde

Forbundslederen har
ordet

Av: Terje Andre Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund

Jeg setter pris på å få lov til å lede Norges
Blindeforbund i en ny toårsperiode. Jeg er
stolt av organisasjonen vår, og alt hva tillitsvalgte,
likepersoner og ansatte leverer hver eneste dag.
Alt til stor nytte for synshemmede i Norge og i
utviklingslandene hvor vi har prosjekter.
Tusen takk for at dere er med på å gjøre en forskjell.
Terje Andre Olsen

I de to neste årene må vi få til å nå ut til enda
flere. Vi skal starte opp igjen med synskaféer.
Vi skal finne steder der vi tror det finnes synshemmede. Det er mange der ute som ser
dårlig og som har god nytte av de teknikkene
vi har lært oss. For meg er det ikke en motsetning at vi organiserer både blinde og
svaksynte. Det er mange svaksynte i Norge
vi ikke har nådd, og vi kunne fått et så mye
sterkere lag om flere var medlemmer.
Politisk påvirkningsarbeid
Politisk er denne høsten spennende
nasjonalt. Ny regjering gir oss mange
flere muligheter til å påvirke. Vi håper på
gjennomslag i flere saker vi jobber med.
Transporttjenesten for funksjonshemmede
(TT), tilgang til arbeid og en god nok skole
for synshemmede er de viktigste sakene for
meg. De øvrige punktene i handlingsplanen
skal selvsagt også løftes.
I handlingsplanen er det flere punkter vi
må påvirke kommuner, fylkeskommuner
og andre lokale aktører for å få gjennomslag for. Her vil fylkeslagene få oppgaver
gjennom lokal tiltaksplan, men det må
sentralt lages felles støttemateriell som

gjør at fylkeslagene er godt rustet til
dette. Råd for mennesker med funksjonsnedsettelser, brukerutvalg og lokallag kan
være medspillere her.
Åpenhet og ærlighet
Handlingsplanen sier også noe om
organisasjonskultur og tiltak for å motvirke
konflikter. Jeg mener det å få på plass en
bedre organisasjonsopplæring er noe av
det viktigste vi gjør i denne forbindelse.
Uten god opplæring blir vi lett maktesløse
og misfornøyde.
Vi skal fortsette med åpenhet og innsyn.
Jeg håper flere vil bruke Hvelvet til å lese
organisasjonsdokumenter. Og at flere
fylkeslag/utvalg legger ut protokoller m.v.
Vi må også få til bedre forutsigbarhet i hvor
vi informerer om hva. Aldri har vi hatt flere
kanaler å informere i. Til tross for dette
opplever jeg at vi når frem til færre enn før.
Bruk beslutningsarenaene vi har til å påvirke,
det er min sterke anbefaling. På års- og høstmøtene skal alle medlemmer i fylkeslaget
kunne fremme sine forslag innen gitte frister
og argumentere for dem.
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Oppslagstavla
Barnas Ridderuke
Foreningen Ridderrennet arrangerer for 40.
gang Barnas Ridderuke. En vintersportsuke
for barn (10-16 år) med funksjonsnedsettelse på Beitostølen, fra 16.-22. januar
2022. Påmeldingsfrist 16. november 2021.
Du finner informasjon på
ridderrennet.no/barnas-ridderuke

FN forplikter seg om syn
I juni gjorde FN et historisk vedtak. De 193
medlemslandene forplikter seg til å gi synshjelp til de 1,1 milliarder menneskene i verden
som lider av synstap eller blindhet som kan
forebygges eller behandles. Resolusjonen
forplikter å gi synshjelp innen år 2030.

Førerhundkalenderen
Kalenderen for 2022
med verdens søteste
valper er nå klar!

Bestill kalenderen på
giver@blindeforbundet.no,
eller ring 23 21 50 00.
Eller send SMS til 2030 med kodeord VOFF

Klistremerker med punkt til julekalenderen
Bestill nå og vær klar til jul! Klistermerkene
er laget med punktskrift og tydelige store
tall fra Blindeforbundets trykkeri i Bergen.
Med denne løsningen kan man merke ønsket
kalender med punkt. Trykkeriet leverer også
punktskrift-klistremerker til kjøkkenet og
andre husholdningsvarer. Merkene er i år
gratis. Trykkeriet har også laget kalender/
almanakk for 2022. Kontakt trykkeriet på
telefon 55 54 69 10, eller e-post
trykkeriet@blindeforbundet.no for
informasjon og bestilling.

Følg Norges Blindeforbunds landsstyremøte
direkte på Radio Z 26.-28. november.
www.blindeforbundet.no/radioz
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Har du en svart
sjakk-hest til overs?
Jeg har et brett med brikker hvor brettet
er av den typen som ikke kan brettes på
midten. Brikkene ser litt gammeldagse ut.
Hesten har en 3 mm stålpinne i bunnen,
selve hesten har en bredde i bunnen på 1,8
cm, selve hesten av tre er 4,2 cm høy. Manen
er glatt uten riller. Den har to ører med en
spiker mellom.
Har du ikke den, men en annen, kan den også
brukes, men den må være svart. Den må ikke
være for bred i bunnen, max 2 cm, høyden
kan være litt lavere, men helst ikke høyere.
Hvis du har, hvor mye koster den?
Jeg bor i Oslo.
Johnny Bustenskjold, tlf. 901 34 597,
e-post johnny@bustenskjold.com

Blindeforbundet mener:

Dramatiske forslag i statsbudsjettet for neste år
Av: Sverre Fuglerud | Foto: Tom Egil Jensen

Blindeforbundet skal stå hardt på for å endre forslagene i det statsbudsjettet
som ble lagt frem i oktober. Vi må snakke med de nye regjeringsmedlemmene
og ha mye kontakt med politikere på stortinget.
TT – transporttjenesten
for funksjonshemmede
Det er lagt inn 308 millioner kroner til
transporttjenesten for funksjonshemmede.
Dette er en økning på bare åtte millioner
kroner som er altfor lite for å få med VestAgder, Rogaland, Akershus og Oslo i den
statlige ordningen, med 200 turer i året.
Det foreslås imidlertid at pengene nå skal
til fylkene og overføres i det som kalles
«ramma». Da blir det fylkene selv som avgjør
hvilke brukere som skal få ordningen og hvor
mange turer de skal få. En slik løsning fører til
at synshemmede i fylker med statlig støtte får
en dramatisk reduksjon av det tilbudet som
gis i dag. Den statlige støtten til TT må inn i
NAV for å sikre at brukere med stort behov
skal få et godt tilbud i hele landet.
Arbeiderpartiet foreslo nettopp en slik løsning
i statsbudsjettet for 2021. Nå har de samferdselsministeren, så da har jeg godt håp om at
vi skal få til dette. Dette blir den klart viktigste
politiske saken å vinne i høst.
Det er viktig at fylkeslagene trykker på mot
stortingsrepresentanter fra sitt fylke. Hele
landet skal med, vi skal få en ordning med
minst 200 turer per år og dette skal være
organisert i NAV.

Avkortning av uføretrygd
I statsbudsjett-forslaget legges det opp til
at uføretrygdede som har inntekt ved siden
av, får kutt alt fra første tjente krone. I dag
skjer det først når du tjener mer enn 42.400.
Med dette forslaget vil det trekkes 30 øre fra
første tjente krone. Den foreslåtte endringen
vil være positiv for de som tjener mer enn
85.000 kroner, men mange vil tape. Blindeforbundet vil kjempe for at den foreslåtte
endringen ikke blir gjennomført.
Kraftige nedskjæringer i Statped
Det er foreslått et kutt i Statped på nærmere
40 millioner kroner. De gir blant annet viktig
støtte til synshemmede elever. Selv om det
totale budsjettet er på nesten 700 millioner,
vil dette føre til store innstramminger. Ut
fra det regjeringspartiene har stemt for i
Stortinget tidligere har vi godt håp om at
dette kuttet kan stoppes.
I neste Synspunkt (nr. 6) kan du lese mer om
statsbudsjettarbeidet, regjeringskabalen,
regjeringsplattformen og Blindeforbundets
tanker.
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Aktiv ildsjel
Tekst og foto: Ingrid Stephensen

Olav Nielsen fra Lillesand er en svært engasjert mann med
mange baller i luften. Han stortrives med å være travel.
Han står på for at svaksynte og blinde skal få et godt liv,
og han er opptatt av å gjøre nærmiljøet sitt bedre.
Olav (67) er opprinnelig fra Elverum, men
for nesten 40 år siden slo han og kona seg
ned i Lillesand. Den vakre hvite sørlandsbyen ved havet. Tilfeldighetene førte til at
det ble Sørlandet. Begge fikk jobber, kona
i Lillesand og Olav i Kristiansand. De fant
seg godt til rette, fikk to døtre og nå etter
hvert et barnebarn.

– For rundt åtte år siden ble min kone
rammet av kreft. Vi håpet lenge at hun
ville overvinne kreften, men hun tapte
kampen. Å miste sin livsledsager gjennom
mange år var vondt. Selv om jeg var
mentalt forberedt på at hun kunne dø,
blir man aldri forberedt når det skjer. Men
livet må gå videre, sier Olav stille.

Traumatiske hendelser
– For 20 år siden fikk jeg omsider bekreftet
det jeg innerst inne visste. Nemlig at synet
mitt var kraftig nedsatt. Skarpsynet var
dårlig. Jeg hadde fått øyesykdommen
arvelig netthinne dystrofi, en tøff diagnose
synes jeg.

Positivt livssyn viktig
Olav er veldig glad for at han har datteren
og barnebarnet i nærheten. En sorggruppe
hjalp ham videre i livet. Sorgen over tapet
av kona måtte bearbeides. Nå bor han
alene i et koselig hus med hvite blondegardiner i vinduene og orkideer i vinduskarmen. På veggene henger det kunst.
Engler ser ned på oss fra et skap.

Olav var i full jobb i oljebransjen i
Kristiansand og kjørte bil til jobb.
– Etter noen år innså jeg at jeg ikke lenger
kunne kjøre bil. Og jeg mistet sertifikatet,
sier Olav som blir veldig provosert over
folk som mister lappen og klager. – Hva er
alternativet? At de kjører bil og kjører på
noen? Kanskje dreper et mennesker? Dette
opprører meg.
Det er vanskelig å fatte at Olav kan bli sint.
Han virker rolig og har godt humør. Spøker
og ler. Men så blir han alvorlig når han
forteller om en traumatisk hendelse i livet.
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– Å ha et positivt livssyn er viktig. – Innimellom har jeg dårlige dager. Da roser jeg
meg selv og gir meg selv en klem, sier Olav
og klemmer armene godt rundt seg.
Fulle dager
Dagene er fulle av gjøremål. Ting som
må ordnes. Olav liker å være aktiv. Tre
dager i uka går han på tur med staver i
friluftsområdet i nærheten. Om vinteren
går han på ski.
– Jeg klarer fint å gå på ski alene når jeg
går i sporene som er kjørt opp. En tur til

Møt et
medlem

Primus motor: Olav Nielsen engasjerer
seg både i Blindeforbundets lokallag og i
sitt nærmiljø. Da vi møtte han for denne
sommerpraten var han i full gang med å
bygge uteplass på lekeplassen.

Canada til «Ski for Light» for tre år siden
bidro til at jeg igjen fant glede ved å gå på
ski. Dessuten var det en stor opplevelse å
få delta, minnes han.
Være der for hverandre
Olav er leder av Blindeforbundets lokallag
Lillesand, Birkenes og Grimstad, og kjenner
medlemmene godt. Han vet hvem som er
skrøpelig og hvem som er i god form. Ofte
tar han en telefon for å høre hvordan det
står til, noe folk setter stor pris på.
– Spesielt i disse koronatider betyr det
mye at vi er der for hverandre. Vi må by
på oss selv. Det er viktig at vi ikke isolerer

oss alene hjemme. Derfor arrangerer vi
utflukter.
Han trekker spesielt frem besøket i
uthavnen Brekkestø i fjor hvor Olaf
Trygve Tønnessen beskrev Brekkestøs
historie fra vikingtiden, seilskutetiden
og frem til i dag. I en time lot lokallagets
medlemmer seg underholde og inspirere.
En annen gang var de på besøk på Justøya
for å høre om lavendel og urter. Den
engasjerte pådriveren er full av ideer.
Og medlemmene kan glede seg til nye,
spennende utflukter i større grad nå når
landet åpner mer opp.
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ANNONSE

Det er mye å tenke på for tiden.
Men…

DET ER VIKTIG Å HOLDE ØYE
MED GRØNN STÆR OGSÅ
Covid-19 kan ha ført til at vi prioriterer
annerledes, men synet er fremdeles
like viktig.
Hvis du eller en av dine nærmeste er
blant de 64 millionene mennesker over
hele verden som lever med grønn stær
(glaukom), synes du kanskje det er
krevende å behandle og holde lidelsen
under kontroll på en eﬀektiv måte.
Opphold eller stans i behandlingen
kan føre til synstap og varig skade på
synsnerven som i verste fall kan føre
til blindhet.
Det er viktig at du fortsetter å bruke
øyedråpene slik legen har foreskrevet,
og at du møter opp til regelmessige
kontroller og henter ut legemidlene
på apoteket.

Fortsett å holde øye
med synet og øyehelsen.
Gi grønn stær (glaukom)
den oppmerksomheten
den trenger.

www.santen.no

PP-SANTEN-NO-0011 / NOV 2020
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Les mer
www.da på
isy.no

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

futuria.no

Gjør programmering
til en lek!

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

Helt sjæf med BPA Nord!
Vi i BPA Nord ønsker at alle i landsdelen skal få
være helt sjæf i sin egen hverdag. Siden 2014
har vi gjennom Privat Omsorg Nord tilbudt denne
tjenesten i nordnorske hjem. Da etterspørselen
etter våre tjenester har økt betydelig de siste
årene, har vi valgt å etablere oss i en helt egen
BPA-drakt, nemlig BPA Nord.

Jeg elsker at jeg kan få være
min egen sjef. BPA Nord har gitt
meg den stabiliteten og friheten
jeg behøver slik at jeg bare kan
tenke på å leve livet mitt med
minst mulig begrensninger. Det
er helt sjef!
Peter, 28 år

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby og hjelpe deg med!
Telefon: 406 22 364 | E-post: post@bpa-nord.no | www.bpa-nord.no
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Landsmøtet 2021

Norges Blindeforbunds sentralstyre

Engasjerte og klare for ny giv
Norges Blindeforbunds 65. landsmøte har valgt sentralstyre for de
neste to årene. Det er mange kjente fjes og stemmer som er med
videre fra forrige periode. Etter endringer i vedtektene på landsmøtet
ble sentralstyret utvidet. Styret har nå seks styremedlemmer, samt
tre vara, i tillegg til ansattrepresentant med personlig vara.
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Forbundsleder Terje Andre Olsen, Oslo.
(f. 1970)
Olsen bor i Oslo, men er født og oppvokst i
Arendal. 52-åringen har vært svaksynt hele
sitt liv på grunn av albinisme. Han har langt
fartstid i Blindeforbundet. Olsen har blant
annet sittet i fylkeslaget i Aust-Agder, og i
flere perioder vært leder i Oslo fylkeslag.
– En viktig sak vi skal jobbe med fremover
er å få FN-konvensjonen om rettighetene til
funksjonshemmede, CRPD, inn i menneskerettsloven. Like viktig er det å sørge for at
svaksynte og blinde som vil arbeide ikke blir
møtt med fordommer og barrierer, men får
muligheten til å jobbe, sier Olsen.

Sissel Sørensen Bye, Akershus.
(f. 1968), styremedlem
Sissel er sterkt svaksynt med tre svaksynte
barn. Hun har både vært medlem og ledet
Blindeforbundets foreldreutvalg. Hun er
styremedlem i Akershus fylkeslag.

Nestleder Kari Wiik, Møre og Romsdal.
(f. 1954)
Wiik bor i Ålesund. I mange år har hun
engasjert seg for synshemmedes rettigheter. Wiik begynte i Vestlandske Blindeforbund (VB), der hun var leder i syv år. Etter
sammenslåingen i 2008 har hun vært styremedlem i organisasjonen og deretter nestleder i nesten to perioder. I ni år arbeidet
Wiik som daglig leder ved fylkeskontoret i
Møre og Romsdal.
– Jeg er opptatt av at Blindeforbundet skal
bli mer synlig og at flere skal ha kjennskap
til tilbudet vårt. Å bli gjenvalgt gjør at jeg
kan ta del i og fortsette det viktige arbeidet
vi har startet på, sier Kari Wiik.

Inge Fiskvik, Hordaland
(f. 1980), styremedlem
Fiskvik har bakgrunn som leder for fylkeslaget i Hordaland i tre perioder, han har
vært Norges Blindeforbunds representant
i FFO regionalt, og medlem av fylkeskommunalt råd i Hordaland.

Unn Tone Forfang Jenssen, Troms
(f. 1970), styremedlem
Forfang Jenssen har vært med i styret i
Troms fylkeslag ved flere anledninger. I en
10 års-periode har hun vært rehabiliteringskontakt. Og hun har vært aktiv i flere
utvalg innenfor universell utforming,
fritidsaktiviteter, og barn og unge.

Andreas Havsberg, Oslo
(f. 1974), styremedlem
Andreas har vært leder for Norges Blindeforbunds Ungdom, han har hatt tillitsverv i
sentrale utvalg som IT-utvalget, kontrollutvalget og vedtekts-utvalget. Havsberg
har bidratt i viktige interne arbeidsgrupper:
Offensiv 2025, fremtidens rehabilitering og
egen gruppe med fokus på teknologi.

Nytt sentralstyre: Bak fra venstre: Kari Wiik, Terje Andre Olsen, Andreas Havsberg, Inge
Fiskvik, Knut Kjær Berntsen, Vibeke Tomtsveen. Foran fra venstre: Unn Tone Forfang Jenssen,
Sissel Sørensen Bye, Runar Kvam, Brit Beate Eikehaug og Tanita B. Thomassen. (Tonje Kristina
Furset var ikke til stede). Foto: Jørgen Juul
Brit Beate Eikehaug, Telemark
(f. 1954), styremedlem
I 2005 ble Brit Beate valgt inn i Telemark fylkeslag, siden den gang har hun ledet fylkeslaget i ni år og sitter nå som styremedlem.
Hun har vært landsstyrerepresentant i åtte
år, og vært delegat på flere landsmøter.
Knut Kjær Berntsen,
personalrepresentant (f. 1967)
Knut har jobbet i Blindeforbundet siden
2006 og har hatt mange oppgaver. I dag
er han avdelingsleder i markedsseksjonen.
Knut har tidligere jobbet både i Skiforbundet og i Norges Handicapidrettsforbund.
Knuts personlige vara er Vibeke Tomtsveen,
IKT-instruktør ved Hurdal syn- og mestringssenter og bosatt i Hurdal. (f. 1985).
– Jeg er ydmyk over å ha blitt forespurt og
valgt som personalrepresentant. Jeg er opptatt av at alle ansatte og kollegaer i Blinde-

forbundet blir godt ivaretatt. I sentralstyret
vil jeg være en brobygger mellom administrasjonen og politisk ledelse, sier Knut.
Nye ansikter i varamedlemmene:
1. vara Tanita B. Thomassen, Nordland
(f. 1989). Styremedlem i Nordland fylkeslag.
Fra 2016 har hun vært aktiv som styremedlem og nestleder i NBfU region Nord, samt i
sentralleddet i ungdomsorganisasjonen.
2. vara Tonje Kristina Furset, Vestfold
(f. 1972). Varamedlem i Vestfolds fylkesstyre, samt medlem i Blindeforbundets
foreldreutvalg.
3. vara Runar Kvam, Buskerud (f.1970). Har
vært fylkesleder i Buskerud i en tiårs-periode,
og har sete i Blindeforbundets legatstyre.
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Forbundsledelsens rapport:

«Vi-følelsen» skal styrkes og flere
skal kjenne til Blindeforbundet
Tekst: May Britt Haug

På landsmøtet legger generalsekretær og forbundsleder
frem en rapport hvor de orienterer om virksomheten Norges
Blindeforbund, hva som er oppnådd siden forrige landsmøte, og
hvor man ønsker å føre organisasjonen videre.
For både forbundsleder Terje Andre Olsen
og generalsekretær Per Inge Bjerknes
var dette aller første gang. Litt nervøse
var de, og begge startet med å være personlige, noe det viste seg at forsamlingen
satte stor pris på.
Bjerknes oppsummerte betydningen av å
være et helhetlig menneske.
– Jeg har med meg opplevelser fra ulike
situasjoner i livet der synshemningen
min er det eneste som blir sett, altså der
jeg blir redusert til å være «den blinde».
Det virker som om mange kjenner seg
igjen i dette. Dette handler om hvordan
samfunnet forholder seg til alle som
skiller seg ut. Jeg ønsker at vi skal gå i
retning av et samfunn der vi alle får
være hele mennesker.
Ytre faktorer
Det var en rød tråd mellom politisk leder
og administrativ leders temaer for talen.
Det var naturlig å snakke om den spesielle
tiden vi har lagt bak oss, med koronapandemiens innvirkning på aktivitet og
drift av forbundet.
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Siden forrige landsmøte har det foregått en
regionreform med sammenslåing av fylker.
Forbundslederen var tydelig på at det
er opp til fylkeslagene selv å finne ut av
hvordan de ønsker å samarbeide på tvers
av de nye fylkesgrensene. Fylkeslagene i
Trøndelag har slått seg sammen.
Den evige kampen for å bli sett i
arbeidslivet og av arbeidsgiver ble
også trukket frem.
– Vi hadde kommet nærmere samfunnsmessig likestilling om alle hadde hatt en
synshemmet kollega, sa Olsen.
Digitalisering og det å ta i bruk smartteknologi ble også snakket om fra begges
side. Mange opplever nok at dette er
krevende tross alle mulighetene det kan
gi oss som svaksynte og blinde. Temaet
gikk også igjen i den påfølgende debatten.
– Vi må huske på at informasjon må tilgjengeliggjøres for de som velger å ikke
digitalisere seg. – Man er fortsatt smart
uten smarttelefon, sa Olsen oppriktig.

Bedriften Norges Blindeforbund
Bjerknes på sin side dro forsamlingen raskt
igjennom det store mangfoldet bedriften
Norges Blindeforbund har i sin virksomhet,
slik som førerhundarbeid, rehabilitering,
forskning, inntektsarbeid, punktskrifttrykkeri og internasjonalt arbeid. Han var
også innom eierrollen i selskaper som
Adaptor Hjelpemidler og Adaptor Gruppen
– spesialisten på syn og jobb.
Vår nye generalsekretær er opptatt av
å dokumentere status innen Norges
Blindeforbunds mål om samfunnsmessig
likestilling. Derfor foreslo han et barometer
for synslikestilling som vil hjelpe oss i
påvirkningsarbeid og med å prioritere
oppgaver. Dette ble også nedskrevet som
en uttalelse fra landsmøtet.
Synlighet fremover
Blindeforbundets synlighetskampanje
Offensiv 2025 har de siste årene stått
sentralt i forbundets arbeid, og de to
lederne understreket at det skal den de
neste to årene også. Norges Blindeforbund
ønsker å nå ut til flere og ha et tilbud som
er mer relevant for flere. Fokus på mer
allmenne saker ble nevnt, slik som opp
med skrifta og gratis briller til barn.
Forbundslederen var kreativ og ønsker
seg en trappeaksjon som kan redde liv.
Begge var også opptatt av å få opp medlemsaktiviteten og ha et bredt tilbud til
nåværende og potensielle medlemmer.
Det er viktig at organisasjonen prioriterer
medlemsrekruttering i tiden fremover.

Konstruktiv påfølgende debatt
I etterkant av en slik stor tale legges det
alltid opp til en debatt blant landsmøtedelegatene. Det er ikke ofte at talerne opplever trampeklapp etter sine fremføringer,
det skjedde denne gangen. Og salen
understreket tydelig sin begeistring over
de personlige innledningene.
Spennende punkter fra debatten:
• Fokus på digitalisering og teknologiens
fremskritt – utenforskap vs. større
mulighet for å møtes.
• Henstille til mer skolering i organisasjonen,
særlig av kvinner. Det kom forslag om å
innføre et mangfoldsutvalg.
• Gratis briller til barn kjemper forbundet
for, men også for eldre og beboere på
sykehjem.
• Prinsipp om at punktskrift som
skriftspråk skal kunne brukes i
kommunikasjon med det offentlige.
• Fullfinansiering av rehabilitering- og
habiliteringsløpet.
• En organisasjon med mangfold – starte
en kampanje mot diskriminering innad.
• Organisasjonskultur.
• Medlemspleie tydeligere på dagsorden.
• På Aktiv familie må synshemmede
foreldre prioriteres.
Synspunkter som fremkom i debatten
ble tydeliggjort i flere av uttalelsene landsmøtet vedtok. I tillegg vil forbundslederen
sikre at sentralstyret jobber videre med
forslag og innspill den neste toårsperioden.

– Vi-følelsen skal løftes, det er ikke oss og de.
Det er vi, sa Bjerknes med overbevisning.
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Uttalelser fra Norges
Blindeforbund
Under Norges Blindeforbunds landsmøte på Hurdal
syn- og mestringssenter 23. til 26. september 2021,
vedtok landsmøtet 11 uttalelser:

Retten til å betale med kontanter

Norges Blindeforbund krever at alle forbrukere skal ha rett til å betale med kontanter.
Norges Blindeforbund ber norske myndigheter om å sikre at alle som mottar betaling
for varer og tjenester, tar imot kontanter.

Krav om fullfinansiert
habilitering og rehabilitering
for synshemmede

Norges Blindeforbund mener at all habilitering og rehabilitering som trengs for
å mestre livet som synshemmet, må fullfinansieres av det offentlige.
Blindeforbundet mener:
• At regjeringen, i nært samarbeid med
organisasjonene, må utrede modeller
for et fullfinansiert habiliterings- og
rehabiliteringstilbud.
• At mennesker med synstap skal få et
godt koordinert og kunnskapsbasert
habiliterings- og rehabiliteringstilbud
fullfinansiert av det offentlige.
• At et opplegg for fullfinansiert
habiliterings- og rehabiliteringstilbud
for synshemmede må innføres så
snart det er ferdig utredet og har
nødvendig støtte blant de det gjelder.
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Nasjonale kvalitetsregistre
på området syn

Norges Blindeforbund krever at det
kommer på plass nasjonale kvalitetsregistre
på området syn. Det vil blant annet:
• Bidra til rett dimensjonering av
behandlingstilbud, rehabilitering og
hjelpeapparat.
• Gjøre det mulig å sikre at synshemmede
får kunnskap og tilbud om relevant
behandling og rehabilitering.
• Være et viktig verktøy for forskning
og interessepolitisk arbeid.
• Få frem konsekvenser av øyesykdommer
i dagliglivet.

Brukerstyrt personlig
assistanse = selvstendighet

Norges Blindeforbund krever at alle
synshemmede som har behov for
praktisk bistand i dagliglivet, må få
rett til tilstrekkelig brukerstyrt personlig
assistanse (BPA). Den må være uavhengig
av antall timer vedkommende har behov
for, alder og hvor man bor. Det skal ikke
være egenandel på ordningen.

Norges Blindeforbund skal
bli kjent for flere og vi skal nå flere
med våre tilbud

Gjennom Offensiv 2025 skal vi arbeide
for å være aktuelle for flere synshemmede
og nå ut til flere med våre tilbud og
standpunkt. Vi skal samtidig jobbe sentralt
og lokalt for å rekruttere flere medlemmer.
Ved siden av å ta vare på eksisterende
medlemmer, bør vi arbeide med å
rekruttere nye.
Forslag:
• Fylkeslag og lokallag anbefales å
prioritere medlemsaktiviteter høyt i
årene fremover. Dette er viktig for å
beholde eksisterende medlemmer og
rekruttere flere.
• Mange er enige i Blindeforbundets
interessepolitiske kamp for samfunnsmessig likestilling. Generalsekretær
har ansvar for å vurdere hvordan den
politiske kampen også kan benyttes
som grunnlag for å rekruttere flere
medlemmer.
• Offensiv 2025 prioriteres for å
gjøre Blindeforbundet kjent blant
flere og utvikle nye møteplasser og
medlemsfordeler.
• Det igangsettes et nasjonalt medlemsprosjekt som prioriteres med midler i
2022 og 2023. Rammer, mål og framdrift
behandles av landsstyret i november
2021.

En nasjonal TT-ordning
forvaltet av NAV

Norges Blindeforbund krever at den
nasjonale TT-ordningen for mennesker
med stort behov for tilrettelagt transport
utvides til å gjelde hele landet, med
minimum 200 turer til den enkelte
bruker og at ordningen legges til NAV.
Egenandelen må tilsvare det man betaler
på kollektivtransport.

Forbud mot oppskytning av fyrverkeri
i privat regi
Norges Blindeforbund ber om at det nå
innføres forbud mot å skyte opp fyrverkeri
i privat regi. Blindeforbundet mener
dette er nødvendig for å hindre mange
unødvendige øyeskader.

Egne læreplaner for svaksynte
og blinde elever

Norges Blindeforbund krever at det snarest
utredes om egne læreplaner kan ivareta og
kvalitetssikre måloppnåelse for svaksynte
og blinde elever.
Svaksynte og blinde elever må få opplæring
i punktskrift, mobilitet, kompenserende
teknikker, aktiviteter i dagliglivet (ADL),
hjelpemidler og PC på en hensiktsmessig
måte for å kunne nå kompetansemålene.
Opplæringslovens §§ 2-14 og 3-10 må
videreføres i en eventuelt ny lov.

Barometer for synslikestilling

Norges Blindeforbund skal utvikle et
barometer for likestilling av synshemmede
i samfunnet. Dette kan brukes til å
dokumentere nåsituasjon og utvikling
som grunnlag for det synspolitiske
arbeidet.

Forslag til tiltak i
landsmøteperioden 2021-2023:

Blindeforbundet skal utarbeide en statusrapport for samfunnsmessig likestilling for
svaksynte og blinde i Norge. Et barometer
for synslikestilling skal bidra til oppmerksomhet og være et viktig verktøy i Blindeforbundets interessepolitiske arbeid.
Rapporten skal sammenstille tilgjengelig
forskning og statistikk, kombinert med
innhenting av nye data. Sentralstyret
vedtar organisering og finansiering av
arbeidet, etter forslag fra generalsekretær.
En tverrfaglig, rådgivende gruppe benyttes
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for å kvalitetssikre det faglige grunnlaget
for arbeidet. Dette innebærer også en vurdering av analysemetoder og innhenting
av ekstern kompetanse. Landsstyret
orienteres underveis om utarbeidelsen av
barometeret, og resultatet gjøres kjent
internt og eksternt.
Kunnskap som fremkommer gjennom
barometer for synslikestilling skal blant
annet benyttes til:
• Å synliggjøre behovet for rettigheter
og tiltak for å oppnå samfunnsmessig
likestilling og hindre diskriminering av
svaksynte og blinde.
• Å målrette Blindeforbundets arbeid
som interesse- og serviceorganisasjon.
• Å kartlegge behovet for økt forskning
og nye undersøkelser.

Norges Blindeforbund
– en organisasjon for alle
synshemmede

Blindeforbundet arbeider aktivt mot
diskriminering og alle våre ordskifter skal
være preget av det likeverdet vi krever.
Alle enkeltmedlemmer og tillitsvalgte i
organisasjonen skal uttale seg på en

måte som viser at Blindeforbundet er en
inkluderende organisasjon. Dette gjelder
både på sosiale medier, i media og i alle
andre sammenhenger der uttalelsene kan
knyttes til forbundet.
Vår rolle som alle synshemmedes
organisasjon uansett etnisitet, religion,
livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller partipolitisk
tilknytning skal stå sentralt i all opplæring
av tillitsvalgte.

Arbeid for alle – krav til universell
utforming av arbeidslivet

Norges Blindeforbund mener at vi må ha
et arbeidsliv som er tilgjengelig for alle.
Blindeforbundet krever med dette at
Likestillings- og diskrimineringsloven
endres slik at kravet til universell utforming også gjelder på området arbeid.
Redaktørens bemerkning: Dette er en
redigert utgave av de uttalelser Norges
Blindeforbunds landsmøte har fattet.
For fullstendig versjon les mer på
blindeforbundet.no.

Øvrige valg på Norges Blindeforbunds landsmøte 2021
Valgnemnd
Leder: Thor Tyslum. Medlemmer: Gunnhild
Dørum Eriksen, Arild Hagen. Vara: Guri Lorås.
Vedtektsutvalget
Leder: Gunnar Haugsveen. Medlemmer:
Ingvild Gregersen Myhre, Knut Einar
Hansen, Magne Bjørndal, Henning Knudsen.
Vara: Marit Londal.
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Planutvalget
Leder: Terje André Olsen. Medlemmer: Sølvi
Ørstenvik, Jan Arve Strand, Cathrine Lie
Wathne, Ida-Martine Trollnes.
Vara: Alesia Andreassen.
Kontrollutvalget
Leder: Thor Tyslum. Medlemmer: Arvid
Meløy, Tore Glærum.
Vara: Cathrine Nøttingnes.
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Utdeling av likepersonsprisen:

– Tusen takk for engasjementet du har
som «medgåer» og medmenneske
Tekst: May Britt Haug | Foto: Jørgen Juul

Det er lov å være både glad og stolt over å motta Norges
Blindeforbunds likepersonspris. Prisen gikk denne gangen til Solfrid
Beate Jakobsen (73) fra Trondheim for sin innsats i over 20 år som
rehabiliteringskontakt. Rundt 600 besøk har det blitt.
Tradisjonen tro er det utdeling av likepersonsprisen under festmiddagen til Norges
Blindeforbunds landsmøte.
– Solfrid møter menneskers sårbarhet
på en medmenneskelig og respektfull
måte. – Hun evner å formidle et håp for
de menneskene hun besøker, sa Hilde
Tuhus Sørlie, seksjonsleder Service, da
hun overrakte prisen til Solfrid.
Solfrid fikk diagnosen retinitis pigmentosa
(RP) på 80-tallet, og i 1984 meldte hun seg
inn i Blindeforbundet. Ved tusenårsskifte
startet hun som rehabiliteringskontakt.
Hun reiser hjem til personer som har fått
et synsproblem, informerer om hjelpemidler,
muligheter og Blindeforbundets tilbud.
– Det er en stor glede å se at jeg gjør et
menneske glad, sier hun.
Solfrid forteller at menneskene hun
møter uttrykker at de opplever å få en
vei inn til et annet liv når de får tilbud
om rehabiliteringskurs, og hun forteller
om sine egne erfaringer.
– Det er ikke så mye informasjon fra
det offentlige. Det er et stort behov for
informasjon. – Det vi gjør, gjør så stort
inntrykk på dem, bare det å få vite at det

finnes hjelpemidler, kurs, og ikke minst det
å møte andre i samme situasjon.
Som nevnt er informasjon mangelvare når
en mister synet. Solfrid får stor honnør for
at hun har klart å etablere et godt samarbeid med synskontaktene i Trondheim og
omliggende kommuner, noe som kommer
mange til gode. Kommunenes ansatte
skryter veldig.

Verdig prisvinner: Solfrid Jakobsen fikk
Norges Blindeforbunds likepersonspris.
– Tusen takk for den tiden du bruker, og
det engasjementet du har i rollen som
rehabiliteringskontakt, likeperson,
«medgåer» og medmenneske, sa Hilde
Tuhus Sørlie, seksjonsleder Service, i sin
tale til Solfrid under prisutdelingen.
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Prøv en lydbok fra KABB
Velg mellom 2800 titler i KABBs lydbibliotek

KABB leser inn det meste av kristen litteratur som gis ut i Norge.
•
•
•
•
•

Romaner og poesi
Andaktsbøker og trostanker
Tidsskrifter og organisasjonsblader
Fagbøker
Bibelen

Lån på samme plattform som NLB og bruk appen Lydhør.
Bruk QR-koden under, eller ring oss for å registrere deg som låner.

Kontakt oss gjerne på
telefon: 69 81 69 81
e-post: bibliotek@kabb.no
www.kabb.no

«På tur i aktivitetsparken. Jeg koser meg
sammen med mamma. Uten min personlige
assistent hadde vi ikke hatt mulighet til det»
I Uloba er det du eller en nærstående som
bestemmer hvem som skal assistere deg, hva
assistenten skal gjøre, hvor og når assistansen
skal finne sted.
Ulobas BPA er skapt av oss som har behov
for assistanse og er vår måte å organisere
hverdagen vår på. Vil du vite mer om BPA ta
kontakt med oss på telefon: 32 20 59 10 så
hjelper vi deg videre!
For mer informasjon se våre nettsider:
www.uloba.no
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Vårt viktigste hjelpemiddel

Av: Eva Elida Skråmestø, prosjektleder

Smarttelefonen og nettbrett brukes av stadig flere. For
synshemmede har disse digitale dingsene vist seg å fylle
såpass mange funksjoner at de må sies å være et viktig
hjelpemiddel – kanskje vårt viktigste. Men det er ikke alle
som kan si seg enig i denne beskrivelsen.

For mange er det virkelig en stor terskel
å skulle ta i bruk sveiping, apper, filter,
Vipps, BankID på mobil, og så videre.
Begrep man hører andre snakke varmt
om, men som blir til noe man ikke aner
hvorfor eller hvordan man skal komme i
gang med. Akkurat dette har prosjektet
«Vårt viktigste hjelpemiddel» lyst til å
gjøre noe med.
Mangelfull opplæring
Mange synshemmede får ikke opplæring
i blant annet smarttelefon og nettbrett,
grunnleggende digitale ferdigheter som
det heter i Opplæringsloven. Dette er en
rettighet vi som synshemmet har.
Hvorfor får man ikke opplæring når
man faktisk har krav på det? Det er fordi
svært mange kommuner ikke har den
riktige og nødvendige kompetansen,
samt at det heller ikke finnes noe godt
system for å kartlegge hvor mange
personer som kan benytte seg av
opplæringsrettigheten de har.

Entusiasme og kompetanse
på dagsorden
«Vårt viktigste hjelpemiddel» hadde
oppstart 1. august i år, og skal innen
utgangen av 2022 ha samarbeidet
med alle Norges Blindeforbunds fylkeslag om å nå to mål. Først og fremst
håper vi at vi kan spre smartteknologientusiasme blant alle medlemmer. Det
dreier seg ikke om å tvinge noen til å ta i
bruk smartteknologi, men å synliggjøre
at disse dingsene kan være til stor hjelp
i hverdagen.
Den andre målsettingen er å ansvarliggjøre landets kommunale voksenopplæringer. De skal gi synshemmede opplæring i smartteknologi. Dette innebærer
at kommunen må tilegne seg, og utvikle
relevant kompetanse selv, eller så må de
kjøpe disse tjenestene eksternt.
Sluttresultatet skal uansett være at
synshemmede får god og faglig forankret
opplæring. Det er helt uakseptabelt at
vi synshemmede ikke får oppfylt de
rettighetene vi har krav på i norsk lov.
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Svaksynte og blinde får større tilgang på
tilrettelagte bøker på tvers av landegrensene
Nå er det endelig lov å låne bøker over landegrensene. Marrakech-traktaten
ble godkjent i 2013. Men det var først 31. august 2021 at Norge ratifiserte.
– Når Norge nå slutter seg til traktaten
betyr dette svært mye for verdens svaksynte og blinde. Norge har en lei tendens
til alltid å ratifisere slike traktater sent. Jeg
vet ikke hvorfor, men det er det vanlige.
Kanskje er de redd for at det skal koste
penger, sier Arnt Holte, tidligere president i
Verdens Blindeunion.
Det er bokmangel i deler av verden. Store
deler av befolkingen som er blinde, svaksynte, eller har andre funksjonsnedsettelser

lever i fattige land og har liten tilgang på
litteratur i tilgjengelig format, som igjen
kan være kostbare å fremstille.
Avtalen som nå er på plass fungerer slik at
bøker som er spesielt tilrettelagt, slik som
lydbøker, punktskrift- bøker, og bøker med
stor skrift, kan lånes ut over landegrensene.
For eksempel kan da personer i LatinAmerika låne bøker i Spania uten at åndsverkloven stiller seg til hinder for dette.

Hjelpemiddelsentralene i Viken reddet
Av: Andreas Poppe, daglig leder Norges Blindeforbund Østfold

Plasseringer og antall hjelpemiddelsentraler skulle utredes i Viken.
Med verst mulig utfall kunne vi ha mistet hjelpemiddelsentralene i
Østfold og Buskerud. Nå er endelig gladmeldingen her: Vi får beholde
de tre hjelpemiddelsentralene Akershus/Oslo, Buskerud og Østfold.
Det ble plutselig dramatisk på kontoret i
Sarpsborg da vi skjønte hva som var i ferd
med å skje. Det ville ha vært en katastrofe for
fagmiljøet med synskompetanse, og et langt
skritt i feil retning for alle med behov for
hjelpemidler i Viken, om alt bare skulle ha
blitt en stor hjelpemiddelsentral.
Nærhet til hjelpemiddelsentralen er avgjørende for den enkelte. I dag har man forholdsvis kort avstand til sentralen sin, og det
finnes et godt lokalt fagmiljø hvor mange
ansatte og brukere er på fornavn.
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Etter en ringerunde til brukere og ansatte
ble det klart at det å beholde dagens ordning
måtte kjempes for med nebb og klør. Samtlige fylkeslag i Blindeforbundet har brukt sine
brukerrepresentanter og styrer til å jobbe
aktivt for å opprettholde dagens sentraler.
Interessepolitisk avdeling i Oslo har også
stått på fra sin kant.
Nå puster vi lettet ut, og ser frem til
videre tett samarbeid med NAV Hjelpemiddelsentral Østfold.

Sikre deg årets julegave samtidig
som du hjelper unødvendig blinde
iCare er Norges Blindeforbunds initiativ for å bekjempe unødvendig blindhet
i verden. Ca. 40 millioner mennesker i fattige land lider av grå stær. De fleste
av disse kan få synet tilbake ved hjelp av en enkel øyeoperasjon som ikke
koster mer enn 500 kroner å gjennomføre. Blindeforbundet driver flere
sykehus i Asia og Afrika. Overskuddet fra julegavesalget går til dette arbeidet.
Nå skal varelageret tømmes, og fylkeslagene
har fått rollen som årets iCare-butikker.
Mest kjent er nok designer Nina Skarras
flotte skjerf og sjal. Populære ble også
de matchende luene da de ble lansert.
Både skjerf, sjal og lue er i kashmir, laget
i Nepal. I tillegg finnes det blant annet
julepynt fra Celine Engelstad, kortholder
designet av Nico Widerberg og te-skrin i to
størrelser med organisk te fra Nepal.

Design
Nina Skarra:
Skjerf
kr. 250 stk.

Produkt og pris:
Kashmir-skjerf 250 kr. stk.
Kashmir-sjal 375 kr. stk.
Kashmir-lue 200 kr. stk.
Kortholder 125 kr. stk.
Te-skrin, to størrelser kr. 75/100 pr. stk.
Julepynt: stjerne i sirkel og stjerne i stjerne
kr. 150 stk.

Design Celine
Engelstad:
Julepynt
kr. 150 stk.

Prisene gjelder så langt lageret rekker.

Kjøp nå! Kontakt ditt fylkeslag.
Fylkeslagene tar i tillegg et lite ekspedisjonsgebyr for å dekke frakt og andre kostnader
Kontaktinformasjon på blindeforbundet.no. Om du ikke finner det, ring medlemssenteret
på 21 97 70 00, så hjelper de deg med kontaktinformasjon.
Du kan også komme innom resepsjonen på hovedkontoret i Sporveisgata 10 i Oslo for en
hyggelig handel.
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Studie blant svaksynte og blinde

Tror mer på egen
mestringsevne
Tekst: Mia Jacobsen | Foto: NKVTS

Ny studie viser at blinde og svaksynte har større tillit til
egne mestringsevner enn befolkningen for øvrig. – De mange
utfordringene som synshemmede møter i hverdagen gir
mengdetrening i mestring, sier forsker Audun Brunes.
Brunes er forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress (NKVTS) og har i samarbeid med
kollegaene Trond Heir og Marianne Bang
Hansen undersøkt psykisk helse blant
medlemmer av Norges Blindeforbund,
deriblant deres mestringstro. Undersøkelsen ble gjennomført i 2017, der
totalt 736 medlemmer deltok.
Hva er mestringstro?
Opplevd mestringstro, på fagspråket kalt
for self-efficacy, er en personlig egenskap
og handler om menneskers tillit til at en
selv kan påvirke og takle de hverdagslige
utfordringer som livet byr på. En person
med høy mestringstro har kontroll over
eget liv og ser ikke problemer, men bare
utfordringer som kan løses og mestres.
De er gjerne mer motstandsdyktige mot
stress og store livsomveltninger. Videre
er mestringstro viktig for å oppnå en god
psykisk helse og for livskvalitet.
– Våre funn viser at jo større tillit synshemmede har til sine egne mestringsevner, desto bedre livskvalitet har de,
sier Brunes.
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Høyere mestringstro blant synshemmede
Det er første gang at forskning har avdekket at synshemmede har større
mestringstro og egenkontroll enn befolkningen ellers. Med godt samarbeid med
Norges Blindeforbund, og data fra en
stor norsk befolkningsundersøkelse, har
denne forskningen vært mulig.
– For å bygge mestringstro, er det viktig
med mestringserfaringer. Altså, situasjoner der en opplever mestring. Mange
blinde og svaksynte møter hindre og utfordringer i hverdagslivet, noe som gjør
mestring vanskelig. Derfor er våre funn
om høyere mestringstro blant synshemmede enn befolkningen for øvrig veldig
interessante, sier Brunes og fortsetter.
– En mulig forklaring på disse resultatene
kan være at synshemmede mestrer på
egne vilkår. At helt banale oppgaver for
seende, kan kreve mye av en person som
er synshemmet. For eksempel, det å gå
i butikken og handle mat. Dermed får
de mengdetrening i å mestre. En annen
mulig forklaring er at «blindekulturen»
er en mestringskultur, at kulturen anerkjenner og oppmuntrer til mestring.

Manglende tilpasning av samfunnet
Selv om synshemmede virker å være
motstandsdyktige mot stress og påkjenninger, har tidligere forskning vist at
synshemmede har dårligere livskvalitet
enn befolkningen for øvrig.
– Det er ikke troen på mestring det skorter
på. Langt ifra. Det har synshemmede
massevis av! Det må være andre ting
som gjør livet vanskelig. Det kan være
knyttet til begrenset tilgang til informasjon og forflytningsutfordringer. Det
kan også være relatert til arbeidsløshet,
ensomhet, og høyere forekomst av mobbing, vold, overgrep og psykiske lidelser.
– For å bedre situasjonen til synshemmede,
bør vi jobbe med universell utforming.
Vi bør også jobbe med å sikre at alle
mennesker, også blinde og svaksynte, får
like muligheter til samfunnsdeltakelse og
til samfunnet generelt, avslutter Brunes.

Forskningssjef i Norges Blindeforbund,
Inga Britt Kjellevold Haugen synes
funnene er interessante.
– Det er svært interessant at synshemmede har større tro på egne mestringsevner enn den øvrige befolkningen. Og
dette til tross for at studiet samtidig
har påvist at livstilfredsheten er lavere.
Artikkelen viser til flere mulige årsaker
til nedsatt livstilfredshet. I tillegg til disse,
kan redusert syn trolig også påvirke
tilfredsheten gjennom andre biologiske
prosesser. Lys og syn er nemlig med på
å påvirke våre følelser ved å regulere
produksjonen av ulike signalstoffer i
hjernen (nevrotransmittere og hormoner).
Terje Andre Olsen er forbundsleder i
Blindeforbundet. Han tilskriver funnene
blant annet kursene som tilbys ved Blindeforbundets syn- og mestringssentre.
– Det er oppløftende funn om mestringsevnen til synshemmede. Jeg tror dette
viser nytten av mestringskurs, og det at
synshemmede støtter, oppmuntrer og gir
hverandre råd, fører til selvstendighet.
Intervju med Audun Brunes kan du høre
på Radio Z Podkast fra 9. september 2021.

Forsker på svaksynte og blinde: Audun
Brunes, forsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk
stress (NKVTS).

Gikk du glipp av konferansen om
rehabilitering i forkant av landsmøtet i
september? Fortvil ikke. Du finner den
i sin helhet på blindeforbundet.no/lyd
Tittel: Konferansen: Helhetlig synsrehabilitering, Radisson BLU Airport Hotel
Gardermoen, 23. september 2021
Publisert 06.10.2021
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Salum Kashafali - Norges raskeste gullvinner

Henter inspirasjon fra
andre synshemmede
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Jørgen Juul

Sprinteren Salum Kashafali (27) vil ikke bare vise at han er rask.
Han vil også vise samfunnet at dårlig syn ikke er noen hindring.

Salum og hans familie kom fra Kongo til
Norge som kvoteflyktninger i 2003, da
han var ni år gammel. Familien på elleve
drømte om å få et bedre liv. Loddefjord i
Bergen ble deres nye hjemsted. Livet ble
enda bedre enn de kunne forestille seg,
ifølge Salum.
– Det å komme til Norge er et vinnerlodd i
seg selv, sier gullvinneren i Paralympics.
Mye av sin tid bruker Salum på friidrettsarenaen – der er han ambisiøs, fokusert og
ikke minst eksplosiv. Treffer du ham uten
løpeskoene på, fremstår han smilende, varm
og ikke minst ydmyk i møte med andre.
Vil vise at paraidrett er toppidrett
For Salum er idretten en plass alle kan
møtes, uavhengig av kultur, alder, kjønn og
om en har en funksjonsnedsettelse. Selv om
ikke alle kan bli verdensmestere, har alle
et potensial en kan utnytte, mener Salum.
– Alle har forutsetninger til å bli bedre,
det kan ingen si at man ikke har. Jeg visste
jeg hadde en gave til å kunne bli en bedre
løper, men hvor god, det visste jeg ikke.
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Selv satte han seg ett mål om gangen.
Første mål var å bli kretsmester, neste var
Norgesmester, deretter Europamester. I
2019 ble han klassifisert innen parafriidrett, til klassen T12 for synshemmede.
Salum løp inn til både Paralympics-gull
og verdensrekord på 100 meter i Tokyo
sommeren 2021. Toppidrettsutøveren
hevder seg også i løp med funksjonsfriske,
og i 2019 sikret han seg NM-gull.
– Når jeg løper med funksjonsfriske får
jeg vist at selv om jeg er svaksynt, så kan
jeg bli like god som dere. Og når jeg er
paraløper får jeg vist at dette er toppidrett – vi kan bli like gode som alle andre,
sier Salum.
Sjelden øyesykdom
Salum er født med Stargardts, en sjelden
netthinnesykdom som fører til gradvis tap
av sentralsynet. Diagnosen ble kjent da
han var 20 år gammel. I dag har idrettsutøveren to prosent syn.
– At det ikke er noe man kan gjøre for
at synet mitt skal bli bedre, var en tung
beskjed å få.

Iherdig toppidrettsutøver: Salum Kashafali er Norges raskeste sprinter. Han er
ikke i tvil om hvem som er hans motivatorer:
– Det som motiverer meg i hverdagen er jo alle svaksynte og andre med nedsatt
funksjonsevne som har utrolig potensiale, har gode historier og står på. Det er de
som gjør at jeg i dag klarer å prestere på et så høyt nivå som jeg gjør.

Det var en tung tid som fulgte. Etter hvert
tenkte Salum at både armene, beina og
hodet fungerer som de skal.
– Så dette med synet er bare en minimal
ting. Jeg har lyst å ha det gøy, drive med
idrett og det er mitt ansvar å gjøre det
selv. Det var måten jeg kom meg videre
på, sier han og legger til:
– Det er ikke hvordan du har det, men
hvordan du tar det. Og det tar tid og det
er en prosess. Jeg tok det i mitt tempo.
Men Salum legger ikke skjul på at av og til
dukker gråværsdagene opp.
– Når folk ser meg i media tror de jeg er
veldig glad og «happy» hele tiden, men
jeg er ikke det. Jeg har mine dårlige dager,
der ting er tungt på grunn av synet. Men
det er det fullt lov å ha.

Takker Blindeforbundet
For å få svar på de mange spørsmålene
Salum hadde om å leve med en synshemming, tok han kontakt med Blindeforbundet i Bergen.
– De var behjelpelige på alle områder og
kom med råd om hvordan hverdagen min
kunne bli best mulig. Uten de hadde jeg
nok ikke håndtert synstapet så godt som
jeg gjør.
Når Salum får spørsmål om han i dag
bruker hvit stokk, humrer han litt forsiktig.
– Nei, det får vi ta når den tid kommer.
Vil ha flere med i paraidretten
Salum konkurrerer som sagt både i
paraløping og løp med funksjonsfriske.
Forskjellen er at i løp med svaksynte har
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han to baner for seg selv, ellers har han én
bane å forholde seg til.
Paralympisk-mesteren synes det er trist
at det ikke er flere synshemmede med i
paraidretten. Samfunnet må ta ansvar for
å sikre at alle blir inkludert i idretten, men
også innenfor arbeidslivet, forklarer han
engasjert.
Samtidig mener Salum at svaksynte og
blinde også må tørre å bruke stemmen for
å få til bedre tilrettelegging.

– Så har vi selv et ansvar for å nå ut, ta
telefonen og si «jeg er svaksynt, dette må
tilrettelegges». Blindeforbundet gjør en
fantastisk jobb med å være en stemme for
oss og de som ikke har muligheten til å
delta på trening.
Han vil fortsette å fronte paraidretten, til
stor inspirasjon for andre svaksynte og
blinde.

Et unikt vennskap
Tidligere i år var fem år gamle Mollie
og mor Nina på God Morgen Norge.
De fortalte om hva slags hindringer
Mollie møter på i Eidsvoll som blind, på
grunn av dårlig tilrettelegging og folks
manglende forståelse.
Da Salum så innslaget tok han kontakt
med familien og inviterte de til løpet
hans på Bislett games. Det ble en stor opplevelse for de begge og starten på et unikt
vennskap. Salum er Mollies store forbilde
og Mollie er Salums store inspirasjon!
Etter at Salum sikret seg gull i Tokyo fikk
Mollie en stor takk av sprinteren. Han sa
til NRK:
– Hun er årets høydepunkt for meg. Hun
har vært en av mine største inspirasjoner
og en stor motivasjon. Mollie, jeg digger
deg. Vi klarte det.
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I september kom Salum til Hurdal synog mestringssenter for å åpne Blindeforbundets landsmøte. I den anledning
ble det et gledelig og etterlengtet gjensyn
mellom Mollie og Salum.
– Hun er blitt en av mine bestevenner,
jeg har blitt veldig glad i henne. Det å se
henne igjen var veldig rørende og en stor
glede, sier toppidrettsutøveren.

Medlemstilbud:

Nye fordeler hos optiker og øyelege
Som medlem av Blindeforbundet får du nå rabatter hos Specsavers og
gratis konsultasjon hos Øyehelseklinikken. Dette håper vi er attraktive
medlemsfordeler for både nye og gamle medlemmer.
Gratis konsultasjon med øyelege
Nå kan alle medlemmer av Norges Blindeforbund få gratis telefon- eller videokonsultasjon på inntil 10 minutter med
øyelegene ved Øyehelseklinikken, innen
72 timer etter at man tar kontakt. For
å benytte deg av tilbudet må du få en
referansekode av vårt medlemssenter.
Du kan kontakte medlemssenteret
på telefon: 21 97 70 00.
– Vi ser veldig frem til å kunne tilby
medlemmer av Norges Blindeforbund
telefon- og videokonsultasjoner. Dette
oppleves svært meningsfylt, sier øyelege
Tor Paaske Utheim om den nye avtalen.

Rabatt hos Specsavers
Blindeforbundet har inngått avtale med
Specsavers om medlemsfordeler. Det blir
25 % rabatt på brilleglass- og innfatninger,
og rabattert pris på synsundersøkelse som
for våre medlemmer vil koste 495 kr (ordinær pris 645 kr). For å benytte avtalen må
gyldig medlemskort i Norges Blindeforbund
fremvises.
– Vi er svært glade for avtalen med Specsavers. Disse ulike tilbudene vil kunne
tiltrekke seg nye medlemmer i tillegg
til å gi eksisterende medlemmer enda
bedre service, sier generalsekretær Per
Inge Bjerknes.

Øyelegene Tor Paaske Utheim og Sten
Ræder ser frem til å snakke med Blindeforbundets medlemmer. Her med generalsekretær Per Inge Bjerknes.

Her signerer Specsavers-sjef Henning
Eriksen og generalsekretær i Norges Blindeforbund Per Inge Bjerknes den nye avtalen.
Foto: Morten Bendiksen

Foto: Mia Jacobsen

Verv en venn

Vil du hjelpe andre og samtidig motta en gave på kr. 250?
Kjenner du noen som har en diagnose eller utfordringer med synet, men som fortsatt
ikke er medlem i Norges Blindeforbund?
Fortell om oss og hvilke fordeler de får. Les mer og fyll ut skjema på
www.blindeforbundet.no/verv-en-venn eller ring medlemssenteret, telefon 21 97 70 00.
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Vitaminer til øynene dine
OPHTAMIN

Produsert
i Norge.

Ophtamin20 er et godt dokumentert vitamintilskudd, basert på
amerikansk forskning fra mai 2013.
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 908 55 004.
Vi sender fraktfritt ved bestilling over kr 500,-.
Vitamin C

Næringsinformasjon pr. tablett:
125 mg 156% RI
Lutein
2,5 mg

Vitamin E

75 mg

625% RI

Zeaxanthin

0,5 mg

Sink

20 mg

200% RI

Kobber

0,50 mg

Pris
pr. tablett:

50% RI

fra kr.

2,14

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

Priser: 180 stk. kr. 448,- / 360 stk. kr. 799,720 stk. kr. 1539,- / 1440 stk. kr 2995,-

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

OPHTAMIN

- det nye valget for øynene dine.

Det høye innholdet av nordiske blåbær og spesielt det høye
innholdet av anthocyaniner (antioksidanter) i Ophtamin
Blueberry bidrar til å opprettholde en normal netthinnefunksjon. Produktet inneholder C -og E-vitaminer (antioksidanter) samt sink, som er viktig for normal omsetning av
A-Vitamin i øyet. Krilloljen øker opptaket i blodbanen sammen med innholdet av lutein/zeaxanthin (10/2mg).

KUN
1 kapsel
pr. dag

OPHTAMIN BLUEBERRY:
• Høyt innhold av nordiske blåbær. • Høyt innhold av de gule fargestoffene
fra Lutein og Zeaxanthin.
• Høyt innhold av antioksidanter,
C -og E-vitamin.
• Krillolje med Omega 3.
Dosering: 1 kapsel pr. dag.
• Sink bidrar til økt omsetning
av A-vitamin i øyet.

Begge produktene er kosttilskudd, og bør
ikke erstatte variert kost. Anbefalt dose bør
ikke overskrides.
Gravide kvinner eller barn under 11 år, bør
kun bruke dette i samråd med lege.

Priser: 60 stk. kr. 619,- / 120 stk. kr. 1199,- / 180 stk. kr. 1789,-

Ophtamin for ditt syns skyld.

Ophta AS · 908 55 004 · OPHTAMIN.NO
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Looky Book OCR- leseTV “som kan alt”, for deg på farten
Portabel leseTV med 12,5” skjerm.
Den har avstandskamera, tekst til
tale-, og en rekke andre nyttige
funksjoner. Passer perfekt til folk
på farten, skoleelever og studenter.
Enkel å transportere i medfølgende
veske, eller i ryggsekken. Perfekt på
kontor, skolebenken og i møter.

Vi hjelper øynene dine!
www.adaptor.no
tlf: 23 21 55 55

Lyd!

Når synet svikter

NLB har tusenvis av lydbøker i alle
sjangre. Alle som strever med å lese
visuell tekst kan låne. Helt gratis.
Besøk nlb.no eller ring 22 06 88 10.

www.nlb.no
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Formidabel innsats i over 35 år:
Forbundsleder Terje Andre Olsen
hedret Arne Tømta.
– I løpet av sitt yrkesliv, har han
bidratt til at mange mennesker
har fått kunnskap til å leve et best
mulig liv med synstap, sa Olsen
ved overrekkelsen av gullnålen.

Synspedagog Arne Tømta fikk hedersnål i gull

Heder og ære til dedikert fagmann
Tekst og foto: Norges Blindeforbund

I 36 år har Arne Tømta stått til tjeneste
for svaksynte og blinde som har vært på
kurs ved Hurdal syn- og mestringssenter.
Norges Blindeforbund hedret synspedagogen under høstens landsmøte
med organisasjonens hedersnål i gull.
– Du har bidratt med din synspedagogfaglige kunnskap på utallige kurs og
synliggjort rehabiliteringstilbudet vi har i
Norges Blindeforbund gjennom ditt faglige
nettverk. Du har vært engasjert hele veien
og deltatt i viktige prosjekter, som har ført
til økt kunnskap på synsfeltet, sa leder Terje
André Olsen ved overrekkelsen.
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Arne Tømta hadde egentlig tenkt å utdanne
seg til barnevernspedagog, men tilfeldigheter
førte til at han ble synspedagog. Han ble
uteksaminert på et av de første kullene i
Norge for synspedagoger, og forteller at
det har vært spennende å være med på en
rivende faglig utvikling både medisinsk og
teknologisk i et fag som den gang var ferskt.
Han har aldri kjedet seg eller vært i nærheten
av å være utbrent, slik mange som jobber
med mennesker opplever. Det skyldes mange
givende møter opp gjennom årene med
svært ulike mennesker, og han synes hver
enkelt har noe unikt ved seg.

