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Hønen gård ønsker flere inn i varmen 
Filterbrillen – en bestevenn i sola
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Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
BPA i Aleris - frihet til å leve ditt liv!

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

Aleris har solid erfaring fra å skreddersy BPA-ordninger i 
nær dialog med kommunene og BPA-mottakerne. Vårt 
mål er å gi deg som er funksjonshemmet mulighet til et 
selvstendig liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) gir deg som er 
funksjonshemmet mulighet til et selvstendig liv hjemme 
hos deg selv (utenfor institusjon), økt mulighet til å delta 
i samfunnsliv, kulturtilbud, jobb eller studier, og avlaster 
familie og pårørende. En god BPA-ordning kan bety 
enormt mye for den det gjelder.

www.aktivhjelpemidler.no
www.aktivhjelpemidler.com
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Synspunkt

Mangfoldet vårt
De fleste har hørt om syn- og mestrings-
sentrene nord, øst og vest i landet. Mange 
har også fått med seg at vi har to fører-
hundskoler, barne- og ungdomsarbeid, ut-
strakt interessepolitisk påvirkningsarbeid 
og samarbeid med næringslivet. Men at 
vi står for 18 bistandsprosjekter i 8 fattige 
land og banker på dører i Nepal for å finne 
blinde innenfor husets fire vegger, det er 
ikke allment kjent. Samtidig trenger vi ikke 
dra lenger enn til Hønefoss for å besøke 
et annet eksempel på Blindeforbundets 
mangfold. På Hønen gård bo- og mestrings-
senter lever 17 synshemmede i et herlig 
felleskap, og de har plass til flere.

Mia Jacobsen
informasjonssjef

Vårt 
syn



4

I Norge har vi ytringsfrihet etter Grunnlo-
vens § 100, og siden en demonstrasjon er en 
ytring, har vi også demonstrasjonsfrihet. 
Fylkesårsmøtene er arena for politikk og 
samler mange medlemmer. Et glitrende 
utgangspunkt for å benytte vår grunnlovs-
festede rett til å ta gatene i bruk. 

Bybanen er viden kjent, i alle fall i Bergen.  
Den har stopp midt i busstasjonen. 
Halvparten av bussperrongene er før bybane- 
stoppet, den andre halvparten er på andre 
siden. På andre siden ligger også drosjeholde-
plassen. For å komme dit, må vi forsere by-
banelinjen. Bybanen har forkjørsrett, det er 
uproblematisk. Det problematiske er at over-
gangen verken har lyd, lys eller sebrastriper. 
En dødsfelle for folk som ikke ser. Etter utal-
lige runder med prat og nytteløst diplomati, 
bestemmer vi oss for å demonstrere.

Aksjon bystasjon
Ingenting ved en god aksjon er tilfeldig. Vi 
hadde en god sak: Vi har ingen å miste på 
bybanesporet. Årsmøtedeltakerne gikk i flokk 

og følge med ledsagere, førerhunder og hvite 
stokker gjennom busstasjonen – passer på 
å ta ruten der det er mest folk. Demonstras-
jonsmateriell har vi med; plakater, løpesedler 
både i svart og punkt, megafon og banner. Vi 
deler ut løpesedler med kravene våre til alle 
vi møter. Og vi har selvsagt pressen på slep. 

På bybanestoppet blir problemstillingen 
åpenbar. Pressen knipser bilder der vi nesten 
blir påkjørt av banen. NRK har en flott nett-
sidesak samme kveld. Vi deler på Facebook 
og våre venner på sosiale medier sprer den 
videre. På årsmøtemiddagen leser vi opp 
støtteerklæringer. Et godt stykke interesse-
politisk arbeid er gjort. To dager senere, følger 
papiravisen opp. 

I ettertid har vi vært i dialog med busstas-
jonen. De vil gjøre inngangsdøren, en av de 
forhatte rondelldørene der vi selvsagt satte 
oss fast, universelt utformet. 

Vi har også blitt kontaktet av bybane-
direktøren, som vil i dialog.

Aksjoner er gøy!  
Tekst: Mariann Fossum, daglig leder fylkeskontoret i Hordaland | Foto: Mats Myredal

Hordaland-gjengen har troen, og går ikke av veien for enda en aksjon hvis kravene 
ikke blir innfridd. Her ser vi de med plakater, banner, hvite stokker og førerhund ved 
bybanen hvor det står et tog.
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2017 byr på flere nye aktiviteter som 
allerede er godt i gang. I mars startet vi 
opp en Midt i livet-gruppe hvor vi invit-
erer medlemmer i alderen 30-65 år med 
på ulike aktiviteter. Dette har blitt tatt 
svært godt imot. En annen ny aktivitet er 
Get Going. Endelig er vi i gang i Akershus 
også.

Det er fire aktive lokallag som dekker 
hele fylket vårt. Disse har fra fem til ni 
arrangementer, samt tur hvert år. Alle 
lokallagene er faktisk eldre enn fylkes-
laget. De ble dannet fra januar 1988 til 
våren 1989, mens fylkeslaget ble dannet 
i midten av september 1990.

I mars hadde vi et litteraturseminar 
om Selma Lagerløf, og i juni busstur til 
forfatterens rike med omvisning.

Akershus fylkeslag har et barne- ungdoms-  
og foreldreutvalg som i mai hadde en 
aktiv helg for små og store på Hurdal 
syn- og mestringssenter. Det var ni fami-
lier som deltok. Og i september er det de 

Fylkeslagslederen i Akershus 
har ordet 
Av: Kjell-Magnus Jenssen | Foto: May Britt Haug

 

Akershus er det fylket med nest størst folketall og 
nest størst medlemstall i Norges Blindeforbund. 
Det er en selvfølge at et fylke som Akershus med 
cirka 1180 medlemmer har en stor aktivitet. Dette 
har vokst de to siste årene.

voksnes tur til å være aktive en hel helg. 
Vi følger nemlig opp suksessen fra i fjor 
med aktivitetshelg.

Interessepolitisk arbeider vi mye med 
TT-ordningen, både hva gjelder ordinær 
og nasjonal ordning. Akershus er et folke- 
rikt fylke, og det er cirka 1500 personer 
med stort behov. Vi har hatt en rekke 
møter med fylkeskommunen over flere 
år, hvor det er liten forståelse for denne 
type ordning. Vi venter i spenning på 
om de i det hele tatt leverer søknad om 
nasjon TT-ordning.

I februar hadde vi felles styremøte med 
Oslo. Vi har jo en del saker som er felles, 
blant annet felles hjelpemiddelsentral. 
Ikke alle er like godt fornøyd med den, så 
vi sendte en felles henvendelse med vår 
frustrasjon. Vi fikk til et positivt møte, og 
vi venter nå på fortsettelsen.

Tidligere leder Ingunn Helen Dahl ble i 
mai valgt inn i styret til FFO Akershus, 
noe som var svært gledelig.
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Stortingsvalg på Radio Z og Spor 2!
Hør partilederutspørringer på Radio Z og 
Spor 2. Vi spør alle partilederne om saker som 
har betydning for blinde og svaksynte.
•  I Z Ni kl. 9 på Radio Z fra 22. august hører 

du intervjuene.
•  På Spor 2 / Lydavisa hører du intervjuene i 

uke 33, 34 og 35, fra mandag 14. august.
Radio Z hører du på 
www.blindeforbundet.no/radioz

Vil du lære deg Android smarttelefon? 
Det blir kurs på Hurdal i starten av okto-
ber. Målgruppen er personer over 60 år 
som ønsker å lære bruk av sosiale medier. 
Personer som fullfører opplegget som 
går over to måneder, vil få beholde en 
Samsung smarttelefon og et EziSmart 
tastatur. Kontakt Hilde Tuhus Sørli, 
934 60 943, Kristin S. Fuglerud, 
412 20 915 eller Richard Chan, 975 46 275, 
for mer informasjon.  

Gleden var stor på Storedal Kultursenter 
da de mottok kr 40 000 fra Sparebank-
stiftelsen DNB til innkjøp av nye tan-
demsykler til Ridderdagene. Syklene 
brukes blant annet i Erling Stordahls 
Minneritt. Ridderdagene arrangeres i 
år for femte gang, 1.–3. september, på 
Storedal Kultursenter utenfor Skjeberg 
utenfor Sarpsborg.

Nå kan blinde og svaksynte spille boccia 
sammen med seende. På bocciabrettet, 
en miniatyr av en bocciabane, er ballene 
på banen markert med taktile brikker 
på brettet. På den måten vil den blinde 
og svaksynte kunne kjenne hvor ballene 
på banen ligger. Brettene kan kjøpes fra 
Funkis Playground AS, tlf. 908 86 773.

Norges Blindeforbunds Ungdom region 
Midt-Norge ønsker å etablere et hotell i 
Trondheim driftet av synshemmede og 
andre funksjonshemmede. Konseptet er 
unikt og blir det første hotellet i Norge 
av sitt slag. I Tyskland og Sveits har slike 
hotellkonsept hatt stor suksess, og vist 
seg å være lønnsomme.

Blindeforbundet har inngått et samar-
beid med netthandelselskapet kolonial.
no, som leverer varer på hele Østlandet 
(med noen få unntak). Registrerer man 
seg som kunde og bruker koden ICARE, 
vil kolonial.no gi 100 kroner til iCare. 

Troms fylkeskommune og Miljødirek-
toratet har gitt millioner til friluftsakti-
viteter og tilrettelegging for friluftsliv. 
Norges Blindeforbund Troms fikk 7000 
kroner til 10 på topp-tur i Troms, Lenvik 
og Harstad og kr 35 000 til friluftshelg 
på Sommarøya.

Norsk sangerforum skal utvikle lettleste 
noter for svaksynte sangere. Har du 
vansker med å bruke «vanlige» noter? Vi 
vil gjerne snakke med deg. Send oss en 
e-post sangerforum@musikk.no

Norges Blindeforbund Akershus hadde 
hedersdryss under sitt årsmøte i slut-
ten av april. Det ble delt ut hele seks 
sølvnåler og en gjev hedersnål i gull til 
Per Skagseth. Alle fikk utmerkelse for sin 
innsats over mange år i Blindeforbundet.

Har  
du hørt 

at ...

Håkon Gisholt og ledsager Celia Ring Heger 
fornøyde etter Råskinnet, løp rundt Sognsvann 
i Oslo. De står med brede smil og armene over 
hodet. Foto: privat
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Spennende politisk tid fremover 
Tekst: Sverre Fuglerud

Mandag 11. september skal det avgjøres hvem som får 
plass på Stortinget de neste fire årene. Blindeforbundet 
vil bruke tiden frem til valget på å påvirke partiene i 
saker som er viktige for synshemmede. 

Vi vil snakke med mange politikere frem mot 
valget og vil jobbe for å sette fokus på disse 
temaene gjennom mediene. 

Det er flott hvis dere som medlemmer også 
engasjerer dere.

Politikerne kan nås gjennom sosiale medier og 
valgkamparrangementer er stort sett åpne for 
alle. Derfor kan alle være med å påvirke!

I neste nummer av Synspunkt vil dere kunne 
lese hva partilederne svarer på en rekke 
spørsmål. Utspørringene kan dere også høre 
på Lydavisa og Radio Z i ukene før valget. 

En god transporttjeneste for synshemmede 
over hele landet med 240 turer per bruker 
per år, og opplæring i bruk av pc og smart-
teknologi for alle synshemmede, er to saker 
vi vil løfte i valgkampen. 

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 
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– Stå på, ikke gi deg 
Tekst: May Britt Haug | Kilde: Kreftforeningen | Foto: Line Lyngstadaas

Møt et 
medlem

I 1975 leste moren til Kjersti Langås Hvalen om øyekreft 
(retinoplastom) i en bok for mødre. Denne tilfeldigheten 
skulle vise seg å redde deler av datterens syn. Nå oppfordrer 
Kjersti alle voksne med sykdommen til å kontrollere seg 
jevnlig for mulig ny kreftsykdom. 

Kjersti Langås Hvalen er tobarnsmor, prest 
i Sinsen kirke, og glødende opptatt av at 
voksne med dobbeltsidig retinoblastom 
må kontrollere seg jevnlig.
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Barn med øyekreft kontrolleres jevnlig hos 
kreftlege frem til de er 18 år. Etter dette har 
ikke lenger spesialisthelsetjenesten ansvar. 

– Man blir ikke automatisk fulgt opp 
som voksen, og hos mange fastleger er 
ikke kunnskapene tilstrekkelige, forteller 
Kjersti oss.

Hun ba selv om å få en MR av hodet, bare 
for å få en trygghet. I fjor høst fjernet hun 
en svulst i hjernen, riktignok godartet. Fast-
legen hun hadde den gang bagatelliserte 
behovet for å handle raskt forteller hun. 
Flere leger sa hun måtte vente på symp-
tomene, men da ville det kanskje være for 
sent mener hun. Hun fikk støtte hos nevro- 
logen for at hun hadde bedt om kontroll.

Spesialister hun har vært i kontakt med er 
enige i at oppfølgingen av voksne burde ha 
vært bedre. Kjersti håper at fokus på saken 
kan bidra til endring og bedre oppfølging.

– Du må mase, og ikke gi deg. Fastlegene 
vet naturlig nok ikke så mye om sykdom-
men siden det er så få som blir rammet, 
sier Kjersti.

Ønsker du å snakke med noen rundt 
dette temaet er Kjersti åpen for den 
gode samtalen. På Facebook finner du 
også flere grupper dersom du søker 
på diagnosenavnet «retinoblastom».

Kjersti Langås Hvalen (42) er opprinnelig 
sørlandsjente, men har bodd store deler 
av livet i Oslo. I dag bor hun på Løren med 
ektemann og to jenter på åtte og tolv år. 

Da Kjersti var ti måneder gammel, oppdaget  
moren gule reflekser på Kjerstis øyne, og 
oppsøkte raskt lege. Kjersti var født med 
dobbeltsidig retinoblastom. Begge øynene 
hadde kreftsvulster på netthinnen. Sykdom-
men skyldes en genfeil. Genet er arvelig 
eller kan oppstå som en mutasjon. Tross
 at sykdommen er 50 prosent arvelig, har 
hun aldri vært i tvil om at hun ville ha 
barn. Begge jentene hennes ble født med 
sykdommen.

– Jeg har alltid hatt et godt liv, tross 
synshemmingen. I og med at vi visste 
om faren, ble jentene kontrollert og 
behandlet som nyfødte, og begge har 
i dag normalt syn, forteller Kjersti. 

Følg nøye med når du blir voksen
Siden hun har levd med synshemmingen 
hele livet, har Kjersti blitt vant til den.  
Hun har fjernet det ene øyet, og ser svært 
redusert på det andre. I Sinsen kirke i 
Oslo jobber Kjersti i dag som prest. På 
spørsmålet om hva prestegjerningen 
betyr for henne er hun tydelig:

– Det gir meg mange fine møter med men-
nesker i alle aldre og alle livssituasjoner, 
forteller hun oss med overbevisning. 

Den som er født med dobbeltsidig øyekreft 
har økt fare for å få kreft senere i livet. Man 
har blant annet økt risiko for hjernesvulst, 
lungekreft og føflekk-kreft. Mange av våre 
egne i Blindeforbundet har gått bort på 
grunn av dette.  
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Hønen gård bo- og mestringssenter er et 
døgnbemannet botilbud for deg som av ulike 
årsaker har behov for tilrettelagte tjenester. 
Eneste forutsetning er at du har dårlig syn. 
Per dags dato er det 17 personer som bor fast 
på senteret.
– Nå ønsker vi for første gang å gi et botre-
ningstilbud til unge med synshemming som 
ønsker å forberede seg på livets realiteter, 
forteller Kari Pedersen Gram, daglig leder 
ved Hønen gård bo- og mestringssenter.

Den gode atmosfæren 
kjenner man på kroppen

På Hønen er det godt å bo 
Tekst: May Britt Haug | Foto: Line Lyngstadaas

Det er ingen tvil om at det er godt å bo på Hønen gård bo- og mestringssenter i 
Hønefoss. Uansett hvem man spør på bruket, så skrytes det av fellesskapet og 
muligheten man har fått. Nå kan også du som er ung og som trenger å trene 
deg på å klare deg selv som voksen få leilighet her.

John Bærøe (28) er en av de yngste på Hønen, 
og han trives godt i det sosiale fellesskapet. 
Men han legger ikke skjul på at han savner 
en kjæreste å bo sammen med.

Fellesskapet er viktig i hverdagen, selv om 
man ikke nødvendigvis har den tradisjonelle 
samboeren. Man bryr seg om hverandre, og 
passer på hverandre. I fellesområdene har 
beboerne sosialt samvær, kurs- og aktivitets-
tilbud og måltider spiser mange sammen. 
Men alt er opp til den enkelte.

For John er musikken og dansen det store. 
Han rocker bygget med stort smil og glimt i 
øyet. Og naboene digger det!

Det er godt 
å kunne ta seg en 

svingom på stuegulvet 
av og til. John Bærøe, 

på Hønen Gård, danser 
gjerne med daglig leder 

Kari Pedersen Gram.
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Nå vil Kari, John og alle som bor og jobber 
på Hønen gård, at synshemmede unge kan 
bruke fasilitetene som springbrett ut i livet.
– Unge, som ikke har bodd hjemmefra før,
kan nå prøvebo her i en periode. Du trenger
kanskje å øve mer på å mestre det daglig-
dagse i hverdagen, som å handle alene,
vaske klær, fritidsaktiviteter og lignende,
forteller Kari.

Hønen gård bo- og mestringssenter består 
av to hus med til sammen 26 leiligheter. 
Størrelsen på leilighetene er fra 40 til 60 
kvadratmeter. Alle leilighetene har stue 
med kjøkkenkrok, soverom og bad. Alt er 
universelt utformet.

– Kjenn på musklene mine, roper John ivrig
og entusiastisk.

Jeg, forfjamset som jeg blir, kjenner på mus-
klene hans, og lurer på hvorfor han er så 

Brukerstyrt 
personlig 
assistanse. 
Helt enkelt.

Human Care
Kontakt oss på tlf. 950 43 000

– vi kan hjelpe deg med BPA 
human-care.no/bpa

digitalfabrikken.no/iStockphto.com

sterk. Det viser seg at han er svært neve- 
nyttig med vedhugging og bæring av ved 
på jobben. Og på fritida mekker han bil 
sammen med støttekontakten. Flere av 
beboerne på Hønen har arbeidsplassen 
sin hos Adaptor rett over tunet, men John 
jobber hos en bedrift lengre ut i bygda.

Hvordan søke om bolig

•  Det er hjemkommunen som, på dine
vegne, kan søke om tjenesten.

•  Det trengs ikke eget søknadsskjema.
Søknadene behandles fortløpende.

•  Lurer du på om dette er noe for deg, er
det bare å kontakte Kari Pedersen Gram,
daglig leder, eller Hege Lund Johansen,
stedfortreder for leder, telefon 32 18 13 80.

http://human-care.no/bpa/
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Filterbriller som hjelpemiddel
Tekst: Gaute Mohn Jenssen, optiker ved NAV Hjelpemiddelsentral Hedmark og Arne Tømta, synspedagog 
ved Hurdal syn- og mestringssenter | Foto: Line Lyngstadaas

Det finnes to hovedtyper filterglass; fargede 
filtre og grå, nøytrale filtre. Begge disse 
filtertypene kan blant annet bidra til å 
redusere blending, noe som igjen kan gi 
synsforbedring og redusert ubehag.

Et farget filterglass absorberer/stopper 
enkelte bølgelengder, mens andre bølge-
lengder passerer. Dette fører til at den 
fargede spredningen av lys som kommer 
ut fra filteret er forskjellig fra det som 
treffer filteret. Mange opplever at fargene 
i omgivelsene blir påvirket når de bruker 
fargede filtre.

Grå filtre har vist seg nyttig når behovet 
først og fremst er å dempe den generelle 
lysmengden. Disse filtrene har også 
den fordelen at de i liten grad påvirker 
naturlige farger.

Hvor mye lys linsene bør stoppe, avhenger 
av graden av lysømfintlighet og lysnivå i 

omgivelsene. Mørke briller kan redusere hele 
synsinntrykket og gjøre det vanskeligere å 
se. Behovet for å ha flere briller med ulike 
filtre kan være til stede. 

Både ved bruk av fargede filtre og grå filtre 
erfarer mange at det i tillegg er viktig å 
skjerme for lys som kommer fra sidene, 
nedenfra eller ovenfra. Dette kan gjøres 
ved å benytte en innfatning som slutter 
godt til ansiktet, benytte sidebeskyttelse 
og/eller skyggelue. Ved å ha disse tilleggs-
beskyttelsene kan man prøve å bruke lysere 
filter som ikke påvirker detaljsynet i like 
stor grad som briller med mørkere glass.

Filterbriller finnes i mange utgaver. Man kan 
for eksempel benytte filterforhenger, egen 
filterbrille med eller uten styrke, eller såkalt 
«fitover-brille» som settes utenpå egen van-
lig brille. Sistnevnte gir ofte god beskyttelse 
mot uønsket sidelys. 

Hva er blending?
Blending kan oppstå når øyet blir utsatt for 
en sterkere lyskilde enn det øyet har vendt 
seg til (adaptert til). Vanligvis deles blending 

Mange med synsproblemer sliter med lysforholdene der 
en ferdes. For en del personer kan derfor det som kalles 
filterbriller være et godt hjelpemiddel.
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i to hovedtyper: Synsnedsettende blending 
og ubehagsblending. Ofte kan begge for-
mene opptre samtidig.

Mange opplever at det ikke er nok 
med én type filterbrille. Det kan for 
eksempel være behov for én type 
filterbriller utendørs i sollys og en 
annen type i skumring og innendørs.

Hvordan søke om filterbriller?
Et vanlig prinsipp i folketrygden er at den 
enkleste og rimeligste løsningen som kan 
avhjelpe et problem, skal velges. I denne 
sammenheng kan det være vanlige solbril-
ler og bruk av skyggelue/caps/solskjerm. 
Dersom slike tiltak ikke løser problemet, for 
eksempel ved at en solbrille gjør at det blir 
for mørkt å se, kan filterbriller være en 
aktuell løsning.

Stønad til visse typer filterbriller kan 
etter «synsreglene» i folketrygden 
gis «ved unormalt sterk grad av 
lysømfintlighet» og «ved sterkt 
nedsatt kontrastsyn». 

En annen forutsetning er at årsaken til 
behovet skal være varig, dvs. to år eller mer. 
Er du lysømfintlig på grunn av grå stær som 
skal opereres om kort tid, faller stønad til 
filterbrille utenfor folketrygden.

Det finnes per i dag ingen enkle, sikre og 
raske metoder for å slå fast om et filterglass 
vil ha en positiv effekt, og i tilfelle hvilken 
type filterglass som vil være best egnet for 
den enkelte. Det er viktig at filterbriller 
prøves ut i mest mulig realistisk situasjon 
slik at en får inntrykk av om brillen hjelper 
under de forholdene hvor en opplever plager.

Vanlige fargeskiftende brilleglass regnes ikke 
som filterglass. Det gis ikke stønad til etui, 
reservebriller, solbriller eller vanlige sports-
briller. En sportsbrille med filterglass kan 
likevel gis, dersom kravet om stønad til filter-
briller er oppfylt.

Søknadsskjema for synstekniske 
hjelpemidler finnes på www.nav.no.
Husk å be om utprøving.
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Synshemmedes aksjonsuke: 

Smarttelefon gir et mer aktivt liv
Tekst: Jørgen Juul

fler få en helt ny hverdag med å bruke 
smartteknologi.
– Nå er det viktig at kommunene tar det 
ansvaret de har. I dag er det ikke gode 
nok rutiner for å fange opp dem som har 
behov for hjelp, sier Sverre Fuglerud i 
Norges Blindeforbund. 

Ta ansvar!
I gruppen 60 til 80 år svarer hele 54 prosent  
at de ikke har smarttelefon. Derfor er det 
nå viktig at norske kommuner gir tilbud til 
blinde og svaksynte om opplæring i bruk 
av smartteknologi, slik at de som har dette 
får mer kompetanse og de som ikke har 
kan skaffe seg smartteknologi.
– Den digitale hverdagen har kommet for 
å bli. Det er på tide å inkludere oss som 
ser dårlig, så også vi kan få fullt utbytte 
av det fantastiske hjelpemiddelet som 
smarttelefonen er.

Mange blinde og svaksynte med smart-
telefon svarer i undersøkelsen at de 
trenger mer opplæring. Med smartte-
knologi kan en med nedsatt syn chatte, 
handle og surfe ved hjelp av innebygget 
tale i telefonen. Ansvaret for nødvendig 
opplæring ligger hos kommunene, fastslår 
forbundet.

I en fersk undersøkelse som er utført av 
Opinion AS på oppdrag for Norges Blinde-
forbund, går det frem at kun 17 prosent av 
synshemmede i gruppen 18 til 29 år bruker 
smarttelefonen til å «vippse», mens hele 
92 prosent i samme aldersgruppe i befolk-
ningen generelt gjør det. 
 
Kommunen må på banen
Steget over til smarttelefonen oppleves 
som lang og utfordrende for mange syns-
hemmede. Men med opplæring vil mange 

Valget i gang i punktskrifttrykkeriet
Tekst: Jørund Hitland

Det blir alltid ekstra travelt i Bergen på 
trykkeriet når det er valgår. Utover vanlig 
produksjon av blader, tidsskrifter og bøker, 
produseres det stemmesedler med punkt-
skrift. Disse er også nummerert. I tillegg 
har vi produsert veiledninger i sort og 
punkt. Tilsammen har det blitt over 
650 000 trykk gjennom maskinene i 

løpet av vel en måned. Til høsten går 
vi i gang med å trykke klebelapper til 
stemmeavlukkene.

Red. kommentar: Stemmesedlene med 
punktskrift kan kun brukes ved forhånds-
stemming. Bruker du en slik stemmeseddel 
på selve valgdagen vil den bli makulert. 

En fersk undersøkelse viser at 62 prosent av synshemmede smarttelefonbrukere får 
et mer aktivt liv gjennom smarttelefonen. Det er positivt, og Blindeforbundet har 
stor etterspørsel etter kurs og opplæring i teknologien. Og det er derfor vi har satt 
det på dagsorden i årets aksjonsuke.
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ANNONSEBILAG

Det er nesten ikke til å unngå at synet 
svekkes etter hvert som vi blir eldre. 
Øynene våre er en finjustert meka-
nisme som vi bruker hvert eneste 
minutt vi er våkne, livet gjennom. 

Innen vi fyller 80 år gamle, har øynene 
vært i aktiv bruk i mellom 400 000 og 450 
000 timer, ifølge Teknisk Ukeblad. Denne 
slitasjen innebærer at de aller fleste av 
oss vil oppleve svekkelser i synet når vi 
blir eldre. Noen får også konkrete 
øyeplager. 

Drahjelp fra blåbær
Inger Sundgård (73) fra Hitra i 
Sør-Trøndelag har flere søsken som har 
slitt med øyeplager i voksen alder. Selv 
var hun bekymret for å få de samme utfor-
dringene, og bestemte seg for å undersøke 
om det var noe hun kunne gjøre for å 
forebygge plager med synet. Hun visste 
at blåbær kunne hjelpe, og bestemte seg 
derfor for å prøve et blåbærtilskudd. 
Valget falt på Medox, som er utviklet og 
produsert i Norge, basert på årelang 

forskning ved Universitetet i Bergen. 
Medox inneholder spesielt virkningsfulle 
antioksidanter fra fargestoffet i blåbær og 
solbær i konsentrert form. 

Opprettholder et godt syn
Inger har nå tatt Medox-kapslene regel-
messig i nesten fire år. Hun går til en årlig 
sjekk av øynene, og per i dag har de ikke 
funnet endringer i synet til 73-åringen.  

– Jeg har opprettholdt et godt syn. Hvis 
jeg kan tilskrive det Medox, er jeg veldig 
glad, og jeg kommer til å fortsette med å 
ta blåbærkapslene, sier hun. 

Aktiv med godt immunforsvar
Inger forteller at det også er viktig for 
henne at Medox kan bidra til å opprett-
holde et godt immunforsvar. 

– Det at Medox er godt for både synet og 
immunforsvaret, var hovedgrunnen til at 
jeg begynte å bruke det. Jeg har jo blitt 
73 år, så da gjelder det å forebygge så 
jeg kan holde meg frisk lenger, sier Inger. 

Derfor plages mange av slitasje på øynene

ANNONSEBILAG
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At blåbær er sunt, har mange fått med 
seg. Nordmenn er faktisk blant de 
som spiser mest blåbær i hele verden. 
Nå gjør en norsk blåbær-satsning det 
stort både her hjemme og i utlandet, 
takket være teknologi som henter 
ut og konsentrerer antioksidanter 
fra blåbæret. Rett og slett nordisk 
sunnhet på kapsel.

Mange av de sunne virkestoffene i blåbær 
finnes i skallet, frøene og fargestoffet. 
Det er her de viktige antocyaner sitter – 
antioksidanter som bidrar til at kroppen 
styrker immunforsvaret. Men blåbærene 
vi kjøper i butikken er utenlandske bær 
med 70 prosent mindre antocyaner enn 
ville, nordiske blåbær. Skal du være 
ekstra sunn, kan du derfor ikke spise 
hvilke som helst blåbær. Du må spise 
de viltvoksende bærene som gjør både 
munn og fingre lilla. Hvor mørk farge 
bærene har, har nemlig stor betydning. 
Jo mer fargestoff bærene inneholder, jo 
mer antocyaner får du med på kjøpet.

UNIK PATENTERT PROSESS
Dette er noe av bakgrunnen for at 
Sandnes-bedriften MedPalett har hatt 

stor suksess med Medox: konsentrerte 
antioksidanter fra blåbær på kapsel. 
Medox settes pris på av stadig flere både 
i Norge og andre land på grunn av sine 
helsebringende egenskaper.

Med utgangspunkt i over 20 års forskning 
ved Universitetet i Bergen, samt flere 
års forskningssamarbeid mellom univer-
sitetet og deres egen forskningslab i 
Sandnes, har MedPalett utviklet et rent 
antocyan-produkt av de mest helsebrin-
gende antocyan-molekylene.
 
Med en patentert fremstillingsprosess, 
klarer de å foredle en rekordstor mengde 
antocyaner inn i hver kapsel. Dette har 
ingen klart tidligere, og er noe av det som 
gjør produktet så unikt.

Hver kapsel inneholder 80mg antocy-
aner, som tilsvarer to gode never med 
blåbær eller 60 epler.

LOT SEG IMPONERE AV DOKUMEN-
TASJONEN OG FORSKNINGEN
Da den tyske helseindustrigiganten 
Evonik Nutrition & Care skulle intensi-
vere sin satsing innen helse, ble det søkt 
verden rundt etter høykvalitetsprodukter. 
Evonik lot seg imponerer av forskningen 
og dokumentasjonen bak Medox, og har 
store planer videre for kosttilskuddet. 
Her står folkehelse i sentrum!

Det norske blåbærproduktet som 
forsterker livet

Dette har ingen klart 
tidligere, og er noe av det 
som gjør produktet så unikt“

ANNONSE
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Luying tilbringer mye tid foran 
PC-skjermen, og er avhengig av synet 
for det meste hun gjør i hverdagen. 
Hun bruker blåbærtilskudd for å 
styrke immunforsvaret og å opprett-
holde et godt syn.

Luying er opprinnelig fra Kina, og har 
studert pedagogikk og lingvistikk både i 
USA og Sverige. Hun underviser kinesisk 
og engelsk ved en videregående skole. 
I tillegg har hun en redaktørjobb for en 
digital læringsarena. Hun bruker øynene 
mye, og lette lenge etter noe som kunne 
være godt for synet.

LUYING LETTE ETTER NOE SOM 
KUNNE VÆRE GODT FOR SYNET
Spesielt var dette viktig da hun studerte 
til sin doktorgrad i lingvistikk ved Uppsala 
Universitet i Sverige. Da var studieøk-
tene lange. Ofte satt hun fem-seks timer i 
strekk og leste, både på papir og skjerm.

– Jeg ble veldig sliten i øynene, forteller 
hun. Etter flere år som lærer, student 
og redaktør, har hun nå funnet et godt 
middel for å hjelpe øynene sine.

– Noen tipset meg om at blåbær inne-
holder noe som kan hjelpe. Jeg søkte litt 

på nettet, og fant Medox, forteller hun.
Medox er et blåbærtilskudd som inne-
holder høye verdier av antocyaner, som 
blant annet bidra til å styrke immunfor-
svaret og være godt for synet. Medox er 
klinisk, vitenskapelig dokumentert. Dette 
var også noe av grunnen til Luying valgte 
å prøve akkurat dette tilskuddet.

– Det var det eneste blåbærproduktet jeg 
fant som har dokumentert effekt gjennom 
forskning. Det finnes mange blåbær-
produkter, men Medox er det eneste som 
er dokumentert såpass godt, sier hun. 
Luying tar to Medox-kapsler hver dag.

Valgte Medox for synet

Medox er rene antocyaner som 
kan være godt for:

Synet
Immunforsvaret
Muskler og ledd
Kolesterolbalansen
Blodsirkulasjonen
Blodtrykket

Jeg merker at selv om jeg 
jobber mye, så blir ikke 
øynene trøtte og slitne.“

ANNONSE
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Annonse

Fornavn og etternavn

Postadresse

Postnummer  Poststed

 
Telefon  E-post     

      Ja, jeg ønsker å bestille MEDOX®- abonnement 
      til fast redusert pris. 
 
Jeg mottar tre måneders forbruk hver tredje måned, og 
det er ingen bindingstid. 

1 eske per mnd. kr. 204 per eske + forsendelse*

2 esker per mnd. kr. 163 per eske + forsendelse*
*+ kr. 39 i porto per forsendelse

RABATTKODE: 11639

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Spesialtilbud til deg som er 
medlem av Norges Blindeforbund!
 

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox til 
fast redusert medlemspris:
• 1 eske per måned kr. 204 per eske + forsendelse*
• 2 esker per måned kr. 163 per eske + forsendelse*

*+ kr. 39 i porto per forsendelse
 
Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du 
kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske 
inneholder 30 kapsler.  
Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille?

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

Medlems-
tilbud!

Ring: 48 11 99 00 (man - fre 08-16). 
Husk å oppgi rabattkode 11639 for å få den lave prisen.

www.medox.no (bruk rabattkode 11639)

ANNONSEBILAG



19

Annonse

Fornavn og etternavn

Postadresse

Postnummer  Poststed

 
Telefon  E-post     

      Ja, jeg ønsker å bestille MEDOX®- abonnement 
      til fast redusert pris. 
 
Jeg mottar tre måneders forbruk hver tredje måned, og 
det er ingen bindingstid. 

1 eske per mnd. kr. 204 per eske + forsendelse*

2 esker per mnd. kr. 163 per eske + forsendelse*
*+ kr. 39 i porto per forsendelse

RABATTKODE: 11639

MedPalett AS
Svarsending 7454
0096 Oslo

Spesialtilbud til deg som er 
medlem av Norges Blindeforbund!
 

Som medlem i Norges Blindeforbund får du Medox til 
fast redusert medlemspris:
• 1 eske per måned kr. 204 per eske + forsendelse*
• 2 esker per måned kr. 163 per eske + forsendelse*

*+ kr. 39 i porto per forsendelse
 
Du mottar 3 måneders forbruk hver tredje måned, det er ingen bindingstid og du 
kan når som helst endre ditt abonnement. Apotekpris er ca kr 300 per eske. 1 eske 
inneholder 30 kapsler.  
Har du spørsmål om Medox eller ønsker å bestille?

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

Medlems-
tilbud!

Ring: 48 11 99 00 (man - fre 08-16). 
Husk å oppgi rabattkode 11639 for å få den lave prisen.

www.medox.no (bruk rabattkode 11639)

Fylkessammenslåing  
– ikke bare et onde for organisasjonen vår!
Av: Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund

Nord- og Sør-Trøndelag slås sammen fra 
2018. Våre to fylkeslag har hatt en prosess 
med dialogmøter og et positivt samarbeid 
om felles samlinger og felles lydavis. 

Viljen har vært stor fra begge fylkeslag 
til å tenke konstruktivt og løsningsorien-
tert. Både ansatte og tillitsvalgte har vært 
opptatt av å forholde seg til en ny politisk 
orden som kan gi endrede rammebetin-
gelser, noe de to fylkeskommunene ikke 
kan gi klare svar på ennå. Trøndelag fylke 
vil etter hvert bli foregangsfylket i pros-
essen, så vi er heldige som har to gode og 
kloke fylkeslag som går foran oss andre og 
viser vei!

Ledelsen i Blindeforbundet har ingen 
planer om å slå sammen fylkeslag, men 
oppfordrer fylkeslag om å etablere et fora 
for samarbeid og diskusjon. Hvordan kan 
fylkeslagene samarbeide på en slik måte 
at vår felles drift kan bli mer effektiv? 

Hvordan kan vi bygge ned kulturelle barri-
erer? Hvordan kan vi sammen få et bedre 
tilbud til medlemmene våre? Det er ingen 
planer om å legge ned noen kontorer eller 
endre bemanningen. Tvert imot, vi ønsker 
å motivere til flere lokallag og mer aktivitet 
i nærmiljøet. Geografisk avstand er et 
problem for flere av fylkeslagene våre, og 
det er derfor viktig med fortsatt 19 kontorer 
med stor aktivitet og flere aktive lokallag.

ReumaSol, et ferietilbud for medlemmene
Av: Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund

Jeg har lenge tenkt at blinde og svaksynte 
trenger et trygt sted å dra til i Syden. Et 
sted hvor det finnes tilbud om aktiviteter 
og service, og hvor man etter hvert kan 
klare seg med minst mulig assistanse. 
Revmatikerforbundet driver ReumaSol 
utenfor Alicante, Spania, og vi er i ferd 
med å få til en avtale her.

Her kan man få skreddersydd opplegg, 
turer av alle slag, helsehjelp, trim og  
basseng. Vi kan komme som gruppe 
eller individuelt, eller henge med på en 
gruppe. Vi planlegger å sette sammen 
første gruppe til høsten og Helsereiser 
vil arrangere alt.

Myndighetene vil slå sammen fylker, 19 skal bli til 10. Det begynner å tegnes et nytt 
kart over landet. Om vi liker det eller ikke, må vi forholde oss til dette. Det har vært 
mange spørsmål og synspunkter om temaet på våre årsmøter i år. Så her kommer 
noen beroligende ord.
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Blindeforbundet banker på dører i nord og sør
Tekst: Leif Wien Jensen, innsamlingsleder

skaffe 12 000 flere faste givere i løpet 
av tre år. Det vil bety mange millioner i 
ekstra inntekt til blindesaken dersom målet 
nås, ikke tillegg til flere medlemmer.

Når ververne kommer til et nytt sted, 
forsøker Blindeforbundet å få omtale i 
lokalaviser og deler dette på Facebook til 
de som bor i nærområdet. 

Teamet kommer til Tromsø 23. juni, 
Harstad 16. juli, Narvik 23. juli og til 
Finnmark den 30. juli. 

Mer enn 2 600 personer har siden 
oktober i fjor inngått avtale om å bli 
faste givere til Blindeforbundet etter 
å ha fått besøk på døren. 

Våre ververe er ansatt i Blindeforbundet, 
og de har som mål å kartlegge nye syns-
hemmede i tillegg til å skaffe givere. 
Et tyvetalls nye synshemmede har blitt 
fulgt opp etter husbesøkene.

Satsningen på husbesøk er en del av 
den store giverkampanjen som skal 

Blindeforbundets nye team med ververe banker nå på døren til husstander i 
Nordland, Akershus og Østfold. Den 6. juni startet en sommerturné til de tre 
nordligste fylkene. 

Øyelege uten 
ventetid

Ansvarlig lege: Christine Tvedt

Aleris Øyeklinikk
Gabels gate 38, Frogner i Oslo
22 54 19 10
www.aleris.no/oye

Opplever du fluer i synsfeltet, tørre og røde 
øyne eller svekket syn? 

Aleris Øyeklinikk har et bredt tilbud innenfor 
utredning og behandling av øyesykdommer.

15% rabatt for medlemmer av Blindeforbundet
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I Nepal går 
de også 
fra dør til dør
Tekst: Kristin Kjæret, rådgiver internasjonal avdeling 
Foto: Det nepalske blindeforbundet

Sabrina har fått et godt skoletilbud
Da NAB gikk fra dør til dør i Mahottari, 
traff de Sabrina på 12 år. Hun er født 
blind, og var hjemme uten noe å gjøre. 
I fjor høst begynt hun på skolen Janata. 
Da hun var fem sendte foreldrene henne 
på skole for første gang, men de tok 
henne ut igjen etter bare tre måneder. 
Skolen tok ikke godt nok vare på henne. 

Skolen Janata startet i fjor høst opp et 
nytt tilbud for blinde, spesielt jenter, på 
oppfordring fra NAB. For moren til Sabrina  
var informasjon om at skolen har en 
dame som følger opp elevene etter skole-
tid og at elevene får trygg mat spesielt 
viktig. Sabrinas mor fulgte henne første 
skoledag og henter henne hjem i alle 
ferier. Sabrina får masse ros av lærerne 
for at hun er blitt mer selvstendig og god 
i punktskrift. 

I år starter jobben med å sikre disse 
16 000 personene et mer selvstendig liv. 
Norges Blindeforbunds medlemmer og 
støttespillere gjør dette mulig, i samar-
beid med Atlas-alliansen og Norad. 

For mange er løsningen enkel; de får en 
gratis operasjon for grå stær. Flere har 
allerede fått synet tilbake, og mange fler 
vil få operasjon til høsten.

For de som ikke kan få synet tilbake, vil 
NAB jobbe systematisk for å styrke per-
sonenes egen kompetanse, noe som er 
nøkkelen til et mer selvstendig liv. NAB 
gir opplæring i bruk av hvit stokk og 
daglige gjøremål. Flere vil også få tilbud 
om kurs kombinert med små lån for å 
starte egne småbedrifter.

På forrige side leste du om at 
Blindeforbundet går fra dør til 
dør i Norge. Det nepalske blinde- 
forbundet (NAB) sjekket i fjor 
synet til over 700 000 mennesker 
i to av Nepals distrikter ved å gå 
fra dør til dør. De fant 16 000 syns- 
hemmede personer, og mange 
tusener med andre former for 
funksjonsnedsettelser.

Sabrina roses av sine lærere etter bare noen 
måneder på Janata skole. Til neste år satser 
hun på å starte i 4. klasse og legger flere 
nye planer for fremtiden. 
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I fotsporene til Angvikfamilien og  
Bjørnstjerne Bjørnsson  
Tekst og foto: Barbro Ness Edvardsen, informasjonssekretær Møre og Romsdal

I mai var det duket for tur med kulturhis-
torisk påfyll for Mandagsklubben Ålesund. 

Ferden gikk til vakre Angvik Gamle Han-
delssted, hvor historien om stedet og 
familien som betydde så mye ble fortalt. 
Angvikfamilien var en tiltakslysten grün-
derfamilie og de 14 barna startet i tur og 
orden alt fra konfeksjonsbutikk, møbel- 
fabrikk og kolonialbutikk, for å nevne 

Flotte damer fra Mandagsklubben poserer ved bilen som lenge fraktet folk rundt i Angvika. 
Fra venstre Turid Johansen, Ingjerd Kvam og Gerd Friberg

noe. Den dag i dag er det virksomheter i 
fleng drevet av familiens etterkommere.

Nesset Prestegård ble også besøkt. Stedet  
hvor Bjørnstjerne Bjørnsson kom flyttende 
med sin familie i femårsalderen. Her ble 
han boende til han var 21 år. Historien 
om Bjørnsson og mange av hans dikt ble 
levende fortalt av representanten fra 
Romsdal Museum.
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«Solen varmer og jeg nyter dagen i 
myldret av glade mennesker – det er 
dette som er livet! Uten min personlige 
assistent ville ikke dette vært mulig!»

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

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

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

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

BPA gir meg 
friheten til å leve 

livet – fullt ut!

Statens spillpolitikk

organisasjoner vil måtte konkurrere om 
de samme midlene.

•  Stortinget endrer 30-sekundersregelen 
for bingospill, og det åpnes for  
bingospill via nett og mobil. 

•  Grasrotandelen økes fra fem til sju 
prosent.

•  Inntektene fra Norsk Tippings  
Belago-automater økes til de  
respektive bingoformålene.

•  Landslotteriforskriften åpner for salg og 
skraping av lodd via mobil og nett.

•  Enerettsmodellen, med Norsk Tipping 
som hovedaktør, bevares. 

•  Norges Røde Kors, Redningsselskapet og 
Norsk Folkehjelp får fast tildeling over 
tippenøkkelen, mens øvrige frivillige 
og samfunnsnyttige organisasjoner, 
inkludert Norges Blindeforbund, fra og 
med 2019 må søke og rapportere om 
bruken av tilskudd hvert år. 

•  Rett til tilskudd omfatter landsdekkende 
organisasjoner med aktivitetsregnskap 
med minimum 10 millioner kroner i årlig 
omsetning. Det innebærer at enda flere 

Stortingsmeldingen «Alt å vinne - ein ansvarleg og aktiv 
pengespelpolitikk», ble behandlet i Stortinget 2. mai 2017. 
Her er den oppsummert på godt og vondt:



24

Akershus
Leder: Kjell-Magnus Jenssen 
Nestleder: Ingunn Bjørk 
Kleven
Styremedlemmer: Arild 
Hagen, Tore Glærum, 
May Britt Haug
Vara: Steinar Stjerna, Sissel 
Sørensen Bye
Landsstyrerepresentant: 
Kjell-Magnus Jenssen
Landsmøtedelegater: 
Kjell-Magnus Jenssen, 
Ingunn Bjørk Kleven, Arild 
Hagen, Tore Glærum, Sissel 
Sørensen Bye

Aust-Agder
Leder: Torbjørg Thorsen 
Nestleder: Rita Vindholmen
Styremedlemmer: Anne Turid 
Skarpeteig, Torjus Gjeruldsen, 
Britta Tranholm Hansen
Vara: Alf Tore Johannessen, 
Brit Ingvild Fredriksen
Landsstyrerepresentant: 
Rita Vindholmen
Landsmøtedelegater: Rita 
Vindholmen, Torbjørg Thorsen

Buskerud
Leder: Kåre Kjennerud 
Nestleder: Arvid Meløy
Styremedlemmer: Liv Astri 
Hansen, Heidi Sveen, Paul 
Olav Sandhei
Vara: Eyolf Dannevig, 
Mai-Liss Olsen
Landstyrerepresentant: 
Kåre Kjennerud
Landsmøtedelegater: Kåre 
Kjennerud, Arvid Meløy, Liv 
Astri Hansen, Eyolf Dannevig

Finnmark
Leder: Unni Salamonsen 
Nestleder: Alesia Andreassen
Styremedlemmer: Hassane 
Amadou, Maureen Bjerkan 
Olsen, Britt Marie Thomassen
Vara: Herman Jenssen, Elly 
Pedersen
Landsstyrerepresentant: 
Unni Salamonsen
Landsmøtedelegater: 
Unni Salamonsen, Alesia 
Andreassen

Hedmark
Leder: Jo Øvergaard 
Nestleder: Mona Aaseth.
Styremedlemmer: Øystein 
Hansen, Ellen Østborg, 
Lars-Johny Dæhlin 
Vara: Frode Henry Jacobsen, 
Oddvar Thorvaldsen
Landstyrerepresentant: 
Jo Øvergaard
Landsmøtedelegater: Jo 
Øvergaard, Ellen Østborg, 
Øystein Hansen

Hordaland
Leder: Sølvi Marie Risøy 
Nestleder: Gert Kroken
Styremedlemmer: Eva 
Kirkevik, Merethe Alvær, 
Britt Nonås
Vara: Nina Sevaldsen, 
David Macharia Wanjama
Landstyrerepresentant: 
Sølvi Marie Risøy
Landsmøtedelegater: 
Sølvi Marie Risøy, Gert 
Kroken, Inge Fiskvik, 
Sturle Svendal

Møre og Romsdal
Leder: Kai Corneliussen  
Nestleder: Jacob Havnsund
Styremedlem: Roy Austerslått, 
Marita T. Henriksen, Grete 
Bæverfjord 
Vara: Wenche Jensen, Cecilie 
Gujord   
Landsstyrerepresentant: 
Kai Corneliussen 
Landsmøtedelegater: Kai 
Corneliussen, Astrid M. 
Thomassen, Jacob Havnsund

Nord-Trøndelag
Leder: Steinar Haugen 
Nestleder: Ingvild Gregersen 
Myhre 
Styremedlemmer: Anne 
Grete Heggstad, Frida Maria 
Natland, Per Morten Aalberg 
Vara: Elin Gjærde, Ivar Viken
Landsstyrerepresentant: 
Ingvild Gregersen Myhre 
Landsmøtedelegater: 
Steinar Haugen, Ingvild 
Gregersen Myhre 

Oppland
Leder: Reidun S. Aaboen 
Nestleder: Sven Terje Garmo
Styremedlemmer: Runa K. 
Damgaard, Håkon Holstad, 
Johnny Libakken
Vara: Nils Vole, Liv Guroplass
Landstyrerepresentant: 
Johnny Libakken
Landstyredelegater: Reidun 
S. Aaboen, Kathe Kvilhaug

Oslo
Leder: Bjørn Roger Trollnes 
Nestleder: Hanne Jernseter-
vangen

Tillitsvalgte i fylkeslagene etter årsmøtene
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Landsstyrerepresentant: 
Arild Øyan
Landsmøtedelegater: Nina 
Frisnes Øyan, Arild Øyan, 
Ida S. Utne

Telemark 
Leder: Brit Beate Eikehaug 
Nestleder: Harald Hustuft
Styremedlemmer: Wenche 
B Odden, Gro Bakke, Øivind 
Bekkevold
Vara: Jostein Bakkåker Fosse, 
Svenn Thore Oredalen
Landsstyrerepresentant: 
Brit Beate Eikehaug
Landsmøtedelegater: 
Brit B Eikehaug, Harald 
Hustuft, Øivind Bekkevold

Troms 
Leder: Arne Eriksen 
Nestleder: Roger Riise 
Styremedlemmer: Grete 
Kongsbak, Tarje Solheim, 
Kjell Pedersen  
Vara: Anton Bernhard Olsen, 
Anne May Sørmo             
Landstyrerepresentant: 
Arne Eriksen   
Landsmøtedelegater: Arne 
Eriksen, Gudrun Ytterstad 
  
Vest-Agder
Leder: Charlotte Wesenberg 
Nestleder: Gunhild Slettedal
Styremedlemmer: Elin 
Helen Tjomsland, Karl 
Clarens Waage, Astrid 
Hopland Svendsen
Vara: Aase Birkeland, 
Bjarne Blåka
Landsstyrerepresentant: 
Charlotte Wesenberg
Landsmøtedelegater: 
Charlotte Wesenberg, 
Helge Pedersen

Styremedlemmer: Isabel Engan, 
Randi Mathisen, Nadia Najib
Vara: Terje Andé Olsen, 
Espen Thommassen
Landsstyrerepresentant: 
Bjørn Roger Trollnes
Landsmøtedelegater: Bjørn 
Roger Trollnes, Hanne Jernseter-
vangen, Isabel Engan, Henning 
Knudsen, Karianne Havsberg, 
Ida Martine Nilsen

Rogaland
Leder: Vibeke Kaarstad 
Nestleder: Einar Schibevaag
Styremedlemmer: Solfrid 
Eggen, Anders Slagstad Tveit, 
Odd-Geir Helgeland 
Vara: Øyvind Lindland, 
Elena- Daniela Trifan
Landstyrerepresentant: 
Vibeke Kaarstad
Landsmøtedelegater: 
Vibeke Kaarstad, Einar 
Schibevaag, Ole Leirvåg

Sogn og Fjordane
Leder: Melchior Leirmo 
Nestleder: Majken Rygg
Styremedlemmer: Magnus 
Strand, Paul Magne Mariussen, 
Bendik Hovland Liseth
Vara: Solveig Haugnes, 
Anita Våg
Landsstyrerepresentant: 
Majken Rygg
Landsmøtedelegater: 
Melchior Leirmo, Majken Rygg

Sør-Trøndelag
Leder: Nina Frisnes Øyan 
Nestleder: Aud Torhild 
Andersen
Styremedlemmer: Arild Øyan, 
Randi Resell, Ida S. Utne
Vara: Lars Marius Heggberget, 
Gry Merete L. Johnsen

Vestfold
Leder: Sølvi Ørstenvik 
Nestleder: Karin Hanson
Styremedlemmer: Jan Åge 
Paulsen, Anna L. Amundsen, 
Per Werner Larsen
Vara: Jorun Austad, Mette 
Havnaas 
Landsstyrerepresentant: 
Sølvi J. Ørstenvik
Landsmøtedelegater: 
Sølvi Ørstenvik, Per Werner 
Larsen, Anna Amundsen

Nordland
Leder: Jarle Arntzen 
Nestleder: Martin Thorsen 
Styremedlemmer: Mary 
Walstad, Tanita Thomassen, 
Aina Aronsen 
Vara: Lillian Trønnes, 
Sidsel O. Simonsen 
Landsstyrerepresentant: 
Martin Thorsen
Landsmøtedelegater: 
Martin Thorsen, Mary 
Wallstad, Aina Aronsen

Østfold 
Leder: Kari Lundeby 
Nestleder: Grete Knudsen
Styremedlemmer: 
Margrethe Grothe, Sven Erik 
Karlsen, Malin Bjerke
Vara: Aud Andersen, Rune 
Fevolden
Landsstyrerepresentant: 
Kari Lundeby
Landsmøtedelegater: 
Kari Lundeby, Grethe 
Knudsen, Margrethe Grothe
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Vil du være en del av et givende 
rehabiliteringsteam?

Hurdal, Solvik og Evenes syn- og mest-
ringssenter søker etter praktikanter for 
opplæring til rehabiliteringsassistenter. 

Praktikanter får både teoretisk og praktisk 
opplæring som skjer ved at de følger kurs 
og deltar på seminar. Under opplæringen 
får man ikke honorar, men får dekket rei-
sekostnader, samt kost og losji.

Vi søker synshemmede som har et avklart 
forhold til eget synstap, med gode sam-
arbeids- og kommunikasjonsferdigheter, 
interesse for arbeid med mennesker i 
opplæring og utvikling. Gode sosiale og 
problemløsende ferdigheter er viktig, da 
samhandling med mennesker i opplæring 
kan gi spontane og ulike utfordringer. 

For nærmere informasjon kan 
du kontakte:
•  Rehabiliteringsleder Hilde Tuhus Sørli, 

23 21 50 00, hilde.tuhus.sorli@blinde-
forbundet.no.

•  Daglig leder Anita Solheim ved Hurdal 
syn- og mestringssenter, 63 98 80 00, 

 anita.solheim@blindeforbundet.no.
 Daglig leder Elisabet Israelsen ved Eve-

nes syn- og mestringssenter, 76 98 48 30, 
 elisabet.israelsen@blindeforbundet.no.
•  Undervisningskonsulent Silje Guleng 

ved Solvik syn- og mestringssenter, 
 56 15 77 70/71, sig@blindeforbundet.no.

Søknad med begrunnelse for hvorfor du 
ønsker å bli assistent, samt CV, sendes 
innen 1. september.

Åpent informasjonsmøte om arv 
og testament

I forbindelse med den internasjonale 
testamentdagen onsdag 13. septem-
ber, arrangerer Norges Blindeforbund 
sammen med åtte andre organisasjoner 
et informasjonsmøte om arv og testa-
ment i Oslo Kongressenter, Youngs gt. 
11, kl. 13.00–15.00 og kl. 18.00–20.00.

Har du spørsmål rundt opprettelse av 
testament? Lurer du på hvem som kan 
arve deg, eller hvordan et testament 
skal se ut? Senioradvokat Jacob Win-
deren Lindegaard i Kvale Advokatfirma 
DA vil informere om arveregler, og vise 
på en enkel måte hvordan man kan 
opprette testament.

Arrangementet er gratis, men krever 
påmelding. Enkel servering. I slutten av 
august vil møtet annonseres i Aftenpos-
ten. Er du interessert, så har du anled-
ning til å melde deg på nå.

For informasjon og påmelding ring Knut 
Fr. Blütecher, tlf. 909 82 369, eller send 
e-post til kfb@blindeforbundet.no.

Arrangerende organisasjoner er: 
Amnesty International, Kirkens Nød-
hjelp, Leger Uten Grenser Røde Kors, 
Nasjonalforeningen for folkehelsen, 
Norges Blindeforbund, Redd Barna, 
SOS Barnebyer og UNICEF. 

På 
plakaten
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Vi ønsker å takke for all engasjement på 
medlemsundersøkelsen som ble gjennom-
ført i april. Vi kommer til å jobbe videre med 
innspillene fra dere. Noen av tilbakemeldin-
gene går på mer informasjon av gjeldende 
ordninger og tilbud som allerede finnes. 

Sommer og ferie står for døren, som alltid 
ønsker vi å minne om medlemstilbudet du 
har hos Helsetelefonen. Har du spørsmål 
om helse så kan du ringe Helsetelefonene 
gratis på telefonnummer 815 11 859, når 
som helst på døgnet, året rundt. Ringer du 
fra utlandet legger du til 0047 foran tele-
fonnummeret.

Medlemssenteret ønsker alle en 
riktig god sommer.

Informasjon fra medlemssenteret 

Medlemstilbud fra Adaptor 
Hjelpemidler

Cobolt – personvekt
Norsk tale. Mulighet for å justere 
lydstyrke. Enkel å bruke, alt skjer 
automatisk. Vekten har ikke display. 
Maksimumsvekt er 127 kg. Drives av 
1 stk. 9 volts batteri som følger med.

Nåpris kr 1280, førpris kr 1600.

Bestilling: 
Telefon 23 21 55 55, 
e-post: hjelpemidler@adaptor.no  
Eller kom i butikken: mandag, torsdag 
og fredag kl. 8.30–16.00
Tilbudet gjelder til 28. august

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

Verv en venn – og få 
ett gavekort*!
Kjenner du noen som har en diagnose 
eller utfordringer med synet, men 
som fortsatt ikke er medlem i Norges 
Blindeforbund? Da bør du verve dem.  

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

Verv 
en venn

Norges Blindeforbund
Svarsending 0350
0090 Oslo

Informasjon om Blindeforbundets tilbud, spørsmål om dine medlemsfordeler 
og veiledning om dine muligheter og rettigheter får du av medlemssenteret på 
telefon 23 21 50 50 eller medlem@blindeforbundet.no.
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• 15 prosent rabatt på en rekke produkter 
hos optikerkjeden C-Optikk.

• 15 prosent rabatt på undersøkelse ved 
Aleris Øyeklinikk/ Retinaklinikken. 

 Telefon 22 54 19 10.

• Helsetelefonen gir deg råd om helse og 
sykdom. Telefon 815 11 859. Du betaler 
ordinære tellerskritt.

• I DNB-filialen blir din giro belastet konto 
gebyrfritt ved visning av medlemskort.

• Rabatter på Medox kosttilskudd.

• Enklere tilgang på lydbøker hos Norsk lyd- 
og blindeskriftbibliotek (NLB).

• Hver 10. fôrsekk fra Royal Canin er gratis 
for deg med førerhund.

• Rabatter hos hotellkjedene Thon, Scandic 
og Choice.

• Habiliteringskurs/mestringskurs til 
medlemspris. 

• Ferieopphold på våre sentre til 
 medlemspris.

• Rabatter på ferieleiligheter på Solvik syn- 
og mestringssenter.

• Aktivitetstilbud i fylkeslagene til Norges 
Blindeforbund. 

• 10 prosent rabatt på iCare-produkter.

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

Som medlem 
i Norges Blindeforbund får du:

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

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

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

Verv en venn!
Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr 250.3

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.
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Bygdøy allé 23 J  •  0262 Oslo  •  Tlf. 45 22 22 88  •  E-post: hav@havas.no  •  www.havas.no      

ER BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE (BPA) 
INTERESSANT FOR DEG?
Ta kontakt med en av HAV´s rådgivere i dag!

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

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

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

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

Informasjon om nytt medlem: Fornavn:________________ Etternavn: __________________________

 Postadresse:________________________________________________

 Postnr.:_______ Sted:_________________________ Tlf.:_____________

 E-post:________________________________ Fødselsdato:__________

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

Verv en venn!
Ja, jeg har vervet en venn til Norges Blindeforbund og ønsker et gavekort à kr 250.3

Fyll ut og send inn kupongen. 
Porto er betalt.

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

En LeseTV som også leser teksten høyt for deg

        ClearView C Speech

• Både LeseTV og lesemaskin i ett
• Super-enkel å betjene
• Øker lesehastigheten
• Lar øynene få hvile                           
• Velg mellom 2 norske stemmer
• Unik og fleksibel design

www.hjelpemiddelkatalogen.no

Vi hjelper øynene dine!
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Kurs og aktiviteter 3. kvartal
Rehabiliteringskurs 
17.08. - 20.08. Introduksjonskurs Hurdal
17.08. - 20.08. Introduksjonskurs Solvik 
21.08. - 01.09. 1. påbyggingskurs Solvik 
21.08. - 24.08. Introduksjonskurs Evenes 
24.08. - 06.09. 1. påbyggingskurs Evenes 
28.08. - 08.09. 1. påbyggingskurs Hurdal
Rehabiliteringskurs for personer i yrkesaktiv alder
31.08. - 03.09. Introduksjonskurs Hurdal
04.09. - 15.09. 1. påbyggingskurs Hurdal
11.09. - 15.09. Kartlegging Hurdal
25.09. - 29.09. Påbygg B Hurdal
28.09. - 01.10. Introduksjonskurs Hurdal
Temakurs IKT
14.08. - 18.08. Temakurs IKT Hurdal
18.09. - 21.09. Temakurs IKT Hurdal
Temakurs Livsstil
14.08. - 18.08. Temakurs livsstil Hurdal
07.09. - 12.09. Temakurs livsstil Evenes 
18.09. - 21.09. Temakurs livsstil Hurdal
Temakurs IKT og hjelpemidler
28.09. - 03.10. Temakurs IKT og hjelpemidler Evenes 
Temakurs mobilitet
15.06. - 20.06. Temakurs mobilitet Evenes
Temakurs hjernerelaterte synsvansker
14.08. - 18.08. Kartlegging Hurdal
04.09. - 15.09. Påbygging Hurdal
25.09. - 06.10. Påbygging Hurdal
Familien i fokus
14.07. - 21.07. Aktiv familie Hurdal
Førerhundskolen
09.08. - 13.08. Aktivitetssamling førerhund Hurdal
25.09. - 13.10. Samtreningskurs Hurdal
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Habiliteringskurs
10.08. - 14.08. Opplevelsesuke 30-55 år Solvik
17.08. - 20.08. «Over stokk og stein». Fjelltur i det høye nord Evenes 
04.09. - 10.09. Kulturuken Solvik
25.09. - 29.09. Håndarbeid og steinsliping Solvik
14.09. - 27.09. Mestringslykke Evenes 
Ferieopphold
28.07. - 07.08. Ferie Hurdal
Ferieleiligheter
03.07. - 16.07. Sommerferie Solvik
Aktiviteter barn og unge
30.06. - 06.07. Ungdomsleir Hurdal
Norges Blindeforbunds Ungdom
17.07. - 23.07.   Nordisk leir Danmark
15.09. - 17.09. Landsmøte

Nyttige apper i sommer
Tekst: Yngve Stiansen | Foto: istockphoto.com

og gir deg badetemperaturen på en lang rekke 
badesteder i osloregionen.

Jeg vil også trekke frem en app som heter UV- 
INDEKS og som er utviklet av Kræftens Bekæm-
pelse i Danmark. Dette er også en gratis app 
som alltid gir oppdatert informasjon om hvor 
sterk UV-stråling det er på stedet du befinner 
deg. Med stadig større fokus på hudkreft og 
soling, vil denne appen være et viktig verktøy 
uansett hvor du befinner deg i sommer.

Det er viktig å merke seg at ingen av disse 
appene er utviklet spesielt for synshemmede, 
men blant flere lignende alternativer er dette 
sannsynligvis det beste.

Vi står på terskelen til en ny sommer, og 
hva er da mer naturlig enn å trekke frem 
et par gode og nyttige apper som kan 
brukes i sommervarmen. 

Mange av oss er glade i å hoppe i sjøen når 
gradestokken stiger, men selv om lufta er 
varm betyr det ikke nødvendigvis at vann-
temperaturen frister. Det finnes flere apper på 
markedet som hjelper oss med badetempera-
turen på populære badeplasser. Dessverre er 
ikke alle disse appene like tilgjengelige, men 
for folk som enten bor eller ferierer på det 
sentrale østlandsområdet, er appen Oslo-
Tempen et godt alternativ. Dette er en gratis 
app som kan lastes ned til din smarttelefon 
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Statsministerbesøk i nord
Tekst: Vegard Valestrand | Foto: Stian Innerdal

For første gang har en sittende statsminister 
besøkt Evenes syn- og mestringssenter. Der 
fikk Erna Solberg treffe flere kursdeltagere 
som har blitt rehabilitert av Blindeforbundet. 

Under besøket trakk Solberg fram viktig-
heten av rehabiliteringskontakter, som 
Blindeforbundet bruker mye av.

– Det er noe helt spesielt å møte folk som er i 
samme situasjon som du selv er i. Mange or-
ganisasjoner har en unik ekstraside ved seg i 
det likemannsarbeidet de gjør, sa Solberg.

Møtte tidligere mobbeoffer
Statsministeren ble mottatt av forbunds-
leder Unn Ljøner Hagen, generalsekretær 

Arnt Holte og senterets daglige leder 
Elisabet Israelsen. Etter å ha fått høre om 
hvordan Blindeforbundet jobber for å 
samle inn penger til tilbudet vi gir, ble det 
også tid for statsministeren til å snakke 
med kursdeltagere.

Hun fikk blant annet høre Kristine Bruns 
historie om hvordan mobbing i barn-
dommen har preget hennes liv. Solberg 
fikk med andre ord møte en av de som re-
presenterer den dystre statistikken Blinde-
forbundet presenterte for statsministeren 
i fjor. I vår undersøkelse svarte 65 prosent 
av synshemmede barn at de ble mobbet 
på grunn av funksjonsnedsettelsen sin.

Statsminister Erna Solberg ble mottatt 
av forbundsleder Unn Ljøner Hagen, 
generalsekretær Arnt Holte og senterets 
daglige leder Elisabet Israelsen. 




