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NFFA og
leser av
Lysluggen
2019 har vært et veldig travelt år for
både foreningen vår og for oss som
sitter i styret. I året som har gått har
vi arrangert både medlemssamling
med årsmøte, tur til Liseberg og et
samarbeidskurs med Aniridi Norge
– dette kan du lese mer om i denne
utgaven av Lysluggen.
2019 har også vært et spesielt
år for meg som troppet på som
leder ved årsmøtet. Foruten stor
medlemsaktivitet begynner vi også å
få på plass samarbeid både nasjonalt
og internasjonalt. Her i Norge vil
jeg særlig trekke frem et pågående
samarbeid med Norsk Senter for
Sjeldne diagnoser – et arbeid som
styret begynte på tilbake i 2014.
Her jobber vi med å få på plass
både forskning på albinisme samt
medisinske tilbud.

Når det gjelder det internasjonale
arbeidet, så er det veldig stor
aktivitet i Albinism Europe – det
europeiske samarbeidet. Det
største som skal skje i 2020 er
ny samling med EDA – European
Days of Albinism i Frankrike i april.
Dette tror vi skal bli en spennende
fagkonferanse fordi det har skjedd
mye på forskningssiden når det
gjelder Albinisme de siste par
årene. En del av denne forskningen
kan vi takke vår søsterforening i
Frankrike for, Genespoir. De jobber
aktivt inn mot både fagpersoner
og forskningsmiljø – noe vi i styret
i NFFA har lært veldig mye av og
som vi håper veldig at vi skal få til
her hjemme også. Ellers foregår
det både små og store prosjekt
med støtte fra Erasmus+, neste
prosjekt nå er i Spania hvor
temaet er IKT – informasjons –
og kommunikasjonsteknologi. Vi i
styret skal selvfølgelig prøve vårt
beste med å holde dere litt mer
oppdatert i 2020 enn det vi har
klart i 2019

Informasjon om neste
medlemssamling får dere også nå,
håper at jeg treffer så mange som
mulig der.
Vennlig hilsen
Eva Elida skråmestø
leder@albinisme.no

Da vil jeg først få benytte
anledningen til å takke styret for
innsatsen i 2019 – dere er virkelig
en fantastisk gjeng å samarbeide
med. Og så må jeg også få rette en
stor takk til alle dere som har vært
med og bidratt til aktivitet, det er
slik vi får en levende forening.
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Styremedlem Silje

Styremedlem Karen

Av: Silje Solvang

Av: Karen Therese Ravnevand-Line

Heihei alle sammen!
Mitt navn er Silje Solvang og er ny i styret i NFFA.

Mitt navn er Karen Therese Ravnevand-Line og er
ny i styret i NFFA.

Jeg er 18 år og har albinisme. Jeg er opptatt av full

Jeg ble født i november 1982, bosatt i Vågsbygd i Kristiansand,

samfunnsmessig likestilling og sosial inkludering av

utdannet sykepleier, gift og mamma til 2. Jeg ser frem til å bli kjent

synshemmede i hverdagen. Min absolutte hjertesak er et

med organisasjonen NFFA og menneskene bak.

likt skolesystem der alle elever har samme rettigheter og

I 1990 fikk jeg tvilling brødre. En av dem hadde albinisme. Eneste

deres behov blir satt i fokus.

forskjellen på han og resten av søskenflokken, som tilslutt talte 9, var

I tillegg til styrevervet i NFFA, er jeg aktiv i NBfU

at han var lys i hud og hår og måtte ha ting litt nærme. Han var høyt

(Norges blindeforbunds ungdom) og sitter i styret,

og lavt, til fots og på sykkel, på land og i vann. Ingenting stoppet han.

interessepolitisk utvalg og er sosiale medier ansvarlig

I desember 2013 fikk jeg en sønn. Vi så tidlig at han var lys i hud

der.

og hår, men barnelegen avviste vårt spørsmål. Da vi spurte om han

Fritiden min går mye til trening, der jeg trener på treningsstudio stort

muligens hadde albinisme var svaret: NEI, han er feil lys. Når min

sett hver dag. Jeg er også utrolig glad i å stå på ski, være med hesten

sønn var rundt fire måneder fant vi endelig en barnelege som gikk

min og ikke minst jobbe med organiasjonsarbeid. I helger og ferier

med på at albinisme var en diagnose som nok passet han. Ettersom

jobber jeg som servitør på et hotell, noe jeg trives veldig godt med.

jeg har vokst opp med min bror, var dette ganske kjent for meg.

Jeg studerer nå spesialpedagogikk på Notodden, noe som er skikkelig

Mange spørsmål som dukket opp kunne jeg finne svaret på ved å

spennende.

tenke tilbake eller spørre min bror. Som småbarnsmor til en gutt med

Jeg er glad for å kunne være med i styret til NFFA og jeg vil spesielt

albinisme var det mye trygghet i å se at min bror hadde klart seg

jobbe aktivt med å inkludere ungdommene og

utmerket.

få frem deres ønsker til kule aktiviteter.

Muligheten til å tilrettelegge for et godt miljø der man kan utveksle
erfaringer med mennesker i alle aldre er nok noe av det jeg ser mest
frem til. Jeg takker for tilliten og ser frem til tiden fremover som
styremedlem.
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Genetisk testing
for albinisme er nå
tilgjengelig i Norge
Av: Kristine Stien Thomassen (rev. Nina Krøll Angelsen)

Seksjon for medisinsk genetikk ved Oslo
universitetssykehus utfører nå genetisk testing
for albinisme. Øye-genpanelet omfatter en lang
rekke av de kjente mutasjonene ansvarlig for
albinisme. Det inkluderer også syndromvarianter
blant annet Hermansky-Pudlak syndrom (HPS)1-6.

Rekvirering av genetisk testing for albinisme kan bestilles av
øyelege, genetiker eller barnelege. Det er derfor foreslått følgende
fremgangsmåte, hvis det er ønskelig å få utført testen. Personer
som tilhører Helse Sør-Øst vil gjerne Josephine Prener Holtan ved
Øyeavdelingen ved OUS ta i mot. Fastlege eller øyelege sender da en
henvisning til Øyeavdelingen ved OUS. Det er svært viktig at navnet
hennes spesifiseres i henvisningen, hvis ikke kan den bli avvist. I
Helse Nord har overlege Nina Krøll Angelsen ved Øyeavdelingen ved
Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø sagt seg villig til å ta i mot
personer som ønsker utredning. For de resterende helseforetak er det
ønskelig at fastlege henviser til øyelege ved sykehus og både fastlege
og øyeleger kan ta kontakt med Josephine Prener Holtan
(jospre@ous-hf.no / josephih@uio.no) for spørsmål vedrørende
utfylling av rekvisisjonen.
Selve prøven er en blodprøve som kan tas ved et hvilke som helst
fastlegekontor.

Den har nylig gått fra å være pilot til å bli satt i produksjonsrepertoaret

Til sist er det viktig å presisere at dette ikke skal oppfattes som en

til seksjonen. Informasjon om testen er tilgjengelig på nettsiden til

påtvunget oppfordring til å utføre genetisk testing. Det skal kun være

OUS, eller via genetikkportalen.no. Testen det er snakk om heter NGS-

til informasjon da dette tidligere ikke har vært tilgjengelig i Norge,

Øyesykdommer, subpanel «Albinisme, inkludert nystagmus».

samt at det har vært vist en del interesse for dette på Facebook
gruppen ”Albinisme i Norge”.

Det er flere argumenter for at genetisk testing kan være fornuftig. For
tvilstilfeller kan det være svært nyttig for å kunne stille riktig diagnose.
Noen varianter av albinisme, feks HPS, inkluderer også andre tilstander
som er viktig å få kartlagt. Til sist kan en tenke seg at en oversikt over
hvilke mutasjoner personer med albinisme i den norske befolkningen
øker kunnskapsgrunnlaget, og vil fremme interessen for tilstanden.
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Vil du anbefale dette? Ja, det vil jeg! Dette var veldig inspirerende og

“Nedsatt
funksjonsevne,
identitet eller
ingrediens?”
Av: Silje Solvang intervju med René Helminsen

det gir deg nye innfallsporter til egne tanker og vurderinger av deg selv.
Hva er det beste du sitter igjen med? Åh det er mye, men vil særlig
trekke frem metodene og tankesettene som er fine for å strukturere
egne vurderinger av seg selv.
Møtte du på noen utfordringer på kurset? Ja, med mange aktive
mennesker fører det med seg mye støy, så at det var litt bråkete til tider
er vel det eneste jeg kan sette fingeren på.
Hvordan var det sosiale? Det var veldig bra, særlig på grunn av at
det var et stort rom med plass til mange forskjellige meninger. Det førte
til et hyggelig og sosialt lag med personlige diskusjoner til langt på natt.
Hva var målgruppa for kurset? Jeg vil ikke påpeke noen spesiell
alder, men du må være moden nok til å reflektere over deg selv og
tankene du har.

Hva het kurset? “Nedsatt funksjonsevne, identitet eller ingrediens?“

Hvordan var maten? Den var knallgod! Så klart ikke like god som

Kurset var opprinnelig planlagt av Aniridi foreningen, men NFFA ble med

kona lager når ho disker opp, men det skal mye til da. ;-)

på å arrangere.

Relflekterte du noe om noe du savner i ditt lokale helsetilbud?

Hvor var det arrangert? Scandic Oslo Airport

Nei. Jeg bruker nesten aldri noe form for legetilbud. Jeg har en fastlege

Hvor mange var det fra NFFA? hele 17!

jeg kan kontakte hvis det er noe, som kanskje er én gang i året.

Nådde dere nye medlemmer? Ja, med et slikt kurs nådde vi nye

Fikk du noe ut av det som kan forbedre deg som styremedlem i

medlemmer. Jeg tror grunnen til dette er fordi vi ikke har hatt et slikt

NFFA? Var en del ferdigheter der som fungerer godt til likepersonarbeid

tilbud før.

.

Hva handlet kurset om? Det var veldig mye, men om jeg skal trekke

På en skala fra 1-10 hva vil du gi kurset? 10

frem noe så vil jeg nevne selvbilde, og “identitet eller ingrediens?”

Hvorfor den vurderingen? Innhold, tilpassing til hver og en - og

Hvordan var arbeidsformen? Det var en god blanding av forelesning

struktur. Det var en veldig inspirerende kursholder som gjorde kurset til

og Workshop.

et av de beste kursene jeg har deltatt på.

Fikk du nye bekjentskap? Ja, både fra Aniridi foreningen og de andre

Synes du jeg var en god journalist ? Ja

fra NFFA.

Tusen takk ;-)

Er det noe du kunne dratt på igjen? Ja absolutt! Jeg lærte utrolig
mye og det var en god blanding mellom faglig og sosialt utbytte.
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Under The Same
Sun
Av: René Helminsen

Det ble bestemt på årsmøtet i 2019 at foreningens
inntekter av lotteri og innsamling til veldedige
formål fremover skal gå til Under The Same Sun )
UTSS) som vi har sett at gjør en utrolig innsats i
Afrika for folk med albinisme.
De som ønsker kan betale gaver inn til vår forenings bankkonto og
vi vil besørge at det overføres UTSS. Bare pass på å merke slike
innbetalinger med gave UTSS.
NFFA er registrert veldedig organisasjon som gir skattefritak, men
dette gjelder ikke gaver til utenlandske foreninger som f.eks. UTSS.
Historie
UTSS ble til som følge av arbeidet og visjonene til Peter Ash og Vicky
Ntetema. Vicky var journalist og Tanzanias BBC-byråsjef og kanadieren
Peter var tidligere pastor og forretningsmann med albinisme. I
juli 2008 leverte Vicky Ntetema en rapport som fortalte verden om
de grusomme og dødelige angrepene på personer med albinisme i
Tanzania.
Rett etterpå fikk Peter kontakt med Vicky og de forstod at de delte et
kall om å jobbe mot den dødelige diskrimineringen og til å forbedre
levevilkårene for de som lever med albinisme i og utenfor Tanzania.

som en tanzaniansk ikke-statlig organisasjon (NGO). Det ble åpnet
et feltkontor i Dar es Salaam som ble ledet av Vicky Ntetema frem til
hennes pensjonisttilværelse i mai 2018. Det viktige arbeidet til UTSS
i Tanzania vil fortsette under dyktig ledelse av Berthasia L. Patrick.
Hun begynte i UTSS i september 2015 som direktør for internrevisjon
og etablerte seg raskt som en betydelig bidragsyter til det pågående
arbeidet på kontoret i Tanzania. 1. oktober 2018 ble hun utnevnt til
rollen som administrerende direktør.
I dag, i det kanadiske hovedkvarteret, er det 1 heltidsansatt og 7
deltidsansatte, inkludert 3 som har albinisme. UTSS Tanzania har 20
ansatte og praktikanter, alle tanzanianere, og mer enn halvparten har
albinisme.
UTTS sine mål
Målet til UTSS er at mennesker med albinisme skal kunne være
likeverdige medlemmer i et inkluderende og rettferdig samfunn.
For å oppnå dette jobber UTSS med å endre holdninger og atferd
overfor albinisme. Dette for at folk skal forstå hva albinisme er og
at de behandler personer med albinisme med verdighet, respekt og
likeverd. UTSS jobber også med at personer med albinisme, og deres
familier, lærer om rettighetene sine og hvordan de skal forebygge og
ta hånd om helseproblemer. I tillegg jobber de for at personer med
albinisme har tilgang til utdanning.

Samme år ble Under the Same Sun, en kanadisk registrert
veldedighetsorganisasjon, etablert med Peter Ash som administrerende
direktør. I 2009 registrerte UTSS seg som en US 501 veldedighet og
10 Lysluggen No 1 2020
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litt bingo så kom noen rett frem

NFFA aktivitetstur
til Liseberg 7. - 9.
september 2019

mens andre tok en liten avstikker

Av: Silje Solvang, René Helminsen og Arild Røland

vi avgårde for å innta middag på Cyrano på

Fredag 7. september samlet en forventningsfull gjeng seg på Oslo S.

en lang dag med reise for store og små. Under

Folk var glade for å treffes igjen. Noen hadde ikke vært med på en
stund og andre var fast inventar. Samlet var vi 37 deltakere, noe styret

til andre siden av byen før en lokal
helt gjorde oss oppmerksomme på
at vi reiste feil vei. De som tok feil
trikk fikk dermed oppleve mer av
Gøteborg.
Etter innkvartering på Gothia Tower Hotel gikk
Sødravägen. Det var godt med god mat etter
middagen kom også de siste deltakerne som
hadde måtte reise alternativt. På vei tilbake

ser veldig positivt på, da turen falt i smak hos flere.

til hotellet etter middag høljregnet det og folk

Vi hadde ”advart” VY om at en kreativ gruppe var i anmars. Vi fikk

bringe.

dermed lov å disponere en egen avdeling samlet. Dette gjorde at vi
fikk en heidundranes sosial og hyggelig tur bortover til våre blonde

var spent på hva slags vær morgendagen ville

Lørdag morgen våknet vi til perfekt

naboer i Gøteborg.

fornøyelsespark-vær – ihvertfall for de med

Klokken 13:01 satte tog seg i bevegelse mot Gøteborg og helgas store

Så etter frokost gikk vi 150 meter over til Liseberg. Etter litt venting

attraksjon med en hel dag på fornøyelsesparken Liseberg. Gjengen var
ved godt mot og hadde godt humør. Godt humør kom godt med da vi

albinisme (delvis skyet vær rundt 18 grader).
med bilettutdeling så vandret vi inn i parken og folk strømmet til
attraksjonene.

allerede ved Sarpsborg var forsinket etter god norsk jernbanetradisjon.
Tiden gikk fort i godt lag og vi ankom Gøteborg omtrent 1730.
Dermed var det tid for å bytte kollektivmiddel, neste prosjekt ble å
finne riktig trikk til hotellet. Det gikk sånn ”passe”. Det var nemlig flere
mulige alternative linjer vi kunne bruke. Vi valgte litt forskjellig da vi
måtte dele oss opp i grupper da det var fulle trikker i rushtiden. Med
Første bilde av Arild Røland, resten på side 13 av René Helminsen
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Vi var uniformerte i
lyseblått for å lettere

Søndag den 9. var det god frokost og deretter utsjekking av rom.

finne hverandre igjen.

Noen deltakere ønsket å rusle til jernbanestasjonen. Men de som ikke

Vi ble utstyrt med

fikk nok trikk på fredagen forsøkte stuntet en gang til. Denne gang

ekspresspass, noe som

tok alle samme trikk...

gjorde at vi kom først i
køen og dermed slapp
milelang kø. Dermed

Uniformerte for å finne hverandre - foto Arild røland

suste både store og små rundt i fornøyelsesparken fra morgen til
kvelden.
Lunsj spiste folk på
egenhånd på ulike
spisesteder.
Folk fikk virkelig
utfordret sine
grenser i ulike heftige

Finne rett tog hjem! foto Arild Røland
Geir Ove, Julie og Kasper får en dusj i Kålerado - foto René Helminsen

Samlet gikk vi på toget og okkuperte en avdeling i en vogn. Så gikk

attraksjoner. De som ikke hadde vett på å

turen hjemover og folk var minst like opplagte på vei hjem og praten

være redd fikk kjenne på både magesug og

gikk livlig på toget.

vektløshet. Ekspresspass fikk oss virkelig til å
utnytte tiden maksimalt da vi hoppet over alle

Vel tilbake i Oslo tok alle farvel og var enige om at dette var en

køer.

vellykket tur som gjerne må gjentas!

På kvelden spiste vi middag i Stjärnornas Krog
inne i parken. De mest iherdige ble igjen i
parken for å få med seg så mange attraksjoner
som mulig før parken stengte.
Etter de minste hadde gått til ro for kvelden
samlet de voksne som ønsket det seg i baren
på hotellet.
Valkyria 50 meter rett ned - foto René Helminsen
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flere ganger i året er noe jeg kjenner blir tyngre for hver gang, men

Jeg håper jeg blir
den siste
Av: Silje Solvang
Interessepolitisk utvalg, Norges Blindeforbunds Ungdom
Skolen skal legge grunnlaget for resten av livet, men hva gjør du
når det er «flaks» eller «uflaks» som bestemmer hvordan resten av
livet skal bli? Jeg er født med albinisme og er derfor sterkt svaksynt.
Jeg har 6% syn og trenger litt tilrettelegging, noe som burde vært
åpenbart og uproblematisk for alle skoler og lærere. Jeg kan gjøre alt
som en fullt seende elev, men det krever at jeg får tilretteleggingen
jeg har krav på og behov for. På papiret skal ikke dette være noe
problem da lovverket er tydelig, men virkeligheten er en helt annen.
Både skole og lærere har alt for ofte manglende kompetanse og/eller
ønske om å tilrettelegge for den synshemmede eleven. Dette er i alle
fall min erfaring.
Om noen måneder er jeg ferdig med Vg3 påbygg og skal søke meg
videre til høyere utdanning. Jeg gleder meg masse til å bli student!
Målet mitt er å få 5 i snitt. Da må jeg fokusere på fagene jeg har, men
det er ikke så enkelt som det høres ut som. Det er ikke enkelt for
en med synet i behold, men for meg er det noen ekstra utfordringer.
Og dette kan faktisk tilrettelegges slik at jeg sitter med det samme
utgangspunktet som de andre studentene.
Helt siden jeg startet på skolen har det vært en kamp om å få
tilretteleggingen jeg trenger. Å måtte ta disse kampene med skolen
16 Lysluggen No 1 2020

som vi synshemmede må gjennom for å få det vi har krav på. Det er
en skolehverdag jeg ikke unner noen, å måtte kjempe hardt for noe
som lovmessig ikke skal være noen utfordring. Jeg er dessverre ikke
den eneste.
Jeg husker godt følelsen jeg satt med da skolen glemte meg bort
på skriftlig norskeksamen i 10. klasse. Jeg hadde fått innvilget å få
teksten opplest og bruke iPad som hjelpemiddel til å forstørre teksten.
Alt var i orden på papiret. Så kom jeg inn i klassserommet og fikk
beskjeden «Vi har ikke hørt noe om dette, så vi får ikke hjulpet deg»
Jeg ble sittende og ikke kunne lese teksten, uten å kunne gjøre noe.
Kan du tenke deg å sitte med en slik hjelpeløs følelse i en alder av 15
år?
Dagen etter ble det søkt annulering av eksamen, dette gikk helt opp
til Utdanningsdepartementet. Jeg var den eneste synshemmede på
trinnet, og det var ikke mer enn opplest tekst og bruk av iPad som
hjelpemiddel. Hvor vanskelig kan det være å huske på?
Mattefaget er et annet eksempel på hvor regelverket sier en
ting og virkeligheten er en helt annen. Det står nemlig «Ved alle
vurderingssituasjoner skal en synshemmet ha en assistent som kan
tegne og illustrere figurer, lengder og grader ved bruk av passer og
linjal», men når disse situasjonene kommer så sitter jeg der alene
med passer og linjal uten å få den hjelpen jeg trenger. Hvorfor ser ikke
læreren meg?
Noen ganger blir mangelen av tilrettelegging og forståelse fra lærere
rent komisk. Jeg har blant annet fått trekk i norskkarakteren for at jeg
ikke klarte av å ha øyekontakt med læreren under en presentasjon.
Lysluggen No 1 2020 17

Men hallo, hvordan forventer du at jeg skal kunne ha øyekontakt når
jeg ikke en gang klarer av å se hvor du har dine øyne?
Det å tilrettelegge for synshemmede er ikke vanskelig i det hele tatt,
men skolen og lærerne må ha kunnskapen implementert. Jeg skal ikke
klage på alle lærere, for noen av lærerne jeg har hatt er helt unike,
tilretteleggingsorienterte og behjelpelige. Hadde det ikke vært utrolig
om alle kunne hatt den samme egenskapen? Både når det kommer
til synsproblematikk så vel som andre utfordringer. Det er på skolen
vi starter våre liv, blir formet og får idèer, motivasjon og utvikler oss
sosialt for en givende fremtid.
Når jeg kommer til å se tilbake på min tid i skolen, kommer jeg til å
huske alle de fantastiske stundene med vennene mine, de lærerne som
hjalp meg og all den kunnskapen jeg fikk, men samtidig så kommer
jeg til å sitte med en klump i halsen og tenke på alle de elevene som
fortsatt må kjenne på den følelsen av å bli glemt av sin lærer og ikke
få den tilretteleggingen de har rett på.
Jeg vil ikke bare sitte å se på det som skjer i dagens skole. Det er på
tide at kunnskapen om synshemmede øker i skolen, og det skal jeg ta
tak i. Jeg skal bli spesialpedagog, og endre dagens skolesystem.
Jeg skal stå opp og kjempe for en skole som ser alle elever, der
man skal forvente lik tilrettelegging uansett hvilken skole du går på.
Jeg skal kjempe for lærere som setter eleven i fokus, og ikke alltid
velger den letteste løsningen. Jobben til en lærer er å lære bort og
tilrettelegge så alle i klassen lærer, og vi funksjonshemmede kan ikke

IAAD International
Albinism
Awareness Day
13.06.2019
Av: René Helminsen
Motto for 2019: “Still standing strong”
Også i år var foreningen tilgjengelig for allmennheten for forespørsler
om albinisme.
Tilfeldigvis var René i New York akkurat denne uka og passet på å
slenge seg på FNs feiring i anledning av dagen. Det var bl.a. med
konferanse i FN sitt hovedkvarter i NY.
Det ble kjørt stort på med taler av NOAHs Donowan og FN sin
albinismeekspert Ikponwosa Ero..
Det ble også kjørt stor
kampanje med oppslag
på Times Square og
andre aktiviteter.

glemmes her. Vi vil, på lik linje som alle andre elever gjøre det best
mulig på skolen, men da trenger vi skolen og lærerne med på laget.

Foto fra sammenkomst IAAD NY av René Helminsen
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bør resten gjøre også...

Innkalling til
årsmøte og samling
2020
17. - 19. april i
Sarpsborg
I 2020 skal vi møtes helgen 17. til 19. april i Sarpsborg
på Quality Sarpsborg. Hotellet ligger sånn passe
utenfor sentrum og rett ved E6.
Hotellet er greit å komme til både med offentlig
transport og det er
lett å parkere med bil.
Vi tror vi kommer
til å få en fantastisk
helg på dette hotellet
da det har mange
muligheter.
Hotellet er er i samme bygg som badeland / Superland.
Rett ved har vi også Inspira. Dermed slipper vi
transport for aktiviteter her.
Ungdommen bør følge med på Facebookgruppa! Og det
20 Lysluggen No 1 2020

På programmet har vi som vanlig
diverse interessante foredrag.
Lørdag ettermiddag blir det
fellesaktivitet for alle på Inspira.
Det er påmeldingskjema for
samlingen på nettsiden vår.
På nettsiden fyller vi også
fortløpende på med detaljert
informasjon om samlingen. Der
finner du tips om egnet offentlig
transport, parkering mv.
Vi sees vel?

Alle foto side 20 og 21 fra Quality Sarpsborg av René Helminsen
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Oppgi ønsket antall Enerom, Dobbeltrom, Familierom.

Påmelding
medlemssamling
17. - 19. april 2020
NFFA oppfordrer alle til å enten melde seg på via hjemmesiden; www.
albinisme.no , eller pr mail til Jarle; kasserer@albinisme.no.
Påmelding kan også sendes via post til:
NFFA v/Jarle Gauslaa, Skolegt 29, 4790 LILLESAND.
Du kan eventuelt også melde deg på til Jarle via
tlf: 920 10 328 etter kl 1900.
Påmelding må skje innen søndag 29. mars 2020.
Dersom du melder deg på via mail eller telefon, trenger vi følgende
informasjon:
Navn, Adresse, Postnummer, Poststed, Telefon, E-post
Antall voksne som meldes på, Navn på alle voksne
Antall barn som meldes på, Navn og alder på alle barn
Hvem som har albinisme
Quality Sarpsborg Hotell har ulike typer rom. Styret vil, i samråd med
hotellet, fordele rom som er mest egnet for hver gruppe. Enkeltpersoner
settes så klart opp i enkeltrom.
22 Lysluggen No 1 2020

Evt. diett / allergi
Hotellet er meget lett å komme frem til rett ved E6 og det går offentlig
transport rett ved hotellet. Er du i tvil om hvordan du skal legge opp
reisen så ta gjerne kontakt med NFFA på forhånd.
Det er veldig fint om du kan opplyse om hvordan du har tenkt å reise slik at vi kan forsøke å følge opp der vi kan.
Vi har formalisert påmelding ved innbetaling av depositum.
Depositumet er tilsvarende den påmeldte gruppens samlede egenandel
for opphold. Man er påmeldt og sikret plass først når depositum er
innbetalt. “Krav” for depositum blir derfor sendt som svar på deres
påmelding innen få dager etter innsending av skjema.
Om man melder avbud senest 9. april 2020 vil man få hele depositumet
tilbakebetalt.
Egenandel opphold, inkl kost, hele helgen:
Voksne:

Kr. 500,- per person

Barn, 4-16 år:

Kr. 300,- per person

Barn under 4 år: Gratis.
Egenandel reise voksne Kr. 300,- per person. Barn 4 til 16 år kr 200,- per
person. Ved bruk av bil 3,00 kr/km pr. bil. Passasjertillegg kr 0,70 per
voksen person.
NFFA v/kasserer refunderer reiseutgifter mot forevisning av kvittering
eller brukte billetter. Ta kontakt med Jarle under samlingen. Utleggene,
med fratrekk av egenandeler, overføres til din bankkonto når du er
kommet hjem.
Siste frist for krav reiseregning er 17. mai 2020.
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Solvang samt ny leder Eva Elida Skråmestø. Styret vil også få takke Kjeld

Referat fra
medlemssamlingen
på Fornebu
8. - 10. mars 2019
Av: Jarle Gauslaa
Fredagen:
I mars var vi samlet på Scandic Fornebu for å gjennomføre NFFAs
årsmøte og medlemssamling. Oppslutningen i år var god med 60 (21 m/
diagnosen) påmeldte til helgen med stort og smått. Det var også flere
nye medlemmer med på samlingen i år, og dette setter vi stor pris på.
Årsmøtehelgen startet på fredagen, med samling for barn og unge, for å
bli kjent på hotellet før middagen kl 1830.
Årsmøtet
Etter middagen var det klart for årsmøtet, med vanlig saksliste og
valg. Valgkomiteen ved Edel la også frem et forslag til vedtektsendring,
som innebærer at styret vil bestå av inn til 7 styremedlemmer, ved
at man kutter varamedlemmer til styret. Hensikten ville være at man
kunne få et styre som lettere kan jobbe med ulike prosjekter, i tillegg til
organisasjonsarbeid generelt. Forslaget ble godkjent av årsmøtet.
Nytt er også: 2 nye styremedlemmer Karen Therese Ravnevand og Silje
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Christian Fjeldvig, for den jobben han har gjort gjennom seks år som
leder for NFFA. «Se vedlagt årsmøteprotokoll.»

Lørdagen:
Etter frokost var det klart for flere faglige foredrag.
Først fikk vi informasjon gitt av den nye lederen i NFFA Eva Elida
Skråmestø som fortalte om hva som var på programmet i løpet av
lørdagen og søndagen.
Multioptikk ved Mari Erdal
Mari ga oss et innblikk i hvordan man best kan finne den riktige
filterbrillen, og hva som man bør satse på. Vi fikk også se hva som er
nytt på området. Mange har gode erfaringer med filterbriller og erfaringer
på området ble diskutert. Etter presentasjonen, hadde Mari en fin
demonstrasjon av ulike filterbriller, som vi kunne få prøve og utforske.
Lumit v/Peter Carlsen Lys
Peter gav oss nyttige tips om kontraster, solavskjerming, belysning,
prosjekttilskudd fra Husbanken og om søknadsprosessen om støtte fra
NAV/Hjelpemiddelsentralen gjennom sitt foredrag «Tiltak for bedre hjem»
Vi fikk videre en presentasjon
om fordelene av å ha et bevisst
forhold til montering av belysning
«Lyskontrast», mengde og type.
Han viste eksempler på gode og
dårlige løsninger. Han var veldig
kritisk til belysning og lysforholdene på hotellet, og brukte dette som et
virkningsfullt eksempel på hvordan det ikke skal være.
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Peter hadde også med seg belysning og filtergardiner, som han

Ved 17 tiden var vi tilbake på hotellet, og vi fikk litt egentid frem til

demonstrerte for oss.

middagen ved 1830 tiden. Vi var ikke den eneste gruppen på hotellet,
så mange brukte litt tid på å se på aktiviteter som andre grupper

eSight Elektronisk brille.

bedrev, og innendørs teppe curling falt i smak. Ungdommen hadde sitt

Presentasjon av elektroniske briller for synshemmede. Vi fikk

eget opplegg og dro ut i nærområdet på Fornebu for å sosialiseres og

demonstrert og vist hvordan man kan ha god nytte av denne nyeste

spise burgere på egen hånd.

elektroniske brillen som stadig er i utvikling, ettersom ny teknologi
stadig utvikles og blir bedre.

Senere på kvelden fikk vi presentasjon og visning av egenprodusert

Etter presentasjonen, ble det også anledning til å forsøke hvordan disse

video fra ungdommene som var med på språkskolen i Irland i august

elektroniske brillene var å ha på seg. Se gjerne nettsiden:

2018. Reportasje fra denne turen kan du lese i forrige nummer av

https://www.esynet.no/ for mer informasjon og kontakt.

Lysluggen. At samarbeid over landegrensene gir gode opplevelser,
kunnskap og nettverk, er et faktum. Så det planlegges allerede nye

Etter siste foredrag var det god tid til å forsøke, stille spørsmål og se på

samlinger for ungdommen på internasjonalt plan.

de ulike hjelpemidlene vi ble presentert for i fellesområdet.
Det er alltid hyggelig med felles aktivitet på kveldstid. Så Jørgen hadde
Aktivitet Gladiators inkl lunsj:

også i år med seg en utfordrende rebus til oss. I år var navn på diverse

Fysisk aktivitet har vi de siste årene sett at er styrkende og morsomt

byer i verden tema. Et eksempel fra oppgavene var «Kvalitetsfilter»?--.

når vi er samlet. I år ble det en artig runde på Oslo Gladiators med
ulike oppgaver vi skulle

Søndagen:

løse i lag. At vi hadde

Etter en god søndagsfrokost, holdt Nina Angelsen (øyelege og forelder

det gøy, er det lite tvil

til barn med diagnosen) en svært god forelesning om øyet sett i

om, og at vi fikk laget

sammenheng med diagnosen albinisme. Hun var innom områder som

gode minner sammen

oppbygging-, og forklaring på hvordan øyet fungerer, nervebaner m.m.

er visst.

Hva er forskjellen på «normalt og albinisme-øyet», ulike korrigeringer

Siden aktiviteten på Gladiators var for barn over 7 år, ble de minste

med briller og linsers oppgave, arvegang og mye mer. Hun formidlet

barna og deres foreldre samlet i en barnehage like ved hotellet vårt

budskapet på en svært god måte

på Fornebu for erfaringsutveksling og sosialt samvær for både barn

med bilder og illustrasjoner. Ikke

og unge. Dette ble god likepersonaktivitet som man bør fokusere ved

minst; erfaring som forelder å dele

neste samling også.

med oss i denne sammenhengen er
unik, så tusen takk Nina.
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Neste post på programmet var portrettintervju av vår nye leder Eva
Elida Skråmestø med regi av Arild Rødland.
Eva Elida er 38 år
gammel, har albinisme,

ÅRSMØTEREFERAT
ÅRSMØTE I NORSK FORENING FOR ALBINISME FOR ÅRET 2018
Når: 08.03.2019 kl. 20.15
Hvor: Hotell Scandic Fornebu
Åpning av årsmøtet ved Kjeld Christian Fjeldvig, Leder.

mor til 3 barn, bor

SAK 1

i Trondheim og er

OPPROP Det var tilstede 23 stemmeberettigede.

og pedagog. Hun

SAK 2
KONSTITUERING Følgende ble valgt. Ordstyrer for årsmøtet: Kjeld
Christian Fjeldvik. Referent René Helminsen. Tellenemnd: Mona Løbak Dammen
og Kristian Thomassen. To medlemmer til å signere årsmøteprotokoll: Kristian
Thomassen og Mari Sørensen Hagen

fortalte om sin

SAK 3

oppvekst, og valg i livet på en engasjerende og morsom måte. Hun har

SAK 4
GODKJENNING AV ÅRSMELDING FOR 2018 Utsendt Årsmelding for
2018 ble lest opp. Godkjent.

utdannet førskolelærer

god organisasjonserfaring og liker å drive med prosjekter innenfor flere
organisasjoner. Hun er også den i NFFA som overtar arbeidet mot de
Europeiske albinismeorganisasjonene, som hun har god erfaring med
gjennom gjennomføringen av YPA i 2018 på Hurdal.
Evaluering var siste post på programmet for denne gang. I år ble
det valgt å gjøre en muntlig evaluering, og resultatet var: At folk var
fornøyd med årets samling, og at tema, aktivitet på Oslo Gladiators
var ting som fungerte. Litt mer organisering på kveldstid, organisering
for barn og ungdom kan bli bedre. Men dette er oppgaver som det nye
styret med nye styremedlemmer, allerede har planer om å gjøre bedre
til neste år.
Det ble også luftet en idé om en familietur til Göteborg med besøk på
Liseberg i august. Dette var det god interesse for. Turen ble gjennomført
7. - 9. september 2019.

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Godkjent.

SAK 5
GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2018Regnskap NFFA,
Prosjektregnskap fra EDA og Prosjektregnskap fra YPA ble gjennomgått.
Godkjent.
SAK 6
FASTSETTING AV KONTINGENT Forslag om å Beholde
kontingentsatsene slik de ble satt i 2008: Enkeltmedlemskap: 200 kr
Familiemedlemskap (inntil 6 personer): 300 kr. Vedtatt.
SAK 7
GODKJENNING AV HANDLINGSPLAN 2019 Utsendt Handlingsplan for
2019 ble lest opp. Godkjent.
SAK 8
GODKJENNING AV BUDSJETT FOR 2019 Utsendt Budsjett for 2019
ble gjennomgått. Godkjent..
SAK 9
ENDRING AV VEDTEKTER Innkommet forslag om å endre
vedtektenes §6 som omhandler bl.a. Styremedlemmer. Godkjent med en mindre
endring i forslaget.
SAK 10
VALG – styre og valgkomité Valgkomiteen presenterer forslag til nytt
styre. Dette var sendt ut på forhånd til deltakerne. Alle ble enstemmig valgt og
nytt styre ble:
1 Leder: Eva Elida Skråmestø 2019-2021
2 Sekretær: Kristine Stien Thomassen 2019-2021
3 Kasserer: Jarle Gauslaa 2018-2020
4 Styremedl 1: Karen Therese Ravnevand-Line 2019-2021
5 Styremedl 2: Arild Røland 2019-2021
6 Styremedl 3: René Helminsen 2019-2020
7 Styremedl 4: Silje Solvang 2019-2020
Valgkomite:
1 Edel Krøll 2019-2020
2 Kjeld Christian Fjeldvig 2019-2021
SAK 11
EVENTUELT U-hjelp Afrikanske organisasjoner. Gavegivere til NFFA
har støttet organisasjonen “Under The Same Sun” v/Peter Ash. Dette prosjektet
er veldig aktivt og oppegående og det var enighet om at vi fortsetter med UTSS
inntil videre

Alle foto fra side 25-28 er fra medlemssamlingen av René Helminsen
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We are seeking three participants.

4th YPA –
Young people with
Albinism

If you wish to attend, please send an e-mail to leder@albinisme.no,
where you tell us a little bit about yourself and your motivation for
participating. This e-mail can be written in Norwegian. Please also list
your phone number, as we will call you for a little interview – this will
be in English.
The registration fee per participant is 500 NOK. This includes travels,

Av: Eva Elida Skråmestø

meals, activities – spending money not included though. You might

During the 5th EDA – European Days of Albinism,
we also gather young people with Albinism from
ten European countries.

burse you. NFFA will also be responsible traveling arrangements and

Do you have Albinism, are between the ages of
18 – 30, fluent in English, available to travel between April 1st (Wednesday) to April 5th (Sunday)
and fancy a trip to Bordeaux France to meet other
young people with Albinism?

at 48034896 or e-mail leder@albinisme.no

This is the 4th time this event is happening, and the activities varies

On se voit à Bordeaux?

also be asked to vouch for some costs, NFFA will then of course reimpurchasing tickets.
For additional questions or further information please contact Eva Elida

The deadline for applying is set to January 31st.
(Ved mottak av papirutgaven av Lysluggen har trolig
påmeldingsfristen passert!)

between mobility, socializing and taking part in work-shops. You are
expected to give a little presentation in English of yourself and your
Association to the other participants (NFFA will assist you) and also interact a little bit with the Scientist attending the EDA conference – this
would mostly be answering unformal questions about living with Albinism in Norway. Note that there will be two representatives from the
board of NFFA present at all time who will be available for information
and support.
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5th European
Days of Albinism in
France from
1st-4th April 2020
Dear colleagues!
Albinism is a rare genetic condition affecting the vision, the skin and in certain forms
other tissues and organs such as blood cells, the lung, the gastrointestinal tract and the
central nervous system. Caretaking of the patients therefore requires an interdisciplinary approach. The same holds true for research and clinical handling of albinism, where
geneticists, cell biologists, molecular biologists, biochemists, developmental biologists,
ophthalmologists, dermatologists, hematologists and neurologists must explore the patients with albinism or investigate on this genetic condition in a cooperative manner.
The European Days of Albinism (EDA) are unique occasions for scientists and medical
practitioners in charge of patients with albinism and involved in research on this condition to meet and share advances in the field. EDAs also hold a meeting of the European
Patients Associations and a meeting of Young People with Albinism (YPA). Gathering
scientists and patients’ representatives in the same place during three days stimulates
information sharing and discussions in the community.
The Fifth EDA (5EDA) will take place in Bordeaux, France, on April 1st-4th, 2020.
Scientific sessions will cover dermatology, ophthalmology, genetics, cell biology and therapy. A specific focus will be on eye development and on Hermansky-Pudlak syndrome.
As in previous editions a plenary half-day session will gather the scientists, patients associations and young people with albinism.
We are looking forward to seeing you in Bordeaux for the 5th European Days of Albinism!

Dear Friends!
It is our pleasure, on behalf of Genespoir – the French Albinism Association, to welcome you to France, for the 5th European Days of Albinism. We are very honored to be
your hosts from April 1st to 4th 2020 in Bordeaux for an event containing three parallel
meetings: 1) a scientific conference with top experts of albinism coming from Europe
and all over the world. 2) A working meeting of Albinism Europe, with representatives
of 10 different European albinism associations and 3) A gathering of about 40 young
European adults with albinism (the 4th YPA). It is certain to be a great opportunity for all
participants to learn, get inspired and meet new colleagues and friends.
Bordeaux is the capital city of the Nouvelle-Aquitaine region, as well as the World Wine
Capital. Its historical center is a UNESCO world heritage site. The city is located in close
distance to the Atlantic Ocean. Springs are generally mild with average temperatures
around 17°C during the day and 7°C at night.
The 5th EDA will take place at the Mer & Golf City Hotel in Bordeaux-Bruges. Following
the example of the previous conference, we have chosen a venue that can host both
the scientific conference sessions and the meeting of associations as well as offer accommodation to all participants. The hotel is located on the shore of a pond in a quiet
environment outside the city center. A nearby tram line offers easy access to the historic
center and to the main train station. The hotel is located about 30 minutes away from
Bordeaux Mérignac international airport.
Our international scientific committee has prepared an extremely rich program with
sessions covering all the aspects related to albinism. But we know that leisure and social times are also very important during a conference. When coming to 5EDA, every
participant will be free to enjoy some moments of leisure by discovering Bordeaux’s
world-renowned heritage of wine-growing, among the many other touristic sites. To
relax after the long days of conference, we will suggest you visit the 4.000m2 wellness
center located just next to the venue and open every day until 9pm. It offers saunas,
hammams, hot tubs and swimming pools… Just make sure not to forget your towel
and swim wear!
By gathering researchers, medical practitioners, representatives of associations and
young adults with albinism at the same place for several days, we aim to strengthen an
international community and generate a unique and inspiring environment, leading to
major steps forward in the world of albinism.
Please don’t hesitate to join us in France for the 5th European Days of Albinism!

Benoît Arveiler and Lluis Montoliu, for the Scientific Committee of Albinism
Europe

On behalf of Genespoir, Béatrice Jouanne (President of Genespoir) and Antoine Gliksohn (Genespoir International Affairs Officer)
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Oppdatering av
medlemslister
Grunnet krav fra Direktoratet, som fordeler støtte til NFFA ut fra
antall fysiske personer i medlemsregisteret, trenger NFFA en komplett
oversikt over våre medlemmer.
NFFA jobber kontinuerlig med å holde registeret oppdatert med alle
ednringer som skjer.
Vi oppfordrer alle våre medlemmer, særlig de som betaler familiemedlemskap, om å innrapportere hvor mange personer som faller inn
under medlemskapet, med navn og fødselsdato.
Også enkeltmedlemmer, må innrapportere fødselsdato, for å kunne stå
som gyldig medlem.
Oppdateringer kan mailes til Jarle på
kasserer@albinisme.no eller send SMS til 92010328. Ring eller send et
brev til:
Kasserer NFFA- c/o Jarle Gauslaa. Skolegt. 29.
4790 LILLESAND.
Jo flere medlemmer vi har, desto mer får vi i støtte. Siden dette er den
inntekten vi lever av, er vi også avhengig av at registrerte medlemmer
betaler kontingenten.
En liten sum for dere, en stor betydning for NFFA.
På forhånd takk for hjelpen!

Info vedrørende

Medlemskontigenten

NFFA v/Kasserer sender ut krav om kontingent før sommeren.
Dessverre kommer noen innbetalinger etter årsskiftet. Disse kan da
ikke telles med i det offisielle medlemstallet som vi sender til BufDir
(Barne-, ungdoms- og famileidirektoratet) og som styrer utbetaling av
statsstøtte.
Hvis medlemskontingent for 2020 betales i 2021
”for sent” gjør vi følgende:
* Beholder medlemskapet. Strykes ikke fra lister!
* Medlemmet kan ikke telles ”offisielt”. Bare tall pr 31.12.20
medregnes.
* Innbetalt beløp gis derfor til u-hjelp prosjekt da beløp
innbetalt i 2021 for medlemskap 2020 ikke kan regnes som
kontingent 2020. Departementet godkjenner det ikke.
* Medlemmet får innbetalingskrav for 2021 som alle andre.
Generelt:
* De som ikke har betalt kontaktes av styret. Hensikt: Å
bevisstgjøre og til å ta et valg om å være medlem eller
ikke.
* Vi foretrekker skriftlig utmelding (e-post ok) fram for
bare å la være å betale kontingent.
* Er ikke kontingent for foregående år betalt en måned
før årsmøtet så mister man stemmerett og subsidiering.
Vi mottar ca 300.000 kr årlig fra Barne og familie departementet.
Statsstøtten står i direkte forhold til hvor mange medlemmer vi
kan dokumentere som har innbetalt kontingent for det året. Både
medlemslister og innbetalinger gjennomgås, kontrolleres og signeres
av revisor hvert år. Dette kreves for at tilskuddet kan overføres til oss.
Den som heller ikke har betalt kontingent for påfølgende år, strykes
av medlemslista. (Og det er det verste vi vet! NFFA trenger alle
medlemmer.)
Medlemskap for enkeltperson: 200 kr pr år
Medlemskap for en hel familie (maks 6): 300 kr pr år
Styret
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Til:

Avsender:

NORSK FORENING FOR ALBINISME, NFFA
Lysluggen: c/o René Helminsen,
Dyrødveien 8
1622 GRESSVIK

Lysluggen sendes i papir til de vi ikke har
e-post adresse til, og til de som får bladet for første
gang (nye medlemmer). I tillegg sendes det til de
som spesifikt har bedt om papir-utgaven. Bladet
sendes elektronisk til alle vi har e-post adresse til.
Savner du papirutgaven?
Send mail til lysluggen@albinisme.no og si ifra.

Lurer du på noe? Bare spør i vei!
lysluggen@albinisme.no

