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Vitaminer 
til øynene 
dine

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

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

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

Næringsinformasjon pr. tablett:

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

RI= referanse inntak

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

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

OPHTAMIN.NO 

Ophtamin-serien kommer nå også til Norge.

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

Pris
pr. tablett:

kr. 2,- 

http://www.ophtamin.no
www.ophtamin.no
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Synspunkt

Drivkraft
5. desember ble Frivillighetens dag markert 
med prisutdelinger og en rekke markeringer 
landet rundt. Norges Blindeforbund er en 
del av «frivilligheten» og består av 9 000 
medlemmer, om lag 500 frivillige i tillegg til 
300 ansatte. Engasjementet er stort og det 
nedlegges enormt med innsats.

Vi har rehabiliteringskontakter og -assistenter, 
jobb-mentorer, medlemskontakter, tillitsvalgte 
og representanter i råd og utvalg.

Så har vi de som klatrer høyt eller løper 
lengre og fortere enn de fleste. Hele spekteret 
er representert i dette Synspunkt. Så les om 
buss-Lars Erik, nestleder-Kari, sprint-Salum og 
mentor-Elisabeth. Alle driftige og engasjerte 
forbilder for svaksynte og blinde.

Vi i redaksjonen ønsker alle leserne våre en 
god jul og et godt nytt år.

Mia Jacobsen
Kommunikasjonssjef

Vårt 
syn

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

mailto:info@blindeforbundet.no
http://www.blindeforbundet.no
mailto:medlem@blindeforbundet.no
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– I dag har vi fått besøk av Elkjøpfondet og 
Elkjøp Storo, som har med seg en gave til 
oss. 100.000 kroner som vi skal bruke til 
opplæring innenfor smartteknologi blant 
våre medlemmer, sier Ingrid Strøm-Olsen, 
daglig leder i Norges Blindeforbund Oslo, 
og smiler stort. 

Takket være gaven fra Elkjøpfondet kan 
Blindeforbundet nå tilby medlemmer 
gratis opplæring i bruk av iPhone i fylkes-
lagets lokaler, med hjelp av instruktører fra 
Elkjøp Storo og Apple. Tilbudet er både 
for nybegynnere og viderekomne. 

– Her kan medlemmene være i fred og ro og 
få lært seg det nødvendige en trenger for å 
kunne være selvhjulpen på smartteknologi, 
forklarer Strøm-Olsen. 

Hun legger til at dette er et tilbud fylkeslaget 
har savnet, og det var også grunnen til at 
hun sendte inn søknad til Elkjøpfondet. 

Vinn-vinn-situasjon
Varehussjef i Elkjøp Storo, Vuong 
Nguyen, ser frem til å samarbeide 
med Blindeforbundet. 
– Jeg synes det er kjempekjekt. Jeg blir 
skikkelig rørt når jeg får høre at blinde og 
svaksynte kan bruke smartfunksjoner med 
stemmen sin og at teknologien har blitt så 
bra at det lar seg gjøre. Vi gleder oss veldig til 
å lære flere å bruke smartprodukter, sier han. 

Nguyen mener dette samarbeidet også 
er verdifullt for Elkjøp-butikken hans.  
– Vi har veldig mange kunder som 
kommer inn i butikken vår og trenger 
hjelp til voice-over og Apple-produkter, 
og dette inspirerer oss til å bli enda 
bedre, sier han engasjert. 

Første iPhone-kafé ble arrangert 11. 
november. Her fikk åtte deltakerne 
blant annet lære hvordan en endrer 
innstillinger, sender og mottar meldinger 
og bruk av kart på Iphone. Det skal holdes 
flere kurs i november og desember.

Oslo fylkeslag fikk gave fra Elkjøpfondet:

Flere får nå lære seg å bruke smarttelefon  
Tekst og foto: Hilde Greve Mo

Blomster og diplom: I oktober fikk Oslo 
fylkeslag 100.000 kroner til opplæring i 
smartteknologi. Varehussjef i Elkjøp Storo, 
Vuong Nguyen, overrakte blomster og 
diplom til daglig leder, Ingrid Strøm-Olsen. 

Sammen med Elkjøp skal Blindeforbundet lære flere synshemmede 
å bruke et av de viktigste hjelpemidlene i hverdagen. 
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synshemmede som ikke kjenner til disse 
tilbudene. Her har vi en viktig jobb å gjøre 
i alle kommuner og fylker, og fylkeslagene 
er særlig viktige i dette arbeidet.

Organisasjonskultur og organisasjons-
utvikling er områder som det må jobbes 
kontinuerlig med. Blindeforbundet har 
revidert og fått på plass de viktigste 
styringsdokumentene som må ligge i 
bunnen for dette arbeidet. Vi har også 
styrket og utviklet HR-avdelinga vår, noe 
som er med på å gjøre Blindeforbundet til 
en god arbeidsplass for de ansatte. 

Vi har mange sterke og engasjerte 
tillitsvalgte og medlemmer rundt om 
i landet som kan bidra til at vi når måla 
våre. Uten innsatsen fra disse hadde 
vi ikke kommet noen veg!

Julen nærmer seg med raske skritt, 
og jeg ønsker dere alle en riktig god 
jul! Jeg håper vi møtes i 2020 med et 
nyttårsforsett om at vi alle skal jobbe 
for et sterkt og inkluderende Norges 
Blindeforbund.

 

Det er en stor oppgave å ta fatt på, men 
jeg håper at min erfaring fra tidligere 
arbeid i sentralstyret og som tilsatt daglig 
leder i Møre og Romsdal de siste ni årene, 
vil være til god hjelp.

Jeg har mange tanker om det arbeidet vi 
gjør i Blindeforbundet og mange ønsker 
for framtida, slik at vi hele tida utvikler 
oss og stadig blir bedre. Jeg ønsker at 
Blindeforbundet skal være en sterk 
interessepolitisk organisasjon og at det 
lokale arbeidet skal styrkes og utvikles. 
Handlingsplanen som ble vedtatt på 
landsmøtet vårt i september, viser at vi har 
nok av saker å kjempe for. Alle områder 
i planen er viktige og må få stort fokus i 
årene framover. TT-saken har jeg vært 
sterkt engasjert i over flere år, og dette 
er en sak vi må holde fast ved til vi har 
oppnådd full seier. Det er viktig at vi følger 
sakene vi kjemper for helt til vi er i mål. 

Synliggjøring av habiliterings- og 
rehabiliteringstilbudene våre er en viktig 
oppgave. Det er veldig mange ansatte i 
kommunene som kommer i kontakt med 

Siden jeg ikke kunne være til stede, vil jeg 
benytte anledningen til å takke deltakerne 
på landsmøtet for tilliten dere viste meg ved 
å velge meg som nestleder. 
                                                              Kari Wiik

Nestlederen har ordet
Av: Kari Wiik | Foto: Mia Jacobsen
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Har 
du hørt 

at ... 

Møre og Romsdal fylkeslag har 
grunn til å være stolte. Molde lokallag 
ble nemlig stiftet 7. oktober 2019. 
Tilstede på stiftelsesmøtet var det 
16 personer, deriblant fylkeslagets 
leder, Jacob Havnsund. Styret i Molde 
lokallag ble leder Inger-Johanne 
Kaarvann, styremedlemmene Solveig 
Røbekk Harstad og Harald Andreassen, 
og Louise Aassve som vara.

Norges Svømmeforbund har startet en 
egen facebook-side for parasvømming. 
De ønsker å nå enda flere: https://
www.facebook.com/parasvomming/
Ved spørsmål ta kontakt med Kristin 
Homb, Idrettskonsulent i Norges 
Svømmeforbund: telefon 907 48 548, 
www.svomming.no.

Nå har det kommet nye emojier som 
representerer synshemming og fører-
hund. Tre av dem er personer av ulike 
kjønn og hudfarge som går med hvit 
stokk. De to andre er av en hvit stokk og 
førerhund med sele.

Spor 2 endrer navn etter nyttår til 
Radio Z Podkast. Du hører den på 
Spotify, iTunes, Google Home og 
blindeforbundet.no/lyd

Notodden lokallag (Telemark) hadde 
i september besøk av ordfører Gry 
Fuglestveit og leder av rådet for 
mennesker med nedsatt funksjonsevne 
i byen, Tone Margit Steinhaug. Tema 
for møtet var tilgjengelighet og bruker-
styrt personlig assistanse. Fuglestveit 
ønsket tilbakemeldinger på erfaringer 
med eventuelle hindringer.  

God stemning i Notodden lokallag. Fra 
venstre: Lokallagets nestleder Øyvind 
Nesthus, ordfører Gry Fuglestveit og 
leder av lokallaget, Steinar Kittilsen. 
Foto: Terje Weber.

Norges Blindeforbunds Trykkeri takker familien Valseth og alle bidragsytere for deres 
store gave til fremming av punktskriftslesning for barn. Gaven har sterkt bidratt til 
produksjon av brettspill med punktskrift og klistrelapper med punkt for merking av 
julekalendere. I tillegg har dette gitt oss stor inspirasjon til å fortsette vårt målrettede 
arbeid for å nå de yngste punktleserne med bedre og mer tilrettelagte produkter.

Tusen takk!

Hilsen Norges Blindeforbunds Trykkeri

Gaven etter Magnhild Valseths bisettelse

https://www.facebook.com/parasvomming/
https://www.facebook.com/parasvomming/
http://www.svomming.no
www.blindeforbundet.no/lyd
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Blindeforbundet vil jobbe målrettet med 
påvirkning av Stortinget. 

Over nyttår behandler Stortinget 
forslagene.

Vi er svært glade for at retten til spesial-
undervisning videreføres og at Statped 
skal legges direkte under kunnskaps-
departementet. Men vi er veldig bekymret 
over reduserte rammer. Vi er videre svært 
glade for at man skal se på praksisen rundt 
fritak i fag, da vi dessverre ser at dette er et 
problem for mange av våre, og at de 
dermed ikke får studiekompetanse.
 

Stortingsmelding med stor betydning 
for synshemmede elever 
Av: Sverre Fuglerud, seksjonsleder samfunnskontakt

Kunnskapsministeren foreslår i meldinga 
å videreføre retten til spesialundervisning. 
Statped skal kuttes med 150 til 200 
millioner kroner over en femårs-periode. 
I dag er budsjettet deres på drøye 700 
millioner kroner.

Det står å lese at tilbudet til synshemmede 
er noe av det som skal prioriteres i Statped. 
Vi er likevel redde for at en redusert støtte 
også vil gå betydelig ut over det tilbudet 
synshemmede elever får. 

Statped vil allerede fra nyttår legges rett 
inn under kunnskapsdepartementet og 
den såkalte regionmodellen skal avvikles. 
Alt skal styres direkte fra ledelsen i Statped. 
Dermed blir veien kortere til politisk 
ledelse i Kunnskapsdepartementet.

Det er mange forslag i meldingen, blant 
annet vil man stramme inn bruken av 
assistenter og stille tydeligere krav til 
hvem som skal gi spesialundervisning. 
Og man vil sette i gang en prosess rundt 
regelverket knyttet til fritak i fag, og at 
dette blir riktig forstått. 

VI MENER:

Regjeringen har lagt frem en stortingsmelding som skal sikre god oppfølging av barn 
i skolen. Den har fått navnet «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i 
barnehage, skole og SFO». Meldingen er veldig viktig for blinde og svaksynte elever. 
Den tar utgangspunkt i forslag fra flere utvalg. Ett av de har foreslått å ta bort retten 
til spesialundervisning, legge ned Statped og flytte ressursene til fylkene.

Foto: Ingar Næss
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Kringom, uten å komme noen vei. Etter å 
ha tatt mange ulike bussruter og gjort et 
grundig arbeid med å sjekke ut lydopprop, 
tok han kontakt med Blindeforbundet og 
samferdselsutvalget i fylkeskommunen. 
Han har lært mye om universell utforming, 
kollektivtrafikk og politikernes makt.
– Det er nedfelt i lov at det skal være 
lydopprop på buss. Det er opp til buss-
selskapene å forholde seg til loven. Slik 
har det dessverre ikke vært på alle ruter, 
og flere bussjåfører har argumentert med 
at de ikke liker å høre på oppropene. Dette 
fikk både Blindeforbundet og politikerne i 
samferdselsutvalget til å reagere, sier 
Lars Erik.

Uakseptable situasjoner
Vi trenger samfunnsengasjerte mennesker 
som Lars Erik som driver samfunnet 
framover i positiv retning. Tross motgang 
har han stått på og gjort en formidabel 
innsats. Det står det respekt av!

Lars Erik forteller at de fleste bussjåfører 
han har møtt er veldig hyggelige og forstår 
viktigheten med tydelige opprop på stoppe-
steder. Men ved flere anledninger har han 

også blitt direkte trakassert.
– Jeg har blitt bedt om å få operert 
øynene mine, jeg har blitt anklaget 

Lars Erik Sundals engasjement har båret frukter:

I frontlinjen for opprop 
av stoppesteder
Tekst og foto: Martin Malkenes, daglig leder fylkeskontoret Sogn og Fjordane

Lars Erik Sundal (44) har brukt 30.000 kroner av egen lomme for å 
sjekke om busselskapene har hatt lydopprop på bussrutene i Sogn og 
Fjordane det siste året. Det har gitt resultater!

Samfunnsengasjerte Lars Erik fra Førde har 
brukt utallige timer på bussen og loggført 
hvordan oppropene har fungert, og om det 
i det hele tatt har vært noe opprop. Tidligere 
har han jobbet i helsevesenet, men nå har 
det blitt uføretrygd. Hans far var sterkt 
svaksynt, Lars Erik ser også dårlig, begge 
medlemmer i Blindeforbundet. 

Engasjementet ble vekket
Tilfeldighetene førte til at Lars Erik leste 
en nettsak fra NRK om en sterkt svaksynt 
i nabokommunen som ikke kunne ta buss 
fordi bussen ikke opplyste om stoppesteder. 
Lars Erik reagerte kraftig på dette. 
– Det er veldig provoserende når enkelt-
grupper diskrimineres på denne måten 
i det offentlige og at busselskaper ikke 
tilbyr de tjenestene de er pålagt å ha, sier 
Lars Erik. 

– På samme tid kunne jeg ikke lenger kjøre 
bil på grunn av mine helseutfordringer og 
bussen ble mitt viktigste transportmiddel. 
Jeg bestemte meg for å sjekke ut om 
bussene hadde opprop og om de hadde 
høyt nok lydnivå til at passasjerene opp-
fattet hva som ble sagt, forteller Lars Erik.

Lars Erik tok først kontakt med fylkes-
kommunen sitt kollektivselskap, Møt et 

medlem
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Lar seg ikke stoppe: Lars Erik Sundal har vist et stort engasjement for å få opprop av 
holdeplasser på de lokale bussene, han har trosset sure miner og trusler.

for å trakassere en hel yrkesgruppe, og jeg 
har fått regelrett kjeft for mitt engasjement. 
Man kan jo spørre seg om busselskapene er 
tjent med å ha ansatte som bare lar være å 
følge lover og regler, men som i tillegg er 
ufine med passasjerer som påpeker regel-
brudd, sier Lars Erik kontant.

Stor forbedring
Det har blitt forbedringer, men en del 
gjenstår, og busselskap har fått bøter. 
– Fremdeles er det bussjåfører som mener 
de står over loven. Mange av disse kjenner 
meg igjen og noen av disse kan være direkte 

ufine i tonen når jeg går om bord. Det er 
uakseptabelt!

Lars Erik og Blindeforbundet i Sogn 
og Fjordane jobber sammen opp mot 
busselskaper og fylkeskommune for å 
bedre tilbudet til beste for alle. 
– Mange flere får nå den tjenesten de 
betaler for og blinde, svaksynte og 
andre kan ta bussen uten å være redd
for å miste sitt stoppested. Jeg merker 
at det har vert store forbedringer siden 
jeg startet mitt engasjement. Vi er ikke 
helt i mål, men jeg gir meg ikke!
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SYNSHJELPEMIDLER
Vi kan av ulike grunner ha behov for å se bedre. Når du skal se på en fugl som sitter 
langt borte tar du fram kikkerten. Kanskje tar du frem en lupe når du skal ta vekk en 
flis i fingeren? Er det sterk sol tar vi på oss solbriller. Med optikk kan vi skreddersy 
løsninger for et hvert tilfelle.

Det er i hovedsak 3 ting vi kan hjelpe den synshemmede med
1. Økt forstørrelse
2. Økt kontrast
3. Lys

                   Vi kan hjelpe når:
*detaljer blir vanskelige å se
*det er viktig å se godt på avstand

En av de viktigste faktorene for å se bra, er godt lys. Det gjelder spesielt for personer 
med nedsatt syn. Lyset er ofte like viktig som forstørrelse og et naturlig hjelpemiddel 
i bruk med sterk optikk.

Vi leverer hjelpemidler til svaksynte i hele landet – via NAV, din lokale optikerbutikk 
eller ved besøk hos oss i Haslevollen. Ta kontakt for bestilling av time.

MultiOptikk as
Haslevollen 3C, 0579 OSLO

Tlf: +47 22 65 50 70   I   E-post: post@multioptikk.no   I   www.multioptikk.no

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

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

www.bpa-nord.no

i eget liv
Helt SJEF

 

Få et HAV av
muligheter!
- uansett funksjonedsettelse

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

hav@havas.no 

45 22 22 88            

 Bygdøy allé 23, 0262 Oslo

mailto:post@bpa-nord.no
http://www.bpa-nord.no
mailto:hav@havas.no
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Satser videre på TT
Da forslaget til statsbudsjett ble lagt frem 
i oktober så det mørkt ut for at flere 
fylker fikk bli med i den statsfinansierte 
transporttjenesten for funksjonshemmede. 
Men i forhandlingene på Stortinget etter 
framlagte forslag har Kristelig Folkeparti 
(KrF) bidratt sterkt til en ytterligere økning 
på 13 millioner.

– Det blir nye fylker med, og det er vi 
veldig glade for, sier Hans Fredrik Grøvan, 
stortingsrepresentant for Kristelig Folke-
parti til Radio Z. 

Den statlige støtten gis i dag til 13 fylker. 
Buskerud, Akershus, Rogaland, Vest-Agder 
og Oslo er de fylkene som ikke er med i 
ordningen enda. Og det er en eller flere 
av disse fylkene som nå får nyte godt av 
de 13 ekstra millionene, som tas i bruk fra 
2. halvår 2020 (1. juli).

Over nyttår vil regjeringspartiene ta en 
oppsummering om hvor mye penger som 
faktisk har blitt brukt ute i fylkene. Det er 
ikke alle som bruker opp pengepotten de 
har fått. Ordningen utvides ytterligere fra 
1. juli 2020 med 13 millioner. Så sees det på 
hva som faktisk gjenstår for at ordningen 
skal komme på plass over hele landet.
– Dette skal bli en ordning for alle uansett 
i hvilket fylke man bor i. Det er jo blitt 
regjeringens mål, sier Grøvan til Radio Z.

Ordningen gir synshemmede og rullestol-
brukere en støtte på 200 turer med 
drosje per år, med en egenandel som 
tilsvarer billettpris på kollektivtransport. 
Blindeforbundet er utålmodige med å få 
ordningen på plass og krever at den må bli 
rettighetsbasert for å sikre likhet for alle.

Regjeringen mener selv at deres statsbudsjett vil 
ruste Norge for fremtiden. 

Statsbudsjettet 2020:

Tar kampen for TT:  – Dette skal bli en 
ordning for alle uansett i hvilket fylke 
man bor i, sier Hans Fredrik Grøvan, 
stortingsrepresentantfor Kristelig Folkeparti.

Fo
to

: S
to

rt
in

ge
t



13

Du tuller ikke med «brillebanden»: På vei 
inn på Stortinget med 15 000 signaturer 
fra oppropet «Ja til fortsatt full dekning av 
briller for barn». Brillebanden er engasjerte 
foreldre til barn som trenger briller, og de 
har Handikappede Barns Foreldreforening 
og Blindeforbundet i ryggen. 

Til kamp for barnebriller
Regjeringen foreslo kutt i økonomisk støtte 
til barn som trenger briller. Saken skapte et 
voldsomt engasjement, og Handikappede 
Barns Foreldreforening overleverte 15000 
protestunderskrifter til Arbeids- og sosial-
komiteen. Beskjeden var klar: Se på saken 
på nytt!

– Alle som har fått dekket utgifter til 
briller frem til nå, vil fortsatt få noe dekket. 
Glass til ordinære briller vil bli dekket med 
opptil kr. 1200 og glass til spesialbriller vil 
bli dekket med opptil kr. 2400, forteller 
spesialrådgiver i Norges Blindeforbund, 
Stian Innerdal.
– Når det gjelder briller som er dyrere 
enn dette, er det varslet at man skal 
lage retningslinjer som gjør at barn 
med spesielle behov vil kunne få dekket 
dyrere brilleglass. Arbeidet med disse 
retningslinjene er ikke satt i gang, vi vet 
derfor ikke hvem som vil falle inn under 
unntaksordningen, tilføyer Innerdal.  

I ordningen med briller til svaksynte barn 
skjer det ingen endring. Vilkårene er de 
samme som det har vært hele tiden.

Arbeidsavklaringspenger: Minsteytelsen 
reduseres fra 2G til 2/3 av 2G for nye  
mottakere under 25 år. Endringen skal  
gjelde fra 1. februar 2020, og berører 
ikke de som allerede er i ordningen. Ung 
ufør-tillegget fjernes uavhengig av alder. 

Likestillingsarbeidet: Støtten til funksjons-
hemmedes organisasjoner er økt litt mer 
enn prisstigningen. Sekretariatet til 
Likestillingsnemda er økt med cirka 10 
prosent. Tilsvarende økes budsjettet til 
Likestillings- og diskrimineringsombudet. 

Mer bistandsmidler til funksjonshemmede: 
Utenriksdepartementet har økt fokus 
på personer med funksjonsnedsettelse 
innen bistand. Blindeforbundet og 
Atlas-alliansen er med i et større satsings-
prosjekt som inngår i økningen på 100 
millioner kroner.

Statlig spesialpedagogisk støttesystem: 
Statped har fått et kutt på 25 millioner 
kroner på budsjettet (cirka 700 millioner). 
Midlene flyttes til kvalitetsutvikling i 
grunnopplæringen og midlene skal blant 
annet brukes til kompetansetiltak overfor 
kommuner og fylkeskommuner.

I stortingsmeldingen «Tidlig innsats», lagt 
fram i november, foreslås det et ytterligere 
kutt de neste fem årene på 150-200 millioner 
kroner som skal gå til kompetanseheving i 
fylker og kommuner.

– Det er flott at man ønsker å øke 
kompetansen i kommuner og fylkes-
kommuner, men vi synes ikke at disse 
midlene skal tas fra Statped, sier seksjons-
leder samfunnskontakt Sverre Fuglerud i 
Norges Blindeforbund. 

Stortingsmeldingen behandles av 
Stortinget til våren.
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Det var i oktober et enstemmig kommune-
styre i Ås kommune vedtok en detalj-
reguleringsplan for Norges Blindeforbunds 
kennel- og treningsanlegg på Norderås. 
Anlegget skal ligge i samme område 
som Norges miljø- og biovitenskapelige 
universitet (NMBU) holder til.

Anlegg med stor kapasitet
Totalt vil bygningsmassen utgjøre 1200 
kvadratmeter. Anlegget vil ha kapasitet 
til å huse 40 hunder som skal bli fører-
hunder og opptil 10 kommende service-
hunder. De kan oppstalles der under 
trening, og det vil være både innvendige 
og utvendige treningsområder. Videre 
lages det valpeavdeling med fem til syv 
bokser til tisper med valper. Det ni mål 
store området omfatter også noe matjord, 
som har gjort at saken har gått fram og 
tilbake i det politiske systemet i Ås. 

Hva skjer videre?
– Nå skal det utarbeides nye og oppdaterte 
priser, og det skal velges entreprenør for 
prosjektet. Går alt etter planen håper jeg 
vi kan ta det første spadetaket en gang 
tidlig i 2020, og forhåpentligvis være i hus 
på vårparten 2021, forteller Blütecher.

Det bygges førerhundskole i Ås
Tekst: Jørgen Juul

Endelig har kommunestyret i Ås vedtatt at Blindeforbundet får 
bygge hundeskole i kommunen.
– Vedtaket er en stor seier for Blindeforbundet, vårt førerhund-
arbeid og kommende brukere, sier Knut Fr. Blütecher, markedssjef 
i Blindeforbundet og prosjektleder for planlegging og utbygging
av den nye førerhundskolen.

Hvorfor Ås?
– Vi har tett samarbeid med Veterinær-
høyskolen som allerede er på flyttefot til 
Ås, og det er av stor nytteverdi for oss å 
kunne være i nærheten av dem. Vi kan si 
at verdikjeden blir mer samlet enn det vi 
opplever i dag, og det vil være enklere å 
fortsatt produsere service- og førerhunder 
av høy kvalitet. Blant annet er avlsarbeid 
et viktig område å samarbeide på, høy-
skolen har blant annet en sædbank der vi 
har lagret sæd fra hannhundene våre. Vi 
ser også fram til et godt samarbeid med 
NMBU, avslutter Blütecher.

Ifølge NMBUs nettsier ser instituttleder 
ved Institutt for sports- og familiedyr-
medisin ved Veterinærhøgskolen, 
Henning Andreas Haga, og avdelingsleder 
ved Smådyrklinikken, Kristin Prestrud, 
fram til å få førerhundskolen som nabo.

– Vi er veldig glad for at førerhundskolen 
etablerer seg på Ås og med det styrker 
tyngdepunktet for hund på Ås, sier Haga.

– Vi ser fram til å fortsette og videre-
utvikle et samarbeid til beste for begge 
parter, sier Prestrud.
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En tur i skiløypa, klar og deilig luft, iskrystaller og kulde – det 
er det som skal til for å få kropp og hode klart for en krevende 
hverdag. Uten personlig assistanse ville dette ikke være mulig!

Ulobas BPA handler om at det er du som bestemmer hvem 
som skal assistere deg, hva assistansen skal gjøre, hvor og når 
assistansen skal finne sted.

Ta kontakt med oss så hjelper vi deg videre! Telefon: 32 20 59 10
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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I 2005 var Elisabeth med på oppstarten av 
det vi i dag kjenner som Karriereverksted, 
og det er her hun bidrar som mentor.
– Grunntanken er å vise at det er mulig at 
synshemmede kan ha forskjellige jobber, 
forteller hun ivrig.

Det er dette som er bakgrunnen for at 
Elisabeth under landsmøte i september ble 
tildelt Norges Blindeforbunds likepersons-
pris. En pris som henger høyt og som deles 
ut bare annethvert år.
– Jeg er takknemlig og smigret over å få en 
slik pris, smiler hun.

Et fellesprosjekt 
Elisabeth blir karakterisert som drivende 
dyktig, konstruktiv og engasjert. Hun bor i 
et koselig gult hus i Tønsberg sammen med 
ektemannen Thomas og barna Haakon (5) 
og Emma (9). Lillesand-jenta har beholdt 
sørlandsdialekten og sørlandstonene 
klinger lett over kaffekoppen i praten om 
hennes store engasjement.

Hun og mannen traff hverandre i plan-
leggingsfasen til det som skulle vise seg å 
bli Blindeforbundets «karriereverksted».

De to gangene i året hvor karriere-
verkstedet har blitt arrangert har hele 
familien vært med. Det har blitt et viktig 
fellesprosjekt i ekteskapet forteller hun.

– Barna er også med til Hurdal syn- og 
mestringssenter og de storkoser seg. Jeg 
hater å gå glipp av disse helgene rett og 
slett. Det er noe av det mest givende jeg 
gjør!

Positive tanker gjør noe med en
For Elisabeth, og hennes bedre halvdel, er 
en viktig regel i heimen å tenke positivt og 
løsningsorientert. Elisabeth forteller at i 
deres hjem er ordet «sliten» bannlyst.
– Jeg er mer opptatt av hva trenger jeg 
nå: «Trenger jeg å sove, trenger jeg å 
hvile? Trenger jeg å være alene, eller å 
være sammen med andre folk?», sier hun.

Filosofien til karriereverkstedet er nettopp 
tuftet på en slik løsningsorient tilnærming.

På karriereverksted jobbes det i grupper, 
hvor man diskuterer fremtidige mulig-
heter. Man lærer å skrive CV, går igjennom 
hva som skjer på et jobbintervju og 
snakker om hvordan det fungerer å være 
synshemmet på en arbeidsplass. Fokus er
 å se muligheter og å tenke fremover.
– Det lages mål og skapes drømmer, 
tilføyer Elisabeth.

Mentorene som er tilstede er selv 
synshemmede og har jobb. Med egen 
erfaring som bakteppe er de viktige 
samtalepartnere og rådgivere.

Takknemlig for å kunne bidra til 
drømmer og fremtidshåp 
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Elisabeth hedres med likepersonprisen

I snart 15 år har Elisabeth Kehlet stilt opp for andre og gitt av 
seg selv i rollen som mentor. Hun har sammen med andre 
synshemmede skapt drømmer og fremtidshåp.
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Reflekterte tidlig
Så kan man sikkert tenke at for kommune-
psykolog og psykologspesialist Elisabeth 
Kehlet, som jobber i Sandefjord kommune, 
så er dette lett. Men livet har ikke alltid 
vært like rosenrødt for Elisabeth heller.

I 12-årsalderen ble synet gradvis dårligere, 
noe som ikke alltid var like lett for ei jente 
som skulle tre inn i tenårene. Årsaken til 
synsproblemet er synsnerveatrofi. I dag 
har hun rundt fem prosent syn, og det er 
skarpsynet som er hardest rammet.

I ungdomsårene var synstapet vanskelig, 
men i dag bryr hun seg ikke så mye om det.

Elisabeth legger ikke skjul på at hun har 
tenkt mye på hvordan synshemmingen 
kan komme i veien for det hun ville gjøre 
og det hun ville jobbe med. Det var ikke så 
enkelt å ta skrittet og skulle utdanne seg 
som psykolog for eksempel. 

Men en god støtte for henne har vært å 
tenke på hva hun kan gjøre for å få det bra, 
løse utfordringer og se fremover.

Gir seg på topp
Etter 15 år med karriereverksted, som er 
fortsatt like givende, ikke bare for henne, 
men også for mannen, og ikke å glemme 
barna, så har Elisabeth og Thomas nå 
bestemt seg for å gi seg. Gi seg mens det 
fortsatt er topp.
– Jeg har vært veldig heldig som har fått 
lov til å drive med det som har engasjert 
meg aller mest, avslutter Elisabeth med et 
varmt smil.

Har du spørsmål om karriereverkstedet, 
eller ønsker å melde deg på, kontakt:
Gry Berg, gry.berg@blindeforbundet.no 
eller Hilde Tuhus Sørli, 
hilde.tuhus.sorli@blindeforbundet.no. 
Telefon 23 21 50 00. Informasjon finnes 
også på blindeforbundet.no

Hederspris: I 15 år har hun sammen med andre synshemmede fått være med å 
skape fremtidshåp. Dette har bidratt til at Elisabeth Kehlet (38) har fått Norges 
Blindeforbunds likepersonspris.

mailto:gry.berg@blindeforbundet.no
mailto:hilde.tuhus.sorli@blindeforbundet.no
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FN-rapportør kritiserer  
gjennomføringen av BPA-ordningen
Tekst: Hilde Greve Mo

Slik beskriver Catalina Devandas Aguilar, 
FNs spesialrapportør for rettighetene til 
personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD), 
inntrykket av ordningen med brukerstyrt 
personlig assistanse (BPA) i Norge. 

I oktober besøkte hun Tromsø, Karasjok 
og Oslo. Da var det gått et halvt år siden 
Norge fikk kritikk av FN for måten 
funksjonshemmede blir behandlet på. 

Devandas Aguilar er en uavhengig ekspert 
som rapporterer til FNs menneske-
rettighetsråd og generalforsamling, der hun 
kommer med anbefalinger og utfordringer 
rundt implementeringen av CDPR rundt om 
i verden. Hennes observasjoner fra Norge 
vil bli utdypet i en rapport hun skal levere til 
FN i mars 2020. 

Store variasjoner fra kommune til kommune
Under oppholdet i Norge erfarte FN-
rapportøren at tilbudene til funksjons-
hemmede innenfor blant annet utdanning, 
arbeidsliv og personlig brukerstøtte, 
varierer fra kommune til kommune. 
– Siden tjenestenes tilgjengelighet og 
kvalitet varierer betydelig mellom 
kommuner, har mange mennesker med 
nedsatt funksjonsevne ofte ikke annet 
valg enn å flytte for å få rettighetene sine 
innfridd bedre andre steder, skriver hun i 
sin slutterklæring fra Norgesbesøket. 

Hun mener det er et presserende behov for 
å forbedre gjennomføringen av rettighetene 
til funksjonshemmede i alle fylker og 
kommuner i Norge. Og hun oppfordrer Norge 
til å inkorporere CRPD i norsk lovgivning.

Fem kritikkpunkter til BPA-ordningen
I hennes slutterklæring har hun blant annet 
fem kritikkpunkter til BPA-ordningen: 
1. Mye synes å være overlatt til kommunens 

eget skjønn. Noen kommuner har et  
begrenset tjenestetilbud og har ofte  
lange ventelister for levering av tjenester. 

2. Fragmenteringen av støttetjenester  
gjør det svært vanskelig for funksjons-
hemmede å finne fram i systemet. 

3. Funksjonshemmede har i mange  
kommuner ikke tilgang til ytelser med 
mindre en klager, men selv da kan det  
gå flere år før kommunen kan treffe et 
endelig vedtak. 

4. Det er en rekke problemer angående BPAs 
kvalitet, fra begrensninger i arbeidstimer 
til manglende kompetanse. 

5. Kommunene begrenser ofte omfanget og 
tidsbruken på tjenestene som ytes. 

Regjeringen har satt ned et offentlig  
utvalg som skal foreslå forbedringer til 
BPA-ordningen, slik at funksjonshemmede 
skal kunne få delta i samfunnet som alle 
andre. Norges Blindeforbunds Sverre  
Fuglerud er medlem i utvalget. 

– Under mitt besøk har jeg observert betydelige mangler i 
gjennomføringen av disse tjenestene og støtteordningene.
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Supert å få delta i historisk klatre-NM
Selv om jeg er svaksynt, hindrer det ikke 
meg i å klatre. Derfor var det supert at det 
første norgesmesterskapet i para-klatring 
ble arrangert i Oslo i november. 

Para-klatring er klatring for mennesker med 
funksjonshemninger. Klatring passer for alle, 
enten du er svaksynt, mangler et bein eller 
sitter i rullestol. For meg som synshemmet 
er klatring et veldig godt alternativ til 
for eksempel ballspill. I klatring er det 
selvfølgelig en fordel å se, men det er også 
viktig og kunne føle seg frem til hvordan 
man kan utnytte takene på best mulig 
måte. Jeg reiste fra Bergen til Oslo full av 
forventning, men også med litt nerver. 
Jeg visste ikke helt hva som ventet under 
konkurransen i Oslo Klatresenter.

Det ble gøy fra første stund!
Det var så mange flinke utøvere som presterte 
fantastisk i både kvalifiseringsrundene og 
senere i finalen. Det var veldig fine ruter som 
det virket som alle kunne mestre. Det var 
god stemning og alle heiet på hverandre. 
Mange, inkludert meg, var nok ganske 
nervøs siden det var alles første NM. Alt i alt 
var det en kjempebra opplevelse. Jeg tror alle 
som deltok koste seg, og alle viste på hver 
sin måte at deres handikap ikke hindrer dem 
fra å holde på med en utrolig kul sport. Det er 
veldig viktig at vi nå har fått et para-NM også 
i klatring. Det kan bidra til at enda flere finner 
veien til klatreveggen.

Jeg har lært utrolig mye, og håper virkelig 
at andre funksjonshemmede i Norge kan få 
samme tilbud i sin kommune.

Maren Gjærde Tryggestad (14) fra Bergen hadde en hel uke i november arbeidspraksis i 
Blindeforbundet. Mulig det er en journalistspire i den engasjerte vestlandsjenta, for her 
følger en artikkel hun selv har skrevet om lidenskapen for klatring.

Det er en tid for alt. Lydavisa slik vi kjenner 
den, vil legges ned fra januar 2020. 

Lydavisa har vært en viktig informasjons-
kanal i Blindeforbundet. Den har kommet 
på kassett og etterhvert på CD. Den har 
inneholdt lokalt og sentralt stoff fra 
Blindeforbundet. Antallet fylkeslag som 
lager lokale lydaviser har med årene 
blitt færre, og dermed har også antall 
medlemmer som mottar den samlede 
Lydavisa på CD dalt.  Noen hører nok på 
den digitalt via NLBs Lydhør-app eller via 
våre nettsider, og det er fint. Flere fylkeslag 
melder imidlertid om at de har sjekket med 
medlemmene, og det er mange som ikke er 
opptatt av Lydavisa.

Det er kun to-tre fylkeslag som ser for seg 
at de kan komme til å lage «noe på lyd» 
framover, og da blir det på fylkeslagets 
nettsider og Facebook de legger dette. 
I tillegg vil fortsatt Spor2 bli å høre på 
RadioZ, blindeforbundet.no. Radioz, Spor2 
og Østfold lydavis kan man også høre som 
podcast og på Google home-høyttaler.

Spor 2 endrer navn etter nyttår til Radio Z 
Podkast. Du hører den hver uke på Spotify, 
iTunes, Google Home og blindeforbundet.
no/lyd

Synspunkt vil fortsette å komme på CD til 
de som vil ha den på lyd. Alt som lages i lyd 
finner du på www.blindeforbundet.no/lyd. 

Slutt for Lydavisa
Tekst: Mia Jacobsen, kommunikasjonssjef

http://www.blindeforbundet.no/lyd
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Astrid har stort utbytte av smartteknologi

– Ingen er for gammel til 
å lære å bruke nettet
Tekst og foto: Ingrid Stephensen

En helt ny verden åpnet seg 
for Astrid Hopland Svendsen 
da hun begynte å bruke digitale 
hjelpemidler. I dag er hun en 
flittig bruker og synes at livet 
er blitt mye bedre.

Astrid bor i en koselig leilighet midt i 
Kristiansand. Inne i leiligheten har hun 
mange hjelpemidler som gjør hverdagen 
lettere.

Teknologien er til stor hjelp
– Da jeg fikk en smarttelefon for rundt 
seks år siden, ble alt enklere. Jeg kunne 
lese nyheter på nett når jeg ville, betale i 
nettbanken og vipse penger. Jeg lastet ned 

For Astrid Hopland 
Svendsen har Google Home 

blitt et godt og viktig 
hjelpemiddel. Hun mener de 
nye digitale hjelpemidlene 
har betydd svært mye for 
en selvstendig hverdag og 
oppfordrer alle til å hoppe i 

det, og ta det i bruk.
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mange apper som jeg syntes var spennende 
og nyttige. Det er helt utrolig hvor fort 
utviklingen har gått. En utvikling som 
hjelper oss blinde og svaksynte. Nå kan vi 
klare det meste selv, sier Astrid begeistret.

Ivrig følger hun med på de nyeste 
produktene på markedet.  

Nylig skaffet hun seg Google Home, et lite 
apparat med smarthøyttaler som hun til og 
med kan stille spørsmål til. Astrid var en av 
de første kundene i butikken da man kunne 
kjøpe produktet over disk i fjor høst. 
– Den store fordelen med smarthøyttaleren 
for oss blinde er at den er talestyrt.  Jeg kan 
spørre om alt mulig. Jeg kan høre på musikk 
og nyheter. Og jeg kan be Google Home om 
å oversette fra flere språk, forteller Astrid 
som vil vise meg hvor mye glede hun har av 
nettopp denne nyvinningen. 

Hun spør om Google Home kan oversette 
ferie til tysk. Svaret kommer fort. «Urlaub». 
Og fransk? «Vacances».

Flere hjelpemidler på markedet
Astrid ler og er glad for at stadig flere digitale 
hjelpemidler kommer på markedet. 

– Jeg kan gjøre alt! Jeg kan lese aviser og 
bøker, kommunisere med venner og se filmer. 
Jeg kan se norsk film med synstolking. Nylig 
så jeg filmen om Utøya. Selv om jeg ikke kan 
se, får jeg med meg handlingen. En stemme 
forteller meg hva som skjer, beskriver 
naturen, menneskene og omgivelsene. Jeg 
opplever filmene like sterkt som seende 
tror jeg. Men man må laste ned en app på 
telefonen som synstolker tilgjengelige filmer, 
sier Astrid og fortsetter:
– Og jeg kan gå på biblioteket døgnet 
rundt. Jeg bruker appen Lydhør. Da kan jeg 
se om boka er utlånt eller tilgjengelig, sier 
Astrid som synes det er viktig å følge med i 
utviklingen. 

Aldri for gammel til å lære ny teknologi
– Jeg synes det er leit hvis blinde er redde 
for å bruke digitale hjelpemidler. Ingen er 
for gammel til å lære å bruke nettet. Selv er 
jeg 65 år og er veldig glad for at jeg kastet 
meg ut i det da den første datamaskinen 
kom på markedet. Utviklingen har gått fort 
og jeg har bestemt meg for å følge med. 
– For tre år siden sluttet jeg å arbeide, men 
jeg er med i et brukerutvalg på sykehuset. 
Det er veldig meningsfylt, og jeg bruker 
Mac når jeg skal skrive inn lengre 
tekster. Jeg har også engasjert meg i 
Blindeforbundet og er med i lokallaget 
og fylkeslaget, opplyser Astrid. 

Hun råder alle til å lære seg å bruke digitale 
verktøy, spesielt smarttelefon. 
– Men man trenger tilpasset opplæring for 
å kunne navigere på en berøringsskjerm. 
Søk kommunen du bor i om å få opplæring. 
Dessverre er det begrenset kompetanse på 
dette feltet i en del kommuner. Vi som bor 
i Kristiansand er heldige for vi kan få den 
opplæringen vi ønsker, understreker Astrid.
 
– Er du på Facebook?
– Først da jeg sluttet å jobbe, meldte jeg 
meg inn i Facebook. Der kan jeg følge 
med på hva som skjer og kommunisere 
med venner og familie. I dag har vi blinde 
mange muligheter. Det finnes nesten 
ingen begrensninger, sier Astrid Hopland 
Svendsen, som synes at livet har blitt 
mye enklere og rikere. 

Ønsker du opplæring i bruk av 
smartteknologi må du søke 
voksenopplæringen i din kommune. 
Ta gjerne kontakt med ditt fylkes-
kontor i Blindeforbundet som kan 
veilede deg og eventuelt hjelpe deg 
å søke. 
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974 80 800

stendi.no/bpa

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

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

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

Ring oss gjerne! Det er helt uforpliktende.

Smidig BPA for 
synshemmede

Prøv gratis i 14 dager.
Etter 14 dager går prøveperioden 
over i et abonnement til 179,-/mnd

NO_Klassekampen_246x365mm_0mmBleed.indd   1 19/11/2019   11.43

www.storytel.no
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EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Optima TruLux LED minilysluper

Optima TruLux-LED serien er 
små håndholdte luper med lys.   
Hele 8 modeller med ulik     
styrke gjør det lett å finne 
den lupen som passer for deg.  
 
Lupene har en lystemperatur 
på 5500K som tilsvarer naturlig 
dagslys.  
                                                    www.adaptor.no

Vi hjelper øynene dine!

974 80 800

stendi.no/bpa

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

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

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

Ring oss gjerne! Det er helt uforpliktende.

Smidig BPA for 
synshemmede

http://www.adaptor.no
www.stendi.no/bpa
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Arnt Holte fratrer som generalsekretær 

100 år – og svinger seg i dansen!
Tekst og foto: Randi Myhre

Sentralstyret besluttet på møte 18.11.2019 
å inngå en avtale med Arnt Holte om 
endrede arbeidsoppgaver. Avtalen er 
kommet i stand etter ønske fra Arnt Holte 
selv og gjennom forhandlinger mellom 
ham og forbundsleder og nestleder. 

Stillingen som generalsekretær blir lyst ut 
våren 2020 med tiltredelse 1.1.2021.

For å ivareta kontinuitet i ledelsen av 
Norges Blindeforbund, besluttet sentral-
styret å konstituere Karsten Aak som 
generalsekretær fra og med 19. november 
og frem til 31.12.2020.

Arnt Holtes oppgaver blir:
- Politisk påvirkning og rådgiving innenfor 

rammen av handlingsplan og andre 
 politiske vedtak i samarbeid med Seksjon 

for samfunnskontakt.
- Gjenstående arbeid med internasjonale 

verv i WBU (Som varer til august 2020).

Henry er trofast medlem i lokallaget. På 
dansegulvet denne oktoberkvelden bød 
han opp sin egen datter og nestleder i 
lokallaget, Helen Haavi Johansen. Samtidig 
som det danses, plystrer sprekingen til 
melodiene «Veme Bælj» og «Streng byr på».

Tidligere i år var han ikke snauere enn at 
han helt suverent bød på revyvisa «Jeg 
fødtes utpå Nordsjø`n», omgjort til sitt 
eget fødested «oppi Vardal`n», til stor 
begeistring for medlemmene på Ringerike!

På oktobermøte til Ringerike og omegn lokallag var det stor stemning. 
100 års-jubilant Henry Håvi løftet stemningen med sin glede for sang og 
musikk. Og han liker å ta del i dansen når anledningen byr seg.

- Deltakelse i teknologiprosjekter.
- Følge opp Norges Blindeforbunds 
 posisjon i Atlas alliansen.
- Deltakelse i øvrige prosjekter, møter og 

utredninger etter behov.

Holte vil arbeide i nært samarbeid med 
Seksjon for samfunnskontakt og ha general-
sekretær som sin nærmeste overordnede.

Vi vil takke Arnt Holte for innsatsen som 
generalsekretær, og vi er fornøyd med at vi 
har funnet andre områder å kunne benytte 
hans kompetanse på.

Gunnar Haugsveen er konstituert som 
assisterende generalsekretær frem til 
31.12.2020.

Terje André Olsen
Forbundsleder

Takk Henry, for ditt levende engasjement 
og ditt gode humør!

Tar gjerne en 
dans: Henry Håvi 
er sprekere enn de 
fleste av oss. Her 
svinger han seg 
med sin datter.
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Ny befolkningsundersøkelse: 

Nordmenns kunnskap 
om øyehelseTekst: Hilde Greve Mo

Dette kommer fram i en befolknings-
undersøkelse om nordmenns kunnskap om 
øyehelse, utført av Opinion på vegne av 
Norges Blindeforbund og Specsavers. 

Synet – den viktigste sansen
Et av spørsmålene var hvilken funksjons-
hemming nordmenn frykter mest: Bli 
blind, døv eller sitte i rullestol resten av 
livet, samt få så dårlig syn at en ikke kan 
lese en tekst selv med briller. 

78 prosent svarte at å bli blind resten av livet 
ville dramatisk redusere ens livskvalitet. 
Til sammenligning svarte 45 prosent det 
samme om å bli døv resten av livet. 

For mange vet for lite om øyehelse
I undersøkelsen ble det stilt et åpent 
spørsmål: «Hvilke symptomer på 
øyesykdom kjenner du til?» 

Her kommer det frem at 43 prosent av den 
norske befolkningen ikke kjenner til et 
eneste symptom på øyesykdom.  
– Dette er et høyt tall. En av de viktigste 
grunnene til å oppsøke øyelege, allmenn-

Til tross for at nordmenn mener at å bli blind resten av livet 
oppfattes som det mest dramatiske handicapet å få, er det 
mange som ikke kjenner til et eneste symptom på øyesykdom. 

praktiserende lege eller optiker er nedsatt 
syn, til tross for riktig synskorreksjon. 

Det sier øyelege Øygunn Aass Utheim. 
Hun har PhD innen tørre øyne og overflate-
sykdommer i øynene og jobber ved 
Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken 
i Oslo. 

Tran, trening og gulrøtter er bra for synet 
Respondentene fikk også spørsmål om 
hvilke av følgende alternativer er bra for 
synet. Her er hva de svarte: 
• Tran 67 %
• Spise gulerøtter 65 %
• Fysisk aktivitet 65%
• Blåbær 60 %
• C-vitaminer 47%
• Kosttilskudd 34%
• Spise mørk sjokolade 25%
• Drikke rødvin 18%
• Drikke mer enn fem kopper kaffe 5%

– Tran, trening og gulrøtter er bra for 
synet. Hele kroppen, også øynene, 
har godt av et sunt kosthold og fysisk 
aktivitet, sier øyelege Utheim. 
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Har du en drøm eller et prosjekt som kan glede andre?

Søk økonomisk støtte fra 
Blindeforbundets legat
Norges Blindeforbund har ansvaret for forvaltningen av flere legater. Utdeling 
gjøres hvert år på forsommeren. Følgende legater kan det søkes bidrag fra:

Legat for hjelp til selvhjelp
Yter støtte til synshemmede med konkrete 
behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp. 
Både enkeltpersoner og grupper kan søke. 
Ved vurdering av søknaden vektlegges reelt 
behov og/eller en vanskelig livssituasjon, 
at behovet ikke dekkes av andre støtte-
ordninger og at søker selv ikke har midler 
til å dekke det man søker om penger til.

Utdannings- og opplæringslegatet
Yter støtte til synshemmede i forbindelse 
med utdanning, opplæring og 
rehabilitering. Det omfatter også mer 
kortvarige opplærings- og utviklingstiltak. 
Det gis delvis støtte til hjelpemidler i 
forbindelse med utdanning. Det vektlegges 
reelt behov og/ eller en vanskelig 
livssituasjon, at behovet ikke dekkes 
av andre støtteordninger og at søker 
selv ikke har midler til å dekke det man
søker om penger til.

Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat
Yter støtte til synshemmede i Telemark 
og Akershus ved konkrete behov ut ifra 
prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til 
opplærings- og utviklingstiltak.

Vestlandets Felleslegat
Yter støtte til synshemmede i Vest-Agder, 
Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane 
og Møre og Romsdal ved konkrete behov 
ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp eller til 
støtte til undervisning og opplæring.

Karl Fr. Knudsen og hustrus legat
Formål er å tilgodese synshemmede i 
Finnmark.
 
Norges Blindeforbunds legat for 
barne- og ungdomsarbeid
Yter støtte til barne- og ungdomsarbeid i 
regi av Norges Blindeforbund med særlig 
vekt på tiltak for å aktivisere synshemmede 
barn og unges likestilling i samfunnet.

Norges Blindeforbunds legat 
for førerhundarbeid
Yter økonomisk støtte til Norges Blinde-
forbunds arbeid med avl, oppdrett og 
trening av førerhunder. Støtte kan også gis 
til tiltak for å opprettholde og/ eller videre-
utvikle førerhunders bruksegenskaper etter 
utlevering til blinde brukere. Legatstøtte 
skal begrenses til å dekke kostnader som til 
enhver tid ikke dekkes av det offentlige. 
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Slik søker du legater:
Skriv en kort søknad og fortell hva du søker 
om og hvorfor. Alle søknadene behovs-
prøves. Synshemmingen må dokumenteres 
med legeerklæring. Legg ved skatteoppgjør 
for 2018 og kontonummer. Kvittering for 
tidligere tildelte midler må være levert inn 
før søknadsfristen.

Søknader som mottas etter fristen eller som 
ikke er fullstendige, vil ikke bli behandlet. 
Ved innsending av ufullstendige søknader 
vil det ikke bli foretatt skritt fra Blinde-
forbundets side for å innhente de manglende 
opplysningene. Vi tar imot søknader for 2020 
fra 1. desember 2019.

Klubber, lokallag og fylkeslag har anledning 
til å søke. Her gjelder også prinsippet om 
at behovet ikke dekkes over andre støtte-
ordninger og at søknaden behovsprøves. 
Siste reviderte regnskap og/ eller godkjent 
regnskapsrapport vedlegges søknaden. 
Ved innsending av ufullstendige 
søknader vil det ikke bli foretatt skritt 
fra Blindeforbundets side for å innhente 
de manglende opplysningene.

Søknad sendes elektronisk til 
legat@blindeforbundet.no, eller til Norges 
Blindeforbund, v/ Grethe Lyngedal, 
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. 
Merk konvolutten med legatets navn.

Søknader som blir sendt til andre adresser 
enn den som er oppgitt i annonsen vil ikke 
bli behandlet.

Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på 
telefon 23 21 50 00.

Søknadsfrist 1. mars 2020.

Kassettspiller ønsket kjøpt
Jeg ønsker å kjøpe en kassettspiller, en slik 
man hadde for å lese lydbøker og gjøre 
notater med. En enkel monospiller. Fint om 
den har innebygd mikrofon.

Dersom du har noen kassetter er det fint, 
vanlige c60 og c90.

Ps: Sjekk om kontaktene der batteri skal 
være er blanke og ikke irret.

Johnny Bustenskjold, telefon 90 13 45 97,  
j-bus@online.no.

Synspunkt i 2020
Nr. 1
Materiellfrist, torsdag 23. januar.
Utgivelse, mandag 17. februar.

Nr. 2
Materiellfrist, torsdag 12. mars.
Utgivelse, mandag 6. april.

Nr. 3
Materiellfrist, torsdag 28. mai.
Utgivelse, mandag 22. juni.

Nr. 4
Materiellfrist, torsdag 23. juli.
Utgivelse, mandag 17. august.

Nr. 5
Materiellfrist, torsdag 17. september. 
Utgivelse, mandag 12. oktober.

Nr. 6
Materiellfrist, torsdag 12. november.
Utgivelse, mandag 7. desember.

mailto:legat@blindeforbundet.no
mailto:j-bus@online.no
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Kurs og aktiviteter 1. kvartal 2020  

Rehabiliteringskurs
06.01. - 17.01. 1. påbyggingskurs Hurdal
09.01. - 12.01. Introduksjonskurs Solvik
13.01. - 24.01. Grunnkurs Hurdal
13.01. - 24.01. 1. påbyggingskurs Solvik
23.01. - 05.02. 1. påbyggingskurs  Evenes
27.01. - 07.02. Påbyggingskurs Solvik
06.02. - 19.02. Grunnkurs Evenes
13.02. - 16.02. Introduksjonskurs Hurdal
05.03. - 18.03. 2. påbyggingskurs Evenes
09.03. - 20.03. Grunnkurs Solvik
16.03. - 27.03. 2. påbyggingskurs Hurdal
26.03. - 29.03. Introduksjonskurs Evenes

Rehabiliteringskurs for personer i 
yrkesaktiv alder
20.01. - 31.01. 2. påbyggingskurs Hurdal
30.01. - 02.02. Introduksjonskurs Hurdal
03.02. - 07.02. Kartleggingskurs Hurdal
10.02. - 14.02. Påbyggingskurs Hurdal
09.03. - 13.03. Påbyggingskurs Hurdal
19.03. - 22.03. Introduksjonskurs Hurdal

Hjernerelaterte synsvansker
27.01. – 07.02. Kartleggingskurs Hurdal
10.02. – 21.02. Påbyggingskurs Hurdal
24.02. – 06.03. Påbyggingskurs Hurdal
09.03. – 13.03. Kartleggingskurs Hurdal
23.03. – 03.04. Påbyggingskurs Hurdal

Temakurs IKT
20.01. – 24.01. IKT og 

hjelpemidler
Hurdal

03.02. – 07.02. IKT og 
hjelpemidler

Hurdal

24.02. - 28.02. IKT og 
hjelpemidler

Solvik

27.02. - 03.03. IKT og 
hjelpemidler 

Hurdal

16.03. – 20.03. IKT og 
hjelpemidler

Evenes

Temakurs Livsstil 
02.03. – 06.03. Temakurs livsstil Hurdal 

Voksenopplæringskurs
30.03. – 03.04. Kommunikasjon Hurdal
19.03. - 24.03. Mobilitet og 

orientering
Evenes

Familien i fokus
20.02. - 25.02. Temakurs familie Evenes
13.03. - 15.03. Habiliteringskurs 

for foreldre med 
nedsatt syn 

Hurdal

                
Arbeidsliv
05.03. - 08.03. Karriereverksted Hurdal
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Førerhundskolen
09.03. – 27.03. Samtreningskurs Hurdal

Habiliteringskurs og voksenopplæringskurs
08.01. - 21.01. Mestringslykke Evenes
27.01. - 31.01. Ski-uka Hurdal 
24.01. - 26.01. Trimhelg Solvik
31.01. - 02.02. Klassisk yoga 

(nybegynner)
Hurdal

03.02. - 07.02. Ski-uka Hurdal
10.02. - 14.02. Klassisk yoga (litt 

øvet)
Hurdal

10.02. - 16.02. Mestringslykke 
(svømming, kunst 
og håndverk og 
matlaging).

Solvik

17.02. - 23.02. Kulturuke Solvik
17.02. - 21.02. Kunst og 

håndverk
Hurdal

24.02. - 28.02. Punktskrift 
grunnleggende

Hurdal

05.03. - 08.03. Trening og trivsel 
førerhund

Solvik

30.03. - 03.04. Vinterfiske Evenes

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

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

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

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK/ISTOCK.COM

mailto:bpa@humananorge.no
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ecura er leverandør av
funksjonsassistanse og BPA
• Vi har konsesjon og rammeavtaler med
   kommuner i hele landet.

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

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

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

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

www.ecura.no

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

Synsvansker?

Få lesegleden 
tilbake med 

lydbøker fra NLB

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

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

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

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

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

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

PU
BLIKK/ISTOCK.COM

mailto:bpa@ecura.no
http://www.ecura.no
http://www.nlb.no
mailto:utlaan@nlb.no
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VM-gull og mesterskapsrekord 
til Salum Kashafali 
Tekst: Jørgen Juul  | Foto: Karim Sahib/AFP

– Dette betyr alt for meg. 
Jeg har hatt en lang sesong. 
Jeg kom fra skade i fjor til å 
bli norsk mester og verdens-
mester i år, det betyr alt, sa 
Kashafali til NRK etter at 
gullet var innkassert.

Kashafali kom til Norge med 
familien i 2003, skriver NRK. 
De bosatte seg i Bergen. 
25-åringen har den 
medfødte øyesykdommen 
Stargardt med cirka 
fem prosent skarpsyn. 

Løpehelten løper for idretts-
laget Norna-Salhus.

Sportssjef for parafriidrett 
i Friidrettsforbundet, 
Christina Vukicevic Demidov, 
er full av lovord: 
– Han er en utrolig seriøs 
idrettsutøver som jeg 
mener får altfor lite «kred» 
for jobben han legger ned. 
Og jeg håper at dette gullet 
kan åpne dørene for han, 
og vise Norge hvem Salum 
Kashafali er, sier hun til NRK. 

Gull-vinner: Salum Kashafali, 
sprinter i Norges-toppen 
som for første gang deltok i 
Para-VM og tok gull.

God jul!

I flere år har Salum Kashafali hevdet seg som sprinter i 
norgestoppen, og frem til i år utelukkende konkurrert mot 
funksjonsfriske. Nå har han sikret seg gull også i Para-VM. 




