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Hjerneslag rammer uansett alder
Svein Olav Solheim var alene med 
døtrene på ett og tre år da han fikk slag

Siv og Henny: 
Bestemødre som stiller 
opp for sine små
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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.

Humana omsorg og assistanse, Strandveien 35, 1366 Lysaker, 
bpa@humananorge.no, humananorge.no.

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK/ISTOCK.COM

mailto:bpa@humananorge.no
https://www.humananorge.no
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Synspunkt

Et skikkelig kupp!
Når dette skrives, er det Black Friday-feber over 
landet. Vi ser bilder av folk som stormer til kjøpe-
sentrene i grålysninga for å gjøre kupp til rabatterte 
priser. De tviholder på tv-apparater og river til seg 
boblejakker. Sikkerheten er forsterket for folk tråkker 
hverandre nesten ned. Genialt eller galskap?, spør 
journalistene og psykologene om fenomenet. 

Da er det rene terapien å titte ut på de hvitrimede 
trærne i Sporveisgata og lese om Marie på tre år og 
«momo» Henny som koser seg med juleforberedel-
sene. Mormor er svaksynt, men ellers like tussete 
som bestemødre flest. 

Familien er også limet i de to andre fine historiene 
du kan lese om denne gang. Svein Olav og familien 
er sterkere sammensveiset enn noen gang etter 
at han fikk en rekke hjerneslag og livet snudde. Så 
har vi Anne Berit da, som i form av et julebrev til 
«de tusen hjem», forteller hva Blindeforbundet har 
betydd for henne og resten av familien. 

Ingen tvil om at når alt kommer til alt, så er 
kvalitetstid og nærhet de virkelige kuppene i livet. 
Ikke sjokk-salg og pang-tilbud. 

Mia Jacobsen
Kommunikasjonssjef

Vårt 
syn

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

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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Bakgrunnen for fagdagen var en under-
søkelse gjort av Nasjonalt kunnskaps-
senter om vold og traumatisk stress 
(NKVTS), som avdekket store psykiske 
problemer blant blinde og svaksynte. 
Undersøkelsen ble gjort blant Blindefor-
bundets medlemmer. 

Ikke bare negativt
Noen av de viktigste funnene var at to 
tredjedeler har opplevd mobbing, og at om 
lag halvparten er ensomme. I tillegg har 17 
prosent av synshemmede kvinner opplevd 
seksuelle overgrep, sammenlignet med 10 
prosent av kvinner i den øvrige befolkningen.

Til tross for disse nedslående tallene hadde 
forsker Audun Brunes også positive ting å 
legge fram i Ålesund.

– Synshemmede er generelt fornøyde med 
livene sine. På en skala fra én til ti ligger de 
omtrent på en sjuer, kun et halvt poeng bak 
den øvrige befolkningen. Når det gjelder 
mestringsevne ligger blinde og svaksynte 
for øvrig høyere på skalaen enn seende. 
Synshemmede sier også selv at de opplever 
en høy grad av sosial støtte fra menneskene 
rundt seg, sa forskeren fra NKVTS.

Legene har for dårlig tid
En av foredragsholderne på fagdagen var 
lege, psykiater og sexolog Haakon Aars. 
Han er kjent både som forfatter og gjennom 
medieopptredener blant annet i NRK radio. 
Aars snakket om konsekvensene av at fast-
legene har for mye å gjøre, og for liten tid 
til pasienten.

– Folk som mister synet gjennomgår 
naturlig nok en sorgprosess. Mange møter 
dessverre et helsevesen som ikke er så 
flinke til å se personene, men fokuserer kun 
på selve øyesykdommen. Der er imidlertid 
Blindeforbundet kjempeflinke. Jeg skulle 
ønske andre funksjonshemmede kunne 
oppleve like mye fokus på den psykiske 
helsen som synshemmede får her. 

Fagdagen ble arrangert av Blindeforbundets 
fylkeslag i Møre og Romsdal, i samarbeid 
med Lærings- og mestringssenteret i Helse 
Møre og Romsdal og Ålesund kommune. 

Fagdag om psykisk helse i Ålesund
Tekst og foto: Vegard Valestrand

For liten tid: Haakon Aars er lege, psykiater 
og sexolog. I sitt foredrag snakket han om 
at helsevesenet vårt ikke er så flinke til å se 
enkeltmennesket.

Psykisk helse blant synshemmede er ukjent farvann for mange. Derfor 
ble det viet en hel fagdag til temaet i Ålesund 7. november.
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Synsrehabilitering er det tredje området 
vi arbeider med, og her har vi hatt suksess 
med å arrangere fagdager både på sykehus 
og i lokallagene. Vi har et godt samarbeid 
med fagfolkene på øyepoliklinikken på 
Lillehammer og arrangerer årlige fagdager 
med dem. Vi arrangerer også fagdag for 
synskontaktene og optikere i samarbeid 
med NAV Hjelpemiddelsentral. Det er et 
stort behov for informasjon.

Oppland har i over 20 år samarbeid med 
Blindeforbundet i Hedmark om barne-, 
ungdoms- og familiearbeid. Vi har en 
felles «Midt i livet»-gruppe som har 
favnet 25 nye medlemmer i de to fylkene. 

Fylkeslaget er inne i en spennende periode. 
Endrede økonomiske betingelser gjør at vi 
må tenke nytt i måten vi jobber på. Vi vil 
bestrebe å være mer medlemsnære. Det 
sosiale er fremdeles viktigst!

Jeg vil benytte anledningen 
til å ønske dere alle en riktig 
god jul og godt nyttår.

Fagdag om psykisk helse i Ålesund
Tekst og foto: Vegard Valestrand

TT er den interessepolitiske saken vi har 
jobbet mest med. Dessverre har ikke Opp-
land kommet inn på den nasjonale prøve-
ordningen, men heldigvis har vi en meget 
god dialog med samferdselsetaten i vårt 
fylke. Dette gjør, tross alt, at vi ikke har 
den dårligste ordningen i klassen. Kanskje 
er det også grunnen til at Lillehammer er 
valgt ut som nasjonal pilot for assistanse 
på buss? Den gode dialogen gjør at de 
tar oss aktivt med på utformingen av 
transport-knutepunktene i fylket.

Tilgjengelighet er det andre området vi 
har jobbet mye med. Vi har nå fått et stort 
antall medlemmer med god kompetanse 
innen fagfeltet, samt at vi har et aktivt 
og engasjert tilgjengelighetsutvalg. Vi 
deler ut tilgjengelighetspris årlig hvis det 
er verdige kandidater. Vi har også jobbet 
med tilgjengelighet på digitale flater som 
for eksempel betalingsautomatene på 
legekontorene og minibanker. Opplæring 
i bruk av smarttelefoner på lokallagsnivå 
har vi også hatt fokus på. Slik opplæring 
er noe av det våre medlemmer er mest 
opptatt av for tiden. 

Oppland fylkeslag er et av de mindre fylkeslag i 
Blindeforbundet, med fem lokallag spredt utover 
et av de større fylkesarealene. Dette gir oss store 
utfordringer knyttet til at myndighetene har fokus 
på kollektivtransport i bynære strøk.
                                                Sven Terje Garmo

Fylkeslagslederen  
i Oppland har ordet
AV: Sven Terje Garmo | Foto: Bente Moe



6

Har 
du hørt 

at ... 
Tidligere konduktør, nå pensjonist, 
Jan Anders Arneberg ble på Tilgjen-
gelighetsdagen 15. oktober tildelt 
en digital rose av Blindeforbundet 
Hedmark for viktig utøvelse av sitt 
arbeid som konduktør. Styreleder Jo 
Øvergaard sa i sine rosende ord at Jan 
Anders har vært enestående, vennlig 
og hjelpsom i utøvelse av sitt arbeide. 

Blindeforbundet i Vest-Agder har den 
siste tiden satt fokus på områder av 
kollektivtransporten som fungerer 
godt og mindre godt for blinde og 
svaksynte. Den første delen av kam-
panjen på sosiale medier ble knyttet 
opp mot Verdens synsdag. I 2019 vil 
Vest-Agder også sette fokus på uni-
versell utforming i samfunnet.

Det nytter å klage! Marie Finstad 
fra Aurskog er synshemmet, og det 
samme er hennes to år gamle sønn. 
For å komme til barnehagen må de 
to blant annet gå langs en trafikkert 
vei. Derfor søkte Finstad kommunen 
om skyss, men fikk avslag. Etter hjelp 
fra Blindeforbundet klaget hun på 
vedtaket, og fylkesmannen ga henne 
medhold. Fylkesmannen slo fast at 
barnet har behov for skyss.  

Statnett har valgt å gi Blindeforbun-
det og iCare 200 000 kroner i stedet 
for å gi sine 1 400 ansatte en julegave.  
I tillegg har en stor bedrift, som ønsker 
å ære anonym, valgt å kjøpe 1 974 iCare-
luer til sine ansatte. Alt dette takket 
være Wenche Søvre på næringslivs-
avdelingen, det er hun som selger 
annonsene her i Synspunkt.

Magasinet Tara nominerte Rita Vind-
holmen fra Arendal til Årets modigste 
kvinne 2018. Rita vant ikke. På sin Face-
book-side skriver hun: «Jeg er ydmyk og 
stolt som var nominert sammen med 
disse modige damene». Vinneren ble 
fembarnsmoren Trude Jacobsen, som 
hoppet av en trygg jobb for å hjelpe 
flyktninger i Hellas på heltid.

Årets 
valpekalender! 

Kalenderen for 2019 
er ute nå. I år har den 
blant annet vært inns-
tikk i Pensjonisten og Vi over 60. 
Mer populær enn noen gang, allerede i 
mars i år ble den etterspurt. 

Bestill den på 23 00 06 00, 
giverservice@blindeforbundet.no

SØK STØTTE FRA LEGATER
Norges Blindeforbund forvalter en rekke legater for synshemmede. 
For detaljer om hva det kan søkes støtte til og hvordan du søker, les mer på 
www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundet.
Ønsker du oversikt over legatene i papirform/punkt kontakt info@blindeforbundet.no, 
eller ring 23 21 50 00.
     SØKNADSFRIST 1. MARS

mailto:giverservice@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundet
mailto:info@blindeforbundet.no
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Flere seire 
I budsjettforliket kom det også 50 millioner 
kroner til momskompensasjon for frivillig 
sektor. Dette kommer på toppen av den 
økningen som alt lå i budsjettet, og betyr at 
Blindeforbundet og andre organisasjoner 
får tilbake mer av den momsen som betales 
inn. I forliket er også støtten til biblioteket 
til Kristent arbeid blant blinde og svaksynte 
(KABB) lagt inn med 3,5 millioner kroner. 
Denne var foreslått kuttet i budsjettet 
som regjeringen la frem, så nå er KABBs 
biblioteksdrift reddet.

Nå retter vi blikket mot statsbudsjettet 
for 2020. Vi skal kjempe videre for at TT-
ordningen skal bli bra over hele landet og 
vi skal kjempe for andre viktige tiltak for 
synshemmede!

Budsjettforliket 
– en seier for synshemmede
Av: Sverre Fuglerud | Foto: Ingar Næss

1. juli neste år skal pengene gis til nye fylker 
som kommer inn i ordningen med statlig 
støtte til TT (dør-til-dør-transport). Dette er 
en økning som er dobbelt så stor som den 
som kom på plass fra 1. juli i år. Bare det å 
videreføre ordningen som nå er på plass vil 
kreve 230 millioner kroner i statsbudsjettet 
for 2020, men Blindeforbundets mål er at 
det skal komme et nytt løft for 2020 så hele 
landet kommer med.

Det er ikke mange år siden det ikke lå 
penger i statsbudsjettet til TT, så det har 
vært en utrolig flott utvikling. Økningen 
som kommer nå i 2019 er det den største 
vi har hatt hittil. Hvor mange fylker som 
nå kommer med, i tillegg til de åtte som 
allerede er med i ordningen, vet vi ikke. Det 
henger sammen med hvor folkerike fylkene 
er, men vi vet at det vil være mange syns-
hemmede og rullestolbrukere som nå får 
et mye bedre transporttilbud. 

Ordningen skal gi 200 turer per år per 
bruker med dør-til-dør-transport. Dette 
skjer gjennom å bruke drosje. I de åtte fyl-
kene som er med i den statlige ordningen 
får brukerne penger på kort som brukes til 
disse turene. I fylkene som ikke er med i den 
statlige ordningen er det fylket som gir et 
TT-tilbud, men det gir flere steder bare et 
par turer i måneden. Sverre Fuglerud, 

seksjonsleder samfunnskontakt.

VI MENER:

Statsbudsjettet har de seneste årene gitt synshemmede mange viktige 
seire og særlig har det skjedd gjennom forhandlinger regjeringen har hatt 
med KrF og Venstre. Denne gangen er det viktigste for mange av oss at 
satsingen på TT økes med 45 millioner kroner gjennom budsjettforliket. 
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– Selvfølgelig  
ville jeg stille opp
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas og Mia Jacobsen

Fra barneårene av har Anne Berit 
Aunøyen Gravvold hatt stor glede 
og nytte av Blindeforbundet. Nå 
er det hele familien hennes som 
nyter godt av tilbudet som gis.

Blindeforbundets givere har fått bli kjent 
med Anne Berit (38) og sønnen Jørgen (9). 
Niåringen har nemlig tegnet årets julekort 
fra Blindeforbundet. Det er en strektegning 
av en snømann og en person med et stort 
smil. Kanskje personen med det store smilet 
på tegningen er mamma Anne Berit?

Da Anne Berit var omtrent like gammel 
som Jørgen, ble det oppdaget at hun hadde 

Gode klemmer: Jørgen og mamma Anne Berit har det hyggelig sammen, særlig når 
Jørgen drar frem tegnesakene. De er begge rause med å gi en god klem. Jørgen ble 
kåret til Årets klemmer på Aktiv familie. 
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problemer med synet. Jenta fra 
bygda Haltdalen, fem mil nord for 
Røros, ble raskt diagnostisert med 
retinitis pigmentosa (RP). Fra den 
gang har hun hatt stor glede og 
nytte av Blindeforbundets tilbud, både 
for barn, ungdom og familier. Selv fikk jeg 
gleden av å bli kjent med Anne Berit på en 
av BUAs (barne- og ungdomsavdelingen) leir, 
og jeg husker henne som ei blid jente med 
et stort smil og en latter som satt løst. Hun 
hadde alltid tid til å gi noen en støttende 
klem. Og slik opplever jeg at hun fortsatt er.

Familieliv
Anne Berit er mor til to gutter og gift med 
Terje som har samme øyesykdom. Fører-
hunden Elsa er en del av familien som bor 
i Oslo. Det var nettopp i Blindeforbundets 
ungdomsmiljø hun i 1998 traff Terje. 

I flere år har familien hatt mange mor-
somme opplevelser sammen i Hurdal på 
Aktiv familie.
– Gutta, og vi voksne også, har fått hive oss 
fra tre til tre, henge i klatreveggen, kjørt 
tube på Hurdalsjøen. Og barna har fått seg 
mange kule venner, sier Anne Berit med et 
bredt smil.

At hun nå har fått brukerstyrt personlig 
assistanse noen timer i uken er til stor nytte 
i den hektiske hverdagen med skole, jobb, 
og fritidsaktiviteter for både store og små. 
– Ved å effektivisere dagen får vi mer tid 
sammen som familie, og vi kan gjøre fritids-
aktiviteter sammen som alle ønsker å være 
med på.

Broderiet
Da Blindeforbundet kontaktet Anne Berit 
for å spørre om hun kunne fortelle hva 
Blindeforbundet har betydd for henne 
og resten av familien, var det et klart ja. 
Tilhørigheten til Blindeforbundet har gitt 
Anne Berit trygge rammer til å utfolde seg 
som barn/ungdom og hun har fått rom til å 

Rørende øyeblikk: Hyggelige tilbakemel-
dinger har strømmet på til Anne Berit og 
familien fra Blindeforbundets givere. Høyde-
punktet ble da en giver hadde tatt seg tid til 
å brodere Jørgens julekort.

bli tryggere på seg selv.
– Selvfølgelig ville vi stille opp. 
Uten Blindeforbundet hadde jeg 
ikke fått den trygge oppveksten jeg 
har hatt, uten Blindeforbundet og 

ungdomsmiljøet hadde jeg ikke møtt 
Terje. Og uten tilbudet til familier hadde 

ikke guttene våre fått så mange flotte opp-
levelser i feriene sine.

Det er ingen tvil om at Anne Berit og Jørgen 
(ikke minst hans julekort) har engasjert 
Blindeforbundets givere. 
– Det har strømmet på med varme lykke-
ønskninger og hyggelige tilbakemeldinger. 

Da det dukket opp et broderi i postkassen 
ble Anne Berit rørt!

Giveren skriver: «Kanskje hun kunne danne 
seg et bilde av tegningen dersom den ble 
brodert», og legger ved en brodert versjon 
av julekortet.

Møt et 
medlem
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Helsereiser Tlf 23001260
www.helsereiser.no

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

Deilig klima og innendørs oppvarmet basseng

Norsk lege, sykepleier og fysioterapi

Ukesprogram med trim, ut�ukter og sosiale aktiviteter

Leiligheter og hotellrom med gulvvarme, norsk TV og wi�

Merkede gangveier og lydfyr

Menyer på blindeskrift og egne bord i restauranten

I vinter tilbyr vi både juletur, turer på en, to og tre uker samt langtidsferie. Velg selv 
når du vil reise. Vi skreddersyr reisen for deg, og ordner fly, transport og oppphold. 

Ekstra:
Ingen 

enkeltroms-
tillegg på 

hotellrom i 
desember og 

januar!

http://www.helsereiser.no
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eSight 3 – hodebåren synsforsterker
– kåret av Time Magazine som en av de beste 
teknologiske nyvinningene i 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

Velkommen til KABBs familieleir på

Langedrag
21. - 24. juni 2019

• Mating og stell av dyr
• Overnatting i parken
• Samlinger med dukketeater
• Kveldssamlinger for voksne
• Tilrettelagt for barn og foreldre med 

synshemming

For påmelding og informasjon:
Telefon 69 81 69 81 
E-post: hilde.lowen.grumstad@kabb.no
Nettside: kabb.no

mailto:geir@esight.no
http://www.esynet.no
mailto:hilde.lowen.grumstad@kabb.no
https://www.kabb.no
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Skogen er rekreasjon og kvalitetstid for både pappa Svein Olav 
Solheim (47) og de to yngste døtrene Ingrid (12) og Andrea (9). 
Svein Olav har god grunn til å føle seg lykkelig over tilværelsen 
etter gjentatte hjerneslag for åtte år siden. Det er ingen 
selvfølge at han skulle ha vært i live i dag.

slag

Mye kjærlighet: Hjertet banker for skogen og for hverandre. Så ofte de kan er pappa 
Svein Olav Solheim og døtrene Ingrid (12) og Andrea (9) ute på tur.

Pappa Svein Olav Solheim fikk slag:

Å leve med «skrubbsår» 
på hjernen  Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas
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Naturen er et viktig fristed for familien 
Solheim bosatt i Nannestad. Stillheten, 
kvalitetstiden og rommet for å snakke 
sammen får de fra skogen rundt hushjørnet. 
Familien er sterkere sammensveiset enn 
noen gang. Selv jentenes lekselesing har 
de klart å lage kvalitetstid av.

Svein Olav følte seg mer sliten enn vanlig 
da han hentet småjentene i barnehagen 
denne oktoberdagen i 2010. Dagen hvor 
livet skulle snus på hodet. Vel hjemme 
satte han på tegnefilm før samboer Gerd 
skulle komme hjem. Sliten som han var, 
la han seg ned med barna og kjente etter 
hvert at det begynne å murre i kroppen. 

Det første slaget kom. Svein Olav mistet 
taleevne og førligheten på venstre side av 
kroppen. 

Der lå han med en ettåring og en treåring. 
Han var fortsatt bevisst. Hans første tanke 
var å ikke påkalle jentenes oppmerksomhet. 
Men det gikk ikke.
– Der lå jeg, jentene gråt, og jeg gråt.

– Det verste var å ikke kunne fortelle mine 
barn at jeg ikke hadde vondt, forteller 
Svein Olav gråtkvalt.

Slaget varte i over 20 minutter og det fort-
satte med flere store slag utover dagen, 
både i ambulansen og på akuttmottaket. 

«Skrubbsår» på hjernen
Ingrid var tre år og opplevde hendelsen 
som traumatisk.  

– Hun holdt en avstand til meg. Da jeg 
kom hjem fra sykehuset ville hun helst ikke 
sitte på fanget eller være alene med meg. 
Det tok halvannet år før hun virkelig turte 
å sette seg på fanget igjen.

Svein Olav har fokusert på å ufarliggjøre 
situasjonen. Han forteller at noe av det 
han raskt begynte å tenke på etter slagene, 
var hvordan han skulle forklare barna at 
han hadde hatt slag.

– Jeg måtte finne noe som barna kunne 
relatere det til. Skrubbsår er noe barn vet 
hva er, derfor ble dette innfallsvinkelen.

– Pappa har fått skrubbsår på hjernen, 
men pappa kan ikke blåse på, forklarte 
han for jentene.

Kvalitetstid og nærhet har blitt mer betyd-
ningsfullt enn noen gang for trebarnsfaren 
Svein Olav og hans familie. Så ofte de kan 
går de turer sammen i skogen. Pappa Svein 
Olav forklarer ivrig hva de finner. Han drar 
gjerne frem mobilen for å dokumentere 
det vakre. 

– Enkelte ting kan jeg ikke være med på, 
men andre ting går helt fint. Det har tatt 
sin tid, men i dag går det mye bedre. 

Liker ikke høye lyder og skarpt lys
Hjerneslagene har gitt Svein Olav store ut-
fordringer knyttet til skarpe lyder, mye lys 
og at farger kan forsvinne. Han er rett og 
slett svært sensitiv for lys- og lydinntrykk.

– Med små barn, med skarpe stemmer har 
det vært en stor utfordring, forteller han 
oss oppriktig.

Svein Olav har sluppet unna den vanligste 
synsutfordringen etter hjerneslag, det at 
halve synsfeltet forsvinner på det ene eller 
begge øynene. Synet preges av at skarp-
synet reduseres etter hvert som han blir 
sliten utover dagen. Han blir fort sliten når 
han leser. Han kjører fortsatt bil, men ikke 
når han er sliten.
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Få kjenner til synstap etter hjerneslag
Hver dag får nesten 40 nordmenn slag. 
Over halvparten av disse får synsproblemer. 
Få leger kjenner til problemstillingen, og 
folk får ikke den oppfølgingen som trengs. 

En fersk undersøkelse gjort av Opinion AS 
blant 1 000 nordmenn, viser at mange ikke 
vet at slag kan føre til synsproblemer. På 
spørsmål om å nevne tre konsekvenser av 
slag nevnte nesten ingen synsproblemer. 

Over halvparten av de over 60 år visste ikke at 
man kunne få synsproblemer etter slag, selv 
om det er denne gruppen som er mest utsatt 
for hjerneslag. Bare hver fjerde nordmann 
visste at man kan bli blind av hjerneslag.

Det er faktisk enda dårligere kjent blant 
fastlegene. I en Ipsos-undersøkelse fra 2016 
svarte over halvparten av legene at de trodde 

slag

FAKTA:
Hjerneslag er en fellesbetegnelse for 
hjerneinfarkt og hjerneblødning. I Norge 
rammes cirka 16 000 personer hvert 
år, rundt 40 nye tilfeller daglig.  Ved et 
hjerneslag blir blodtilførselen til hjernen 
brutt, enten i form av en blodpropp 
(hjerneinfarkt) eller en sprekk i blodkaret 
(hjerneblødning). Kilde: lhl.no. Rundt 60 
prosent opplever ulike synsforstyrrelser.

Synspedagog Arne Tømta og hans kollegaer, har utviklet en 
egen kursrekke for personer med hjernerelaterte synsvansker. 

Unikt kurstilbud ved  
Hurdal syn- og mestringssenter
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Det første kurset du får delta på er en ukes 
kartleggingskurs. Optikeren kartlegger syns-
felt, kontrastfølsomhet og visus blir målt. Hos 
synspedagogen får man den mer praktiske 
tilnærmingen; hvordan er det med lesing, 
hvordan er det mulig å utnytte det synet som 
er igjen? Det gjøres ulike lesetester, en ser på 
øyemotorikk og øyets kapasitet. 

færre enn 20 prosent av slagpasientene får 
synsproblemer. Det var bare én prosent av 
legene som visste hvor stor andel av slagpasi-
entene som fikk synsproblemer. Og dette blir 
ekstra skremmende i lys av at seks av ti leger 
oppgir at de har hatt pasienter som har fått 
påvist synsproblemer etter hjerneslag.

For de fleste som kommer på kurs dreier 
synsvanskene seg om synsfeltutfall etter 
hjerneslag, men det kommer også personer 
til senteret som har hatt hjernesvulst, eller 
vært utsatt for en ulykke. De med syns-
problemer, etter blant annet hjerneslag, 
trenger synstrening og selvtillit til å mestre 
hverdagen. 
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Du har anledning til å delta på to påbyg-
ningskurs. Tømta forteller at det brukes mye 
tid på synstrening her, og det å bli bevisst 
på å utnytte synet og hvordan en kan te seg 
for å kompensere for synstapet.

Kreves egeninnsats
På hele kursrekken er man også innom de 
mer tradisjonelle fagene som datahjelpe-
midler, fysisk aktivitet, mobilitet (med 
hovedvekt på orienteringsevne), og daglig-
dagse gjøremål (ADL).

Egeninnsatsen på kursene er avgjørende 
for å lykkes.
– Det er ingen aldersgrense for deltagelse, 
men du må kunne orke all treningen, sier 
Tømta.

NAV betaler for ditt kursopphold, men 
regelverket er konkret hva gjelder tall og 
fakta om synstap og visus.

Stort utbytte
Mette Sørlie fra Langhus i Akershus var på 
påbygningskurs i 2016. Bare 45 år gammel 

Viktig med synstrening: Mette Sørlie (t.v.) og synspedagog Arne Tømte (t.h.) trener på å 
lese. Mettes øyebevegelser kan Arne se på sin pc-skjerm.

fikk hun hjerneblødning som resulterte i 
synsutfall på venstre side på begge øyne. 
Kursene har vært avgjørende for at Mette 
fortsatt står i jobb. I dag benytter hun seg 
også av små praktiske hjelpemidler som 
lupe med lys, talende klokke og briller i 
flere varianter. 
– Jeg har lært å bruke det synet jeg har på 
en riktig måte, jeg blir ikke så sliten lenger, 
forteller hun.

Sammen med synspedagog Arne Tømta 
trener hun på å lese med hjelp av Read-
Alyzer. Elektroder er festet på avanserte lese-
briller som registrerer alle øyebevegelser 
Mette gjør.

Arne får da se på sin datamaskin hvordan 
Mette leser og når hun skifter linje, hvor 
øyet klarer å starte/slutte i en setning. 
Resultatene brukes til å kartlegge Mettes 
behov for tilrettelegging og synstrenings-
øvelser videre.
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Slag og syn var tema både på høringen i 
Stortinget om Folkehelsemeldingen, og på 
Norges Blindeforbunds arrangementet på 
Verdens synsdag. Begge steder deltok Norges 
Optikerforbund med innlegg og i debatt. 
I dag er det nemlig slik at mange slagpasi-
enter ikke får sjekket synsfunksjonen etter 
et hjerneslag. Seks av ti som får hjerneslag 
kan bli rammet av synsproblemer.

Helsepolitiker Carl-Erik Grimstad (V) tok 
dette opp i et skriftlig spørsmål til helse-
minister Bent Høie. Han er opptatt av at 
mange slagpasienter ikke får utredet syns-
funksjonen godt nok.

I svaret til stortingsrepresentanten skriver 
helseministeren blant annet følgende:
«Jeg har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å 
lage pakkeforløp for hjerneslag. De første 

Lover synshjelp etter slag
Tekst: optikerne.no

Det har vært mye oppmerksomhet rundt manglende 
oppfølging av synsfeltutfall hos pasienter med 
hjerneslag i det siste. Helseminister Bent Høie lover 
pakkeforløp for slagpasienter i 2019. 

slag

Synsvansker?

Få lesegleden 
tilbake med 

lydbøker fra NLB

NLB har tusenvis av lydbøker i biblioteket. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle 
sjangre. Tilbudet er gratis. 

Velg mellom å få CD i posten, laste ned eller strømme lydbøkene. Du kan lytte med 
DAISY-spiller og PC, eller bruke appen Lydhør på mobil eller nettbrett.

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

pakkeforløpene er allerede implementert, 
mens pakkeforløp for rehabiliteringsfasen 
av hjerneslag blir lagt frem i 2019».

Han skriver videre:
«Jeg legger til grunn at helsetjenesten 
implementerer pakkeforløp og den 
nasjonale retningslinjen slik at pasientene 
får vurdert synsfunksjonen».

Helseministeren skriver også at folketrygden 
skal dekke tilpasningskurs for at personer 
med synstap skal styrke evnen til å klare seg i 
daglig- eller arbeidslivet.
 
Blindeforbundet har pekt på optikeren som 
en fagperson som kan følge opp syn etter 
hjerneslag. Optikere har kompetanse og ut-
styr til å undersøke synet hos slagpasienter 
og for å måle synsfeltutfall.

Husk filmen: Bli med inn i øyet 
– synsproblemer etter hjerneslag

På Blindeforbundets youtube-kanal finner 
du filmen, eller på nettsidene våre. 

Blindeforbundet 
har brosjyre om 
temaet.

«En orientering om 
synsforstyrrelser 
etter hjerneslag»

Øyesykdommer – en hefteserie

En orientering om synsforstyrrelser 
etter hjerneslag
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Synsvansker?
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sjangre. Tilbudet er gratis. 
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Aleris BPA 
– frihet til å leve ditt liv!

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

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

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

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

aleris.no/bpa

mailto:bpa@aleris.no
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
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Liam får være 
med farmor på alt

Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas og privat

Da Liam kom til verden en novemberdag i 
2014 var det ingenting som tydet på at den 
lille gutten skulle være blind. Det ble opp- 
daget ved at Liam ikke fokuserte slik han 
skulle. Det ble et sjokk for den lille guttens 
foreldre, og for farmor Siv Madsen (52). 
– Jeg følte meg veldig hjelpeløs. Vi kjente 
jo ingen som var svaksynte eller blinde, og 
vi hadde ingen å spørre. Jeg husker jeg satt 
dag og natt og saumfarte nettet for å finne 
ut hvordan vi kunne hjelpe, og hvordan jeg 
kunne være en ressurs for Liam, forteller 
farmor Siv åpenhjertig. 

– På den ene siden kjente jeg på en stor 
sorg overfor min egen sønn som skulle få 
oppleve å få en blind gutt, og på den andre 
siden overfor lille Liam.

Håpløshet som ble til glede
En ting er å forholde seg til realiteten om 
at den nyfødte var blind, langt verre var 
alle spørsmålene om hvordan livet hans 
skulle bli. 
– Jeg husker jeg tenkte at det var en sorg 
at han ikke fikk se at himmelen er full av 
stjerner, eller den første snøen som faller, 
sier Siv.

Men håpløsheten snudde raskt. Liam er frisk 
og rask, og som alle andre smågutter – han 
ser bare ikke. Farmor Siv forteller at hun fikk 
en «guts», en drivkraft, til å være sterk for 
Liam, og for sin egen sønn, Liams far.

– Alt snudde da jeg fikk oppleve hvordan 
Liam selv tok det. Jeg vil aldri glemme øye-
blikket da Liam for første gang oppdaget 
det grønne, frodige gresset. Han la seg 
ned i gresset, luktet på det, kjente med 
hendene og viste en glede, og lo en latter 
over hvor fint han syntes det var, forteller 
farmor stolt.

Som alle andre barn er Liam (4) høyt og lavt, og utforsker alt han 
kommer over. Det at han ikke ser, er ingen hindring. Ved hans side 
står farmor Siv Madsen i tykt og tynt.
– Liam har lært meg å utforske verden på en helt ny måte. Han ser så 
uendelig mye mer enn det vi seende gjør, forteller farmor Siv stolt.

Tette bånd – mye kjærlighet: Farmor Siv og 
lille Liam gjør alt sammen. 
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Nettverk for besteforeldre
På Facebook er gruppen «Besteforeldre til 
svaksynte/blinde barn» til stor nytte og 
glede for Siv Madsen. Her har mange blitt 
kjent og knyttet verdifulle nettverk. 

Med på alt
Det er nesten ingenting farmor og Liam 
ikke gjør sammen. De spiller piano og 
trommer, går på skogsturer, kjører tog og 
båt, og besøker dyrene på bondegården. 
Liam og farmor har til og med fått danse 
med selveste Kaptein Sabeltann.

Når farmor fyller bensin, er Liam med og 
holder i slangen og setter inn kortet.
– I og med at han ikke ser, må han få være 
med å gjøre det i praksis, sier farmor Siv med 
en tydelig stemme og et bredt smil.

Hest som terapi
Da vi møtte Liam og Siv var det regntungt 
i Skien, men til tross, hest og ridning sto 
på programmet. I underkant av ett år har 
tospannet besøkt stallen og alle hestene 

Klapp og kos: Hesten Spirit får alltid kos og en gulrot etter ridetimen. Og det er alltid 
trygt og godt å ha farmor ved sin side.

på Kallands ridesenter for å ri. Å bruke hest 
som virkemiddel i fysioterapibehandling 
er med på å styrke den enkeltes balanse og 
koordinasjon. I tillegg er det bra for musku-
latur i mage og rygg. Siv forteller at Liams 
balanse har blitt mye bedre det siste året. 
Og Liam liker seg så godt i stallen. Her koser 
han med hestene og gårdshunden. Hesten 
Spirit får alltid en gulrot etter hver ridetime, 
og det er alltid trygt og godt å ha farmor 
ved sin side.
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Mormor-tid er 
gull verdt i julestria
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Adventstid og mormor-tid er kos og glede for både Marie (3) 
og «momo» Henny Torkilsrud (69).
– Jeg hadde aldri trodd at det skulle være så fint å være 
mormor, forteller Henny stolt og glad.

Pepperkakebaking er stas: Mormor Henny Torkilsrud og Marie (3) er i full sving med pepper-
kakebaking hvor det kjevles intenst mens de tuller og ler.
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Adventstiden hjemme hos Henny på 
Strømmen i Akershus er forbundet med 
kos og glede. Det pyntes tidlig til jul og 
julebaksten er i full gang. 

Duften av pepperkaker slår mot oss når vi 
trår over dørterskelen denne ettermidda-
gen. Tre år gamle Marie stormer mot oss 
usjenert med juleforkle og nissetøflene 
på, og den lille gule rullekjevla i hånden. 
Hun forteller stolt at hun og «momo» skal 
bake pepperkaker og at de skal bli tatt 
bilde av. Og det er nettopp derfor vi har 
kommet. Vi skal få være med Marie og 
svaksynte mormor Henny å bake pepper-
kaker til jul.

Etter over 30 år i Blindeforbundets tjeneste 
gikk Henny av med pensjon for to år siden. 
Noen stillesittende pensjonisttilværelse 
har det ikke blitt. Riktig nok har hun fått 
mer fritid, men denne fylles av verdifulle 
stunder med barnebarnet Marie. Det er 
hektiske dager, men så er det dette Henny 
fryder seg over i livet også.

– Det er så godt å ha god tid til å gjøre ting 
sammen. Vi er på biblioteket på søndager, 
vi går på kafé, vi leker, vi er på hytta, vi 
baker og lager mat sammen – Marie elsker 
nemlig å bake, forteller Henny.

Ikke til hinder
Henny er født med albinisme, men likevel 
ikke den som hverken har bekymret seg 
så mye over sine synsproblemer, eller følt 
at det har hindret henne så mye. 

– Det er en forskjell på å være småbarns-
mor og bestemor, sier hun. I rollen som 
bestemor kjenner hun at hun er mye 
tryggere enn da datteren Anette var liten. 
Bekymringene kommer ikke så lett, og 
dermed blir en mindre stresset.

At Henny ikke ser så godt, har ikke vært et 
tema mellom de to. Som i de fleste familier 
så blir en jo vant til og lærer hverandre å 
kjenne som den man er. 

– Marie er nok litt for liten til å ha gjort 
seg de store tankene om mormors syns-
hemming, forteller Henny oppriktig.

– Hun synes det er spennende å låne 
lupene mine å se på små ting. 

Trener jevnlig med andre
Pensjonisttilværelsen har gjort at tiden 
strekker bedre til for å tilbringe kvalitets-
tid med barnebarnet. Men trodde du at 
det var nok for Henny? Den spreke pens-
jonisten er også en ivrig mosjonist. Flere 
ganger i uken leder hun et lavterskeltilbud 
i kommunen for å holde både seg selv og 
andre i form. 

I privat regi arrangerer hun også gå-
gruppe i nærmiljøet. På forhånd annon-
serer hun hvor de skal gå og distansen på 
Facebook-sidene sine. 

 – Da vet jo folk hvor lang turen er, og 
passer den for dem er det bare å bli med 
på turen, avslutter Henny. 

Pepperkaker er knallgodt: Marie storkoser 
seg i «momo» sitt fang hvor de ferdige 
pepperkakene går ned på høykant.
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Klar for jobbreise – ser frem til noen kreative og fine dager 
sammen med gode kollegaer. Uten min personlige assistent ville 
ikke dette vært mulig!

I Uloba er det du som bestemmer hvem som skal assistere deg, 
hva assistenten skal gjøre, hvor og når assistansen skal finne sted.

Ulobas BPA er skapt av oss funksjonshemmede og det er vår måte 
å organisere hverdagen vår på.

Ta kontakt med oss på telefon: 32 20 59 10 så hjelper vi deg videre! 
For mer informasjon se våre nettsider: www.uloba.no

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

http://www.uloba.no
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Etter 14 dager går prøveperioden automatisk over i et abonnement til 199 kr./mnd.

- Prøv gratis i 14 dager

Hør “Byens spor” 
av Lars Saabye 
Christensen

https://www.storytel.com/no/nn/
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Smarthøyttalerne 
har kommet 
Er det bare goddag mann økseskaft, eller fungerer det faktisk?
Tekst: Yngve Stiansen | Foto: Per Loennechen

– Jeg har brukt disse på engelsk i over 
ett år, og naboene tror nok jeg er litt 
smågal, humrer Thomas Nikolai Blekeli 
som er digital utviklingsleder i region 
sør hos NRK. Han snakker om de ulike 
smarthøytalerne han har brukt i lengre 
tid på engelsk, men som nå endelig også 
snakker norsk.

– Jeg kan for eksempel be min smart-
høyttaler om å slå på radioen eller starte 
kaffetrakteren. Jeg har tatt smarthøyt-
talerne aktivt i bruk i hjemmet, og selv 
om de ikke alltid er like smarte som jeg 
ønsker, kan de likevel hjelpe meg med en 
hel del.

Populære i USA
Det første selskapet som lanserte en 
smarthøyttaler var Amazon. Denne 
høyttaleren ble først tilgjengelig i USA, 
og senere kom også Google og Apple på 
banen med sine konkurrerende høytta-
lere. I løpet av relativt kort tid har svært 
mange personer i USA og andre større 
land tatt den nye teknologien i bruk. 
Markedsundersøkelser viser at både 
unge og eldre mennesker har trykket 

høyttalerne til sitt bryst. Blant annet 
viser det seg at grupper som aldri før har 
vært på internett, har beveget seg inn 
på nye områder. Dette innbefatter blant 
annet mange eldre mennesker, men 
også personer med ulike funksjonshem-
minger som ofte føler seg utestengt fra 
ny teknologi.

En god hjelp for synshemmede 
– Fordelen med smarthøyttalerne er at 
du utelukkende kan bruke stemmen din, 
sier Thomas Nikolai Blekeli hos NRK. 
Stemmen er det mest naturlige verk-
tøyet vi har, og det er definitivt mange 
grupper som vil bli godt hjulpet på denne 
måten, i stedet for å streve med en liten 
mobilskjerm man kanskje ikke ser.

Samtidig understreker Blekeli at denne 
teknologien fortsatt er i sin barndom, 
og at det sikkert vil skje store fremskritt 
de neste årene. Likevel er han overbevist 
om at mange blinde og svaksynte allerede 
nå vil kunne få stor hjelp av en talende 
smarthøyttaler som er helt blottet for 
en skjerm.

Onsdag 24. oktober lanserte selskapet Google sine to første smarthøyttalere 
i Norge. Dette er høyttalere du kan snakke til, men som også kan svare deg 
på ulike spørsmål, og kanskje også hjelpe deg med enkelte praktiske ting 
– men er dette noe synshemmede kan få hjelp av?
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Smart høytaler: Yngve 
Stiansen slår av en prat 
med Google Home. 

– Mange mener at fremtiden er skjerm-
løs, og at ettersom talestyring og tale-
gjenkjenning blir enda bedre, vil vi se at 
dette er en teknologi som ganske sikkert 
vil bli tatt i bruk på enda flere områder i 
samfunnet, sier han.

Veldig populært til radiolytting 
– Allerede nå er NRK godt i gang med å 
tilpasse sitt radioinnhold til smarthøyt-
talerne, sier Marit Rossnes som er pro-
duktutviklingssjef hos NRK Radio.

– Vi vet selvsagt ennå ikke helt hvor 
denne teknologien fører oss, men alle-
rede nå er det fullt mulig å be høytta-
leren spille av en hvilken som helst av 
NRK sine mange radiokanaler. Du kan 
også alltid be om de siste nyhetene fra 

Dagsnytt eller ditt lokale distriktskontor, 
i tillegg til at du også kan be høyttaleren 
spille en rekke podkaster eller andre ma-
gasinprogrammer, avslutter hun.

Årets julegave
Allerede før smarthøyttalerne var i offi-
sielt salg i Norge, hadde rundt 120 000 
personer klart å skaffe seg en slik høytta-
ler. Og etter at Google Home og Google 
Home Mini begynte å snakke norsk, har 
salget gått som varmt hvetebrød. Flere av 
de store elektronikk-kjedene i landet vårt 
regner med å selge tusenvis av disse 
før jul. Dersom du skulle finne en hard 
firkantet pakke under juletreet i år, er 
sannsynligheten stor for at du får en helt 
ny samtalepartner å forholde deg 
til fremover.
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En liten, men offensiv rapport
Av: Mia Jacobsen, kommunikasjonssjef

Undersøkelse som satte dagsorden
Ved hjelp av Offensiv-midler fikk vi gjort 
en undersøkelse blant våre unge synshem-
mede som har gitt mye oppmerksomhet. 
Opinion-undersøkelsen viser at 34 prosent 
av synshemmede mellom 23 og 36 år har 
uførepensjon. Hele 44 prosent av dem som 
har uføretrygd fikk det da de var 20 år eller 
yngre. Av dem som har uføretrygd, opp-
lever halvparten at NAV foreslo det som 
en løsning! Tallene viser også at det er 
høyere andel kvinner enn menn som er 
uføretrygdet. Undersøkelsen var tema på 
seminar om psykisk helse på Gardermoen 
i juni, hvor en av våre unge gjorde inntrykk 
med sin historie. Unn Ljøner Hagen stilte i 
debatt på Dagsnytt 18 og vi fikk kronikk og 
artikkel i Dagsavisen om temaet. På Aren-
dalsuka var det også et seminar sammen 
med NHO, hvor NAV og politikere deltok. 
Da ble det laget t-skjorter med følgende 
budskap: «Klar for jobb» på brystet, og 
«Tvunget til trygd» på ryggen. Seminaret 
ble sendt direkte på Facebook og Radio Z. 
Uføre-undersøkelsen er fulgt opp politisk 
i møter med direktører i NAV, inkludert 
øverste leder Vågeng, den er nevnt i stor-
tingshøringer, på ulike konferanser og i 
møter med politikere. 

Filmproduksjon
Filmsnutter fenger på sosiale medier! Det 
er laget film om blant annet TT, barneleir, 
hundeskole, hvorfor være medlem, synstap 
etter hjerneslag, øyesykdommer og smart-

Landsstyret har prioritert å bruke budsjettoverskudd de to siste årene til 
synlighetsarbeid og medlemsrekruttering. Prosjektet er kalt Offensiv 2017 
og 2018 og er forankret i kommunikasjonsavdelingen.

teknologi. Flere av disse har også gitt medie-
oppmerksomhet om temaet i etterkant. 

Synskafé og fagdag
I desember 2017 hadde vi første Synskafé 
i Asker. Da kom det veldig få, men vi lærte 
mye. I mars holdt vi kafé i Arendal bibliotek 
og trakk fullt hus. En håndfull medlemmer 
ble det også. Så sto Drammen for tur i starten 
av september. Det kom nærmere 60 stykker 
til Folkets hus som fikk synstester og foredrag 
med optiker, demonstrasjon av hjelpemidler 
fra Adaptor, flott innlegg av svaksynte Onvor 
Andersen som nylig har blitt medlem, infor-
masjon fra Blindeforbundet og deilige kanel-
boller. Samarbeidet med fylkeslagene er en 
suksessfaktor for Synskafé. 

Fagdag om øyesykdommen keratokonus 
på Litteraturhuset i Oslo ble en stor suksess 
med 200 fremmøtte, i tillegg til de som 
hørte på via Radio Z. Om lag 1 av 2000 
personer har denne hornhinnelidelsen som 
i varierende grad skaper synsproblemer. 
I forbindelse med seminaret ble det en 
liten strøm av nye innmeldinger. Dette er 
et konsept som fungerer!

Instagram
På Instagram treffer vi framtidige givere og 
medlemmer, så dette er en viktig kanal. Her 
har vi fått 25 prosent flere følgere etter at vi 
begynte å poste jevnlig i sommer. 
Følg oss: @blindeforbundet
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Ridderrennet sto i fare for å bli lagt 
ned, nå redder regjeringen rennet med 
én million kroner. 

Ridderrennet så dagens lys i 1964. Rennet 
er et tilbud til mennesker med funksjons-
hemminger. De siste årene har de mistet 
sponsorinntekter og sto i stor fare for å bli 
nedlagt.

– Vi synes Ridderrennet er et viktig arrange-
ment. Derfor har vi tildelt den summen 
arrangøren har søkt om, sier kulturminister 
Trine Skei Grande (V) til Aftenposten.
– Vi gjør det fordi vi vet at rennet bidrar til 
fysisk aktivitet. Vi vet at inaktivitet ofte 
blir knyttet til funksjonsnedsettelse, og 
at den fysiske og psykiske helsen henger 
sammen.

For styreleder Håkon Gisholt i Ridderrennet 
kom meldingen som en gavepakke. 
– Vi er veldig glade for at kulturminis-
teren innvilget søknaden. Vi håper dette 
er en inspirasjon til at flest mulig vil delta 
på kommende arrangement, sier Gisholt 
glad og lettet på telefon til Synspunkt.

Styret og daglig leder fortsetter å jobbe 
hardt for å sikre et godt fundament for 
Ridderrennet fremover. Neste år blir rennet 
avviklet fra 24. til 31. mars i 2019.

Synspunkt 
– Norges Blindeforbunds 
medlemsblad
Utgivelser 2019

Nr. 1, 2019
Materiellfrist torsdag 31. januar.
Utgivelse mandag 25. februar.

Nr. 2, 2019
Materiellfrist torsdag 28. mars.
Utgivelse mandag 29. april.
 
Nr. 3, 2019
Materiellfrist torsdag 30. mai.
Utgivelse mandag 24. juni.

Nr. 4, 2019 – forskningsnummer
Materiellfrist torsdag 25. juli.
Utgivelse mandag 19. august.

Nr. 5, 2019
Materiellfrist torsdag 26. september.
Utgivelse mandag 21. oktober.

Nr. 6, 2019
Materiellfrist torsdag 21. november.
Utgivelse mandag 16. desember. 

Du kan reservere deg mot digital kommuni-
kasjon fra det offentlige og motta papirpost. 
Dette kan gjøres i kontakt- og reservasjons-
registeret til Direktoratet for forvaltning og 
IKT (DIFI). Når du har reservert deg i dette 
registeret, vil alle viktige brev og dokumen-

Du kan reservere deg mot digitalpost og motta 
papirpost fra det offentlige

Ridderrennet reddet

ter fra det offentlige, som for eksempel NAV, 
sendes på papir via vanlig post. Den enkleste 
måten å reservere seg på, er å ringe DIFIs 
brukerstøtte på 800 30 300. Lønnslipper fra 
NAV vil du ikke kunne få på papir.
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Rehabiliteringskurs 

10.01. - 13.01. Introduksjonskurs Solvik   

14.01. - 25.01. 1. påbyggingskurs Hurdal

14.01. - 25.01. 1. påbyggingskurs Solvik   

17.01. - 20.01. Introduksjonskurs Hurdal

17.01. - 30.01. 1. påbyggingskurs Evenes   

28.01. - 08.02. Grunnkurs Hurdal

31.01. - 13.02. Grunnkurs Evenes                    

14.02. - 17.02. Introduksjonskurs Hurdal

25.02. - 08.03. 2. påbyggingskurs Hurdal

25.02. - 08.03. Grunnkurs Solvik   

07.03. - 20.03. 2. påbyggingskurs Evenes     

11.03. - 22.03. 2. påbyggingskurs Solvik   

18.03. - 29.03. Grunnkurs Hurdal

28.03. - 31.03. Introduksjonskurs Evenes   

Yrkesaktiv alder

31.01. - 03.02. Introduksjonskurs Hurdal

04.02. - 08.02. Kartleggingskurs Hurdal

11.02. - 22.02. Påbyggingskurs Hurdal

14.03. - 17.03. Introduksjonskurs Hurdal

18.03. - 22.03. Påbyggingskurs Hurdal

Hjernerelaterte synsvansker

07.01. - 18.01. Påbyggingskurs Hurdal

11.02. - 15.02. Kartleggingskurs Hurdal

25.02. - 08.03. Påbyggingskurs Hurdal

25.03. - 05.04. Påbyggingskurs Hurdal

Kurs og aktiviteter 1. kvartal 2019  
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Temakurs IKT og hjelpemidler

07.01. - 11.01. Hurdal

21.01. - 25.01. Hurdal

18.02. - 22.02. Hurdal

18.02. - 22.02. Solvik   

28.02. - 05.03. Evenes   

11.03. - 15.03. Hurdal

Temakurs familie

21.02. - 26.02. Familier med ungdom 13-18 år Evenes          

Temakurs mobilitet og orientering

21.01. - 25.01. Hurdal

21.03. - 26.03.    Evenes

Nedsatt syn og hørsel

28.01. - 31.01. Hurdal

28.01. - 08.02. 2. påbyggingskurs Solvik                   

Habiliteringskurs 

04.01. - 16.01. Mestringslykke Evenes

25.01. - 27.01. Trimhelg Solvik

04.02. - 08.02. Skiuka Hurdal

11.02. - 17.02. Fra heimaspøt til tekstilindustri Solvik

04.03. - 08.03. Yoga (nybegynner) Hurdal 

08.03. - 10.03. Trening og trivsel førerhund og bruker Solvik

29.03. - 31.03. Yoga (nybegynner) Hurdal

29.03. - 31.03. Sosiale medier helg Solvik

Voksenopplæringskurs 

07.01. - 11.01. Kunst og håndverk (steinsliping og vev) Hurdal

Ferieopphold og rekreasjon 

20.02 - 24.02. Aktiv vinter, BUA Hurdal
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EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

MiniVision - enklere blir det ikke!

 
 

Vi hjelper øynene dine!

Endelig en talende mobiltelefon 
du ikke trenger å gå på kurs for 
å lære! 
 - Telefon
 - Tekstmeldinger 
 - Kontakter
 - Alarm
Alt med tale, enkelt og greit!
 

Tlf: 23 21 55 55 
www.adaptor.no

OptimalAssistanse AS er leverandør 
av funksjonsassistanse og BPA 
• OptimalAssistanse ble etablert i 2009. 

Vi har konsesjon og rammeavtaler med 
kommuner i hele landet.

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

Ring oss gjerne for å høre mer 
om våre tjenester.

Telefon: 69 12 96 00

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

www.optimalassistanse.no

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

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

– en del av Ecura Helse og Omsorg AS

http://www.adaptor.no
mailto:post@optimalassistanse.no
http://www.optimalassistanse.no
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OptimalAssistanse AS er leverandør 
av funksjonsassistanse og BPA 
• OptimalAssistanse ble etablert i 2009. 

Vi har konsesjon og rammeavtaler med 
kommuner i hele landet.

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

Ring oss gjerne for å høre mer 
om våre tjenester.

Telefon: 69 12 96 00

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

www.optimalassistanse.no

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

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

– en del av Ecura Helse og Omsorg AS

Bygdøy allé 23  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?

Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

HAV BPA
Vi vil gi den enkelte tjenestemottaker en god og meningsfull hverdag. Alt vårt 
arbeid er basert på vår visjon om å skape en lettere hverdag med BPA. Vi legger 
stor vekt på at den enkelte tjenestemottaker selv bestemmer hvordan dagen 
skal være. Vi vet verdien av gode relasjoner til tjenestemottaker, ansatte og 
oppdragsgiver, som totalt sett gir deg ett bedre tilbud.

HAV AKTIV
Hav Aktiv er for deg som ønsker å være mer i aktivitet. Alt fra sit-ski, ski pigging, 
basket, sykling etc. Vi gir veiledning ift. til aktivitet og opplæring.

HAV FUNKSJONSASSISTANSE
Ordningen med funksjonsassistent er et nytt brukerstyrt virkemiddel for 
funksjonshemmede arbeidstakere. Nødvendig assistanse skal sørge for at 
du kan få eller beholde ordinært arbeid.

Se verden og bli sett med Atto!

atto

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

HJELPEMIDDEL 
EKSPERTEN AS HE

OPPOGFRAM

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

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

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

ATTO og nyt dagene. 

ATTO 
by Movinglife

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

til å komme seg opp igjen. 

RAIZER 
by Liftup

GATSBY 
by Vintage mobility

Scooter med personlig preg og 
egen sjarmerende stil, Sveitsisk 

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

HØR MED OSS OM FORDELSAVTALER 
OG SERVICE-AVTALER

Bygdøy allé 23 • 0262 Oslo • Tlf. 45 21 21 52 • E-post: post@dinehjelpemidler.no • www.dinehjelpemidler.no

mailto:hav@havas.no
http://www.havas.no
mailto:post@dinehjelpemidler.no
http://www.dinehjelpemidler.no
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– Herlige, 
flinke Ellinor
Tekst og foto: May Britt Haug

Herlig og flink er to adjektiv som skildrer 
Ellinor Hodgetts svært godt. Blindefor-
bundets mobilitetspedagog i en årrekke, 
har nå innsett at det er en tid for alt og 
har valgt å gå inn i pensjonistenes rekker.

I over 40 år har Blindeforbundet vært 
arbeidsplassen til Ellinor M. Høeg Hodgetts 
(69). Det startet med håndarbeidsklubb på 
kveldstid i Trondheim, og så har veien blitt 
til mens hun har gått.

Hennes lidenskap og entusiasme for å få oss 
til å ta i bruk den hvite stokken, er det ingen-
ting å si noe på. Hun tar i bruk både kropp 
og sjel når hun formidler. Hun forteller oss 
at bussturene på vei til kurs er en ypperlig 
anledning hun har brukt for å bli kjent med 
kursdeltagerne sine på.
– Tenk at jeg er så heldig å få være med å 
forme et helt menneske, forteller hun med 
et stort og varmt smil til Radio Z.

Og hun legger ikke skjul på at hun har blitt 
glad i veldig mange.

Mange ville takke
Da vi sendte intervjuet med Ellinor på Radio 
Z la vi ut en post på radiostasjonens Face-
book-side. Det haglet inn med godord om 
dama –  som viser hennes store betydning 
for mange, både synshemmede og kollegaer.

– Koselig dame med liv og humor.

– Fine Ellinor. Kommer til å savne ho her 
på Evenes.

– For ei dame, dyktig, god og 
glimrende pedagog med mye 
alvor og kjempemye humor. 
Hu blir savnet av mange. Lykke 
til som pensjonist Ellinor.




