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Forsidetitler:
– Vi finner løsninger!
Anne-Mette Bredahl om det å være blind mor

Tema: Foreldrerollen

Forsidebilde: 
Anne-Mette Bredahl og sønnen Marcus (8 år) går på skøyter i røde 
bobledresser og hvitkledd landskap bak. Foto: Privat

Logo: Norges Blindeforbund
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Vårt syn: For hverandre

Blindeforbundet har mer og mer fokus på barnefamiliene – enten det er barn 
som er synshemmet eller det er voksne. Barneleirene er en av våre store stoltheter, men 
visste du at vi har familiesamlinger, foreldrekurs, foreldrekontakter og informasjonsmateriell som er spesielt beregnet på familiene? 

Å være til hjelp for andre som har et synshemmet barn, gir Aina Mari Kleiv fra Kviteseid stor glede. Og hun har så mye erfaring og kunnskap å by på. 

Erfaring har også Anne-Mette Bredahl, men «fra den andre siden». Hun er blind mor og i mangel på informasjon bestemte hun seg for å skape noe selv. Det ble til en veileder for andre i samme situasjon.

Drivkraften til begge damene er at andre skal ha det litt lettere enn dem. Våre likepersoner er her for dem som trenger det. Og Blindeforbundet er der for familiene.

Mia Jacobsen
Informasjonssjef

– Det gir en utrolig frihetsfølelse
Tekst: Karoline Forselius, Askøyværingen

Når de ser et objekt, ser de et tåkete omriss uten farger. Likevel setter både Victoria og Nora seg på motorsykkelen, og nyter en kjøretur til Herdla.

– Vi kan ikke bekymre oss for alt som kan gå galt. Det som skjer, det skjer, enten vi ser det eller ikke, mener Victoria.

Den 15 år gamle jenten fra Lindesnes er sammen med venninnen Nora Bæverfjord Rye (14). I høst tok de seg en velfortjent høstferie på Solvik syn- og mestringssenter på Askøy. Og de storkoste seg på feriens årlige høydepunkt.

– Det er en befriende følelse å sitte på en motorsykkel. Man føler også et unikt felleskap. På sykkeltur er vi bare helt vanlige mennesker som alle andre, forklarer Nora.

Fin avslutning
De to venninnene møttes på fjorårets høstferie. Arrangementet Aktiv høst er et landsdekkende tilbud til unge mellom 13-18 år med synshemninger, i regi av barne- og ungdomsavdelingen (BUA) i Norges Blindeforbund. De siste 11 årene har MC-klubben Invisible koordinert den årlige turen til Herdla, som også er blitt deres årlige høydepunkt.

– Det er sjeldent vanskelig å få folk til å stille opp til denne turen. Motorsyklistene kommer fra forskjellige klubber, i dag var det også mange i kortesjen som ikke er medlem i klubber, forteller leder for Invisible MCklubb, Trond «Zakken» Zakariassen.

– Det er en fin avslutning på sesongen, og gleden vi ser blant passasjerene er mer enn nok belønning, selv om vi setter pris på kaken og kaffen vi alltid får etter turen, humrer han.

Bilde: Motorsykkelkortesje på landeveien. I forgrunnen er det en motorsykkel med kvinnelig fører og passasjer. Begge er ikledd hjelm og lærdress og smiler bredt. 
Bildetekst: Rundt 55 motorsykler kjørte i kortesje fra Askøy til Herdla. Bare 20 av dem hadde passasjerer, resten var med for å dele opplevelsen. Victoria og Nora koste seg på sykkelen.
– Vi ser konturene av trærne som suser forbi, og kan anslå farten ut ifra det. Men det 
beste er å bare lukke øynene og nyte turen, konkluderer de.
Foto: Karoline Forselius, Askøyværingen.

Fylkeslagslederen i Hedmark har ordet
Av: Øystein Hansen

Hedmark fylkeslag har nå 456 medlemmer. Fylket er delt i fire lokallag, som alle har mange fine arrangementer. De gjør alle en god innsats for våre medlemmer.

Samarbeidet i Hedmark er veldig godt, både innad i fylkeslagstyret og med lokallagene.

Foruten høstmøte og årsmøte, har vi blant annet hatt kulturtur, som i år gikk til Hamar og konsert med Inger Lise Rypdal. Det var for øvrig en veldig bra konsert.

Vi har en sommertur hvert år, som pleier å vare fra torsdag til søndag. I år hadde vi lagt på to dager og dro til Gotland. Det ble en kjempefin tur for de som var så heldige å være med.

De siste årene har vi også arrangert en tur som vi kaller «Hvit stokk over stokk og stein». Da får vi litt utfordringer med å gå i skog og mark, eller på fjellet.

Det er viktig for oss å ha et godt samarbeid med Oppland fylkeslag. Vi samarbeider om en barne- og familiegruppe, og en Midt i livet-gruppe. Hedmark og Oppland arrangerer organisasjonskurs sammen og har et felles styremøte hvert år.

Interessepolitisk jobber Hedmark fylkeslag, som de fleste fylkeslag, blant annet med TT, kollektivtransport og universell utforming.

Vi har nok en av landets dårligste TT-ordninger. Vi er regelmessig i kontakt med fylkespolitikerne om temaet, og via fylkesrådet for funksjonshemmede. Kollektivtransporten har nok blitt litt bedre, men der er det mye å jobbe med. Når det gjelder universell utforming, er det mange saker å ta tak i. Der blir det syndet mye.

Fylkeslaget har et veldig godt samarbeid med Nav Hjelpemiddelsentral Hedmark. Vi arrangerer kurs for øyehelsepersonell og for synskontaker sammen.

Dette er noe av det vi driver med og er opptatt av i Hedmark. Takket være vår dyktige daglige leder, Kjersti, går alt dette som smurt. Vi har også en kontorsekretær, Lillian, som er veldig god på tall.

Nå nærmer det seg fort jul, så jeg benytter anledning til å ønske dere alle en riktig god jul. Og lykke til alle fylkeslag med TT og andre utfordringer.

Bilde: Portrett av Øystein Hansen. Foto: Kjersti Solberg.

Har du hørt at ...

• Blindeforbundets informasjonsavdeling har delt ut PR-pris til det fylkeslaget som har fått flest medieoppslag i 2015/2016. Øverst på pallen: Kari Wiik og Kai Corneliussen fra Møre- og Romsdal med 134 omtaler. Troms kom på 2. plass med 127 og Buskerud på 3. plass med 125 omtaler. 

Bilde: To menn og fire kvinner står samlet i konfettidryss.
Bildetekst: Finalistene får et dryss med konfetti på den uhøytidelige PR-prisutdelingen til fylkeslag med flest medieoppslag. Hovedpremien var en bjelle som vinneren Møre og Romsdal skal plinge med hver gang de 
får en sak på i media.

• I september fikk Randi Rusten tildelt Norges Blindeforbunds hedersnål i gull. Rusten har jobbet med punktskrift siden hun ble ansatt på Dalen blindeskole i 1972. Hun har spredd kunnskap og forståelse av hvor viktig det er å lære å lese og skrive punkt.

• Kurt Ove Mæland (45 år) fra Bergen, har utgitt sin andre soloplate «Kom Helt Inn». Dette er et popalbum med tendenser fra både rock og viser. I høst har han spilt en rekke konserter med sitt faste band.

• I Buskerud har de arrangert likepersonkurs. Hovedtema var rettigheter og den vanskelige samtalen. En fikk prøve seg i en likepersons situasjon.

• På nettstedet kifani.no kan du få laget hundeutstyr etter eget ønske. Blant annet halsbånd, godbitposer og tjenestetegn/markeringsdekken.

• Samarbeid på tvers av fylkesgrensene i Blindeforbundet. Buskerud, Oppland og Hedmark har samarbeidet om felles dirigentkurs. Fylkeslagene i Oslo og Akershus har sammen avviklet aktivitets- og høstmøtehelg på Hurdal syn- og mestringssenter.

• Midt-Telemark lokallag av Norges Blindeforbund ble etabler 26. oktober. Lokallaget er for medlemmer fra Nome, Sauherad, Bø og Seljord kommuner.

• Blindeforbundets nettradio, Radio Z, er der for deg som medlem. Kom med innspill på radioz@blindeforbundet.no. Radioen hører du på www.blindeforbundet.no/radio

• Vår kalender for 2017 er her:
Bilde: Forsiden av kalenderen med foto av en sort labradorvalp med sommerblomster i forgrunnen.

Kristelig Folkeparti vil ha statlig TT til fler
Tekst: Sverre Fuglerud

Fire fylker er med i det statlige opplegget med dør-til-dør-transport, den såkalte TT-ordningen. I statsbudsjettet for 2017 legges det opp til at synshemmede og rullestolbrukere skal få 200 turer, eller kronebeløp som gir tilsvarende mengde reiser.

Aust-Agder ble med i ordningen i høst. 
– Vi er rusa på frihetsfølelsen, sier en strålende fornøyd Rita Vindholmen, 
nestleder i Aust-Agder fylkeslag.

I regjeringens budsjettforslag for 2017, er det lagt inn 45,2 millioner kroner som skal sikre tilbudet i de fire fylkene som per i dag er med. Kristelig Folkeparti plusser på ytterligere 22,6 millioner kroner fra 1. juli 2017, noe som resulterer i en forventet bevilgning på nærmere 95 millioner kroner i 2018. Dette vil minst gi en dobling av antall fylker som kommer med i ordningen fra andre halvår i 2017. 
– Dette unner jeg mine medsynshemmede. Det kan ikke beskrives hvilken følelse det er å kunne få litt av det impulsive livet tilbake! Nå er det slutt på å stå med den berømte hatten i hånden. Så her må vi bare stå på folkens, oppfordrer Rita Vindholmen.

Når budsjettet er endelig vedtatt, vet vi om Kristelig Folkepartis økte satsning på TT 
er med. Blindeforbundet ønsker at Stortinget vedtar en opptrappingsplan så hele landet er med i den nasjonale ordningen senest i 2020.

Mammaerfaring som deles med andre
Tekst: May Britt Haug

Aina Mari Kleiv (42) fra Kviteseid kunne ha valgt å vie all sin tid til sønnen Remi, men deler svært gjerne både tid, erfaring, sorger og gleder med andre foreldre. 

I fantastisk natur, kledd i høstfarger, har vi tatt turen til Kviteseid i Telemark. Med epler fra naboens hage og deilige hjemmebakte kanelboller, skal vi prate om dette med å engasjere seg.

Minstegutten Remi på 11 år meldte sin ankomst mange måneder før han skulle. Den premature gutten er i dag blind.

– Det var spesielt å sitte ved siden av ei kuvøse og se ukene gå. Alt var uvisst. Hver time og hvert minutt var som å leve i en berg- og dalbane mellom liv og død, 
forteller Aina Mari med en stemme fylt av engstelse, selv så mange år etter.

Remi ble blind, til tross for alle forsikringene fra sykehuset.

Aina Mari og ektemannen, samt datteren Edle, den gang tre år, måtte tilpasse seg det nye livet. Å ha blitt fire var èn ting, men at den nyfødte aldri skulle se, var noe annet.

– Det føltes uendelig vanskelig. Jeg hadde ingen tro på at jeg skulle gjøre en god nok jobb, men etter hvert som månedene gikk så ble det bare naturlig, forteller Aina oss med et smil.

Kviteseid er ei lita bygd i indre Telemark. Vi hører gjerne om bygdesladderens ondsinnethet, men Aina Mari er ganske sikker på at for dem har det lille samfunnet vært til stor nytte.

– Jeg har vært åpen om alt, til alle. Det har blitt naturlig. Og Remi har blitt veldig sett, forteller hun oss.

Engasjement i bøtter og spann
Aina Mari kunne ha valgt å bruke sine krefter bare på sønnen, og klart seg med det. Men hun har et engasjement som favner bredere enn som så.

Blindeforbundets arbeid har hun gått fullt og helt inn i. Sammen med daglig leder, Terje Weber, i Telemark, har de bygd opp et velfungerende og stadig økende, familiearbeid i fylket. Planen er å ha fire samlinger i året, hvor ikke bare barn og foreldre er med, men også søsken.

Hun har valgt å være foreldrekontakt i Blindeforbundet, hvor samtalen foreldrene i mellom er av stor betydning.

– Det handler om å bruke mine egne erfaringer. Det er dumt å la de ligge, om jeg kan dele de med andre, sier hun med overbevisninger.

Da Remi var liten fikk hun til dels ingen informasjon om det å ha et barn med  synshemming. Nettopp dette er en av grunnene til at hun står opp for foreldre i samme situasjon. Facebook-gruppen hun har startet er et eksempel på dette, og rollen som foreldrekontakt et annet.

Facebook-gruppe 
«Me som æ i sama båt og veit hen skoen trykker.» Informasjon- og kunnskapsutveksling for foreldre til synshemmede barn.

Bilde: En voksen kvinne spiser ett eple og smiler. Hun sitter på kne på gresset sammen med en ung, smilende gutt. I en balje foran dem er det fullt av epler.
Bildetekst: Aina Mari Kleiv og sønnen Remi (11) er gjerne ute på tur. Det å plukke epler i naboens hage sammen er nok mest til ære for fotografen. Foto: Line Lyngstadaas.

Mer forberedt og mer forsiktig som synshemmet forelder

Tekst: May Britt Haug

Det er mange spørsmål og tanker som melder seg når en skal ha barn. Det å være synshemmet og være usikker på om en strekker til, gjør ikke saken noe enklere. Anne-Mette Bredahl (52) er psykolog, hun er blind, men det aller viktigste, hun er mamma til Marcus (8). 

På Skøyen i Oslo bor den multinasjonale familien på tre. Anne-Mette er dansk, mannen er engelsk, og sønnen er født og oppvokst i Norge.

Anne-Mette hadde en rekke tanker og spørsmål da hun skulle ha Markus. Det var mange praktiske spørsmål som meldte seg: Hvordan går en med barnevogn når man bruker stokk eller førerhund? Hva gjør en når barnet skal ha mat med skje – det å treffe munnen? Når man er på lekeplassen, hvordan holder en øye med barnet sitt da?
Selv valgte Anne-Mette å stelle spedbarnet sitt på gulvet, i frykt for at han skulle falle ned. I barselgruppen syntes de dette var veldig rart, men tre av de andre barna falt ned fra stellebordet, så etter hvert stelte alle barna på gulvet.

– Jeg tror faktisk vi synshemmede er bedre forberedt enn andre. Vi tenker nøye gjennom ulike situasjoner, og vi finner løsningene, forteller Anne-Mette i et intervju med Radio Z.

Skapte informasjon til synshemmede foreldre
Hun spurte jordmor, hun spurte helsesøster, hun kontaktet det som i dag er Statped, Blindeforbundet og andre, for å få svar på sine spørsmål. Alle hadde informasjon om det å få et synshemmet barn, men det fantes svært lite informasjon om det å skulle bli forelder som synshemmet.

I mangel på informasjon bestemte hun seg for å skape noe selv. Hun intervjuet en rekke 
synshemmede foreldre, hele 46 familier. Dette ble grunnlaget for en veileder for 
andre i samme situasjon. Den tar for seg blant annet planleggingen av det å få barn, barselstiden, oppveksten og ungdomstiden.

– Det er en samling av overveielser og praktiske løsninger som foreldrene har gjort seg, forteller hun.

Ikke vær redd for å be det offentlige om assistanse
Noen synshemmede foreldre har opplevd, eller kan være redde for, å få besøk av 
barnevernet etter at bekymrede naboer, eller kanskje skole eller barnehage har meldt i fra. Gjerne med bakgrunn i usikkerhet og uvitenhet om det å ikke se.

– Det er lett å tenke at barnevernet er en kontrollinstans, men de har mange resurser og muligheter for å sette inn støttetiltak, forteller hun, også med profesjonserfaring fra TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser på Sunnaas Sykehus.

Tiltak hun trekker frem, som vil kunne ha stor nytte for familien, er brukerstyrt personlig assistanse (BPA), avlastningsfamilie, støttekontakt og hjemmehjelp.

Anne-Mette får ikke fullrost BPA-ordningens betydning for henne nok. Brukerstyrt personlig assistanse gjør at hun kan få avlastning med renhold, klesvask, matlaging, trening, og å følge Markus til ulike fritidsaktiviteter. Hun hadde ikke klart å stå i full jobb uten assistanseordningen.

– Jeg kan gjøre det som passer for meg og min familie –akkurat når det trengs, sier hun tilfreds.

– Ikke nøl med å søke. Vær konkret på hva du trenger, og hvor mange timer du trenger til hva. Bruk eksempler, forteller hun med overbevisning.

Gode hjelpere for hverandre
Anne-Mette avdekket også i arbeidet med veilederen at det var flere som opplevde sorg når de fikk barn. Tankene og følelsene rundt at en aldri skal få se sin sønn eller datter. Hun mener dette er viktig å snakke om.

– Vi må tørre å dele opplevelsene, og sammen hjelpe hverandre å finne måter å løse det på, sier Anne-Mette.

Bilde:  En mor gir sin sønn en god klem. Begge er i fritidstøy utendørs.
Bildetekst: Anne-Mette Bredahl og sønnen Marcus bruker mye tid sammen på fritidsaktiviteter og gode stunder. Foto: Privat.

I ramme:
Foreldre med synshemning 
– Veileder basert på foreldres egne erfaringer
Elektronisk utgave på www.sansetap.no.
Lyd eller i punkt hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).

I ramme:
Facebook-gruppe

«Synshemmede foreldre» 
Erfaringsutveksling for synshemmede foreldre.

Tema: Foreldrerollen

Foreldrekontakter
Når en får barn med synshemming, eller selv er synshemmet og har fått barn, kan det være godt å ha noen i samme situasjon å prate med. Blindeforbundets foreldrekontakter har erfaring i å håndtere dette på en fin måte, og er trygge i sin situasjon. De sitter på masse kompetanse, som de gjerne deler med «nye» foreldre. Kontakt Astrid Vestbø Rognerud på rehabiliteringsavdelingen i Oslo, så formidler hun kontakt.

Nyhetsbrev til foreldre
Blindeforbundet lager et nyhetsbrev til deg som forelder. Det kommer på e-post cirka fire ganger i året. Her er det informasjon av ulik art som er viktig for deg og din familie, som rettigheter, tilbud og ulike aktiviteter, samt invitasjoner til kurs. Du får nyhetsbrevet ved å melde deg på via blindeforbundet.no (nederst på forsiden finner du en lenke med navnet «nyhetsbrev»).
 
En av gjengen. Veileder for å hindre mobbing blant synshemmede barn og unge
Veilederen er laget på bakgrunn av undersøkelser som Blindeforbundet fikk gjennomført i juni 2016. Den er rettet mot foreldre, barnehage, skole, PPT og Statped. Veilederen redegjør for funnene fra undersøkelsene. Den gir forslag til tiltak som kan hindre  mobbing ut i fra ungdommen og foreldrenes egne erfaringer.

Bilde: Forsiden av heftet med bilde av Minersa sittende i en trapp.

Sosial inkludering  av synshemmede elever i barne- og ungdomsskolen
Veilederen skal være en hjelp til skoler som tar i mot synshemmede elever og til foreldre med synshemmede barn. Den er laget på bakgrunn av undersøkelse om sosial inkludering som Blindeforbundet fikk gjennomført i 2014. Veilederen skal gi tips, ideer og erfaringer som er nyttige når en elev med synshemning skal begynne på barne- eller ungdomsskolen. 

Begge veilederne er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.  Du finner dem på Blindeforbundet sine nettsider www.blindeforbundet.no under «brosjyrer».

Husk at Blindeforbundet også har brosjyren «Vi finner veien sammen» med gode tips og råd, samt erfaringer.
Bilde av forsiden av brosjyren.

Blindeforbundets tilbud til barn, ungdom og foreldre 
vil du finne i brosjyren «Aktiv 2017».Denne er klar ved årsskiftet. 

Evenes syn- og mestringssenter arrangerer hvert år familiekurs 
Datoer for de ulike kursene vil du finne i «Kurskatalogen 2017» som er klar ved  årsskiftet.

Med klokke som skaper oppmerksomhet
Tekst: May Britt Haug


Den tradisjonelle klokka på armen er bortkastet for Anne Bakke (61), og lagt på hylla etter at hun gjentatte ganger kom for sent til legen. For henne er det den taktile, moderne utformede, klokken Bradley som gjelder. En annerledes klokke hvor viserne er byttet ut med kuler og magneter.

Bilde: Portrett av Anne Bakke med klokka på armen. Foto: Line Lyngstadaas.

– Jeg «føler» på tiden, med å kjenne på kulen, forteller Anne til Radio Z.

I 1972 satt Anne og så på tv, bare 17 år gammel. Plutselig fikk hun det hun selv karakteriserer som «Picasso-syn». Alt ble forvrengt. Det viste seg å være toksoplasmose, et virus som gjerne katter bringer med seg. Viruset forårsaker blødninger i øyet. Synet varierer fra dag til dag, enkelte dager kan hun bare glemme å lese avisen. Skarpsyn har hun ikke.
– Jeg observerer mer enn jeg ser, for det jeg ser er som å se gjennom rennende vann. Det blir aldri helt klart, forteller Anne oss.

Klokke som skaper oppmerksomhet
Klokken Anne bruker er laget i titan, som er et svært solid materiale, dermed er den støt- og sprutsikker. De to kulene som erstatter viserne er plassert, en på fronten (minuttviseren), og en på sidekanten (timeviseren). Klokken stilles på tradisjonell måte.

Flere ganger har Anne opplevd at fremmede ungdommer kommenterer at klokken er så stilig. Barnebarna er også interessert i den moderne klokka.
– De kommer med sine små fingre og vil kjenne på kulene, som spretter tilbake om de kommer ut av posisjon, forteller hun med et stort smil.

For Anne var det rehabiliteringskurs som gjorde at hun i dag er aktiv i Blindeforbundet. For å bruke hennes ord om den berømmelige terskelen: «Terskelen for å bli med, men også for å ta i bruk hjelpemidler.»
– Du går gjerne litt alene og føler på det å ikke se, du hører at det er andre, men det går gjerne ikke helt inn over deg, forteller hun oss fortrolig.

Hvordan få klokken som hjelpemiddel?
Du må søke på ordinær måte hos NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Søknadsskjema er det samme som for andre synstekniske hjelpemidler, og finnes på www.nav.no. Klokken har NAV-nummer 206897, og leveres av Adaptor Hjelpemidler.

Bilde: Nærbilde av en arm med klokke på. Foto: Line Lyngstadaas.

Øyelegene har fått øynene opp for Blindeforbundet
Tekst: May Britt Haug

Siden starten på 2000-tallet har Norges Blindeforbund hatt stand på høstmøtet til 
Norsk Oftalmologisk forening (øyelegeforeningen).
– Vi har i disse årene formidlet kunnskap til landets øyeleger om vårt rehabiliteringsarbeid, og viktigheten av dette arbeidet. Flere og flere kommer nå innom standen og spør om tips og råd, forteller Astrid Vestbø Rognerud, rådgiver ved rehabiliteringsavdelingen i Oslo.

– De slår av en prat, får se på hjelpemidler, i tillegg til at vi har med brosjyrer som de kan gi videre til sine pasienter, forteller Astrid oss.

Men det var ikke helt slik for rundt 14 år siden. Astrid og hennes kollegaer har i alle år formidlet kunnskap om Blindeforbundet og hvor viktig rehabilitering er for livsmestring. Legene, på sin side, er opptatt av at nedsatt syn og blindhet skal få den aller beste medisinske behandlingen.

– Vi vet at det er like viktig med en god rehabilitering når det medisinske apparatet ikke kan gjøre mer. For at øyelegen skal henvise videre til synsrehabilitering, er det viktig at øyelegen vet hva synsrehabilitering er. Dette har vært mangelvare og langsiktig arbeid har vært nødvendig, forteller Astrid.

Blitt et langsiktig samarbeid
Høstmøtet er et viktig fora å være til stede på, og det er foreningens største årlige 
arrangement. I tillegg til å ha stands, har Blindeforbundet de siste årene fått tid på talerstolen og formidlet saker som vi brenner for. Èn av disse er behovet for henvisningsrutiner. Og henvisningsrutiner har en klart å få på plass ved Haukeland universitetssykehus i Bergen, som nå etter gode relasjoner også vil komme på Ullevål etter hvert.

Blindeforbundets deltagelse på høstmøtet har resultert i fagdag for kvinnelige øyeleger på Hurdal syn- og mestringssenter, hvor de selv fikk prøve seg i praksis. I tillegg har informasjonsavdelingen levert artikler til bladet Øyeposten, samt nettsidene til foreningen. 

Bilde: Portrett av to damer på stand.
Bildetekst: Øyelegeforeningens leder Bente Haughom og vår egen rehabiliteringsrådgiver Astrid Vestbø Rognerud hadde flere gode samtaler under årets høstmøte på Soria Moria i Oslo. Bak dem er en roll up fra Blindeforbundet som presenterer vårt familiearbeid. Foto: Line Lyngstadaas.

Forslag til statsbudsjett 2017
Tekst: Jørgen Juul 

Like sikkert som at løvet på trærne blir gult og rødt på høsten, legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for det kommende året. I år skjedde det torsdag 6. oktober, og et stort antall ansatte i Blindeforbundet satt klare ved PC-en for å lete etter funn av betydning for synshemmedes hverdag. 

— Dagen da budsjettforslaget ble lagt fram, kan i beste fall oppsummeres som kaotisk og uoversiktlig, sier interessepolitisk rådgiver Espen Lahnstein. I dagene som fulgte, summet vi oss og gikk i dybden av de forskjellige funnene. I poster der budsjettforslagene kan få negative konsekvenser for synshemmedes hverdag, melder vi oss på til høringer i de forskjellige komiteene i Stortinget. Vi får fem minutter til å legge fram vårt syn på saken, og komitemedlemmene stiller spørsmål ved behov.

I år var Blindeforbundet til stede i syv komiteer.

Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT) 
TT-saken har, og har hatt, høyt fokus i Blindeforbundet de siste årene.  Regjeringen har satt av 45,2 millioner kroner i budsjettforslaget for 2017, og det er dobbelt så mye som i inneværende budsjettperiode. I høringen vi deltok i på Stortinget, kom vi med en henstilling om at beløpet økes til 90 millioner og at det legges opp til en opptrappingsplan fram mot 2020, som har til hensikt å åpne for en ordning med dør-til-dør transport for hele landet.

Bortfall av gratis fysioterapi
Regjeringen har i sitt budsjettforslag fjernet listen over diagnoser som gir rett til gratis fysioterapi. Blindeforbundet har i fellesskap med Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon (FFO) og deres medlemsorganisasjoner, drevet påvirkningsarbeid for å få stortingsflertallet til å opprettholde diagnoselisten.

— Hvis regjeringens forslag til budsjett blir vedtatt, vil ikke blinde og svaksynte lenger ha dette tilbudet som de har hatt i mange år, sier Lahnstein.

Reduserte rammevilkår
— Vi har i mange år arrangert et stort spenn av voksenopplæringskurs i alle organisasjonens ledd. Det kan være store kurs på syn- og mestringssentrene våre, eller mindre kurs ute i fylkes- eller lokallagene. Eksempler er opplæring av tillitsvalgte, mange forskjellige typer mestringskurs for medlemmer, kurs i å lære å bruke en iPhone og lignende, sier Grethe Lyngedal, senior prosjektkoordinator i Blindeforbundet. 

— For dette har vi mottatt midler som har gitt lavere egenandel for kursdeltagerne, og dette er viktige midler for oss og medlemmene, sier Lyngedal. 

Tilskudd til studiearbeid har vært under press i mange år. Forskjellen nå er at i 
regjeringens forslag, holdes potten på 2016-nivå og pris- og lønnsjusteres ikke. I realiteten betyr dette en nedgang fra i fjor. Vi har som et minimumsmål å få posten pris- og lønnsjustert. 

Mindre fokus på universell utforming (UU)
Kompetansetilskuddet i Husbanken fjernes med begrunnelse i at dette er et kommunalt ansvar. Prosjekter som allerede har fått tildelt midler, vil gjennomføres som planlagt. Det er her Blindeforbundet får midler til en del av sine kurs, og enkelte øvrige prosjekter. Det er også utgitt brosjyremateriell som har fått finansiering herfra. Siden midten av 80-tallet har Blindeforbundet mottatt i gjennomsnitt en halv million kroner årlig over denne posten.  

Bilde: Gruppebilde av tre menn på Stortiinget. 
Bildetekst: På Stortinget under fremleggelse av forslag til statsbudsjett Spesialrådgiver Stian Innerdal leser grundig statsbudsjettet, samtidig som han snakker iherdig med seksjonsleder Sverre Fuglerud. Bak dem, i midten av bildet, står assisterende generalsekretær Karsten Aak i telefonen. Foto: Line Lyngstadaas.

I ramme:
Rusa på frihetsfølelsen

Rita Vindholmen og Tor Inge Arntsen er begge aktive i Aust-Agder fylkeslag. De jubler over utvidelsen av nasjonal TT-ordning, hvor Aust-Agder ble med fra høsten 2016. Nå håper de at flere får bli med i TT-ordningen. 

Bilde: To glade mennesker ute i gata med hvite stokker hevet i glede. Bak dem står en taxi. Foto: Stein Harald Øigård.

Spennende forskning på kunstig syn
Tekst: Gunnar Omsted 

Et amerikansk selskap jobber med å utvikle en enhet som skal kunne gi kunstig syn til personer som er helt blinde fra nesten hvilken som helst årsak. 

Det innovative amerikanske selskapet Second Sight ble verdenskjent for netthinneprotesen Argus II, som skal kunne gi kunstig syn. Selskapets nye enhet, som heter Orion I, går enda lenger. Her omgås synsnerven – ja, faktisk hele det visuelle systemet – ved at hjernens visuelle korteks stimuleres direkte. Dette vil, ifølge en pressemelding fra selskapet, gjøre at selv personer uten noen som helst synsfunksjonalitet vil kunne se.

Den første pasienten som har mottatt den eksperimentelle behandlingen, er en helt blind tretti år gammel mann. Etter implantasjon av enheten, skal 30-åringen ha vært i stand til å oppfatte og lokalisere lyse punkter. 

Nå venter videre utvikling og etter hvert en klinisk studie, forteller dr. Robert Greenberg, styreleder i Second Sight, i pressemeldingen. 

– Det er sjelden at den teknologiske utviklingen har slike omveltende muligheter. Denne første testen på mennesker bekrefter at vi er på rett spor med Orion I. Ved å omgå synsnerven og direkte stimulere den visuelle korteksen, har Orion I potensial til å gi syn til pasienter som er blinde av nesten hvilken som helst grunn – inkludert glaukom, kreft, diabetisk retinopati, eller traumer, sier Greenberg. 

Mer informasjon finner du på www.2-sight.com

Assistanse på togstasjonen
Tekst: May Britt Haug

Jernbaneverket tilbyr deg følge fra du kommer til togstasjonen og inn på toget på Oslo S, Oslo lufthavn, Drammen, Bergen, Trondheim, Lillehammer. Og nå også på Asker og Sandvika.

Bestill hos Jernbaneverket på telefon 477 70 098, assistanse@jbv.no, eller via bestillingsskjemaet på nettsidene, www.jbv.no.

Det er en 24-timers bestillingsfrist for å garantere assistansen en trenger til rett tid.

Åpningstid for bestilling: hverdager kl. 8-17 og lørdag og søndag kl. 9-15.

Utgivelsesplan for Synspunkt 2017

Nr. 1, 2017: Deadline mandag 23. januar. Utgivelsesdato mandag 13. februar.

Nr. 2, 2017: Deadline mandag 20. mars. Utgivelsesdato mandag 10. april.

Nr. 3, 2017: Deadline tirsdag 6. juni. Utgivelsesdato mandag 26. juni.

Nr. 4, 2017: Deadline mandag 7. august. Utgivelsesdato mandag 28. august.

Nr. 5, 2017: Deadline mandag 2. oktober. Utgivelsesdato mandag 23. oktober.

Nr. 6, 2017: Deadline mandag 20. november. Utgivelsesdato mandag 11. desember.

Punktutgivelser 2017

Norges Blindeforbunds Trykkeri i Bergen produserer en rekke punktskriftblader som det er mulig å abonnere på:

•	Radiobladet. 52 utgaver i året.
•	TV-bladet. 52 utgaver i året. 
Eget program på TV-bladet NRK Super vil dessverre utgå fra nyttår grunnet svært lav leseroppslutning.
•	Magasinet, diverse ukebladstoff. 24 utgaver i året.
•	Krim-punkt, kriminalnoveller, noe med kortskrift nivå 1. Føljetong med hvert 
nummer. 24 utgaver i året.
•	Verden og Vi, kulturelt og vitenskapelig stoff. Kortskrift nivå 2. 10 utgaver i året.
•	Vi Kvinner, blad for kvinner. 10 utgaver i året. Med abonnementet følger to 
håndarbeidshefter, henholdsvis en vår- og en høstutgave.
•	Sjakkpunkt, et blad for de sjakkinteresserte. Utgis av Norske synshemmedes sjakkforening. 4 utgaver i året.
•	Livet, et kristent blad. Utgis av KABB. 10 utgaver i året.
•	Lest og følt. Lettlest blad, type Se og hør. 23 utgaver i året. Dobbel linjeavstand. 
•	SynHør-bladet. Utgis av Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde. 6 utgaver i året.

Noen av bladene har årsabonnement.
Punktblader bestilles hos medlemssenteret på telefon 23 21 50 50 eller på e-post 
medlem@blindeforbundet.no.

Trykkeriet utgir og produserer også en veggkalender i vanlig skrift med punktskrift. 2017-utgaven koster kr 180. Dessuten har Trykkeriet produsert et utdrag av Almanakk 2017. Utgitt av Universitetet i Oslo. Denne er på to hefter og koster kr 65. Her medfølger to typer lommekalendere!

Bestilling av kalender og/eller almanakk gjøres ved henvendelse til trykkeriet på 
trykkeriet@blindeforbundet.no, eller telefon 55 54 69 10.

På plakaten

Var du med på en helt spesiell flytur i barndommen?
Etter at pilot Gunnar Eigil Støltun kjøpte lodd av en selger fra Blindeforbundet, bestemte han seg for å invitere synshemmede barn med på en luftig opplevelse de aldri skulle glemme. Det ble en magisk lørdag med avgang fra Eggemoen. Vi lurer på om du eller noen du kjenner var med på denne turen? Det var en tur som står risset inn i minne, sterkere enn noe annet, hos pilot Støltun.

Var du eller noen av dine med på denne uforglemmelige flyturen? Kontakt redaksjonen på info@blindeforbundet.no, eller telefon 23 21 50 00.

Ledige stillinger i Norges Blindeforbund:
Det søkes etter daglig leder og trykkerimedarbeider ved Norges Blindeforbunds trykkeri i Bergen. 
Se www.blindeforbundet.no for utlyst stillingstekst. Søknadsfrist: 2. desember.

Informasjon til deg med førerhund
Planlagt behandling av førerhunden skal alltid først godkjennes av NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark, og førerhundskolen du har fått hund i fra skal ha informasjon om hundens sykdom.

Hunden blir synlig i mørket med refleksvest
Ekstra mange hunder blir påkjørt i mørketiden. Vår samarbeidspartner, dyresykehuset AniCura, har laget refleksvester til firbente venner og noe av inntekten går til Blindeforbundet. Refleksvestene finnes i syv ulike størrelser og er laget slik at de passer alle hunderaser.

Refleksvesten kan du kjøpe i vår nettbutikk: HYPERLINK "https://butikk.blindeforbundet.no/refleksvester-til-din-hund" https://butikk.blindeforbundet.no/refleksvester-til-din-hund

Bilde: En hvit hund med gul refleksvest fra AniCura som det står «AniCura – hjerte – førerhund på».

Vi har fått ny brosjyre
Estetisk, trygt og tilgjengelig i kortutgave.
Finnes og bestilles på blindeforbundet.no

Bilde av forsiden av brosjyren illustrert med en kvinne som studerer en informasjonstavle.

Info fra medlemssenteret 

Snart er det nytt år og medlemskontingentene for 2017 kommer i postkassen i løpet av desember. I år har vi lansert verv en venn der alle kan verve medlemmer og vi har hatt gleden av å ønske mange nye medlemmer velkommen til oss. 

Har du spørsmål om dine medlemsfordeler, ønsker du informasjon om våre tilbud eller om dine muligheter og rettigheter.  

Husk at vi er her for deg på telefon 23 21 50 50 eller send oss en epost på 
medlem@blindeforbundet.no.

Vi ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år.

Ellen Skaug Gumøy Sørflaten
Avdelingsleder medlemssenteret

Medlemstilbud fra Adaptor

Dagslyslampe med stor lysmengde som kan justeres trinnløst. Du kan også velge vinkel, samt hvor lenge lampen skal lyse. UV-filter. Dagslyseffekten gjør lampen godt egnet for å bedre belysningen på et ønsket område, men er primært ment for å øke energinivået på mørke vinterdager.
320mm bred, 560mm høy, og 180mm dyp.

Førpris kr. 2.950. 
Nå 395 kroner.

Bestill hos Adaptor Hjelpemidler på telefon 23 21 55 55, hjelpemidler@adaptor.no.
Tilbudet gjelder til 11. februar 2017.

Produktbilde av lampa. Den har avrundet topp og hjørner.

Som medlem i Norges Blindeforbund får du:

• 15 prosent rabatt på en rekke produkter hos optikerkjeden C-Optikk.
• 15 prosent rabatt på undersøkelse ved Aleris Øyeklinikk/ Retinaklinikken. Telefon 22 54 19 10.
• Helsetelefonen gir deg råd om helse og sykdom. Telefon 815 11 859. Du betaler ordinære tellerskritt.
• I DNB-filialen blir din giro belastet konto gebyrfritt ved visning av medlemskort.
• Rabatter på Medox kosttilskudd.
• Enklere tilgang på lydbøker hos Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB).
• Hver 10. fôrsekk fra Royal Canin er gratis for deg med førerhund.
• Rabatter hos hotellkjedene Thon, Scandic og Choice.
• Habiliteringskurs/mestringskurs til medlemspris. 
• Ferieopphold på våre sentre til medlemspris.
• Rabatter på ferieleiligheter på Solvik syn- og mestringssenter.
• Aktivitetstilbud i fylkeslagene til Norges Blindeforbund. 
• 10 prosent rabatt på iCare-produkter.

For mer detaljer, se www.blindeforbundet.no eller ring medlemssenteret på 23 21 50 50.

Anne Kat. Hærland på turnè – få vennepris

Komikeren gir vennepris til Blindeforbundets medlemmer og ledsager på sitt show «Gud bedre». Billettene bestiller du hos de respektive spillestedene. Du må oppgi en egen kode for å få rabatt. Medlemssenteret har, eller kommer til, å sende ut e-post eller sms med opplysninger. Eller du kan ringe medlemssenteret på 23 21 50 50.

Foreløpig turnèliste:
09.–10. desember, Ibsenhuset, Skien
14.–17. desember, Latter i Oslo
01. februar, Ullensaker kulturhus
02. februar, Maihaugsalen, Lillehammer
03. februar, Oppdal Kulturhus
04. februar, Kimen Kulturhus, Stjørdal
08. februar, Parkteateret, Moss
09. februar, Kulturhuset Blå Grotte, Fredrikstad
10. februar, Brygga Kultursal, Halden
11. februar, Askim kulturhus
16. februar, Sogndal Kulturhus
17. februar, Førdehuset
18. februar, Fosnavåg Konserthus
23.–24. februar, Parken Kulturhus, Ålesund
25.–februar, Ulsteinvik
02. mars, Osena i Os
04. mars, Festiviteten, Haugesund
09. mars, Buen, Mandal
10. mars, Sannes Kulturhus
16. mars, Mo i Rana
18. mars, Stormen, Bodø
22. mars, Arktisk Kulturhus, Hammerfest
23. mars, Alta Kultursal
24. mars, Tromsø
30. mars, Lofoten Kulturhus
31. mars, Kulturfabrikken, Sortland
01. april, Harstad Kulturhus
21. april, Bjørsonhuset, Molde
22. april, Olavshallen, Trondheim
27. april, Elverum Kulturhus
28. april, Kolben på Kolbotn
29. april, Nøtterøy kulturhus

Bilde: Portrett av Anne Kat. på scenen.
Bildetekst: Kjøp billetter til vennepris: Anne Kat. gir Blindeforbundets medlemmer og ledsager spesialpris på sitt show «Gud bedre».

Kurs og aktiviteter 1. kvartal 2017

Hurdal syn- og mestringssenter
05.01. - 08.01.	Introduksjonskurs
09.01. - 20.01.	Grunnkurs 67+
09.01. - 13.01	IKT
16.01. - 20.01.	Kartlegging, hjernerelaterte synsvansker
16.01. - 27.01.	2. påbygging 67+
23.01. - 27.01.	Yrkesaktiv påbygging B
30.01. - 10.02.	Påbygging, hjernerelaterte synsvansker
02.02. - 05.02.	Introduksjonskurs
06.02. - 10.02.	IKT
13.02. - 24.02	Yrkesaktiv 2. påbygging 
13.02. - 24.02.	Påbygging, hjernerelaterte synsvansker
23.02. - 26.02.	Introduksjonskurs
27.02. - 10.03.	1. påbygging 67+
27.02. - 03.03.	IKT 
06.03. - 17.03.	Grunnkurs 67+
09.03. - 12.03. 	Yrkesaktiv Introduksjonskurs 
13.03. - 24.03.	Påbygging, hjernerelaterte synsvansker
20.03. - 24.03. 	Yrkesaktiv Kartlegging
27.03. - 31.03. 	IKT

Solvik syn- og mestringssenter
12.01. - 15.01.	Introduksjonskurs
16.01. - 27.01.	1. påbygging
30.01. - 03.02.	IKT og digitale hjelpemiddel (data) 
06.02. - 17.02.	Grunnkurs syn og hørsel
27.02. - 10.03.	Grunnkurs 
13.03. - 24.03.	2. påbyggingskurs
27.03. - 07.04.	2. påbygging syn og hørsel

Evenes syn-  og mestringssenter
19.01. - 24.01.	Temakurs IKT/hjelpemidler 
26.01. -  08.02.	Tilpasningskurs 1. påbygging 
09.02. - 22.02.	Tilpasningskurs grunnkurs 
23.02. - 28.02.	Temakurs familie 13 – 18 år 
02.03. - 07.03.	Temakurs mobilitet 
09.03. - 22.03.	Tilpasningskurs 2. påbygging 
23.03. - 26.03.	Tilpasningskurs introduksjonskurs 

Hvordan sikre festantrekkene i julehøytiden
Tekst: Farah Ramadan

Bilde: Portrett av Gry Berg. Hun smiler. Foto: Farah Ramadan

Julehøytiden nærmer seg. For mange betyr dette at julebord og andre festlige sammenkomster står for tur. Å vite hva en skal ha på seg kan være utfordrende. Rehabiliteringsleder Gry Berg, som selv har RP, deler sine beste tips med oss.

Bruk butikker som du kjenner godt, hvor du har fått god hjelp før.
– Jeg kan ikke se mitt eget speilbilde, men jeg kan kjenne på plaggene og føle hvordan de sitter på. Men ofte er det greit å få en tilbakemelding på om for eksempel kjolen faller bra. Jeg har derfor noen faste butikker jeg handler i, hvor jeg vet jeg får ærlige tilbakemeldinger, sier Gry.

Ikke vær redd for å stille spørsmål – helt ned på detaljnivå.
– Jeg spør om alt fra om kjolen er gjennomsiktig, til hvilke strømpebukser den passer best med. Det er viktig å være trygg på at det man har på seg er ok, legger hun til.

Kjøp deg hele antrekk, inkludert tilbehør. På denne måten er det lettere å ha oversikt og organisere det i klesskapet. 
– Hvis jeg ikke finner alt i butikken jeg er i, tar jeg med meg plagget til en annen butikk og fullfører antrekket der, forteller Gry.

Hjemme gjør Gry seg kjent med plaggene og lager taktile markeringer. For eksempel ved å klippe merkelappene eller vaskeanvisningene på forskjellige måter. Dermed kan hun enklere matche klær når hun skal bruke dem. Festtøy blir ofte hengt i hele antrekk i skapet.

I ramme:
Redaksjonen ønsker deg og dine en riktig god jul og et godt nytt år.
Illustrasjon av to blanke juleklokker med kristtorn og granbar.

Annonsebilag Medox

Bilde: Bestefar leser fra et nettbrett for barnebarnet sitt.

Antocyaner - godt for synet!

En sans som svekkes betydelig med alderen, er synet. Et sunt og næringsrikt kosthold kan hjelpe deg med å opprettholde de sunne cellene og vevet i øyet, og noe av det beste er bær – og da særlig viltvoksende blåbær. Noe av grunnen til at Medox er godt for synet, er at antocyanene kan bedre blodsirkulasjonen og styrke blodårene i kroppen. Dette påvirker også øynene. Årsaken til at synet svekkes med alderen skyldes blant annet at pupillen skrumper, lysfølsomheten i netthinnen synker, samt at evnen til å skjelne kontraster blir svakere. Reduksjonen om natten er enda større, og det er derfor mange opplever betraktelig reduksjon i nattsynet.

Blåbær er tradisjonelt kjent for å kunne ha en positiv effekt på synet.
Norskutviklede og norskproduserte Medox består av de helsebringende
antocyanene som finnes i viltvoksende blåbær og solbær. Blåbærkapslene har
vært underlagt kliniske studier ved universiteter og universitetssykehus i blant annet Norge, EU, Kina og USA helt siden de kom på markedet i 2000. Hver eneste Medox-kapsel inneholder hele 80 mg antocyaner. De kraftige antioksidantene har en rekke gunstige fordeler for helsen, og kan hjelpe kroppen med å forebygge ulike helseutfordringer.

Nordiske blåbær hjalp for synet
Noe av grunnen til at Medox er godt for synet, er at antocyanene kan bedre blodsirkulasjonen og styrke blodårene i kroppen. Dette påvirker også øynene. En av dem som har opplevd den gode effekten av kosttilskuddet på synet, er Vivi Ann Waggestad.

Det hele startet da muskelterapeuten Vivi Ann fikk synsproblemer for mer enn 15 år siden. Rådene fra andre var mange, og både akupunktur og blåbær ble nevnt gjentatte ganger. Vivi Ann var skeptisk. Med lys og lykte lette faren hennes etter noe som kunne hjelpe synet hennes, og kom over Medox. Som skeptiker av natur, begynte hun å spise blåbærkapslene mest for å blidgjøre faren sin, men hun har ikke angret.

Bilde: En kvinne lener seg mot stammen til et tre.

Antioksidanter er godt for synet
Frukt og grønt er som kjent viktige kilder til antioksidanter og antocyaner, og blåbær viser seg å ha veldig høyt innhold av dette – og spesielt gjelder det de nordiske, viltvoksende blåbærene som gjør både munn og fingre lilla. Derfor er blåbær gull verdt
for synet. Hvor mørk farge bærene har, har stor betydning, for det er nemlig i de naturlige fargestoffene at vi finner antocyaner. Og som en tommelfingerregel kan vi si at jo mer fargestoff bærene inneholder, desto mer antocyaner får du med på kjøpet.
Det norskproduserte kosttilskuddet Medox er proppfull av blåbær, hver og én kapsel inneholder hele 80 milligram antocyaner.

Legg grunnlaget for å bevare et godt syn i mange år fremover ved å høste av de positive egenskapene til antocyanene. Ved å ta den daglige dosen Medox, tar du også et viktig
steg mot en bedre helse.

Medox er antioksidanter på kapsel
Medox er et hundre prosent naturlig produkt, fremstilt av antocyaner fra skallet på viltvoksende blåbær og solbær. Gjennom en egen patentert prosess blir antocyanene
hentet ut samtidig som molekylene i virkestoffet bevares. De rene antioksidantene blir gjort om til pulverform og konsentrert i kapsler.

Bilde: Medox-pakning.

Bilde: En ung kvinne leser en bok.

Medox beskytter cellene mot oksidering
Hvis du deler opp eller tar en bit av et eple og legger det fra deg, tar det ikke lang tid før fruktkjøttet blir brunt. Dette skyldes oksidering. Det er som om eplet ruster. Presser du litt sitronsaft over, forsvinner brunfargen. Medox virker på cellene dine som sitronsaften på eplet, det beskytter mot oksidering.

Antioksidanter bekjemper frie radikaler
Frie radikaler eller oksidanter dannes når næringsstoffene forbrennes til energi. Derfor
trenger du antioksidanter for å beskytte kroppen din mot helseplager.

Medox inneholder rene antocyaner som:
• lindrer ømme og stive muskler og ledd
• kan styrke immunforsvaret og dempe forkjølelsessymptomer
• er godt for synet
• virker lett blodtrykks- og kolesterolsenkende
• kan bedre blodsirkulasjonen og styrke blodårene

Vi produsere Medox selv – i Norge
Mange selskaper velger å sette ut produksjonen til land med billigere arbeidskraft. For Medox var det aldri noe alternativ. Ved å gjøre alt selv og holde produksjonen lokalt, sikrer vi at kvaliteten blir ivaretatt hele veien.

Spesialtilbud til deg som er medlem av Norges Blindeforbund!

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox-abonnement til spesialpris:
• 1 eske per måned kr 204 per eske
• 2 eller flere esker per måned kr 163 per eske

Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske inneholder 30 kapsler.

Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille kan du ringe til en av våre
hyggelige kundeservicemedarbeidere på tlf. nr. 48 11 99 00 (man - fre 08-16).
Husk å oppgi rabattkode 11622 for å få den lave prisen.

Du kan også bestille ved å klippe ut og sende inn kupongen under. Porto er allerede
betalt.

Svarkupong:

Ja, jeg ønsker å bestille Medox®-abonnement til redusert pris.
Jeg mottar tre måneders forbruk hver tredje måned, og det er ingen bindingstid.
1 eske pr mnd kr 204 pr eske + porto kr 39
2 esker pr mnd kr 163 pr eske + porto kr 39

Rabatt KODE: 11622

Fornavn og etternavn
Postadresse
Postnummer Poststed
Telefon E-post

Portomerke Posten.

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Annonser

Annonse Uloba

Bilde: En mann i rullestol leker med sin datter. Han løfter henne høyt i været. Begge smiler.

Lev livet.

BPA står for:
• Muligheten for å definere sin egen hverdag
• Ta styring og delta aktivt i samfunnet
• Leve et fritt og selvstendig liv
• Ta ansvar for sin egen tilværelse

Ulobas BPA handler ikke om pleie og omsorg, men om å ta kontrollen over sitt eget liv. Gi full likestilling og mulighet til å delta på alle samfunnsområder slik at hverdagen får en mening. BPA står for muligheten til å leve livet – helt og fullt!

Ta kontakt med oss på www.uloba.no eller ring oss på telefon 32 20 59 10.

Ulobas logo
Independent living Norge


Annonse Olympus

Produktbilde av diktafonen Olympus DM-7

Olympus DM-7 – diktafonen som leser tekst for deg

Olympus DM-7 er den stemmestyrte diktafonen som kan lese leser opp tekst fra txt., html., pdf., doc. og docx-filformat. DM-7 leser også opp menyen høyt, slik at den kan styres via stemmen din.
Via Olympus Audio Controller-appen kan du styre lydopptak via smarttelefonen eller nettbrettet ditt samt legge til bilder som visuelle huskelapper i opptaket.

OM DM-7:
· Talestyrt
· Tekst til tale
· Veier kun 105 gr
· Stereoopptak
· 4GB innebygget minn
· 999 filer i hver folder
· WiFi

Les mer om DM-7 og de andre diktafonene fra Olympus på
www.olympus.no


Annonse NLB  

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.

Bilde: En glad, voksen dame med høretelefoner sitter ute i solen og lytter til en lydbok.

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


Annonse Human Care

Human Care

Portrett av en vakker ung kvinne med en lyst, langt hår samlet i en flette.

Tekst i snakkeboble: 
Friheten som ble frarøvet meg da jeg ble syk fikk jeg vunnet tilbake, og brukerstyrt personlig assistanse har sørget for at jeg kan realisere meg selv og leve det livet jeg selv ønsker.
Ingrid

Human Care
Kontakt oss på telefon 950 43 000
– vi kan hjelpe deg med BPA
www.human-care.no

Logo Human Care


Annonse Aleris

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) BPA i Aleris - frihet til å  leve ditt liv!

Aleris har solid erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger i nær dialog med kommunene og BPA-mottakerne. Vårt mål er å gi deg som er funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv.
 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg som er funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv hjemme hos deg selv (utenfor institusjon), økt mulighet til å delta i samfunnsliv, kulturtilbud, jobb eller studier, og avlaster familie og pårørende. En god BPA-ordning kan bety enormt mye for den det gjelder.

Bilde: En blond kvinne med et nettbrett får assistanse av en blid, ung kvinne til å manøvrere nettbrettet.

Logo: Aleris

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

Annonse HAV

Habilitet • Ansvar • Velvære 
Brukerstyrt Personlig Assistanse

Totalleverandør av BPA og funksjonsassistent

Er brukerstyrt personlig assistanse interessant for deg? Ta kontakt med en av HAVs rådgivere i dag.

Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) gir de med nedsatt funksjonsevne/foresatte mulighet til å styre egen hverdag. De har lederansvar for assistenter som bistår med praktiske ting i hverdagen. 

Funksjonsassistent er for mennesker med sterk fysisk funksjonsnedsettelse. Arbeidstakeren skal selv være faglig kvalifisert, men kan få avlastning med praktiske oppgaver i arbeidslivet. 

Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv får bestemme hvordan dagen skal være.

Følg oss på Facebook: HAV AS

Bilde: Landskapsbilde: Bølger som bryter mot en strand.

Logo: HAV AS
HAV AS - WWW.HAVAS.NO - TELEFON 45 22 22 88 - EPOST: HAV@HAVAS.NO



Annonse Adaptor

HYPERLINK "http://www.hjelpemiddelkatalogen.no" www.hjelpemiddelkatalogen.no

Norges eneste spesialbutikk med hjelpemidler for synshemmede. 
Vi har et stort utvalg enkle hjelpemidler som du ikke finner andre steder. www.hjelpemiddelkatalogen.no

Produktbilder: 
Målemugge med tydelige tall.
Indikator som sier fra når kaffekoppen er full.
Klokke med tydelige tall.
Trådsneller og synåler.
Kniv for enkel kutting av jevne skiver på frukt og grønnsaker.
Tastatur med tydelige tall og bokstaver.


Telefon 23 21 55 55 
www.hjelpemiddelkatalogen.no
Pilestredet 75c, inng. 14 på baksiden

Logo: Adaptor Hjelpemidler AS
Eies av Norges Blindeforbund

Annonse KABB

KABB har lydbøker 
Kvalitet - aktualitet - bredde 

KABB lydbibliotek tilbyr et bredt spekter av lydbøker. 
• Mer enn 2000 titler 
• Romaner, biografier
• Kristen litteratur 
• Barne- og ungdomsbøker 
• Samme låneplattform som NLB 

KABB har gratis utlån til syns- og lesehemmede. Lydbøkene sendes hjem til deg i posten som engangs-CD. Bøkene kan også lastes ned fra appen Lydhør eller i MappaMi.

Bilder: Forsider av bøkene: «Hvis jeg har en sjel», «Mama Maggie» og «Det er mye man ikke må».

Kontakt oss på: 69816981 - bibliotek@kabb.no - HYPERLINK "http://www.kabb.no" www.kabb.no

Logo: KABB – Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte


Annonse Scandic

Bilde: Oversiktsbilde fra et hotellrom med en behagelig regulerbar seng og godt leselys.

Hoteller designet for alle!

Som Nordens største hotellkjede, vet vi at kravene til en bekymringsfri reise varierer fra gjest til gjest, spesielt om man er syns- eller hørselshemmet, er allergiker eller bruker rullestol. For å sikre at alle bor godt hos oss, har vi høyt fokus på universell utforming og har utarbeidet en egen tilgjengelighetsstandard for våre hoteller.

Velkommen skal du være!

scandichotels.no – garantert best pris

Logo: Scandic

Verv en venn - få et gavekort på kr 250. 

Ring vårt Medlemssenter på tlf. 23 21 50 50 og oppgi navn og adresse på nytt medlem samt ditt eget navn og medlemsnummer. Eller send en e-post til HYPERLINK "mailto:medlem@blindeforbundet.no" medlem@blindeforbundet.no.

Vervekupong:

Bilde av presentkortet som er gullfarget. I rød sirkel plassert delvis over bildet, står det skrevet: Verv en venn.

Verv en venn – og få ett gavekort*!

Kjenner du noen som har en diagnose eller utfordringer med synet, men som fortsatt ikke er medlem i Norges Blindeforbund? Da bør du verve dem.

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

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

Verv en venn!
– Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr. 250.

Informasjon om nytt medlem:	
Fornavn: 
Etternavn: 
Postadresse: 
Sted: 
Tlf.:
E-post: 
Fødselsdato:

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

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

Bilde: Postmerke for fri porto
Logo: Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo


