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800 helsearbeidere i Klepp
og Time er avhengige av 
at synshemmede Einar 
Fagerheim fungerer 
i jobben. Selv er 49-åringen
avhengig av hvit stokk.

Cornelius Munkvik tekst og foto

JÆREN: – Tenk deg hva du klarer å
se på 60 meters avstand. For å
være i nærheten av å se det sam-
me, må jeg stå fire meter unna.
Der du har en tykk og flott kabel
mellom øyet og hjernen, har jeg
en liten lampettledning.

IKT-konsulenten Einar Fager-
heim snurrer kontorstolen 180
grader og ender opp noen ganske
få centimeter fra pc-skjermen.
Han har sansen for Blindeforbun-
dets reklamekampanje hvor be-
driftsledere blir oppfordret til å
ansette blinde for å spare strøm.

– At slike reklamer er nødven-
dige, gjør meg imidlertid rasen-
de. Altfor mange synshemme-
de blir ekskludert fra arbeidslivet

på grunn av uvitenhet, manglen-
de kunnskap og ikke minst man-
gel på vilje til å legge forholdene
til rette for oss, sier han.

FIRE MULIGHETER: I 1990 begynte
Fagerheim som fysioterapeut i
Klepp kommune. 

– Vi har gode hender vi som
ikke ser så godt, sier 49-åringen
og holder hendene fremfor seg
som en fotballkeeper som redder
et skudd.

– Frem til 1980-tallet fordelte
synshemmede seg stort sett på
fire jobber. Delvis på grunn av
rådgivere. Synshemmede med
gode nok karakterer ble fysiote-
rapeuter. De som i tillegg var mu-
sikalske ble organister. De som
bare var musikalske ble piano-
stemmere, mens de som verken
hadde gode karakterer eller mu-
sikalske evner ble møbeltapetse-
rere, humrer han.

I Klepp kommune var han den
første som tok pc i bruk for å føre
journaler.

– Da resten av helseetaten be-
gynte å bruke pc, ble jeg plutselig

en ressurs. En superbruker. Da
jeg i 2001 snublet over en 3-årig
masterutdanning innen helse- og
sosialinformatikk, var jeg sikker
på at dette var veien å gå for meg.
Noe måtte jeg uansett gjøre. Jeg
var lei fysioterapien, sier Fager-
heim.

FOLK STUSSER: PC-en foran Fager-
heim er utstyrt med program
som både forstørrer skrift og som
leser opp det IKT-konsulenten
måtte markere av ord og symbo-
ler. Til venstre for skjermen har
han en lese-tv som overfører alt
som legges under kameraet til
pc-skjermen.

– Det er mange som ikke vet
dette, men pc-en var et fantastisk
hjelpemiddel for synshemmede
da den kom. For oss var de første
pc-ene en velsignelse. DOS, likte
vi godt. Oversiktlig og greit. Så
kom windows og bruk av mus... 

– Det ble mindre tekst og mer
grafikk. Det som en gang var så
greit var plutselig vanskelig for
synshemmede, men det går jo,
sier Fagerheim.

Flere stusser når de hører hva
han jobber med. 

– Men hva forventer egentlig
folk at synshemmede skal jobbe
med? spør han og smiler.

– Når det kommer til data, tror
jeg faktisk vi har et fortrinn. Jeg
forsøker å få maskinen til å gjøre
så mye som mulig for meg. Mens
de som ser normalt leter og styrer
inne på maskinene sine, har jeg
lært meg kommandoer og hurtig-
taster. Jeg vet hvordan jeg skal få
maskinen til å gjøre jobben, sier
Fagerheim fornøyd.

DATAHEMMET: Einar Fagerheim
er langt fra unik som synshem-
met IKT-konsulent.

– På ingen måte. Jeg vet i alle
fall om to andre. De har en i Sjø-
fartsdirektoratet og en annen
jobber på Universitetet i Tromsø,
sier IKT-konsulenten idet telefo-
nen ringer og han på ny snurrer
180 grader.

– Noen ganger kan jeg hjelpe
umiddelbart. Andre ganger må
jeg formidle spørsmålet videre til
dem som har support på de ulike
programmene, sier Fagerheim.

I tillegg til å hjelpe fortvilte hel-
searbeidere med deres datatrøb-
bel, holder IKT-konsulenten flere
kurs for de ansatte.

– Jeg begynner alltid kursene
med å gjøre deltakerne oppmerk-
somme på at det i mine timer
ikke har noe særlig for seg å rek-
ke opp hånden. Undrende blikk
registrerer jeg heller ikke, sier Fa-
gerheim, som like fullt mener at
han som svaksynt også har et
mellommenneskelig fortrinn i
jobben.

Sjekk lydbildeserien.

Her kommer
dataeksperten

OMSKOLERT: Altfor mange synshemmede blir ekskludert fra arbeidslivet på grunn av uvitenhet, manglende kunnskap og ikke minst mangel på vilje til å legge forholdene til rette, mener Einar 
Fagerheim. Selv valgte han å hoppe av fysioterapien for å bli IKT-konsulent.

Når det kommer til data,
tror jeg faktisk vi har 
et fortrinn. Jeg forsøker 
å få maskinen til å gjøre
så mye som mulig for
meg. ,,
Einar Fagerheim


