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Jeg er 57 år gammel. Gift med Grethe 
og bor i Stavanger. 

Jeg har vært medlem av RP forenin-
gen siden den ble stiftet og har vært 
styreleder av foreningen i slutten av 
90-årene og inn i de første årene av 
2000.

Er utdannet typograf og jobbet som 
typograf i 14 år. Både i grafisk indus-
tri og i reklamebransjen. Stortrivdes 
med det, men så ble synet så svek-
ket at det lot seg ikke gjøre å fort-
sette. Jeg bestemte meg for å ta en 
ny utdannelse som sosionom. Tok 

artium og 3-årig utdannelse ved 
Høgskolen i Stavanger. Ved utdannin-
gens slutt var jeg blitt så sterkt svak-
synt, nesten blind, at jeg ville ta 2 år  
med rehabilitering for å kunne leve et 
selvstendig og aktivt liv.

Det ble mange forskjellige kurs ved 
syn og mestringssenteret på Hurdal. 
Interessen for politikk har jeg alltid 
hatt, men når jeg ble synshemmet så 
jeg hvor lite som var tilrettelagt for 
vår gruppe. Dermed startet en lang 
og spennende politisk karriere innen 
interessepolitikken i Blindeforbundet. 
Fra fylkeslaget i Rogaland til 14 år 
i  sentralstyret, de siste 8 årene som 
forbundsleder, har arbeidet gitt meg 
en god erfaring i både interessepo-
litikk og organisasjonsarbeid. I 2015 
var min tid som forbundsleder over 
og jeg fikk mer tid til å engasjere 
meg i andre ting.

Nå er jeg tilbake som leder av RP 
foreningen og gleder meg til å jobbe 
med flotte styrerepresentanter og alle 
våre medlemmer.
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Presentasjon av ny styreleder, Atle Lunde

 
 
Av 
Atle Lunde
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Informasjonsmateriell

Følgende informasjonsmateriell kan 
bestilles gratis hos RP-foreningen 
eller lastes ned gratis fra www.rpfn.
no:

Innsikt gir utsikter (informa-
sjonshåndbok – hefte)

Mobilitet når synet svikter (DVD)

Følelser når synet svikter (DVD)

Retinitis pigmentosa, RP (brosjyre)

Stargardts sykdom (brosjyre)

Ushers syndrom (brosjyre)

Lebers Congenitale Amaurose, LCA 
(brosjyre)

LMBB-syndrom (brosjyre)

Sjeldne, genetisk betingede netthin-
nesykdommer (brosjyre)

Team RP (brosjyre)

Simuleringsbriller (simulerer RP-syn)

Informasjonskort for utdeling  
(visittkortstørrelse)

RP-nytt – forslag til artikler
Fra tid til annen har det kommet for-
slag på temaer for framtidige artikler 
fra noen av RP-nytts lesere. Dette 
setter vi svært stor pris på. Hvis du 
har skrevet et stykke tekst som flere 
burde lese, send det til oss så kom-
mer det kanskje på trykk! Vi ønsker 
oss flere tekster eller forslag til 
temaer dere ønsker vi skal skrive om. 
Send teksten eller meld forslagene 
inn på e-post til rpnytt@rpfn.no, på 
telefon

 994 69 543, eller ved å benytte vårt 
kontaktskjema på www.rpfn.no  

E-postadresser
Slik når du oss på e-post:

For henvendelser til kasserer: 
 kasserer@rpfn.no

For henvendelser vedrørende RP-nytt: 
 rpnytt@rpfn.no

For henvendelser til Team RP: 
 teamrp@rpfn.no

For alle andre henvendelser: 
 post@rpfn.no

INFORMASJONSMATERIELL



RP-NYTT 2/2018   5

Nytt fra forskningen - mai 2017

Retina International holdt sin ver-
denskongress på New Zealand i år, 
og som vanlig var det i tillegg til for-
maliteter som generalforsamling et 
rikholdig forskningsprogram med 
oppdateringer fra forskere verden 
over som arbeider med å utvikle 
behandlinger for arvelig netthin-
nesvikt. 

Professor Jean Bennett og teamet 
hennes spilte naturlig nok en hoved-
rolle. Bennett har ledet arbeidet med 
LUXTURNA; den genetiske behand-
lingen for netthinnesvikt forårsaket 
av mutasjoner i RPE65-genet. Hun 
ble tildelt en æresbevisning fra års-
møtet i Retina International for sitt 
banebrytende arbeid med denne 
behandlingen. (Detaljer om de kli-
niske forsøkene med RPE65-genet 
er beskrevet i tidligere RP-nytt.) 
Legemiddelfirmaet Novartis har nå 
inngått en avtale om å markedsføre 
og lisensiere LUXTURNA utenfor 
USA. I Norge er det en pågående 
politisk prosess rundt genetisk 
behandling (Bioteknologiloven og 
alvorlighetskriteriet) som må i havn 
før behandlingen eventuelt kan vur-
deres til bruk i det norske helsevese-
net. Prisen for behandlingen er opp-
gitt å være $825.000 per øye. 

Professor Bennett kunne fortelle at 
det i løpet av 2018 vil være rundt 850 
personer med i 17 ulike kliniske for-
søk med genterapi som involverer 30 
ulike forskningsmiljøer i USA og EU. 

Her er en oversikt over hvilke gener 
som er med i forsøkene og hvilke 
sykdommer mutasjoner i disse 
genene kan føre til:

 • RPE65 - recessiv LCA, domi-
nant LCA, recessiv RP. Utføres 
av SPARK Therapeutics, Athena 
Vision.

 • CHM - choroideremi (kjønnsbun-
det). Utføres av NightStarX, SPARK 
Therapeutics.

 • ABCA4 - recessiv RP, Stargardt’s 
sykdom, AMD, tapp/stav-dystrofi. 
Utføres av Sanofi-Genzyme.

 • MYO7A - USHER syndrom. Utføres 
av Sanofi-Genzyme.

 • RS1 - retinoschise, kjønnsbundet 
retinopati. Utføres av National Eye 
Institute (USA),  AGCT/Biogen

 • CNGA3 - akromatopsi. Utføres av 
AGCT, universitetet i Tübingen 
(Tyskland).

 • CNGB3 - akromatopsi. Utføres av 
AGCT.

 • RGPR - kjønnsbundet tapp/
stav-dystrofi, kjønnsbundet RP, 
kjønnsbundet macula degenera-
sjon. Utføres av NightStarX, AGCT, 
Athena Vision.

 • CEP290 - Bardet-Biedl Syndrom 
(BBS), LCA10. Utføres av ProQR, 
Editas(CRISPR/Cas9).

NYTT FRA FORSKNINGEN
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 • RLBP1 - recessiv RP. Utføres av 
Novartis. 

 • GUCY2D - tapp/stav-dystrofi. 
Utføres av Sanofi-Genzyme. 

 • MERTK - recessiv RP. Utføres av 
Athena Vision. 

 • RGX-314 - våt AMD. Utføres av 
REGENXBIO. 

 • PDE6B - dominant RP. Utføres 
av University Hospital of Nantes 
(Frankrike). 

 • ND4 - Lebers Hereditary Optic 
Neuropathy (LHON). Utføres av 
GenSight.

I 90 prosent av tilfellene benyttes 
adenoassosiert virus-vektor (AAV), 
resten bruker lenti-virus for å over-
føre friske gener til celler i netthin-
nen. AAV-virus har en kapasitet på 
4,5 kb genetisk informasjon, mens 
lenti-virus kan bære en “nyttelast” 
på 8 kb. KB betyr i dette tilfellet kilo-
baser og ikke kilobyte, men angir 
antall baser i et gen sammenlignbart 
med hvordan kilobyte angir antall 
tegn i et dokument. 15% av gener 
forbundet med arvelig netthinnesvikt 
er for store for aav/lenti-virus, men 
utvikling av nye vektorer er under-
veis og nye metoder for gen-redige-
ring (CRISPR) har potensialet til å 
behandle disse på sikt. Innledende 
dyreforsøk med CRISPR/Cas9 har 
vist lovende potensiale, og flere ste-
der i verden har man begynt arbeidet 
med å teste CRISPR på menneskelig 
DNA. Selskapet Editas planlegger i 
løpet av 2018 å søke FDA om god-

kjennelse til et klinisk forsøk med 
CRISPR/Cas9 gen-redigering på pasi-
enter med LCA10 forårsaket av muta-
sjoner i CEP290-genet. 

Eric Pierce, professor ved Harvard/
Massachusets Eye/Ear Institute 
kunne fortelle om 

Eric Pierce er for øvrig tilknyttet sel-
skapet ReNeuron som er godt igang 
med kliniske forsøk med bearbei-
dede stamceller kalt “human retinal 
progenitor cells” (hRPC). Professor 
Henry Klassen gjennom selskapet 
jCyte arbeider med lignende cel-
ler, tidligere omtalt i RP-nytt. Pierce 
og teamet hans arbeider etter en litt 
annen hypotese enn Klassen og hans 
team når det gjelder hvordan cellene 
de har utviklet har effekt i øyet. Henry 
Klassen har uttalt i forbindelse med 
sine studier at hans celler injiseres 
i glasslegemet og deretter migrerer 
til netthinnen der de danner funksjo-
nelle synapser og gir grunnlag for at 
nye fotoreseptor-celler vokser frem. 
Pierce injiserer sine celler sub-retinalt 
(under netthinnen) i tråd med sin 
hypotese om at cellene han injiserer 
ikke migrerer og danner nye celler, 
men heller utgjør en slags støttefunk-
sjon som holder liv i eksisterende 
fotoreseptorer lengre. Pierce og hans 
team vil derfor rekruttere pasienter 
med bedre syn i fremtidige forsøk.

Professor Pierce beskrev en ny til-
nærming til genetisk diagnostisering 
og arbeidet med å finne sykdoms-
fremkallende mutasjoner. Dagens 
praksis for genetisk diagnostisering 
har funnet anslagsvis to tredjedeler 
av sykdomsfremkallende mutasjo-
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ner som gir arvelig netthinnesvikt.  
(www.retnet.org) Det vanligste er å 
lete i de delene av genene våre som 
gir kroppen instruksjoner for pro-
duksjon av ulike proteiner, såkalte 
eksoner. Disse utgjør kun 1,5% av 
vårt DNA. Han ønsker å finne den 
siste tredjedelen ved å lete i de andre 
delene av genene som utgjør 98,5 
prosent av genomet vårt. 

Siden mange av mutasjoner som 
fører til arvelig netthinnesvikt sitter 
i de protein-kodende 1,5 prosent av 
genene, har dette gjort det mulig å 
finne genfeil med gamle metoder for 
DNA-sekvensering, såkalt Sanger-
sekvensering. Nye metoder har 
gjort denne analyseprosessen langt 
raskere og billigere, og det tar for 
eksempel bare noen få dager å ana-
lysere hele eksomet; alle de protein-
kodende delene (eksoner) av arvema-
terialet DNA. Det er tilsvarende langt 
mer oppnåelig å gjøre en fullstendig 
sekvensering av alle nukleotider i 
genomet, altså rekkefølgen på abso-
lutt alle baser i et menneskes DNA. 
Å gjøre dette med gamle metoder, 
først gjennom “The Humane Genome 
Project”, tok mange år og kostet mil-
liarder av dollar. 

Pierce har gjennomført sekvensering 
av hele genomet hos en familie som 
hadde en ukjent sykdomsfremkallende 
genfeil og fant en rekke mutasjoner 
i form av ekstra kopier av nukleoti-
der, faktisk over 300 steder i ulike 
gener.  Han gjennomførte også RNA-
sekvensering og fant over 180 kandi-
dat-mutasjoner der. Det interessante 
skjedde da han kombinerte disse 
dataene og oppdaget at mutasjoner i 

DNA og RNA forekom samtidig kun på 
ett enkelt sted, ett enkelt nukleotid i 
CNG3-genet. Dermed kunne han fast-
slå at dette var den sykdomsfremkal-
lende mutasjonen som førte til syns-
tap hos denne familien.

En utfordring er at man ikke kan ta 
celleprøver av netthinnen til en pasi-
ent for å sekvensere DNA’et uten å 
skade netthinnen, men de benytter 
seg av såkalte induserte pluripo-
tente stamceller;  hudceller blir gjen-
nom en kjemisk prosess omgjort 
til stamceller som igjen utvikles til 
å bli netthinneceller som kan DNA-
sekvenseres. Dette vil ta lang tid 
å videreutvikle kunnskap om, men 
professor Pierce har tro på at kombi-
nasjonen av genom-sekvensering og 
RNA-sekvensering vil løse utfordrin-
gene med å finne sykdomsfremkal-
lende mutasjoner.

Tom Edwards fra teamet til profes-
sor MacLaren i Oxford rapporterte fra 
deres genterapi-studie på CHM-genet 
(choroideremi). Han kunne fortelle 
at valget av CHM-genet blant annet 
var grunnlagt på at genet er lite nok 
(1,9kb) til å passe inn i eksisterende 
aav-virus. Sykdommen har dessuten 
lett gjenkjennelige karakteristikker, 
stor sannsynlighet for effekt av gene-
tisk behandling gitt mutasjonens non-
dominante karakter og et stort vindu 
for behandling gitt at sykdommen som 
oftest ikke slår ut i barndomsårene. 

Han beskrev injeksjonsmetoden; to 
separate injeksjoner der den første 
består av en spesiell væske for å lage 
en netthinneløsning og skape plass 
til den neste injeksjonen som inne-
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holder den genetiske behandlingen. 
Direkteoverførte bilder fra en OCT-
maskin og en spesialutviklet robot 
styrt av kirurgen gir nødvendig over-
sikt og stabilitet for å utføre en trygg 
operasjon. Han viste til kliniske data 
som dokumenterte synsforbedring 
(“letters gained”; leseevne på syns-
test-tavle) i tiden etter injeksjonen. 

Utviklingen av kunstig syn-implanta-
ter fortsetter, og flere ulike versjoner 
ble omtalt på kongressen. De to mest 
kjente, ARGUS2 fra SecondSight i 
USA og AlphaAMS fra RetinaImplant 
i Tyskland, var begge tilstede og for-
talte om sine systemer. ARGUS2 er 
hittil operert inn hos over 350 oer-
soner ulike steder i verden, og det 
ble oppgitt at Frankrike, Tyskland 
og England dekker kostnadene 
ved operasjonen for sine borgere. 
SecondSight kunne også fortelle 
om et nytt implantat under utvikling 
kalt ORION1 som kobles direkte til 
visual cortex, synssenteret i hjer-
nen. AlphaAMS er en oppgradering 
av originalen fra tyskerne som het 
AlphaIMS, og de har blant annet opp-
gradert bildebrikken med ytterligere 
100 elektroder for totalt 1600 bilde-
punkter/piksler.

Representaten fra universitetet i 
Melbourne (Australia) fortalte om en 
ny versjon av deres supra-choroidale 
implantat med 44 elektroder. Dette er 
jo en relativt sett dobling fra deres 
første versjon som kun hadde 20 bil-
depunkter, men det er fortsatt svært 
tidlig i utviklingen for australierne.

Diverse nyheter:
Det rekrutteres nå til et klinisk for-
søk med “rod-derived cone viability 
factor” (rdCVF), en vekstfaktor som 
utskilles fra tapp-celler og er viktig 
for stav-cellers funksjon og over-
levelse. Funksjonen til rdCVF er å 
stimulere opptaket av glukose i stav-
cellene. Forsøket utføres av et sel-
skap kalt “Sparing Vision”. 

Det ble rapportert fra et klinisk forsøk 
fullført i regi av professor Koonekoop 
med et derivat av vitamin A, 9-cis 
retinal acetate viste en midlertidig 
forbedring i synsfunksjon som varte 
11 uker i 22 av 32 pasienter.

I dyreforsøk med optogenetikk har 
professor John Flannery vist at 
ved å tilføre et lyssensitivt protein 
(rhodopsin) til celler i netthinnen 
oppstår komplekse visuelle signaler i 
blinde mus. Andre celler overtar der-
med arbeidet fotoreseptorene skulle 
utført; å reagere på lysstimuli ved 
å avgi en elektrisk impuls som går 
videre gjennom synsnerven til syns-
senteret i hjernen. Det rekrutteres til 
kliniske forsøk med optogenetikk i 
løpet av 2018. 

Det rekrutteres i disse dager til et kli-
nisk forsøk med et antioksidant kalt 
“n-acetyl-cysteine” som skal utføres 
av Johns Hopkins University gjen-
nom selskapet “Naquity”. 

Mindre gode nyheter var det at for-
søkene med et implantat som grad-
vis frigjør vekstfaktoren CNTF i øyet 
ikke har vist tilstrekkelig effekt på 
RP-pasienter og derfor avsluttes etter 
fase 2 for “vår” gruppe. Forsøkene 
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fortsetter med pasienter som har 
glaukom eller macular telangectesia. 

Etter en gjennomgang av 361 forsøk 
med valproinsyre, konkluderes det 

med at valproinsyre ikke har noen 
behandlingseffekt på RP. Dette har 
vært antatt noen år allerede, men er 
nå dessverre endelig bekreftet. 

BLI MED RP FORENINGEN PÅ FJELLTUR I 
SOMMER!

Helgen 17. - 19. august har vi gle-
den av å invitere til en uforglem-
melig fjellturhelg i selveste Bergen. 
I år blir det en fantastisk tur da vi 
skal gå 4-fjells turen over Ulriken, 
Blåmannen, Rundemannen og 
Fløyfjellet..

Vi har reservert plasser på Magic 
hotel i Solheimsviken, som ligger like 
utenfor bykjernen.

Merk spesielt at dersom du ikke har 
ledsager, men ønsker å delta på fjell-
turen, så vil vi så langt som mulig 
bistå deg med å skaffe ledsager.

Turen er også siste del av årets sam-
arbeidsprosjekt med Tyrilistiftelsen. 
I den anledning gjøres det oppmerk-
som på at hele arrangementet er et 
100 % alkohol- og rusfritt arrange-
ment – der man også kan delta med 
hele familien

PROGRAM 17. – 19. AUGUST 
2018

Fredag 17. august 2018
1700 Fremmøte, innlosjering, Magic 
hotel Solheimsviken

1800 Presentasjon av helgen og for-
deling av ledsagere.

1830 Middagsbuffet

2000 Underholdning fra deltagerne 
selv

2100 Vi klargjør for morgendagens 
tur.

Lørdag 18. august 2018
0800 Frokost. Vi smører med lunch-
pakke.

0930 Avreise til foten av Ulriken

1000 Turen opp Ulriken starter. De 
som føler motbakken blir for 
strabasiøs har anledning til å ta 
Ulriksbanen opp.

Hele gruppen samles på toppen av 
Ulriken og går deretter videre 4-fjells 
turen over vidden, Blåmannen, 
Rundemannen og Fløyfjellet og ned-
stigningen mot Bergen sentrum. 

Lunch spises i det fri underveis.

1700 Retur til Magic hotel 
Solheimsviken

1900 Velfortjent middag

2030 «Nykter og trangsynt»-sangen i 
fri utfoldelse. Sangpedagog Mariann 
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Schei fra Den Nasjonale Scene lærer 
oss forberedende øvelser før mor-
gendagens innspilling i studio.

Søndag 19. august 2018
0800 Frokost, vi smører lunchpakke

0930 Avreise til studio

1030 Innspilling av «Nykter og trang-
synt» kommende megahit

1230 Evaluering og lunch.

Egenandel:
Både synshemmede og ledsagere 
betaler 600 kr hver i egenandel for 
fullpensjon.

Transport:
Det er ingen fellestransport til 
Magic hotel i Bergen. For å komme 
til hotellet fra Bergen sentrum 
tar man Bybanen til stoppested 
«Danmarksplass». Derfra er det kort 
avstand å gå.

Påmelding:
Påmelding innen 5. juli på www.
rpfn.no/f18 eller på tlf. 95 75 65 87. 
Detaljert informasjon sendes de 
påmeldte innen 5. august.

VELKOMMEN TIL RP-FORENINGENS 
HØSTKONFERANSE OG 25-ÅRS JUBILEUM
Tid: 28.-30. september 
Sted: Scandic Hotel Lillestrøm, Stillverksveien 28

Vi inviterer igjen til vår tradisjonsrike 
høstkonferanse. Denne gangen feirer 
vi samtidig RP-foreningens 25-års 
jubileum med en festmiddag lørdag 
kveld. Arrangementskomiteen er i full 
gang med planleggingen av årets kon-
feranse. Det vil bli et variert program 
med både foredrag, underholdning og 
tid til sosialt samvær. 

Program
Fredag 28.september
15:30: Ankomst/Innsjekking
16:30:  Velkommen til  

høstkonferansen
17:00: Omvisning på hotellet
18:00: Middag
20:00:  Inspirerende foredrag  

(hemmelig foredragsholder)
21:15: Quiz

Lørdag 14. oktober
08:00: Frokost
09:30-11:00: Stylist/iPhone+iPad
1.  Vi får besøk av en stylist som 

gir tips til farger, stil, klesvalg, 
sminke etc.

2.  Hvordan bruker man iPhone/
iPad som synshemmet? 
Kristoffer Lium deler sine tips 
og triks. NB! Ta med egen tele-
fon/nettbrett!

 11:30-13:00: Stylist/iPhone+iPad
1.  Vi får besøk av en stylist som 

gir tips til farger, stil, klesvalg, 
sminke etc. 

2.  Hvordan bruker man iPhone/
iPad som synshemmet? 
Kristoffer Lium deler sine tips 
og triks. NB! Ta med egen tele-
fon/nettbrett!
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13:00: Lunsj
14:30: «En tur på mimrestien» – vi 
ser tilbake på 25 år i RP-foreningen
16:30: RP’ens ABC + forskningsnyhe-
ter v/Martin Smedstad
19:00: Jubileumsmiddag (NB! Pent 
antrekk!)
21:30: Sosialt samvær

Søndag 15. oktober
08:00: Frokost
10:30: Underholdende foredrag (hem-
melig foredragsholder)
11:30: Pause, utsjekking
12:00: Team RP v/Håkon Gisholt
12:30: Evaluering
13:00: Lunsj
14:00: Avreise

Priser:
Kr. 600 per person, alt inkludert
Kr. 300 1.  per ungdom mellom 13 og 

18 år, alt inkludert
Kr. 150 1.  per barn mellom 4 og 12 

år, alt inkludert

Barn under 4 år, gratis.

Rom
Vi gjør oppmerksom på at du auto-
matisk blir tildelt enkeltrom dersom 
du melder deg på høstsamlingen 
alene. Imidlertid står det selvsagt 
enhver fritt å avtale romdeling med 
en annen deltaker. Gi beskjed om 
dette ved påmelding.

Transport
Det blir ikke satt opp buss fra 
Sporveisgata til Lillestrøm. Hotellet 
ligger like ved togstasjonen i 
Lillestrøm der både Flytoget og 
NSB’s tog stopper. Vi vil legge opp 

til at du kan møte opp på Oslo S 
og reise sammen med andre til 
Lillestrøm. Nærmere detaljer om 
tidspunkt og oppmøtested på Oslo S 
vil bli sendt ut til deltakerne når det 
nærmer seg.

Reisestøtte
Det gis reisestøtte på inntil 1000,- for 
reiseutgifter som overstiger 750,-. 
For deltakere under 26 år gis reise-
støtte inntil 1500,- for reiseutgifter 
ut over 500,-. Reisestøtte gis kun til 
medlemmer av RP-foreningen med 
RP. Reiseutgiftene må kunne doku-
menteres med kvittering og det forut-
settes at billigste reisemåte benyttes 
samt at billettene bestilles i god tid.

Aktiviteter for barn og unge
Det vil denne gangen ikke være noen 
organisert aktivitet for barn og ung-
dom siden konferansen holdes midt i 
Lillestrøm. 

Assistanse
Har du behov for assistanse for å 
finne fram på hotellet eller til å finne 
mat ved frokost og lunsj? Vi stil-
ler med et par personer som har til 
oppgave å yte denne servicen. Har 
du behov for assistanse ut over 
dette anbefaler vi deg å ha med egen 
ledsager.

Bindende påmelding innen 10.sep-
tember på www.rpfn.no/h18

Vi håper å se mange gamle og nye 
deltakere!

 

INVITASJON HØSTKONFERANSE
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ÅRETS SAMARBEID MED TYRILI  
I FULL GANG

Siden 2014 har det helt spesielle 
samarbeidet mellom RP-foreningen 
og Tyrilistiftelsen vært mulig å gjen-
nomføre grunnet økonomisk støtte 
fra ExtraStiftelsen. ExtraStiftelsen har 
imidlertid et tak på maks tre års støtte 
til gode prosjekter, så det var ingen 
stor overraskelse at vi i år ble bedt 
om å se etter støtte fra annet hold.

Heldigvis har samarbeidet allerede 
før dokumentarfilmen om prosjektet 
slippes nådd ut til flere potensielle 
sponsorer, så i år har både Norrøna, 
COOP Hordaland og Lions stilt vel-
villig opp for at samarbeidet skulle 
kunne videreføres.

Først ut i årets programrekke var en 
vinteraktivitetshelg på Lillehammer 
i perioden torsdag 22. – søndag 
25. februar. I den anledning hadde 
Tyrili valgt å stille sitt koselige sted 
Tyrilitunet til disposisjon, og alle del-
tagerne ble innlosjert i husene som 
til sammen dannet et trivelig tun.

Årets vinter har vært fantastisk for 
dem som liker snø og snøaktiviteter, 
og denne helgen var intet unntak. 
Etter en hyggelig oppstartskveld 
på torsdagen var det duket for strå-
lende solskinn, noen få minusgrader 
og trikkeskinnespor på Sjusjøen da 
rundt 50 deltagere fikk langrenns-
undervisning av dyktige skiløpere 
fra Høyskolen på Lillehammer. 
Tradisjonen tro stilte Lions opp med 
overraskelse da det nærmet seg 

lunch. Dette i form av at et grillteam 
hadde rigget seg til og serverte deilig 
grillmat og drikke.

Flere av RP foreningens deltagere 
var til dels flinke skiløpere på for-
hånd, så det var da ekstra impone-
rende å se hvordan Tyrilielevene 
stod på for å gjøre en ekstra god 
ledsagerjobb. Det er ganske rørende 
å se personer som har ligget med 
rusabstinenser for bare få uker siden 
kjempe seg gjennom totalt 25 km ski-
løype på en dag for å gjøre en best 
mulig jobb som ledsager.

Dagen etter var det slalåmbakken 
som ventet. Også her ble det gitt 
grunnleggende innføring i slalåm før 
gjengen fikk utfolde seg fritt i bak-
kene. Også her fantastisk innsats, 
dyktige ledsagere – og til alt overmål 
ingen skader. Og for dere som måtte 
lure – ja, Lions dukket trofaste opp 
da det nærmet seg lunchtider og bød 
på enda mer grillmat i det fri.

Søndagen gikk turen til Tyrili klatre-
senter der elever instruerte i klatre-
sportens gleder. Her ble det mange 
støle underarmer og fingre, men mye 
mestringsglede  da taket over klatre-
veggene ble nådd 15 meter over bak-
ken.

Mestringsgleden på disse samar-
beidshelgene er stor for begge orga-
nisasjonene, men det er helt klart ver-
dien av det medmenneskelige som er 
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mest betydningsfull og setter dypest 
spor. Vi lar oss imponere av den inn-
satsen som tidligere narkomane leg-
ger ned for å gi oss best mulig opple-
velser og ledsaging, samtidig som de 
lar seg imponere over at vi tør å vise 
dem den tilliten det er å være ledsa-
ger. Det er ikke alle som har opplevd 
å bli vist slik tillit og føle at de betyr 
noe for andre mennesker, så vår tillit 
setter dype spor hos elevene.

Vi gleder oss til kommende sam-
ling med Tyrili i midten av juni. Da 
går turen til Biri og Lions sitt sted 
Strandenga ved kanten av Mjøsa, og 
da er det mer sommerlige aktiviteter 
som venter. Hele samarbeidet avrun-
des for 2018 med en herlig fjelltur i 
Bergen, og den biten omtales i egen 
invitasjon i RP-NYTT ettersom dette 
også er en del av RP foreningens 
årlige fjellturtilbud.

Team RP: Holmenkollstafetten 2018
Skrevet av Andrea Isaachsen Olvin

 Den 4.-6. mai ble vårens vakreste 
eventyr avholdt på Nordic Choice 
Gabelshus på Skillebekk. Helgen ble 
en stor suksess med gull til team 
RP i Holmenkollstafetten 2018. I år 
stilte Team Rp med ett lag samt et 
samarbeidslag med Achilles Norge. 
Samarbeidslaget tok forøvrig sølv i 
stafetten. Totalt var det 18 flotte utø-
vere fra Team RP som deltok på en 
sosial og hyggelig helg med nyde-
lig varmt vårvær. Samarbeidet med 
Achilles dette året var en ordning for 

å la alle som ønsket det få mulighe-
ten til å løpe, fordi Team Rp hadde 
ekstra deltagere i år men ikke nok til 
å stille med 2 lag selv. Samtidig man-
glet Achilles et par løpere, noe som 
gjorde at et samarbeid virket naturlig. 
Lørdagen ble avsluttet med bankett 
på Comfort Børsparken. Søndagen 
hørte vi på et hyggelig foredrag 
med Håkon Gisholt og Bedir Yiyit. 
Vi ønsker alle velkommen tilbake til 
neste år.

Presentasjon av styremedlem, Julie Garsiot

Jeg er en 39 år gammel fransk dame 
fra Normandie og kom til Norge 
i november 2010 etter å ha levd i 
Irland i 10 år. Gift med en nordmann 
fra Nord-Norge, vi er bosatt i Maura i 
Nannestad kommune.

Jeg fikk diagnosen Usher syndrom 
(type II) i februar 2008, som betyr en 
kombinert hørsel- og synshemning. 
Jeg har RP, og hadde veldig lyst å 
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Presentasjon av styremedlem, Monica 
Johansen

Jeg heter Monica Johansen er 57 år, 
bor i Asker og er gift med Petter. 

Vi har 2 barn, Stine på 31 år og 
Martin på 26 år. I tillegg er vi beste-
foreldre til Mille på 4år.

Jeg er også så heldig og har fått ver-
dens fineste førerhund som heter 
Malo, han gir oss masse glede og gir 
meg mye god hjelp, helt magisk

Jeg jobber som miljøterapeut hos 
Omsorgsparter. Vi tilbyr individuelt 
tilrettelagte avlastning- og heldøgn-
somsorgstjenester for mennesker 

med ulike typer bistandsbehov, blant 
annet til mennesker med:
 • psykisk og/eller fysisk utviklings-

hemming
 • autisme
 • atferdsproblematikk
 • psykiske lidelser

Jeg har tidligere jobbet noen år 
med foreningsarbeid for NFA (Norsk 
Forening for Analatresi). 

Her hadde jeg sammen med en 
annen ansvar for å arrangere familie-
samlinger, med aktiviteter ol.

Ellers har jeg selv spilt håndball en 
del år og vært trener for yngre lag. Er 
glad i skiaktiviteter, turer i skog og 
mark, ja stort sett alt som har med 
idrett å gjøre.

Nå har jeg takket ja til en plass i sty-
ret som vara representant og ser 
frem til å få en oversikt over alt hva 
RP foreningen jobber med. Håper jeg 
kan være med å bidra i alt det fantas-
tiske arbeidet denne foreningen hol-
der på med.

gå på ski når jeg fikk kontakt med 
Håkon Gisholt. Jeg ble invitert til å 
delta på onsdagstrening på Bislett 
og fikk å treffe Team RP gjengen! Om 
vinter 2013/2014 debuterte jeg med 
skistafett og etter hvert gjennomførte 
jeg min første Birken i 2016. Jeg er 
glad i å treffe nye mennesker og som 
ivrig mosjonist har jeg deltatt i sporty 
prosjekter og fjellturer med Team RP 
og RP-foreningen de siste 3 år.

Jeg har en lillesøster som heter 
Anne, bor i Normandie og har Usher 
syndrom. Jeg har også en eldre halv-
bror, Nicolas. Ellers liker jeg å reise 
så mye som mulig, både i Norge og 
utland. På fritid er jeg opptatt med 
hagearbeid hvor jeg dyrker grønnsa-
ker og blomster. Og i år ser jeg frem 
til å høste mine første asparges!
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Konto Navn BUDSJETT 2018
3100 Tilskudd fra Norsk Tipping 68 700                     
3102 Team RP Egenandel Holmenk. 15 000                     
3103 Team RP Egenandel Fjelltur 12 000                     
3104 Team RP Egenandel Maraton 9 000                       
3106 Egenandel Extra/Hold fast prosjekt 35 000                     
3123 Medlemskontingent 2018 190 000                   
3200 Team RP - Mottatt støtte ("ekstern") 60 000                     
3401 Gaveinnt. 200 000                   
3402 Årsmøte - Arr. innt. 25 000                     
3404 Høstkonf. Arr innt. 30 000                     
3405 BUFDIR - Mottatt støtte 660 000                   
3407 Funkis 80 000                     
3408 Momskompensasjon 100 000                   
3706 Bingoinntekter 75 000                     

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 559 700                

Konto Navn BUDSJETT 2018
5330 Styret Honorarer 40 000                     
6300 Husleie 30 000                     
6500 Int. møter/konferanser 30 000                     
6501 Nasjonale møter/konferanser 20 000                     
6551 Deltakelse div. arr. Team RP 10 000                     
6600 Medl. Kont. Utgifter 40 000                     
6700 Regnskapsfører/medl. Reg. 80 000                     
6705 Revisjon 50 000                     
6720 Honorar til ekstern hjelp 10 000                     
6800 Kontorrekvisita med mer 5 000                       
6801 RP Nytt Trykking med mer 60 000                     
6804 Data/Nettsted 80 000                     
6890 Andre kontorkostn 5 000                       
6900 Telefon/mobil 5 000                       
6901 Porto 25 000                     
7300 Infoutvalget 25 000                     
7301 Årsmøtet -utgifter 180 000                   
7302 Høstkonferansen 250 000                   
7304 Likepersonutv. m/kurs 50 000                     
7308 Team RP - Holmenkollstafetten 45 000                     
7309 Team RP - Fjelltur 50 000                     
7310 Team RP - Oslo Maraton 35 000                     
7311 Reiseutjamning 20 000                     
7312 Regionale treff 60 000                     
7317 Prosjekt "Hold fast" 345 000                   
7500 Forsikringspremier 4 000                       
7600 Gaver/reklame 5 000                       
7701 Styremøter/fagråd 50 000                     
7703 Andre møter 5 000                       
7770 Bank og kortgebyr 12 000                     
7790 Div. driftsutg. 5 000                       

SUM DRIFTSUTGIFTER 1 631 000                

Resultat før finans -71 300
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3103 Team RP Egenandel Fjelltur 12 000                     
3104 Team RP Egenandel Maraton 9 000                       
3106 Egenandel Extra/Hold fast prosjekt 35 000                     
3123 Medlemskontingent 2018 190 000                   
3200 Team RP - Mottatt støtte ("ekstern") 60 000                     
3401 Gaveinnt. 200 000                   
3402 Årsmøte - Arr. innt. 25 000                     
3404 Høstkonf. Arr innt. 30 000                     
3405 BUFDIR - Mottatt støtte 660 000                   
3407 Funkis 80 000                     
3408 Momskompensasjon 100 000                   
3706 Bingoinntekter 75 000                     

SUM DRIFTSINNTEKTER 1 559 700                

Konto Navn BUDSJETT 2018
5330 Styret Honorarer 40 000                     
6300 Husleie 30 000                     
6500 Int. møter/konferanser 30 000                     
6501 Nasjonale møter/konferanser 20 000                     
6551 Deltakelse div. arr. Team RP 10 000                     
6600 Medl. Kont. Utgifter 40 000                     
6700 Regnskapsfører/medl. Reg. 80 000                     
6705 Revisjon 50 000                     
6720 Honorar til ekstern hjelp 10 000                     
6800 Kontorrekvisita med mer 5 000                       
6801 RP Nytt Trykking med mer 60 000                     
6804 Data/Nettsted 80 000                     
6890 Andre kontorkostn 5 000                       
6900 Telefon/mobil 5 000                       
6901 Porto 25 000                     
7300 Infoutvalget 25 000                     
7301 Årsmøtet -utgifter 180 000                   
7302 Høstkonferansen 250 000                   
7304 Likepersonutv. m/kurs 50 000                     
7308 Team RP - Holmenkollstafetten 45 000                     
7309 Team RP - Fjelltur 50 000                     
7310 Team RP - Oslo Maraton 35 000                     
7311 Reiseutjamning 20 000                     
7312 Regionale treff 60 000                     
7317 Prosjekt "Hold fast" 345 000                   
7500 Forsikringspremier 4 000                       
7600 Gaver/reklame 5 000                       
7701 Styremøter/fagråd 50 000                     
7703 Andre møter 5 000                       
7770 Bank og kortgebyr 12 000                     
7790 Div. driftsutg. 5 000                       

SUM DRIFTSUTGIFTER 1 631 000                

Resultat før finans -71 300



RP-NYTT 2/2018   27REGNSKAP 2017 RPFN



28   RP-NYTT 2/2018 REGNSKAP 2017 RPFN



RP-NYTT 2/2018   29REGNSKAP 2017 RPFN



30   RP-NYTT 2/2018 REGNSKAP 2017 FORSKNINGSFONDET



RP-NYTT 2/2018   31REVISORBERETNING 2017 RPFN

 
  
 
 

  

 
 

 
 

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til årsmøtet i Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norges årsregnskap som viser et positivt 
aktivitetsresultat på kr 586 650. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, 
aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et 
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med de regnskapsprinsipper som beskrevet i note 
til årsregnskapet. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 



32   RP-NYTT 2/2018 REVISORBERETNING 2017, FORSKNINGSFONDET

 Uavhengig revisors beretning - 2017 - Retinitis Pigmentosa Foreningen i Norge 
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samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

 
Oslo, 28. februar 2018 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Sjur Holseter 
Statsautorisert revisor  
 

 

 
  
 
 

  

 
 

 
 

PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 
T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til styret i RP-foreningens forskningsfond 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert RP-foreningens forskningsfond’s årsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat på 
kr 258 671. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, aktivitetsregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med de regnskapsprinsipper som beskrevet i note 
til årsregnskapet. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
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Til styret i RP-foreningens forskningsfond 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert RP-foreningens forskningsfond’s årsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat på 
kr 258 671. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, aktivitetsregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2017, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med de regnskapsprinsipper som beskrevet i note 
til årsregnskapet. 

Grunnlaget for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder 
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
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samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet.  

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger. 

 
 
Oslo, 28. februar 2018 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Sjur Holseter 
Statsautorisert revisor  
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Personvernerklæring Retinitis Pigmentosa 
Foreningen i Norge

Denne personvernerklæringen gjør 
rede for vår håndtering av person-
opplysninger som samles inn for å 
utøve våre tjenester overfor medlem-
mer og andre vi jobber med. 

Behandlingsansvarlig i organisasjo-
nen er styreleder om ikke oppgaver 
er delegert. Henvendelser for innsyn, 
retting eller sletting av personopplys-
ninger kan gjøres til (kontaktinforma-
sjon her) 

Medlemskap 
Fra våre medlemmer innhenter vi 
navn, adresse, telefonnummer, fød-
selsdato og e-post adresse. Disse 
opplysningene er grunnlag for å rap-
portere på antall medlemmer for å 
motta offentlig tilskudd til drift av 
organisasjonen. I tillegg trenger vi 
kontaktinformasjon på medlemmer 
for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og 
informasjon knyttet til medlemskapet. 
Når man melder seg inn i organisa-
sjonen samtykker man til hvert enkelt 
område man tillater at organisasjonen 
bruker personopplysninger til, eksem-
pelvis medlemsblad, nyhetsbrev, 
invitasjon til arrangementer mm Ved 
avsluttet medlemskap slettes dine 
personopplysninger. 

E-post 
Du kan sende e-post til oss, men 
husk at alle virksomheter er sårbare 
for datatyveri. Du bør derfor ikke 
sende sensitivt innhold per e-post. 
Om vi mottar en slik e-post, behand-
ler vi e-posten i henhold til innhold 
og sletter den straks. 

Nyhetsbrev 
Som medlem hos oss kan du melde 
deg på som mottaker av vårt nyhets-
brev. For at vi skal kunne sende deg 
nyhetsbrev må du registrere din 
e-post adresse hos oss. Denne lag-
res i en egen database, deles ikke 
men andre og e-post adressen slet-
tes når den ikke lengre er i bruk. 

Bruk av informasjonskapsler 
(cookies) 
Nettstedet vårt bruker informasjons-
kapsler for å kartlegge besøkende 
og deres bruk. Dette gjør vi for å til-
passe og gjøre nettstedet vårt mest 
mulig relevant for våre besøkende. 
Informasjonskapslene inneholder 
ikke personopplysninger. Du kan 
selv forhindre at informasjonskapsler 
blir lagret på datamaskinen din ved å 
endre innstillinger i nettleseren. 

Påmelding kurs og arrangemen-
ter 
Via vår nettside og nyhetsbrev er det 
mulig å melde seg på kurs. I tilknyt-
ning til dette samler vi informasjon 
som navn og kontaktopplysninger i 
tillegg til allergier og behov for tilret-
teleggelse. Disse personopplysnin-
gene blir ikke brukt til andre formål 
enn å administrere arrangementet. 
Personopplysningene vil slettes etter 
endt arrangement. Vi innhenter egne 
samtykker for å kartlegge interesse 
og ønske om å motta invitasjon til 
nye arrangementer.
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Avsender:  
RP-Foreningen i Norge,  
Postboks 5900 Majorstuen,  
0308 Oslo

Se nye muligheter i 2018
Vi arrangerer mange forskjellige kurs i 2018 på syn- og mestrings-
sentrene Evenes, Solvik og Hurdal. Visste du at:

-  du kan få nyttige tips og hjelp på veien ut i arbeidslivet på et karriere-
verksted på Hurdal?

-  du kan få tilbud om kurs på Evenes syn- og mestringssenter hvor 
både små og store i familien kan delta?

-  du kan få hjelp for å endre livsstil og komme i form på et temakurs 
livsstil?

-  du har mulighet til å delta på varierte habiliteringskurs, hvor temaer 
for eksempel kan være friluftsliv/fysisk aktivitet, litteratur, iPad/
iPhone, sang/musikk eller mestringslykke?

Kriteriene for å delta på rehabiliteringskurs er de samme som for å 
få innvilget hjelpemidler. For å delta på våre habiliteringskurs er det 
ikke nødvendig at du oppfyller kriteriene for svaksynthet av WHO. Alle 
medlemmer i Norges Blindeforbund kan få plass på våre habiliterings-
kurs. Ønsker du å melde deg på, eller få mer informasjon, ta kontakt med 
Rehabiliteringsavdelingen i Oslo, telefon 23 21 50 00, eller epost; rehab.
oslo@blindeforbundet.no 

Vi sender deg gjerne  
kurskatalogen for 2018.

ANNONSE

Bli medlem i RP-foreningen! Benytt 
innmeldingsskjema på www.rpfn.no


