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Fra sjokk til mestring. Den nye Leila 
Nytt prosjekt: 
Hvilke rettigheter har du om 
du har blitt diskriminert?
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Ei kirkebok 
for alle!

Når du skanner eller tar et bilde av QR koden 
over kan du spille lydutgaven av «Kirkeboka mi» 
på din mobil. Du kan lytte til den der det passer 
for deg. Avspilleren lagrer en informasjonskapsel 
på din telefon.

Kirkeboka mi
Av Sindre Skeie

Scan og lytt

Les mer om boka her:

Vi i KABB synes alle 
som ønsker det skal 
ha lik rett til tros- 

opplæring. Derfor har 
vi laget en utgave av 
”Kirkeboka Mi” som 

passer for alle! 

Alle barn får tilbud fra 
Den norske kirke om å 
komme til kirken og motta 
”Kirkeboka mi”. Det kalles  
trosopplæring og er frivillig. 
KABB mener synshemmede 
barn, foreldre, besteforedre og faddere 
skal kunne få lese og bruke boka på 
samme måte som seende. 

KABB har laget en spennende lydutgave med musikk. Her er 
trefigurer, informasjon og manus i punkt/storskrift - alt er pakket i en 
spennende, taktil pappeske utformet som ei ekte kirke med 
tårn. Her kan barna leke både bryllup og dåp!

Ta kontakt med KABB  
hvis du vet om noen som bør få
”Kirkeboka mi”. Den selges også
for 399 kroner, pluss porto. 
Kontakt: kabb@kabb.no 
Ring: 69 81 69 81

Sjekk www.kabb.no/kirkebokami

Scann QR  
koden og få mer 
informasjon om  
”Kirkeboka Mi”

mailto:kabb@kabb.no
http://www.kabb.no/kirkebokami


3

I N N H O L D

Påminnelse: 
Frist for Synspunkt 
nr. 1/2022 er 3. februar. 
Utgivelsesdato 28. februar.

Forsidebilde: Portrett av Leila 
Andersen tatt på Hurdal syn- og 
mestringssenter. Leila Andersen 
har opplevd store tap i livet, men 
hun gir seg ikke og har klare mål 
for fremtiden. 
Foto: Foto: Line Lyngstadaas
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Synspunkt

Kjenn din rett! 

Her skal du få tre 
nedstemmende faktaopplysninger:

1. Svaksynte og blinde er mer utsatt for ulykker, vold
og overgrep enn resten av befolkningen. Det viser
forskning utført ved Norsk kunnskapssenter om vold
og traumatisk stress.

2. Oslo sin klimastrategi har bidratt til at flere
synshemmede ikke har samme tilgang til Oslo
sentrum som tidligere, påpeker en masteroppgave
ved Universitet i Oslo.

3. Velferdsforskningsinstituttet NOVA slår fast at
barn som får spesialundervisning får færre venner
og blir mindre sosiale enn andre barn.

Det er kanskje vel mange dårlige nyheter i ett og 
samme blad, men dette er noen eksempler på at 
synshemmede opplever fordommer og diskrimine-
ring «non stop». Nettopp derfor er prosjektet «Retts-
hjelp for syns- og hørselshemmede» så viktig. Målet 
med prosjektet er å gi syns- og hørselshemmede 
kunnskap om sitt diskrimineringsvern på sentrale 
samfunnsområder, slik som arbeidsliv, utdanning, 
politikk og fritid. 

Les mer om prosjektet i bladet her. Kjenn din rett, 
klag i vei og få fram tallene fra mørket!

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.  
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– Denne turen blir et minne for livet, 
her har vi alle har kjent på en utrolig 
mestringsfølelse! Det å komme hjem fra 
denne turen og kunne fortelle skole-
kamerater at vi har vært på lang fjelltur, 
satt opp telt, laget mat på primus og fått 
mange nye venner. Ja, det er så verdifullt! 
Det er nemlig ikke mange av oss som får 
disse mulighetene ellers i livet, forteller 
Silje Solvang som er en av deltakerne fra 
Norges Blindeforbunds ungdom (NBfU).

11 deltakere fra NBfU reiste sammen med 
ungdommer fra DNT ung i Stavanger til 
Ådneram turisthytte i Sirdal. Sammen 
hadde de en helg spekket med frilufts-
opplevelser! De gikk langtur i fjellet, laget 

pizzasnurrer på primus og hadde sosiale 
kvelder på hytta med god underholdning 
fra deltakerne selv. Noen prøvde seg til og 
med på en natt i naturen i den friske høst-
lufta i Sirdal. 

Ikke målet, men opplevelsene her og nå 
som er viktigst
Liva Aasvold fra DNT ung Stavanger var 
med som turleder på turen. Den største 
opplevelsen for Liva skjedde da hun skulle 
lede alle deltakerne over den første elva.

– Jeg var veldig skeptisk da vi skulle 
krysse den første elva. For å være ærlig 
trodde jeg aldri at vi kom til å få alle over. 
Men så feil kunne jeg ta! De tre første 
spratt over, og ved hjelp av et utrolig 
godt lagarbeid så fikk vi alle trygt over, 
forteller Liva.

Ungdommene fra både DNT ung og NBfU 
forteller at slike samarbeidsturer gir dem 
alle noe. Læringen går nemlig begge veier.

– Denne turen satte ting i perspektiv for 
meg. Jeg lærte like mye av dem som de 
lærte av meg. Det var utrolig lærerikt å 
få innsikt i hvordan du som synshemmet 
orienterer deg ute i naturen, de bruker 
helt andre metoder enn det vi som ser 
godt gjør, sier Liva.

– Dette er opplevelser som vil 
være med oss i lang tid!
Tekst: Agnethe Larsen | Foto: Amund Janssen

Ekte lagarbeid: Flere elver måtte krysses på 
turen, men med godt lagarbeid så kom alle 
seg over.

Ungdommer fra DNT ung Stavanger og Norges Blindeforbunds 
Ungdom har vært på fjelltur sammen. En tur som har gitt 
vennskap, naturopplevelser og lærdom for livet!
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at vi har et prosjekt hvor vi deler informasjon 
med NTNU-studenter om hvordan vinterføre 
i Vadsø oppleves for våre medlemmer.

Planene klare
Vi vil neste år satse på å være mer synlig 
og drive medlemsverving. Vi ønsker å 
møte publikummere der de er. Derfor 
planlegger vi å stå på stands på salgsmesser 
tre forskjellige steder i fylket i året, og vi vil 
arrangere synskafé.

Takket være den nye fordelingsmodellen 
i Norges Blindeforbund, har Finnmark 
fylkeslag fått større økonomisk handlings-
rom, som gir økt aktivitetsnivå.

Det er også økt aktivitet hos våre 
lokallag i Porsanger, Hammerfest og 
Alta. Spesielt gledelig er det at Alta 
lokallag får inntekt fra bingo, noe som 
vil bidra til enda større aktivitet.

Neste år skal vi endelig på NM Yukigassen 
og vi planlegger fellesstyremøte med de 
to andre fylkeslagene i nord på Evenes 
syn- og mestringssenter. Og i august skal 
vi etter planen gjennomføre 50+1 års-
jubileum i Alta.

Jeg vil ønske alle lesere, fra nord til sør, 
en riktig god jul!

Som flere i Blindeforbundet har kjent på, 
har vi måtte avlyse planlagte samlinger, 
slik som den tradisjonelle Yukigassen samt 
treningssamling, vårt årsmøte i mai og 
50-års jubileet for de tre nordligste fylkes-
lagene. Men for all del, medlemsaktiviteter 
har det vært. Jeg vil spesielt trekke frem 
hundekjøring og snøscootertur for familier i 
Vestre Jacobselv i mars.

Vi som er engasjert i styret i Finnmark har 
i det siste jobbet med styreutvikling og 
kursing i organisasjonsarbeid. Dette er 
viktig for å stadig bli bedre i det vi holder 
på med. Våre styremøter har vært avviklet 
både fysisk og via Messenger.

Politisk engasjement
Vi er engasjerte her øverst i nord. Vi benyttet 
muligheten til å delta på årsmøtet FFO 
Troms og Finnmark i mai via Zoom.

Så har vi fått avholdt våre egne organisas-
jonsmøter. Årsmøtet i juli var spennende, 
da gjorde vi noe vi aldri har gjort før. Det 
hele ble ledet fra Alta, også var man med fra 
Hammerfest og Vadsø samtidig, via lyd- og 
bildesending. Interessepolitiske saker som 
har stort fokus hos oss er TT-saken og 
universell utforming i kollektivtransporten. 
Vi har planlagt et nytt møte med Troms og 
Finnmark fylkeskommune samferdsel, samt 

Vi har snart lagt bak oss år to med korona og 
pandemi. Dette har preget oss alle. Nå er det på 
tide at drømmene og ambisjonene om et høyt 
aktivitetsnivå i 2022 blir innfridd.
                                                                                   Stein Wiggo Olsen

Store ambisjoner 
for Finnmark 
Av: Stein Wiggo Olsen, fylkesleder Finnmark Fylkeslag

Stemmen 
fra 

Finnmark
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Hedersnål i gull
Daglig leder Arne Nekkøy på Solvik syn- og 
mestringssenter er blitt hedret med selveste 
hedersnålen i gull. Den ble overrakt i forbind-
else med feiringen av hans 45-årsjubileum.Blindeforbundet og Statped har hatt møte 

Blindeforbundet er veldig opptatt av den 
meget krevende situasjonen mange syns-
hemmede elever opplever i forbindelse med 
utilgjengelige læremidler. Her spiller Statped 
en viktig rolle når det gjelder krav til utform-
ing av læremidlene. – Vi er veldig fornøyde 
med møtet, sier Sverre Fuglerud, seksjons-
leder samfunnskontakt i Blindeforbundet.

Klatring for synshemmede
Casper Rønning fra Nærøysund vant nordisk 
mesterskap i paraklatring i begynnelsen av 
november og kom på en tredje plass i NM i 
klatring for synshemmede. Førsteplassen i 
NM gikk til Iben Kongsvik Paulsen og Maren 
Gjærde Tryggestad fikk andreplass.

Manglede universell utforming hos UiB
Universitetet i Bergen fikk dagbot for feil i 
nettsider og eksamensløsning, skriver 
digi.no. Løsningene feilet på åtte av elleve 
lovkrav for universell utforming. Etter seks 
måneder og én dag med dagbot på 150.000 
kroner, var feilene rettet, melder nettstedet.

Frivillighetens år
I 2022 skal vi feire frivilligheten. Det ble be-
stemt i en stortingsmelding i 2018, og det er 
Frivillighet Norge som har fått ansvaret for 
året. Det er 130 organisasjoner som har valgt 
seg en dag, og vår dag er 14. oktober. Vi gleder 
oss til å feire Norges viktigste lagarbeid.  

Gratis vernebriller til 
nyttårsaften

Hver nyttårsaften er det noen som skader  
synet sitt i forbindelse med oppskyting av 
fyrverkeri. Derfor har Blindeforbundet gått 
sammen med Specsavers for å tilby gratis 
vernebriller i forkant av årets feiring. 

– I løpet av de siste 10 årene har mer enn 100 
personer fått øyeskader etter oppskyting. 
Vi håper at dette kan bidra til en tryggere 
feiring for de som skal skyte opp fyrverkeri, 
sier kommunikasjonssjef i Blindeforbundet, 
Mia Jacobsen.

Fra lille julaften, 23. desember, kan alle 
som vil hente seg et par gratis vernebriller 
hos Specsavers. Tilbudet gjelder alle 
Specsaversbutikker i hele landet så 
lenge varelageret rekker – så her er det 
førstemann til mølla! 

– Blindeforbundet og Specsavers jobber 
sammen for å hindre unødig blindhet. 
Dette er vår felles visjon. Specsavers ønsker 
å være en god partner ved viktige initiativ 
hos Blindeforbundet og derfor er det helt 
naturlig å jobbe sammen rundt distribusjon 
av beskyttelsesbriller for øynene. Øynene 
er spesielt utsatt ved oppskytning av 
fyrverkeri og slike briller er et enkelt tiltak 
som kan redde øynene om det skulle gå galt. 
Sammen setter vi fokus på tiltak som kan 
redde synet, sier administrerende direktør i 
Specsavers, Henning Eriksen, om tilbudet.

Oppslagstavla

Hjertelig takk for gaver 
til minne om Arild Hellebø

Med hilsen fra Norges Blindeforbund
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En funksjonsnedsettelse får ofte enda mer 
dramatiske følger i land i sør. Det å miste 
synet kan hindre mulighet til inntekt og 
sende en hel familie ut i fattigdom. Orga-
nisasjoner som Norges Blindeforbund kan 
ikke alene gjøre noe med denne situasjo-
nen. Alle land må jobbe med rettigheter 
og tiltak for å sikre like muligheter, og 
inkludering av personer med funksjons-
nedsettelser må være en viktig del av 
utviklingsarbeidet.

For å oppnå FNs bærekraftsmål må verden 
lykkes med å inkludere personer med 
funksjonsnedsettelser. Vi håper Norge og 
medarrangørene av det globale toppmøtet 
klarer å sette inkludering på dagsorden som 
en global utfordring. Samtidig må Norge 
både prioritere inkludering i sitt utviklings-
arbeid og gjøre jobben på hjemmebane. 
Derfor forventer vi at Norge under topp-
møtet viser til konkrete forpliktelser for å 
styrke inkluderingen i samfunnet. Norge vil 
mangle troverdighet om funksjonshemmede 
ikke får oppfylt sine menneskerettigheter på 
linje med andre.

Norges troverdighet står på spill
Av: Per Inge Bjerknes | Foto: Tom Egil Jensen

Norges Blindeforbund mener denne anled-
ningen må benyttes til å oppnå økt opp-
merksomhet om inkludering i utviklings-
arbeidet, men samtidig må vi tydeliggjøre 
forventningene om at Norge også feier 
for egen dør. Norge må vise at funksjons-
hemmede prioriteres når statsbudsjettet 
vedtas, og Norge må forplikte seg til å in-
kludere FN-konvensjonen om rettigheter 
for personer med funksjonsnedsettelser i 
menneskerettighetsloven.

Etter å ha drevet bistandsarbeid i over 40 
år, har Norges Blindeforbund omfattende 
kunnskap om hva som virker for å gi svak-
synte og blinde og andre grupper av funk-
sjonshemmede bedre liv i områder i sør, 
det som tidligere er kalt «utviklingsland». 
Arbeidet vårt har tre hovedsatsingsområ-
der: Å styrke eksisterende eller nye organi-
sasjoner av blinde og svaksynte, å forbedre 
livet til blinde og svaksynte i alle aldre og å 
bekjempe blindhet ved å støtte øyehelse-
program. På denne måten gjør vi en viktig 
forskjell i mange enkeltmenneskers og 
familiers liv.

Global Disability Summit ble avholdt første 
gang i Storbritannia i 2018. Toppmøtet er 
en unik mulighet til å rette søkelyset mot 
rettighetsbasert, inkluderende utvikling for 
personer med funksjonsnedsettelser. Det er 
positivt at Norge er vertskap for det andre 
toppmøtet i 2022, sammen med Ghana og 
International Disability Alliance (IDA).

I februar 2022 er Norge vertskap for et globalt toppmøte om inkludering 
av personer med nedsatt funksjonsevne. 

Blindeforbundet mener:
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Leila er et arabisk navn som betyr måne-
lys. 13. juni 1992 skinte månelyset ned på 
den nyfødte jentebabyen som lå i morens 
armer. Det var Leila! Altså ikke et tilfeldig 
valgt navn. 

Leila har norsk og libanesisk bekgrunn.  

Møter du henne, så husker du hennes  
trillende latter og kjærlighet for andre. 

Rehabiliteringskursene har betydd alt

– Jeg døgner for den gode samtalen
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas/May Britt Haug

Leila Andersen (29) har en aura av styrke og pågangsmot, til tross for 
store følelsesmessige nedturer i livet. Nedturer vi ikke unner noen. Vi 
fikk møte henne på Hurdal syn- og mestringssenter som med sine kurs 
har løftet henne til nye høyder.

Ett år etter: Leila Andersen har deltatt på flere kurs ved Hurdal syn- og mestringssenter. 
Hun klarer nesten ikke å vente til det neste. 
– Blindeforbundet gjør en stor jobb når det handler om å gi støtte i å skape en ny identitet, 
og å akseptere den «nye» Leila, sier hun.



9

Møt et 
medlem

Mistet mamma
Bare 10 år gammel opplevde Leila å miste 
moren. Hver dag etter skoletid besøkte hun 
moren på sykehuset. Hun gledet seg til den 
dagen mamma skulle komme hjem igjen, 
men slik ble det aldri.

Leila var der da hun døde, satt ved sengen 
hennes. Hun glemmer aldri mammas siste 
ord: – Uansett hvor jeg er, så elsker jeg deg!

Leila skildrer opplevelsen som om livet 
ble knust i småbiter. I to år var hun helt 
stemmeløs.
– Jeg har ikke akseptert det. Men jeg har 
måtte lære meg å bygge opp det knuste 
livet på en ny måte. – Du vet, jeg er så sta, 
legger hun til med sin smittende latter.

Det å plutselig ikke ha noe stemme  
beskriver hun slik:
– Det var som en klump som satt fast i  
halsen min.

I dag er stemmen tilbake.

I hovedsak er Leila vokst opp i Drammen, 
men flyttet mye rundt som barn på grunn 
av farens jobb, som var tilknyttet flere 
norske ambassader utenlands. I perioder 
bodde hun hos bestemor og bestefar. De 
bodde landlig til med katt og fire supre 
huskyer. Sammen gikk de lange turer hvor 
både firbeinte og tobeinte kunne få løpe 
fra seg. På nabogården var det hester hun 
stadig besøkte. Gode minner med fine dyr 
mimrer Leila tilbake.

Mister synet
Men flere dramatiske livsendringer skulle 
møte Leila i årene som fulgte. 

I 2015 ventet Leila barn. Under svanger-
skapet merker hun at det var noe rart med 
synet. Leila klaget til legen, men fikk 
beskjed om at det hang sammen 

med graviditeten, og ville rette seg. Tiden 
gikk, datteren Isabella kom til verden, men 
fortsatt var synet dårlig. Hun ønsket derfor 
å ta en laserbehandling. Først da legene 
skulle gjøre henne klar til operasjon merket 
de at noe var alvorlig galt. Hun ble sendt til 
øyeavdelingen på Haukeland i Bergen, og 
fikk konstatert retinitis pigmentosa (RP), en 
netthinnesykdom som gir innsnevret syns-
felt og kan ende med blindhet.  Det som er 
karakteristisk ved Leilas variant er at det går 
raskt mot blindhet.

Overveldende endring
Det å gradvis miste synet har vært en stor 
og vanskelig tilvenningsprosess, det legger 
Leila ikke skjul på. Hennes unike evne til 

å ikke gi seg, staheten rett og slett, har 
kanskje vært redningen vil noen si.

Mor og datter: Isabella betyr alt for Leila.
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Hun skryter av den raske hjelpen hun fikk 
på hjemstedet fra synspedagog og voksen-
opplæringen.
– Jeg fikk stokken i huset, lupen, og så kom 
jeg hit til Hurdal syn- og mestringssenter.

Med god hjelp fra lokale krefter ble det 
rehabiliteringskurs i november i fjor, siden 
har det blitt både tre og fire kurs, og hun 
griper raskt neste mulighet.
– Da jeg kom til Hurdal første gang ble jeg 
så imponert over alle folka. De ser dårligere 
enn meg, også klarer de til og med å jobbe. 

Aktiv dame: Leila elsker å danse og trene. 
Hun har sort belte i karate. Spinning på 
senteret i Hurdal i november i fjor var et 
etterlengtet tilbud.

Jeg var i sjokkmodus, sier hun oppriktig 
med kraft i stemmen og et ansikt som 
forteller mye om hennes reise. 

– Menneskene her gir meg et ekstra løft, og 
det er så viktig for meg, og livet mitt videre.

Samtalene mellom kursdeltakerne betyr 
mye, og praten varer gjerne helt til de tidlig 
morgentimer. 

Naturstridig å gi seg
Leila måtte slutte å jobbe som sykepleier, da 
hun ikke lenger kjente igjen ansikter.

Nå prøver Leila fortsatt å gjøre ting hun 
alltid har gjort, men på en annerledes 
måte. Hun gir seg ikke og har klare mål 
for fremtiden.  
– Det er jo fint at jeg kan begynne å gjøre 
ulike ting mens jeg ennå kan se, sier Leila 
med en trillende latter.

Tilbake på skolebenken
I dag bor Leila i Stavanger med datteren 
Isabella på seks. Planen er å være klar i ny 
by, nemlig Oslo, når Isabella starter på 
skolen høsten 2022. Leila skal nemlig selv 
sette seg på skolebenken og studere 
psykologi.

Mor og datter er ganske like: sminke, 
shopping og spise ute på kafe er noe de 
gjerne gjør sammen.
- Isabella betyr hele jordkloden rett og slett, 
og er en stor motivasjon for å komme meg 
opp å gjøre hverdagslige sysler, forteller en 
stolt mor. 

Leila forteller at datteren veslevoksent 
passer på at mamma klarer alt.

I november i år var hun på forkurs for å se 
om førerhund er noe for henne. Hunder er 
hun vant med, så hun håper at en fører-
hund vil bli en troverdig venn og ledsager.



11

www.santen.no

 PP-SANTEN-NO-0011 / NOV 2020

Covid-19 kan ha ført til at vi prioriterer 
annerledes, men synet er fremdeles 
like viktig.

Hvis du eller en av dine nærmeste er 
blant de 64 millionene mennesker over 
hele verden som lever med grønn stær 
(glaukom), synes du kanskje det er 
krevende å behandle og holde lidelsen 
under kontroll på en eff ektiv måte.

Opphold eller stans i behandlingen 
kan føre til synstap og varig skade på 
synsnerven som i verste fall kan føre 
til blindhet.

Det er viktig at du fortsetter å bruke 
øyedråpene slik legen har foreskrevet, 
og at du møter opp til regelmessige 
kontroller og henter ut legemidlene 
på apoteket.

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

ANNONSE

Det er mye å tenke på for tiden. 
Men…

DET ER VIKTIG Å HOLDE ØYE 
MED GRØNN STÆR OGSÅ

http://www.santen.no
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Først noen av de gode nyhetene: 

Reverserer kuttet i barnebrille-støtten
Solberg-regjeringen gjorde i sin tid massive 
kutt i støtten til barnebriller, som førte til at 
mange familier ikke lenger får dekket brille-
utgiftene til barna sine. Hovedregelen er at 
familier kun få støtte til briller dersom det 
er til behandlingsøyemed. 

Før forhandlingene med SV, valgte regje-
ringen i sitt budsjett å ikke legge inn mer 
penger til barnebrille-ordningen. Finans-
ministeren Trygve Slagsvold Vedum sa til 
media at grunnen til dette er at det trengs 
mer tid for å finne en løsning som er mer 
permanent og det rakk ikke regjeringen å 
få til under de to ukene Ap og Sp arbeidet 
med budsjettet. 

Men etter forhandlingene med SV har 
regjeringen snudd. Det er nå bestemt å 
bevilge 220 millioner kroner til å gjeninnføre 
ordningen med brillestøtte for barn slik 
den var før Solberg-regjeringens kuttet i 
ordningen. Hvordan dette blir i praksis, vet 
vi fortsatt ikke. 
– Det er tydelig at SV har tatt på alvor de 
mange stemmene som har sagt at dette 
er viktig. Dette er en gladnyhet for oss, 
sier forbundsleder Terje Andre Olsen i 
Blindeforbundet. 

Nå skal Blindeforbundet jobbe videre for å 
sikre at alle barn som trenger briller, får det 
dekket av staten. 

Ingen avkortning av uføretrygden
Forrige regjering foreslo kutt av fribeløpet 
i uføretrygden da de la fram sitt foreløpige 
statsbudsjett for 2022, som ville si at uføre-
trygden reduserer fra første tjente krone. 

Det var mange som reagerte på dette for-
slaget, som resulterte i flere medieoppslag. 
Blindeforbundet har krevd at forslaget 
avvises. Regjeringen og SV har nå besluttet 
at uføre som klarer å jobbe litt, skal ikke 
miste trygd. I tillegg sier Ap, Sp og SV at 
Solberg-regjeringens kutt i barnetillegg for 
uføre oppheves.

Her kommer de dårlige nyhetene: 

Ikke mer penger til tilrettelagt transport 
(TT) 
Den nasjonale TT-ordningen var den viktigste 
saken for Blindeforbundet i statsbudsjettet 
for 2022.

I forslag til statsbudsjett for 2022 var «den 
gamle regjeringen» klare på at den utvidete 
TT-ordningen skal over til rammetilskuddet 
i fylkene, når den er fullfinansiert. Regjerin-
gen pekte på at det er flere grupper som bør 

Regjeringens statsbudsjett for 2022: 

Mer penger til barnebriller, men 
TT-ordningen står fortsatt i fare
Etter flere uker med forhandlinger, ble Arbeiderpartiet, Senterpartiet 
og Sosialistisk Venstreparti på tampen av november enige om neste 
års statsbudsjett. Her er det mange gode nyheter for Blindeforbundet, 
men vi er ikke helt i mål med noen av våre viktigste saker. 
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inn i ordningen, blant annet eldre. Hvis den 
nasjonale TT-ordningen går inn i ramme-
tilskuddet til fylkene er Blindeforbundet 
redd de statlige pengene vil brukes på alle i 
den fylkeskommunale TT-ordningen. Konse-
kvensen blir at det for mange synshemmede 
blir en drastisk nedgang i TT-tilbudet. 

Blindeforbundet krever mer penger til 
ordningen og at det blir en nasjonal trans-
porttjeneste forvaltet av NAV med rett til 
minimum 200 enkeltreiser årlig for brukere 
med særskilte behov. 

Dessverre har ikke vår nye regjering og SV 
lagt av mer penger til TT-ordningen. 
– Vi er svært skuffet over å ikke bli hørt i 
denne saken. TT er for mange avgjørende for 
å kunne leve et mer selvstendig liv. Blinde-
forbundet kommer ikke til å gi seg og skal 
fortsette å jobbe opp mot politikerne for å 
sikre et bra TT-tilbud for synshemmede over 
hele landet, sier Olsen. 

Blindeforbundet kommer nå til å be Stor-
tinget om å lage en merknad i forbindelse 
med behandlingen av statsbudsjettet. Slik 
håper vi å få med et flertall på Stortinget, 
for å få gjennomslag i TT-saken. 

Brille-kake: I budsjettforhandlingene med regjeringen, sikret SV at det ble lagt av penger 
til å reversere brillestøtten. Forbundsleder i Blindeforbundet, Terje André Olsen (t.h.), hadde 
med brille-kake da han besøkte SV-leder Audun Lysbakken og nestleder Kirsti Bergstø på 
Stortinget, for å takke partiet for at de prioriterte barnebrille-saken. 
Foto: Stian Innerdal
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Prosjektet «Rettshjelp for syns- og hørsels-
hemmede» vil kunne gi svar. Prosjektet er 
for alle syns- og hørselshemmede, med 
aktiviteter fra januar 2022 til 2023. 

Målet med prosjektet er å gi syns- og hør-
selshemmede kunnskap om sitt diskrimi-
neringsvern, altså likestillings- og diskrimi-
neringsloven, og hvordan man går frem for 
å klage til Diskrimineringsnemda. 

Bak prosjektet står Norges Blindeforbund, 
Hørselshemmedes Landsforbund og Stopp 
Diskrimineringen. Organisasjonene har 
god kompetanse på diskriminering og 
klagesaker, som med prosjektet samles i 
en satsning for å styrke disse ressursene 
ytterligere.

Få flere til å klage
Det er godt dokumentert at syns- og hørsels-
hemmede blir diskriminert og opplever 
fordommer på sentrale samfunnsområder, 
slik som arbeidsliv, utdanning, politikk og 
fritid. Samtidig er det mange som av ulike 
grunner vegrer seg for å klage.

Dette ønsker organisasjonene bak pro-
sjektet å gjøre noe med. Deltakerne skal 
bli mer bevisst på hva diskriminering er, 
motivere flere til å klage og bistå de som 
vil med klagesaker. Prosjektet gir dermed 
syns- og hørselshemmede økt eierskap til 

diskrimineringslovverket, men også bedre 
livskvalitet, økt selvtillit og mindre avmakt 
i eget liv. 

Positivt med flere klagesaker
Det er positivt på flere måter å øke antall 
klagesaker fra syns- og hørselshemmede. 
Konkrete tall fremfor mørketall er viktig for 
pådriverarbeidet som gjøres av organisasjo-
nene for funksjonshemmedes rettigheter 
og levevilkår, blant annet inkorporering av 
FN-konvensjonen om funksjonshemmede 
sine rettigheter (CRPD). 

Virksomheter som blir dømt for mang-
lende universell utforming pålegges å 
gjøre endringer av sin diskriminerende 
praksis. Og en klager kan få oppreisning 
og erstatning.

Prosjektet tilbyr blant annet webinarer 
om temaet, samt workshops/studie-
grupper, hvor man kan gå mer i dybden på 
erfaringer, og få bistand med klagesaker. 
Prosjektet skal også utforme nettbasert og 
tilgjengelig universell utformet veiledning 
om diskriminering og klager.

Er du nysgjerrig på å delta, eller brenner 
inne med en sak? Kontakt meg gjerne på 
miranda.moen@blindeforbundet.no eller 
følg prosjektet på Facebook-siden «Retts-
hjelp for syns- og hørselshemmede».

Lurer du på hva du kan gjøre med diskriminering, eller sagt på en 
annen måte: Hvilke rettigheter har du om du har blitt diskriminert? 

Kjenn din rett til å  
ikke bli diskriminert 
Av: Miranda Moen, prosjektleder interessepolitisk avdeling

mailto:miranda.moen@blindeforbundet.no
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www.adaptor.no 
tlf: 23 21 55 55 

Vi hjelper øynene dine!

Ny og oppgradert nettbutikk  www.adaptor.no

Vi har nå på plass en ny nettbutikk, med nytt 
design og forbedret brukervennlighet. Nettbutik-
ken er universelt utformet slik at alle skal kunne 
benytte den. Vi har et mål om å være en faghan-
del for alle med synsrelaterte utfordringer. Det 
være seg det meste som blinde og svaksynte 
trenger i hverdagen. Nettbutikken er delt inn i tre 
avdelinger; Hjelpemidler, Belysning og Universell 
Utforming. Velkommen til www.adaptor.no

JAG Assistanse AS (JAG) er en ideell BPA-leverandør med spesiell kompetanse om BPA for personer 
med sammensatte og kognitive funksjonshemminger. Vi bygger vårt verdigrunnlag på grunnleggende 
menneskerettigheter, likeverd og likestilling. 

JAG vil bidra til at alle mennesker kan leve sine liv fullt ut, på egne premisser.

JAGs konsept bygger på 25 års erfaring med 
organisering av personlig assistanse til personer 
med behov for assistert arbeidsledelse. Vi har 
fokus på individualitet, kvalitet og skreddersyr 
din assistanse sammen med deg.

Ta kontakt for mer informasjon.

ALLE skal ha muligheten 
til å være sjef  i eget liv!

JAG Assistanse AS
Telefon: 962 09 666
www.jagassistanse.no

Følg oss gjerne på Facebook og Twitter!

http://www.adaptor.no
http://www.adaptor.no
http://www.adaptor.no
http://www.jagassistanse.no
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Den lyse førerhunden Hans har lagt seg 
ned ved føttene til Johanne. Hun har satt 
seg godt til rette med en kopp te i hånden, 
der hun slapper av i en lenestol i foreldrenes 
hjem utenfor Kristiansand. Johanne har 
kun to prosent syn på ett øye etter hjerne-
svulst, men det har aldri stanset den 
optimistiske sørlendingen.

Johanne forklarer at hun ble født med 
«vanlig» syn, men etter at legene opp-
daget to hjernesvulster i hodet, opplevde 
hun at nesten alt synet forsvant i etterkant 
av et par operasjoner.
– Min første mentale smell over at jeg 
ikke lenger kunne se, tror jeg kom to eller 
tre år etter min siste operasjon, forteller 
Johanne tankefullt. 

Da situasjonen gikk opp for henne sto 
spørsmålene om fremtiden i kø, og hun 
gjorde seg mange refleksjoner rundt videre 
skolegang og hvordan hun skulle håndtere 
livet som blind.
– Noen ganger kjenner jeg på at det å ikke 
kunne se er ekstremt frustrerende og urett-
ferdig, forteller hun, som understreker at 
årene på ungdomsskolen nok var de tøffeste. 

– I den perioden var det vanskelig nok å 
finne meg selv, og når jeg i tillegg måtte 

lære meg å leve uten syn, og på toppen 
finne min plass i vennegjengen, ble det til 
tider mye, sier hun en smule ettertenksomt.

Glad i natur og friluftsliv
Til tross for synstapet har hun ikke lagt sin 
interesse for friluft og natur på hylla. Hun 
studerer nå til en bachelorgrad i folke-
helsearbeid ved Universitetet i Agder, og 
hovedtemaet er friluftsliv. Det er ingen tvil 
om at dette betyr mye for henne, og at det 
gir henne gode muligheter til å utfordre 
seg selv på en positiv måte.
– I denne utdannelsen må jeg tenke nytt, 
og jeg må bare innse at når vi skal på 
kajakktur må jeg ordne meg med en 
tandemkajakk, eller innse at det kanskje 
ikke er jeg som skal skyte reinsdyret når 
vi er på jakt, forteller hun med et smil. 

Ennå vet hun ikke helt hva utdanningen 
skal brukes til, men er godt fornøyd med 
at hun sannsynligvis er den første syns-
hemmede i Norge som har valgt denne 
type utdannelse.

Forteller om livet i ny bok
I høst slapp Johanne boken om livet sitt 
som heter «Øyeblikk». Hun brukte en 
diktafon til å lese inn sine kommentarer 
og tanker, som så forfatter Niels Songe-

Johanne gir ut bok om livet:

Et liv i mange fargenyanser
Tekst: Yngve Stiansen | Foto: Øystein K. Darbo, Tvedestrandsposten

Johanne Ausel (22) fra Kristiansand har lagt bak seg en oppvekst med 
mange utfordringer. Som følge av to hjernesvulster i barndommen 
har hun mistet nesten alt syn. Nå forteller hun sin historie i en helt 
ny bok, samtidig som hun også studerer friluftsliv og folkehelse ved 
Universitetet i Agder.
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Møller har satt ned på papir. I tillegg er 
boka illustrert med kunst av Frank Brunner. 
Johanne sier at hun har klart å se noen av 
detaljene i hans streker med sitt minimale 
restsyn, og at hun valgte dette boksam-
arbeidet fordi det var noe i kunstnerens 
uttrykksmåte som traff henne.
– Dette er en fortelling om livet mitt, sier 
Johanne ivrig.

– Det handler om alt fra hvordan jeg 
mistet synet mitt, til hvordan jeg har slitt 
med min psykiske helse, fortsetter hun, 
men er rask med å understreke at dette 
ikke er en bok som er skrevet for at folk 
skal synes synd på henne. 

Johanne mener boka er med på å norma-
lisere det å være litt annerledes, annerle-
desheten er ikke veldig ulik hva alle andre 

er. Johanne forteller at det var stort å få 
det ferdige produktet i hånda, og at hun 
både er stolt og fornøyd med boka som nå 
er klar for salg. Den er å få kjøpt i landets 
bokhandlere.

Har et forbilde
Johanne sitter fortsatt godt til rette med 
te-koppen i hånda. Hun forteller at hun 
har et stort forbilde, nemlig Per Fugelli. 
Han var lege, forfatter og aktiv samfunns-
debattant, og gikk bort i 2017.
– Da Fugelli ble kreftsyk var det viktig 
for han å understreke at han ikke var en 
diagnose, men fortsatt et helt menneske. 
– Det er på den måten jeg også tenker om 
meg selv, fortsetter hun, og uttrykker et 
ønske om at det er på den måten alle syns-
hemmede eller personer med andre funk-
sjonshemminger også bør tenke.

Naturfrelst: Johanne og førerhunden Hans trives godt ute i det fri. 22-åringen har friluftsliv 
som hovedemne nå når hun tar en bachelor i folkehelsearbeid.  
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Nasjonalt kunnskapssenter om vold og 
traumatisk stress har undersøkt hvor 
mange synshemmede som har opplevd 
ulike typer av alvorlige hendelser, og 
sammenlignet dette opp mot den 
generelle befolkningen. 

Trafikkulykker, vold, seksuelle overgrep, 
naturkatastrofer og sykdom er eksempler 
på noen av de 17 ulike hendelsene som 
deltakerne ble spurt om. Slike hendelser 
oppstår gjerne brått og uventet, og kan 
ofte være livstruende.

Forskerne Audun Brunes og Trond Heir 
fant at 68 prosent av synshemmede hadde 
selv opplevd minst én alvorlig hendelse. 
Hos den øvrige befolkningen var tallet 
60 prosent. 

Ser man på enkelthendelser, var det 
størst forskjell for ulike typer av alvorlige 
ulykker. Dette tyder på at mangel på 
visuell informasjon gjør en mer utsatt 
for slike situasjoner. 

Kan få konsekvenser 
Det å reagere med stress, frykt, sinne 
eller hjelpeløshet er helt normalt i slike 
situasjoner. De fleste vil etter hvert 
komme seg over hendelsen og fortsette 
livet som normalt, sier Brunes. 

Ny forskning: Synshemmede mer 
utsatt for alvorlige hendelser 
Tekst: Hilde Greve Mo

– For enkelte så kan hendelsen skape 
et slags sår i sjelen, noe vi i psykologien 
kaller for et traume.

Brunes forklarer at traumer kan utvikle 
seg til posttraumatisk stress, som kjenne-
tegnes blant annet av at man gjenopplever 
(får «flashbacks») eller har mareritt om det 
vonde som har hendt. Man kan bli vakt-
som og unngår situasjoner som forbindes 
med hendelsen. 

Forebygge ulykker og overgrep 
Synshemmede er mer utsatt for alvorlige 
ulykker som skjer på jobb, i hjemmet eller 
på fritiden, ifølge undersøkelsen. 
– Det viser viktigheten av tilrettelegging 
av det offentlige rom, transport og i 
hjemmet. Universell utforming er jo 
noe som er innført i teorien, men ikke 
gjennomført i praksis. Vi som samfunn 
må gjøre mer, sier Brunes. 

Tallmaterialet viser en høyere forekomst 
av seksuelle overgrep, særlig blant kvinner. 
Seksuelle overgrep handler i stor grad om 
makt og undertrykkelse. For å forhindre at 
slike hendelser skjer, mener forskerne det 
er viktig med tiltak som utjevner sosiale 
forskjeller.

Svaksynte og blinde er mer utsatt for ulykker, vold og overgrep 
enn resten av befolkningen. Å styrke synshemmedes livssituasjon 
og muligheter i samfunnet, slik som i arbeid, utdanning og tilgang 
til helsetjenester, kan være et viktig tiltak for å forebygge at slike 
hendelser skjer.
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• 24 prosent har ikke nok BPA til å kunne 
delta på fritidsaktiviteter i nærmiljøet, 
og 31 prosent har ikke nok BPA til å 
kunne delta i organisasjonslivet.

• Levekårene for funksjonshemmede med 
assistansebehov er langt dårligere enn 
for den øvrige befolkningen.

• Bare 30 prosent av respondentene over 
15 år oppgir at de er i ordinært lønnet 
arbeid på heltid eller deltid, eller er 
selvstendig næringsdrivende, mot  
70 prosent av hele befolkningen mellom 
15 og 74 år.

• Hele 45 prosent har en inntekt som  
ligger 188 000 kroner eller mer  
under gjennomsnittlig inntekt, som  
er 488 600 kroner.

Nøkkeltall hentet fra Ulobas  
Tilstandskartlegging 2021: 
•  Personer som har BPA: 3 740. 
•  Barn under 18 år som har BPA: 460. 
•  Økning i antall med BPA 2019–2020: 

135 personer. 
•  Antall klager til Statsforvalteren: 264. 
•  Personer under 66 år som mottar om-

sorgstjenester fra kommunen: 116 559.

Uloba – Independent living lager årlig 
en tilstandskartlegging for Brukerstyrt 
Personlig Assistanse (BPA) i Norge. Dette 
er den viktigste temperaturmåleren på 
hvordan det står til med ordningen. Uloba 
kartlegger situasjonen blant funksjons-
hemmede med assistansebehov. Gjen-
nom kartleggingen mener de å ha doku-
mentert hvordan funksjonshemmede blir 
utestengt fra en rekke samfunnsarenaer 
og dermed ikke blir anerkjent som fullver-
dige samfunnsborgere.

Funn fra Ulobas tilstandskartlegging 
2021:
• Hele 91 prosent av respondentene som 

er i arbeid, mener at BPA er avgjørende 
for at de kan være i arbeid.

• 91 prosent mener BPA gir dem mulighet 
til å delta på de fritidsaktivitetene de 
ønsker.

• 95 prosent av respondentene som har 
BPA og er foreldre, mener at BPA gjør 
det mulig for dem å være gode foreldre.

• 41 prosent av respondentene i Ulobas 
kartlegging har ikke nok BPA-timer. Det 
er en oppgang på fire prosentpoeng 
sammenlignet med undersøkelsen som 
ble gjennomførte i 2020.

Brukerstyrt personlig assistanse:

Det funker, men det er noen skjær i sjøen
Tekst: uloba.no/May Britt Haug

Ulobas tilstandskartlegging for 2021 viser at BPA-ordningen 
fungerer. Men det forutsetter at funksjonshemmede får nok 
assistanse, og at myndighetene forvalter ordningen riktig.
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Arbeidet ble organisert med en arbeids-
gruppe, en referansegruppe og fire hørings-
grupper. Gruppene ble alle satt sammen 
for å gi en representativ sammensetning 
av hele organisasjonen: ansatte, ledere, 
fagforeningstillitsvalgte, vernetjenesten, 
Norges Blindeforbunds ungdom og tillits-
valgte medlemmer fra diverse styrer og 
utvalg.  I arbeidsgruppen bidro også en 
innleid organisasjonspsykolog. 

Det ble arrangert webinar, ett for ansatte 
og ett for medlemmer. Deltakerne fikk an-
ledning til å stille spørsmål og komme med 
innspill. I tillegg har arbeidsgruppen fått til-
bakemeldinger gjennom arbeidsmiljøunder-
søkelsen som ble gjennomført både i 2018 
og i 2020 for alle ansatte, rehabiliterings-
assistenter og rehabiliteringskontaktene.

Risikoanalyse
Det ble gjennomfør en risikovurdering av 
Norges Blindeforbund med fokus på å av-
dekke hvor i organisasjonen konflikter lettest 
og/eller oftest oppstår, hva som bidrar til at 
konfliktene oppstår, hva som evt. er typiske 
tema konfliktene dreier seg om, og om even-
tuelt hva som er typisk for måten konflikter 
blir håndtert på i organisasjonen.

Hvor oppstår konflikter?
Analysen viser at konflikter gjerne oppstår 
i skjæringspunktene mellom ansatte og 

tillitsvalgte medlemmer, som for eksempel 
fylkesstyret, administrasjonen på fylkeskon-
torene og den sentrale administrasjonen på 
hovedkontoret, og mellom ledergruppen 
og sentralstyret, samt det å være ansatt og 
samtidig ha et tillitsverv

Hva dreier konfliktene seg om?
Det som er gjentagende svar på dette spørs-
målet er manglende opplæring av ledere og 
tillitsvalgte medlemmer, forståelse for roller 
og ansvar, håndtering av varslingssaker og 
kommunikasjon.

Analysearbeidet har vært oppe til diskusjon 
både hos sentralstyret og landsstyret. De 
har kommet med sine innspill som arbeids-
gruppen har tatt med seg inn i arbeidet med 
å utforme en handlingsplan.

Handlingsplan for videre arbeid 
med konflikthåndtering
Handlingsplanen på fire hovedpunkter ble 
forelagt landsmøtet 2021, i tillegg til rappor-
ten. Flere av punktene er igangsatt. Videre 
oppfølging gjøres av generalsekretær og 
sentralstyret.

Opplæring
Det viser seg å være et stort behov for opp-
læring innen flere felt: opplæring av med-
lemmer som ønsker å påta seg tillitsverv, og 
lederopplæring både generelt som leder for 

Organisasjonskultur-prosjektet:

Om forebygging og håndtering 
av konflikter i Norges Blindeforbund
Tekst: Anita Bjerknæs, seksjonsleder HR

Høsten 2020 satte sentralstyret ned en arbeidsgruppe som 
skulle analysere problemstillinger og komme med forslag for 
forbedringspotensial knyttet til konflikthåndtering i Norges 
Blindeforbunds organisasjonskultur. 
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både tillitsvalgte ledere og ansatte ledere. 
Intern lederopplæring er også viktig for å vite 
hvordan vi gjør ting her i Blindeforbundet. 
Organisasjonsopplæring, tidligere organisa-
sjonsskolen, er allerede satt på dagsorden. 
Det ønskes også at ansatte skal få opplæring 
i organisasjonskunnskap- og kultur.

Styre/utvalg
Sentralstyret ønsker å inngå en avtale med 
tillitsvalgte som sikrer krav om medvirkning i 
konfliktsituasjoner og sanksjonsmuligheter. 

Det er belyst at det trengs en gjennomgang 
av vedtektene for å se på habilitet. Det er 
påpekt en sunn utskifting av tillitsvalgte og 
rullering i utvalg og styrer. 

Det kom opp et forslag i prosessen om å 
etablere et eget ombud for tillitsvalgte/
medlemmer, samt å vurdere om man skal 
ha et eget konflikthåndteringsutvalg/team 
sammensatt av ansatte og uavhengige.

Rutiner og retningslinjer
Det viste seg i arbeidet at forbundet har 
en vei å gå på dette området. Mye gjøres i 
praksis, men lite er nedskrevet. Arbeidet med 
Miljøfyrtårn avdekket dette i stor grad og 

rutiner og instrukser er nå på plass knyttet til 
HMS og ledelse. 

Handlingsplanen fremhever at det bør på 
plass samarbeidsrutiner mellom fagavde-
lingene i Sporveisgata og fylkeslagene, slik at 
arbeid skal forankres hos leder før det sendes 
ut til daglige ledere.

Det anbefales videre at sentralstyret utarbei-
der en felles rolle- og rutinebeskrivelse for 
fylkeslagsstyrene, hvor spilleregler for ledelse 
av og deltakelse i politisk debatt er nevnt.

For øvrig trekkes følgende rutiner frem som 
bør bearbeides kontinuerlig: etiske retnings-
linjer og håndtering av konflikter. Videre pre-
siseres det at det må utarbeides en rutine for 
hvordan de som har vært involvert i en vars-
lingssak eller konflikt følges opp i ettertid. 

Kommunikasjon og informasjon
Det er påpekt at det mangler en kommuni-
kasjonsstrategi for intern kommunikasjon.  
Videre er det behov for å tydeliggjøre 
informasjonskanaler som er tatt i bruk for 
ansatte på sentrene, hvordan fange opp 
informasjon: e-post, telefon, wintid, work-
place med videre.

Norges Blindeforbund har nå blitt 
Miljøfyrtårnsertifisert i første fase ved 
at hovedkontoret har gjennomført og 
fått godkjent en sertifisering. 

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, 
overrakte Miljøfyrtårnplaketten, som 
nå henger i resepsjonen i Sporveisgata. 

Miljøfyrtårnsertifisert

Fra venstre: Tommy Dieset, generalsekretær 
Per Inge Bjerknes, Aileen Bjørnstad og 
ordfører i Oslo, Marianne Borgen viser fram 
Miljøfyrtårnplaketten.
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– Det er mindre sannsynlig at de har noen 
å være sammen med i friminuttene, de 
er sjeldnere hjemme hos andre, og de er 
mindre aktive på sosiale medier.

Det sier forsker ved velferdsforsknings-
instituttet NOVA, Jon Erik Finnvold, til NRK.
Han har lagd en undersøkelse hvor over 
600 barn og unge med fysiske funksjons-
nedsettelser er med. Noen sitter i rullestol. 
Noen har ADHD. Noen er blinde. Halv-
parten av dem får spesialundervisning.

Mange har ikke en nær venn
Forskerne finner at barn som er mer 
utenfor klasserommet enn inne, lettere 
faller utenfor miljøet på skolen. De trives 
ikke så godt på skolen.

Nærmere seks av ti barn som er i klasse-
rommet hele tiden, har minst én fortrolig 
venn. Det samme gjelder færre enn to av ti 
som får undervisning for seg selv. De deltar 
også sjeldnere på aktiviteter på fritida.

Noe skjedde med skolen
Tidligere bodde barn som hadde størst 
behov for hjelp, for eksempel blinde, 
på internatskoler. Så ble det bestemt at 
de fleste skulle gå i vanlige skoler i sitt 
nærområde og få hjelp der som var 
tilpasset dem.

Men så skjedde det noe med skolen.
Etter at det ble mer testing av kunnskap, 
som for eksempel Pisa-tester, har skolen 

blitt mye mer opptatt av at elevene deres 
skal få gode karakterer. Mange forskere 
mener at det er årsaken til at stadig flere 
elever nå blir tatt mer ut av klasserommet 
og får spesialundervisning.

En ny oppdeling
Så selv om mange av internatskolene ble 
borte, har det altså skjedd en ny oppdeling 
mellom elever.

Det å dele elevene opp i grupper kan være 
bra for elever med spesielle behov. De 
kan da få undervisning som passer bedre 
akkurat for dem.

Men nå viser altså undersøkelsen at det 
får store konsekvenser for det sosiale livet 
deres. Særlig gjelder det de som ofte får 
undervisning utenfor klasserommet.

Erstatter nettet vennskap i klassen?
Forskerne var nysgjerrige på om sosiale 
medier og andre digitale møteplasser 
kunne erstatte vennskap som de ikke 
fikk på skolen. Men dette tyder ikke 
undersøkelsen på.

Elever med funksjonsnedsettelser som går 
i 5.–10. klasse er mindre på sosiale medier 
enn de som er på samme alder som dem.

Kun halvparten så mange av de som 
er mye ute av klassen er sosialt aktive 
på nett, sammenliknet med de som er i 
klasserommet hele tiden.

Barn som får mye undervisning  
utenfor klassen, blir mer ensomme
Tekst: Siw Ellen Jakobsen, ung.forskning.no

Flere og flere barn får spesialundervisning. Nå viser forskning at 
de får færre venner og blir mindre sosiale enn andre barn.
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Dette spørsmålet diskuterer jeg i min 
masteroppgave som i år ble tildelt Aspelin 
Ramm-prisen og Universitetet i Oslos bære-
kraftspris. I oppgaven retter jeg søkelyset 
mot Oslo sin klimastrategi, og analyserer 
om to av Oslos klimatiltak, bilfritt byliv og 
økt bruk av offentlig transport, er inklude-
rende overfor utfordringer og muligheter 
som synshemmede og rullestolbrukere 
møter på i sin hverdag. 

Ved å ta utgangspunkt i synshemmede 
og rullestolbrukere sine erfaringer med 
ovennevnte klimatiltak undersøker jeg om 
klimastrategien er med på å produsere nye, 
eller forsterkede diskriminerende barrierer. 
Eksempler på diskriminerende barrierer 
er negative holdninger mot personer med 
funksjonsnedsettelser og fysiske barrierer i 
det bygde miljøet. 

Synshemmede har ikke samme tilgang
Jeg konkluderer blant annet med at Oslo 
sin klimastrategi har bidratt til at flere syns-
hemmede ikke har samme tilgang til Oslo 
sentrum som tidligere. Hvorfor? Klima-
strategien forsterker flere eksisterende 
diskriminerende barrierer som kan gjøre 

det krevende eller umulig for synshemmede 
å ta i bruk klimavennlig offentlig transport 
for å komme seg til sentrum. Et eksempel 
på en slik barriere er mangel på utvendig 
opprop på bussholdeplassen. Sagt anner-
ledes, disse barrierene gjør at kollektivtrans-
porten ikke er tilgjengelig for alle. 

Oppgaven finner også at strategien har 
produsert nye barrierer som et resultat 
av endrede kjøremønster og fjerning av 
ordinære parkeringsplasser i det «grønne 
og bilfrie» byrommet. Disse barrierene gjør 
at det er vanskelige for flere synshemmede 
å dra nytte av privatbil eller taxi for å reise 
inn til Oslo sentrum. 

Mine informanter er utelukkende positive 
til at Oslo iverksetter ambisiøse klimatiltak. 
Men, det skal ikke være enten eller: den 
grønne bærekraften må ikke være med på 
å produsere eller forsterke diskriminerende 
barrierer og sosiale ulikheter i livene til 
personer med funksjonsnedsettelser. Derfor 
er det viktig at Oslo kommune nå vurderer 
hvordan deres grønne skifte sikrer at 
klimatiltak er universelt utformet og at den 
«grønne» byen blir tilgjengelig for alle. 

Oslos grønne skifte må være ambisiøst, 
inkluderende og sosialt rettferdig
Av: Yngve Bråten, tidligere masterstudent ved UiO

Viktigheten av at byer iverksetter ambisiøse klimatiltak, 
også kalt «grønne skifter», er godt dokumentert. Spørsmålet 
er: Hvordan kan vi sørge for at disse urbane grønne skiftene 
både er klimavennlige og sosialt rettferdige? 
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Vanskelig å lese?
Lydbøkene fra NLB er gratis!

• tusenvis av lydbøker i alle sjangre
• aviser og tidsskrifter på lyd
• CD i posten eller digital tilgang

    Besøk nlb.no eller ring 22 06 88 10.

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

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

er helt sjef!
Peter, 28 år

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

Helt sjæf med BPA Nord!

http://www.nlb.no
mailto:post@bpa-nord.no
http://www.bpa-nord.no
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Gratis blodsukkerapparat med norsk tale
TD-4280 blodsukkerapparat med norsk tale 
for regelmessige målinger som vil hjelpe 
deg å få bedre styring med din diabetes. 
Apparatet er lite og enkelt å betjene. Talen 
leser opp instrukser og måleresultat.

Varenummeret for teststrimler hos 
apotek er 912877. Blodsukkerapparatet kan 
også skaffes på apotek med varenummer 
962656. Både teststrimler og apparat kan 
fås på blå resept.

Apparatet deles nå ut kostnadsfritt til de som 
har behov for det. Bare porto må betales.

Medlemstilbud fra Adaptor Hjelpemidler
Vision reiselampe 
- oppladbar
Smart liten kompakt 
reiselampe som er 
oppladbar. Både lys og 
høyde kan justeres. 
Slår seg automatisk 
av når den legges 
sammen. Vekt 199 gram. 
Mål: Lengde 145 x bredde 55 x høyde 25 mm.

Før kr. 980. Nå kr. 699.

Tilbudene gjelder frem til julaften.

Kontakt Adaptor Hjelpemidler 
for bestilling og spørsmål. 
Telefon 23 21 55 55, 
e-post hjelpemidler@adaptor.no. 

Eller stikk innom butikken i Sporveisgata 
10, Oslo, 4. etasje, mandag - fredag kl. 8:30-
16:00.

Global Disability Summit: En mulighet 
for inkludering! Av: Are Izquierdo Skjær, internasjonal avdeling

I februar 2022 arrangeres det internasjonale 
toppmøte Global Disability Summit (GDS) 
for andre gang. Denne gang i Oslo. 
Historiens første var i London 2018. GDS 
er et toppmøte der myndighetene fra en 
rekke land, selskaper og organisasjoner 
samles for å diskutere inkludering av 
personer med nedsatt funksjonsevne 
globalt. I 2022 blir toppmøtet digitalt, 
grunnet Covid-19-pandemien. 

Det flotte med det er at alle og enhver kan 
delta og dermed få med seg toppmøtet! 

Norge, Ghana og International Disability 
Alliance (IDA) er vertskap. Ambisjonen og 
hensikten med toppmøtet er at alle forplikter 
seg til konkrete, målbare inkluderingstiltak 
lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt. 

Toppmøtet skal bygge videre på, og styrke, 
fremdriften oppnådd siden 2018. 

Les mer om toppmøtet og meld deg på her: 
https://www.globaldisabilitysummit.org/. 
Blindeforbundet bidrar til forarbeidet til 
toppmøtet gjennom Atlas-alliansen. 

mailto:hjelpemidler@adaptor.no
https://www.globaldisabilitysummit.org/


26

Søk et legat 
for økonomisk avlastning

Både privatpersoner, klubber, lokallag, 
fylkeslag og våre syn- og mestringssentre 
kan søke. Det kan søkes om midler til det 
som ikke dekkes av andre støtteordninger 
eller via det offentlige. Det vektlegges reelt 
behov og/eller en vanskelig livssituasjon, 
og at søker selv ikke har midler til å dekke 
det man søker om penger til. 

Du kan søke om støtte fra følgende legater:

Legat for barne- og ungdomsarbeid
Skal yte støtte til barne- og ungdomsarbeid 
i regi av Norges Blindeforbund med særlig 
vekt på tiltak for å aktivisere synshemmede 
barn og unge i fritiden, til samlinger og 
leirer for barna og tiltak med sikte på å 
fremme synshemmede barns og unges 
likestilling i samfunnet.

Utdannings- og opplæringslegatet 
Dette er landsdekkende for synshemmede 
som har konkrete behov i forbindelse med 
utdanning, opplæring og rehabilitering. Det 
omfatter også mer kortvarige opplærings- 
og utviklingstiltak.

Legat for hjelp til selvhjelp 
Landsdekkende for synshemmede som har 
konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til 
selvhjelp. 

Legat for førerhundarbeid 
Yter støtte til Norges Blindeforbunds 
arbeid med avl, oppdrett og trening av 
førerhunder. Støtte kan også gis til tiltak 
for å opprettholde og/eller videreutvikle 
førerhunders bruksegenskaper etter 
utlevering til blinde brukere.

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

Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat 
For synshemmede i Akershus og Telemark 
som har konkrete behov ut ifra prinsippet 
hjelp til selvhjelp eller støtte til opplærings- 
og utdanningstiltak. 

Karl Fr. Knudsen og hustrus legat 
Tilgodeser synshemmede i Finnmark. 

Trenger du økonomisk bistand eller tilskudd til anskaffelser? Det kan 
være utstyr som hvitevarer, TV, IKT-utstyr, møbler eller annet inventar. Til 
utdannings- og opplæringsformål kan det også gis støtte, det samme til 
reise, ferieopphold eller ledsager. Du kan søke økonomisk støtte fra legatene 
Blindeforbundet administrerer.
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Søknadsskjema for å søke om legatmidler 
finner du på: 
https://www.blindeforbundet.no/tilbud-
kurs-og-arrangementer/legater-fra-
blindeforbundet 

Skatteoppgjøret for 2020, altså ikke skatte-
meldingen, MÅ legges ved. Dersom det 
søkes på vegne av barn under 18 år må 
skatteoppgjør for begge foreldrene legges 
ved.

Har du ikke datamaskin, eller synes det er 
vanskelig å bruke internett kan du ta 
kontakt med Ann-Irene Dæhlin i 
Blindeforbundet på telefon 23 21 50 27 
eller e-post aid@blindeforbundet.no, så 
finner vi en løsning slik at du får søkt om 
legatmidler.

Det bes om at det ikke sendes likelydende 
søknader til flere av våre legater. 
Saksbehandler vil fremme søknaden til 
riktig legat.

Klubber, lokallag og fylkeslag som søker 
må legge ved siste reviderte regnskap eller 
godkjent regnskapsrapport.

Kvittering som viser riktig bruk for tidligere 
tildelte midler må være levert inn før 
søknadsfristen.

Eventuelle spørsmål stilles til 
Ann-Irene Dæhlin i Blindeforbundet på 
telefon 23 21 50 27 eller e-post 
aid@blindeforbundet.no.

Søknadsfrist 1. mars 2022.

Søknadsskjema med vedlegg sendes til 
legat@blindeforbundet.no, eller til 
Norges Blindeforbund, 
v/ Ann-Irene Dæhlin, 
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.
Merk konvolutten med legatets navn. 

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

Søknader som sendes inn etter 
søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

Synspunkt – Norges Blindeforbunds medlemsblad 
– Utgivelsesplan 2022
Nr. 1
Materiellfrist torsdag 3. februar.
Utgivelse mandag 28. februar.

Nr. 2
Materiellfrist torsdag 24. mars.
Utgivelse mandag 25. april.

Nr. 3
Materiellfrist onsdag 25. mai.
Utgivelse mandag 20. juni.

Nr. 4
Materiellfrist torsdag 28. juli.
Utgivelse mandag 22. august.

Nr. 5
Materiellfrist torsdag 22. september.
Utgivelse mandag 17. oktober.

Nr. 6
Materiellfrist torsdag 17. november.
Utgivelse mandag 12. desember.

https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundetSkatteoppgj�ret
https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundetSkatteoppgj�ret
https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundetSkatteoppgj�ret
https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundetSkatteoppgj�ret
https://www.blindeforbundet.no/tilbud-kurs-og-arrangementer/legater-fra-blindeforbundetSkatteoppgj�ret
mailto:aid@blindeforbundet.no
mailto:aid@blindeforbundet.no
mailto:legat@blindeforbundet.no
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Kursoversikt 1. kvartal 2022
Så er det snart ett nytt år med nye muligheter. Kursvirksomheten planlegges som 
normalt, men i og med at vi lever i en tid med en verdensomspennende pandemi 
kan vi aldri være helt sikker. 

Til enhver tid følger vi rådene fra Folkehelseinstituttet, helsemyndighetene og 
lokale smitteverntiltak. Det skal være trygt å komme på kurs. Så er du syk i forkant 
av et kurs, så holder du deg hjemme. Vi tar forbehold i og med at NAV ikke har 
godkjent vår kursvirksomhet for neste år i skrivende stund.

Gry Berg, fungerende rehabiliteringsleder

Hurdal syn- og mestringssenter 

Rehabiliteringskurs
10.01. – 21.01.  Grunnkurs 
20.01. – 23.01.  Introduksjonskurs 
31.01. – 11.02.  1. påbyggingskurs 
03.02. – 06.02.  Introduksjonskurs 
14.03. – 25.03.  2. påbyggingskurs 
17.03. – 20.03.  Introduksjonskurs 
28.03. – 08.04.  1. påbyggingskurs 

Yrkesaktiv alder 
13.01. – 16.01.  Introduksjonskurs 
24.01. – 28.01.  Kartleggingskurs 
14.02. – 18.02.  Påbyggingskurs 
04.03. – 11.03.  Introduksjon- og  
 kartleggingskurs 
21.03. – 25.03.  Påbyggingskurs 

Hjernerelaterte synsvansker
17.01. – 28.01.  Startkurs lang  
 med pårørende 
07.02. – 18.02.  Påbyggingskurs 
28.02. – 11.03.  Påbyggingskurs 
21.03. – 01.04.  Påbyggingskurs 

Temakurs IKT 
17.01. – 21.01.  
31.01. – 04.02.  
21.02. – 25.02.  
14.03. – 18.03.  

Temakurs punktskrift 
24.01. – 28.01. 
28.02. – 04.03. 
28.03. – 01.04. 

Temakurs mobilitet og orientering 
21.02. – 25.02. 

Temakurs livsmestring 
14.02. – 18.02. 

Evenes syn- og mestringssenter 

Rehabiliteringskurs 
07.01. Kartlegging  
 fjernundervisning
13.01. – 26.01.   1. påbyggingskurs 
02.01. – 03.01.   Oppfølging  
 fjernundervisning
17.02. – 20.02.   Introduksjonskurs
23.02.              Kartlegging  
 fjernundervisning
03.03. – 16.03.   2. påbyggingskurs
23.03. – 24.03.   Oppfølging  
 fjernundervisning

Temakurs IKT og hjelpemidler 
03.01.  Kartlegging  
 fjernundervisning
05.01. – 10.01. IKT og hjelpemidler
17.01. – 18.01. Oppfølging  
 fjernundervisning
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17.03.             Kartlegging  
 fjernundervisning
24.03. – 29.03.  IKT og hjelpemidler
06.04. – 07.04. Oppfølging 
 fjernundervisning

Temakurs familie 
24.02. – 01.03. Familie 13-18 år  

Temakurs mobilitet og orientering 
20.01. Kartlegging  
 fjernundervisning
27.01. – 01.02.  Mobilitet og orientering   
 med pårørende 
08.02. – 09.02.  Oppfølging 
 fjernundervisning

Temakurs livsstil 
17.03. – 22.03.

Solvik syn- og mestringssenter 

Rehabiliteringskurs 
10.01. – 21.01.  1. påbyggingskurs 
27.01. – 30.01.  Introduksjonskurs 
21.03. – 01.04.  Grunnkurs 

For personer med nedsatt hørsel 
21.02. – 04.03.  2. påbyggingskurs 

Temakurs IKT 
07.02. – 11.02. 
07.03. – 11.03. 

Habiliteringskurs

Habiliteringskurs Hurdal 
14.01. – 16.01.  Anahata yoga 
31.01. – 04.02.  Skiuka
07.02. – 11.02.  Skiuka
14.02.  – 18.02. Anahata yoga 
21.02. – 25.02.  Kunst og håndverk 
04.03. – 06.03.  Aktivitetshelg 
17.03. – 20.03.  Korseminar
25.03. – 27.03.  Anahata yoga 

Habiliteringskurs Solvik 
07.01. – 09.01. Trimhelg
31.01. – 06.02. Mestringslykke  
 (håndarbeid, matlaging)
14.03. – 20.03. Kulturuken

Habiliteringskurs Evenes 
03.02. – 16.02.  Mestringslykke 

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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Det er de små øyeblikkene som 
gjelder og som gjør oss til en 
familie. Søndagstur i akebakken, 
fotballtuneringer og eventyrstund ved 
leggetid. Uten personlig assistanse 
ville dette ikke vært mulig.

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

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

Ta kontakt med oss på telefon:  
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!

For mer informasjon se våre 
nettsider: www.uloba.no 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

Alle har rett
til et godt liv. 
Ja alle!

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
så forteller vi deg mer om hvordan 

vi kan hjelpe deg med BPA. 
Strandveien 35, 1366 Lysaker. 

bpa@humananorge.no 
www.humananorge.no

publikk.no / iStockphoto.com

http://www.uloba.no
mailto:bpa@humananorge.no
http://www.humananorge.no
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Det er de små øyeblikkene som 
gjelder og som gjør oss til en 
familie. Søndagstur i akebakken, 
fotballtuneringer og eventyrstund ved 
leggetid. Uten personlig assistanse 
ville dette ikke vært mulig.

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

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

Ta kontakt med oss på telefon:  
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!

For mer informasjon se våre 
nettsider: www.uloba.no 

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet - fullt ut!

Prøv gratis i 14 dager* 

*Gjelder kun nye kunder. Ingen bindingstid.   
Etter 14 dager går prøveperioden automatisk  

over i et abonnement til 189 kr/mnd.

LYTT DEG BORT  
MED TUSENVIS  
AV LYDBØKER

storytel.com

Alle har rett
til et godt liv. 
Ja alle!

Kontakt oss på telefon 950 43 000 
så forteller vi deg mer om hvordan 

vi kan hjelpe deg med BPA. 
Strandveien 35, 1366 Lysaker. 

bpa@humananorge.no 
www.humananorge.no

publikk.no / iStockphoto.com

www.storytel.com
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Strikkeentusiasme til glede og nytte
 Av: Beathe Beckstrøm Holte, daglig leder Norges Blindeforbund Aust-Agder

Dugnad og korona-sysler har skapt 
varme for de aller aller minste. 
Strikkeentusiastene har strikket rundt 
350 luer, 18 prematursett og bodyer til 
nyfødte ved sykehuset i Arendal.

Norges Blindeforbund har en årelang 
tradisjon for å støtte andre som trenger 
det. Det er mange eksempler på at det 
er igangsatt kronerullingsaksjoner blant 
medlemmer.

Da Covid 19 slo til for fullt våren 2020 fikk 
Anne-Turid Skarpeteig en idé! Hun fikk 
med seg flere medlemmer i Aust-Agder på 

dugnad. De ville strikke babyluer til føde- 
og barselavdelingen på Sørlandet sykehus, 
Arendal. Gjennom hele pandemien har 
15 synshemmede strikket babyluer, bodyer 
og prematursett til de små. 
 
Jordmor Elin Jacobsen fikk overrakt det 
hele nå i høst, og understreker at dette 
er en kjærkommen gave. Hun fremhevet 
betydningen av å ha noe varmt på hodet 
for de små. For nyfødte skjer det største 
varmetapet gjennom hodet. Luene 
kan derfor være helt avgjørende for å 
opprettholde kroppstemperaturen.

Jordmor Elin Jacobsen 
ved Sørlandet sykehus 
foran, med stolte 
strikkeentusiaster 
rundt seg. Fra venstre: 
Brit Ingvild, Rita, Åse, 
Anne-Turid, Ann-Kristin 
og Britta.


