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Innhold

Usynlige 
synsproblemer
Alle blir fengslet av Rita Vind
holmens historie om bilturen som 
endte så fatalt, og om hennes reise 
fra syke sengen tilbake til hjemmet, 
barna og livet. Øynene og synet 
mistet hun for godt, men hvilken 
mestringshistorie den dama 
forteller! Til ettertanke og inspira
sjon… I dette bladet møter du 
henne i påskestemning sammen 
med barnebarna. 

Det er lett å se at Rita er blind. 
Ikke alle øyelidelser er like synlige, 
men de kan være både alvorlige og 
plagsomme. Man tenker nok ikke 
på muskelbunten David som en 
som har trøbbel med synet, når 
man ser ham. Han har en mindre 
kjent diagnose, keratokonus. Det er 

en lidelse på øyets overflate, 
hornhinnen, som gir synsvansker 
og varierende synsfunksjon. 

Tørre øyne er den nye folke
sykdommen. Kanskje du kjenner 
sandpapirfølelsen, du også? Hver 
femte nordmann gjør det. Men du 
kan gjøre mye selv for å forebygge 
og lindre ubehaget. De beste tørre 
øynerådene får du av øyelege Sten 
Ræder på side 10. 

God påske, og husk solbriller!
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NÆRE: Haldor gir 
mamma haptiske 
signaler på rygg, 
skulder eller over-
arm. Berøringen gir 
visuell informasjon 
som man ellers ville 
gått glipp av.

UNG BALLERINA: Berit som danser 
hjemme i Kristiansand.

Hvis du i morgen våknet opp både døv og blind, hva 
er oddsen for at du vil bli hektet på bueskyting?

Tekst og foto: Lars O. Gulbrandsen, private bilder

 D
et hendte hun følte at 
hun fløy over tregulvet på 
ballettskolen i 
Kristiansand. Venstre fot 

foran, tåspiss høyre bak, ut med 
armen. Fra hun var fem år elsket 
Berit R. Øie (52) å danse, ved å 
følge bassen i musikken og følge 
bevegelsene til de jevnaldrende 
rundt seg. Men livet som ballerina 
ble satt på pauseknapp da hun syv 
år senere ikke klarte å lese på 
munnen til læreren lenger.

Etterpå er det som om ingenting 
har stoppet henne. La gå at hun 
tidlig i livet erfarer at hørselen er 
dårlig. Da klippet mamma ut bil-
der fra Allers og andre ukeblader 
og skrev navn på bildene. Så pekte 
hun og sa ord for ord inn i øret til 
datteren på fanget. Slik lærer Berit 
både å lese og snakke. Mange år 
senere, på Briskeby videre gående 
skole for tunghørte i Oslo,  kollide-
rer hun med en lyktestolpe. At hun 
så dårlig kom som en stor 
overraskelse.

Tøff beskjed
Berit husker fortsatt besøket hos 
øyelegen på Rikshospitalet. Hun er 
19 år og har med seg mammaen 
og tanten, men de får beskjed om 
å vente utenfor mens Berit er inne 
til undersøkelse. Når hun 20 
minutter senere forteller at hun 
har diagnosen Retinis pigmentosa 
(RP), en progressiv øyesykdom som 
vil medføre blindhet før hun er 40, 
begynner damene på venterom-
met å bli ganske fortvilte.

– Jeg kan ikke huske at jeg gråt 
selv, men tror jeg tenkte at jeg fikk 
satse alt på å bli god i svømming! 
erindrer Berit når Alt om syn kom-
mer på besøk.

Senere får hun stilt diagnosen 
Usher syndrom. En sjelden tilstand 
som innebærer medfødt hørsels-
tap og synsproblemer som vil gi 
blindhet.

– Hvordan påvirket diagnosen 

deg i forhold til hvordan du la opp 
livet ditt etterpå?

– Bortsett fra norsklæreren min 
på Briskeby, som oppfordret meg 
til å lære touch-metoden på data 
mens jeg fortsatt så, fulgte jeg 
livet slik jeg hadde tenkt det: Jeg 
utdannet meg som kropps øvings-
lærer ved Norges idrettshøgskole, 
men ble utslitt av jobben som fag-
lærer fordi jeg ikke var bevisst nok 
på hørselstapet mitt. Å ikke høre 
gjør at man lett faller utenfor sosi-
alt, medgir Berit.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg 
selv var usikker på hvordan jeg 
skulle kommunisere med deg, 
ettersom jeg ikke har møtt en døv-
blind tidligere?

– For seks år siden fikk jeg innsatt 
cochleaimplantat (CI) på det høyre 
øret. Dette gjør at jeg oppfatter 
bokstaver og ord. Hvis Riksen ikke 
hadde gitt meg CI, ville jeg ha gått 
helt i veggen, blitt isolert og mine 
barn hatt en kronisk sur mamma.  
Som du ser har jeg en tolk også 
tilstede under intervjuet vårt. Ved 
hjelp av tegn i hånden får jeg 
bekreftet det jeg tror du sier via CI, 
pluss haptiske signaler. Signalene 
viser hvordan ditt kroppsspråk er, 
og ting jeg ellers går glipp av, for-
klarer hun meg.

Livet i perspektiv
– Vi leste i lokalavisen din at du 
ikke får trent fordi NAV ikke lenger 
gir støtte til tolk som ledsager?

– Som døvblind har jeg selv erfart 
hvor viktig det er med mosjon – og 
selv er jeg veldig glad i å løpe, for 
det fikk meg ut av isolasjonen. Da 
trenger man en led sager. Jeg har 
skrevet brev til myn dig hetene, og 
håper de kommer til fornuft. At jeg 
ikke har kunnet løpe på to år, gjør 
meg depri mert, sier Berit. 

– Men en gavmild haldenser har 
gitt meg en tredemølle som står 
klar på datarommet her. 
Nå skal det trenes opp!

Usher syndrom
Usher syndrom er en sjelden 
recessivt arvelig sykdom som 
innebærer medfødt hørselstap 
og synsproblemer med Retinitis 
pigmentosa som gir blindhet. 
Mange av pasientene har også 
problemer med svimmelhet. 
Det er ingen kjent behandling 
for Ushers Syndrom utover 
genetisk rådgivning. 

(Kilde: Wikipedia)

synes synd 
 på seg selv

– Livet er for kort til å 

Berit hadde dårlig hørsel – så sviktet synet:

GOD HJELP:  Taktilt tegnspråk med 
tolk Tonje Knudsen-Øy er nyttig når 
Berit ikke oppfatter hva som sies, som 
når bakgrunnsstøy forstyrrer.

>>>
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Hadde man ikke visst bedre, 
skulle man tro at tobarnsmoren så, 
for hun følger blikket mitt. I sofaen 
sitter sønnen Haldor (14) med 
høretelefoner og leser lekser på 
Ipaden, mens yngstejenta Hanne 
Sofie (8) er på rommet sitt. For 
noen år siden ble Berit skilt, og 

barnefaren bor snaue to kilometer 
unna dem i Halden. Foreldrene 
samarbeider godt.

– Hvor har du funnet styrken, når 
ting har vært vanskelig?

– Ting som går fort for seende, 
bruker jeg ofte lang tid på, men 
livet er for kort til å synes synd på 
seg selv. For meg har det vært nyt-
tig å se utfordringene i ulike per-
spektiver. Livet har bydd på mange 
store og små vendepunkt: Å gifte 
meg med Odd Erik betydde at jeg 
ikke lenger var alene. Å bære frem 
og føde to friske barn, har gitt og 
gir meg mye. Sluttføring og eksa-
men med hovedfagsstudiet var 
viktig for meg, men gav meg ingen 
status – selv med tittelen cand. 
scient, ingen jobb, absolutt ingen-
ting. Skuffende! Å løpe har alltid 
gitt meg energi; det var stort å 
fullføre New York-maraton  i 2010. 

Elsker lydbøker
I neste bevegelse fisker Berit opp 
mobilen av bukselomma.

– En ny verden åpnet seg  for meg 
med å kunne bruke Iphone for å 
høre på lydbøker lånt fra Norsk 
lyd- og blindeskriftsbibliotek (NLB). 
Siden sommeren 2015 har jeg 
pløyd gjennom mange bøker som 
har ventet på seg i 20 år! Nå leses 
«Kunsten å høre hjerteslag» av J. P. 
Sendker for tredje gang. Disse opp-
levelsene har gitt meg en bekref-
telse på det jeg har tenkt i åresvis; 
at hørsel er viktigere enn synet. 
Tøffe greier, ja. Med CI, riktig led-
ning, støyfri omgivelse  og appen 
LydHør får jeg med ca 90 prosent  
av bokas innhold. Helt fantastisk!  

– Hva vil du si om livet ditt nå?

–  Nå aksepterer jeg synsfunksjo-
nen min som den er. Jeg vokste opp 
som seende, og erklærte året 2013 
som det året jeg ble blind med lys-
sans. Nå klarer jeg å «slappe av» 
med det jeg har. Jeg oppfører meg 
som jeg kan se, og det forvirrer folk. 

Forvirrende er det kanskje også å 
høre at Berit har blitt hektet på 
bueskyting. I vinter har hun og 
datteren fått prøvd seg i den nye 
sporten, til tross for at at hun bare 
så vidt kan skimte blinken.

– Mine øyne er redusert i funk-
sjon, men jeg har fått ti ekstra øyne 
i form av fingertuppene. Fingrene 
mine kjenner raskt de ulike nyan-
ser, konsistens og temperatur som 
øynene går glipp av. Jeg bruker 
føttene også aktivt. For meg er det 
blitt en mer nyansert livstilværelse, 
sier Berit.  

Tør å ta kontakt
– Hvordan kan vi best kommuni-
sere med en som er døvblind?

– Med kunnskap, tid og tålmodig-
het. Fysisk berøring på arm eller 
skulder er uvant i norsk kultur, men 
jeg biter ikke, smiler Berit.

– Alle kan gi en klapp for «ja» og 
stryke for «nei». Hvis folk kan si 
«hallo» eller hvem de er, vet jeg at 
de er der. Jeg blir veldig glad hvis 
folk har tålmodighet, og ønsker å 
vite hvordan ha kontakt med meg, 
samtidig som jeg får vite hvordan 
jeg har kontakt med dem. Det går 
begge veier. Jeg har ikke offerrol-
len, jeg er meg og ønsker å bidra 
jeg også. Døvblinde generelt kan 
veldig mye, hvis vi får lov til å for-
telle og vise det, konstaterer Berit 
R. Øie.

Førerhund 
hjelper
Da Berit R. Øie for tre år siden 
opplevde at synstapet var så 
redusert at hun ikke lenger kunne 
orientere seg ute, ble løsningen 
førerhunden Wagner (4 år).

– Jeg hadde ingen stabil tilgang 
på ledsager i form av tolk eller 
assistenter, eller andre. En fører-
hund var for meg en løsning for 
når jeg skulle ut og gå, når jeg 
ville, forteller Berit.
   Labradoren kom til henne i juni 
2013. Nå er de uadskillige.
– Wagner er en hund som ønsker 
å ha meg som den jeg er, som sier 
ifra når det er på tide å gå ut og 
som stiller opp 100 prosent som 
førerhund når han forstår det. 
Samtidig er han veldig sosial. Det 
gir meg kronisk svart samvittig-
het fordi jeg må være så streng. 
Men slapper jeg av og lar han 
styre med det han vil, så har jeg 
ikke en førerhund lenger, men en 
veldig sosial og hengiven hund 
som gjør det han vil. Og da er 
hensikten med førerhunden 
borte, understreker Berit R. Øie. 

- Hørselen er et 
større savn enn synet

UT PÅ TUR: Berit 
har utviklet svært 
god hukommelse 
og har en fast rute 
hun går med fører-
hunden Wagner. 
Men hun drømmer 
veldig om å kunne 
løpe igjen.

SOSIAL: - Wagner er veldig   sosial. 
Det er viktig at man ikke snakker til 
førerhunden når vi er ute på tur, for 
da kan han miste fokus, forteller 
Berit.

GODE SJELER:  Tor Karlsen har på eget 
initiativ utarbeidet taktile kart, slik at 
Berit selv kan orientere seg i området 
rundt der hun bor i Halden.

IVRIGE: Berit og datteren Hanne Sofie 
debuterte i vinter som bueskyttere.  
– Jeg klarer å se den svarte platen, 
men ikke sirklene. Øvelsen er å føle 
seg fram hvilken retning jeg skal holde 
buen og pilen. Artig! sier Berit.
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Sjokoladekonfekt
(ca 25 biter)

●● 200 g mørk sjokolade
●● 200 g lys sjokolade
●● ½ dl kremfløte
●● 10 tørkede aprikoser
●● 50 pistasjenøtter, 
usaltede

1. Hakk og smelt sjokolade
sortene i vannbad, hver for 
seg. Fordel fløten.
2. Legg bakepapir i en form 

på ca 15 x 15 cm. Hell i den 
lyse sjokoladen, hell i den 
mørke, og dra en gaffel 
gjennom så den blir litt 
stripete.
3. Finhakk nøtter og apriko
ser og strø over. Trykk med 
en stekespade så de fester 
seg i sjokoladen. Sett kaldt 
i minst 2 timer. Skjær i ruter 
på 3 x 3 cm.

Marsipankyllinger
(ca 12-15 stykker)

●● 200 g marsipan, gul, rosa og 
grønn

Del marsipanen i litt større biter 
til kroppen og litt mindre til 
hodet. Form den store til en 
pærefasong, den lille til en kule. 
Fest den lille som hode på den 
tykkeste delen av kroppen. Klipp 
små hakk til stjerten. Form et lite 
nebb og sett fast.

Tips:
Hvis du bare kjøper marsipan i én 
farge, kjøp gul, og farg en liten klatt 
med rød konditorfarge til nebb.

Marsipanegg med nougat
(ca 12 egg)

●● 125 g nougat
●● 250 g mandelmasse
●● 200 g hvit sjokolade
●● 50 g mørk sjokolade
●● 12 små kakedekorasjoner

1. Skjær nougaten i terninger på 
1 x 1 cm. Kle hver terning i mandel
masse og form til et egg.
2. Hakk den hvite sjokoladen og 
smelt i vannbad. Dypp eggene i 
sjoko laden, og la dem stivne på 
bakepapir.
3. Smelt den mørke sjokoladen og 
fordel i 3 cm store klatter på bake
papir. Sett 
eggene oppå. 
Pynt med en 
liten kake
dekorasjon på 
toppen.

Mørk sjokolade inneholder masse antioksidanter,  
men fortsett å holde fast ved de mest fargerike 
grønnsakene!
Tekst: Janet Gustavsson  Foto: Erik Karlsson

Sunt – i små doser
En studie publisert i det seriøse 
tidsskriftet Chemistry Central 
viser at mørk sjokolade faktisk 
inneholder mer antioksidanter 
enn blåbær og tranebær. En 
gruppe engelske forskere har 
sammenlignet innholdet av 
antioksidanter i mørk sjoko
lade, samt fruktpulver og juice 
fra enkelte typer «superfrukt». 
Det var gjennom sine analyser 
at de fant ut at mørk sjokolade 
scoret høyest.

Wenche Frølich, professor i mat 
og ernæringsvitskap,  sier det 
er ok å spise litt mørk sjoko
lade, men at man generelt 
holder seg til grønnsaker 
propp fulle av antioksidanter, 
og som inneholder mindre 
sukker. Se etter de som er mest 
fargerike, for eksempel den 
friske og grønne brokkolien, de 
røde tomatene eller den 
mørkelilla auberginen. 

(Kilde: kk.no/forskning.no)

Påskesnadder
for synet!



Alt om syn 01/201610 Alt om syn 01/2016 11

NY VITEN: I mange år 
har man trodd at tørre 
øyne skyldtes nedsatt 
tåreproduksjon, men 
forskning viser at 
hovedårsaken er en 
annen.

 P
roblemet med tørre øyne er 
sammensatt og økende. 
Eksperter regner i dag med at 
hver femte nordmann har 

tørre øyne. Tilstanden settes blant 
annet i sammenheng med bruk av 
kontaktlinser, legemidler, ventila-
sjonsanlegg, tørr inneluft – og 
økende skjermbruk. 

– Tørre øyne er én av de vanligste 
årsakene til at vi oppsøker øyelege 
eller optiker. Tilstanden kan gi ube-
hag og synsforstyrrelser, og kan 
potensielt skade øyets overflate, sier 
øyelege Sten Ræder ved 
Tørreøyneklinikken i Oslo.

Ulike symptomer
Tørre øyne, eller tørt øye-syndrom, er 
en multifaktoriell tilstand som kan gi 
symptomer som tørrhet, sandfølelse, 
sårhet, brenning eller smerter, kløe, 
lysømfintlighet, tåreflod, varierende 
synsskarphet, røde øyne, trette øyne 
og ubehag ved bruk av kontaktlinser.

Er du én av dem som plages med tørre øyne 
og medfølgende symptomer som sårhet, 
 sandfølelse, kløe og tåreflod? 
Da er du ikke  alene. 

Tekst: Gunnar 
Omsted  

Foto: NTB Scanpix/
Shutterstock 

og privat

– Lenge trodde man at tørre øyne 
skyldtes nedsatt tåreproduksjon. 
Nyere forskning viser at tilstanden 
er langt mer kompleks enn tidli-
gere antatt og at hovedårsaken er 
sykdomsforandringer i øyelokke-
nes talgkjertler som gjør at mindre 
fettstoffer skilles ut. Dette fører til 
økt fordampning av tårefilmen, 
forklarer Ræder. Videre er tørre 
øyne i regelen en betennelsestil-
stand som kan føre til celleskade 
på øyets overflate. 

Behandlingen blir i stor grad 
skreddersydd etter årsaker og grad 
av plager.

– Pasienter med sykdomsforand-
ringer i øyelokkene, får utfyllende 
råd om øyelokkshygiene, varme 
omslag og massasje for å frigi fett-
stoffene som øynene trenger. 
Videre vil pasientene ofte trenge 
kunstig tårevæske, betennelses-
dempende medikamenter og anti-
biotika i en begrenset periode. 

Pasienter med nedsatt tåre-
produksjon kan få innsatt tåre-
plugger som hindrer avløp av 
tårevæske fra øyekroken. I enkelte 
tilfeller kan kirurgi være aktuelt, 
sier Ræder.

Nye medikamenter
Tørreøyneklinikken deltar i disse 
dager i en multisenterstudie i regi 
av det franske legemiddelselska-
pet Iris Pharma/MC2 Biotek, for 
behandling av moderat til alvorlig 
grad av tørre øyne. Det nye medi-
kamentet består av virkestoffet 
ciklosporin og virker primært ved å 
hemme betennelse og celledød. 
Studien ønsker å avdekke om den 
nye formuleringen er bedre enn 
andre alternativer på markedet. 

– Ved å delta i denne studien 
håper vi å kunne bidra til et enda 
bedre tilbud for dem som er mode-
rat til sterkt plaget av tørre øyne, 
sier Ræder. 

I mange år var ciklosporin kun 
kommersielt tilgjengelig som 
medikamentet Restasis (Allergan) 
med en omsetning på over én 
 milliard dollar per år i USA. 
 Medi ka men tet har fremdeles ikke 
markeds føringstillatelse i Europa, 
hvilket innebærer at øyelegen må 
søke om registreringsfritak. Etter 
at patentbeskyttelsen på Restasis 
utløp, har det japanske lege-
middel firmaet Santen fått mar-
kedsføringstillatelse for sin 
ciklosporinformulering, Ikervis, og 
nå utprøver altså Iris Pharma/MC2 
Biotek sin variant. Øyelege Ræder 
tror det er positivt at det nå er 
flere aktører på markedet.

– I denne studien ønsker vi å 
inkludere 20–30 pasienter med 
moderat til alvorlig grad av tørre 
øyne. Målet med behandlingen er 
å dempe betennelsen og stabili-
sere tilstanden, avslutter Ræder.

Visste du at…?
 Tørre øyne oppstår ofte på 
grunn av økt fordampning av 
tårefilmen som følge av skjerm-
bruk. Fordampningen kan  redu -
seres ved å tilpasse skjermen, 
bordet og stolen etter brukeren. 
 For noen kan nettbrett i stedet 
for PC være et bedre alternativ. 
Blikket rettes da ned slik at 
øyeåpningen blir mindre. 
 Tørre øyne på grunn av økt 
fordampning av tårefilmen kan 
forekomme i inneklima med lav 
luftfuktighet og høy luftgjen-
nomstrømning. Generelt anbefa-
les en innendørs luftfuktighet på 
20–40 prosent. Andre tiltak kan 
være å øke luftfuktigheten ved å 
bruke luftfukter, vanne plantene i 
huset ekstra, eller koke vann uten 
avtrekk.

tørre 
    øyne

Spennende forskning:  Rammer 
1 av 5

EKSPERT: Situasjonsbetinget tørre øyne er normalt. Langt mer alvorlig er 
det når det er indre årsaker til tørre øyne – som for eksempel alvorlige 
sykdomsforandringer i øyelokkenes talgkjertler eller autoimmune syk-
dommer som  Sjøgrens syndrom, sier lege Sten Ræder.

Kilde: Tørreøyneklinikken og Norsk 
oftalmologisk forening (NOF).

TESTER NY HJELP

MOT TØRRE ØYNE

Tester ny hjelp mot
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UTGANGSSTILLING: 
Stå oppreist med føttene på strikken, litt bredere enn en 
skulderbreddes avstand. Den andre enden av strikken skal 
over ryggen/nakken, slik at strikken hviler over skuldrene. 
Hold brystet høyt og ryggen i naturlig posisjon. Blikket 
rettes fremover og oppover. Kroppsvekten skal være likt 
fordelt på begge føttene. 

UTFØRELSE: 
Trekk hoftene bakover og hold ryggen i naturlig posisjon, 
samtidig som knærne bøyes til lårene er parallelle med 
gulvet og ryggen danner 45 graders vinkel med gulvet. All 
bevegelse skal skje i hofte- og kneleddene. Knærne skal 
stikke litt frem og befinne seg rett over tærne. Brystet og 
hodet holdes høyt. 

UTGANGSSTILLING: 
Stå oppreist med føttene midt på strikken, 
litt bredere enn en skulderbreddes avstand, 
og med en ende av strikken i hver hånd. Hold 
armene langs siden. Det skal være en svak 
bøy i albuene og knærne. Ha grepet om 
strikken slik at håndflatene vender innover 
mot lårene.

UTFØRELSE: 
Løft hendene ut til sidene til de er i vannrett 
posisjon. Håndflatene skal vende ned mot 
gulvet, og armene skal være lett bøyd. 

UTGANGSSTILLING: 
Stå oppreist med føttene midt 
på strikken, litt bredere enn en 
skulderbreddes avstand, og 
med en ende av strikken i hver 
hånd. Hold armene langs siden. 
Knærne skal være lett bøyde, 
brystet opp og skuldrene lave. 
Hold armene strake og håndfla-
tene skal vende fremover.

UTFØRELSE: 
Pust ut, og løft endene av 
strikken. Vri hendene slik at 
tomlene peker utover når 
hendene løftes. Albuene skal 
hele tiden holdes tett inntil 
kroppen. Avslutt med hånd-
flatene vendt rett mot skulder-
leddene. Pust inn og før strik - 
ken langsomt og kontrollert 
tilbake til utgangsstillingen. 

Synet er en viktig støttespiller når kroppen er i aktivitet, men 
godt syn er ingen forutsetning for en god treningsøkt. Spesielt 
styrketrening er det lett å gjøre – uansett synsutfordring!

Tekst: Ole Petter Anfinsen 
Foto: Gunnar Omsted

 D
en berømte «dørstokk
mila» føles ofte enda len
ger å gå etter at synet 
svikter. Så hvorfor ikke 

legge inn en treningsøkt på stue
gulvet en gang i blant? De fleste av 
oss er e nige i at trening er godt for 
både vår fysiske og psykiske helse. 
Og her er styrketrening intet unn
tak. Det er veldig viktig for å bygge 
en sterk og sunn kropp du skal ha 
livet ut, men også for å unngå ska
der og slitasje. 

Det finnes et mangfold av øvel
ser å velge mellom for hver mus
kelgruppe, og for et fullverdig 
treningsprogram kreves det flere 
øvelser enn de som vises her. 
Likevel – med disse fire øvelsene 
som med enkelhet kan utføres i 
hjemmet, uten tilgang på store 
mengder utstyr, vil du både styrke 
og bygge muskulatur. Det eneste 
som kreves for å utføre øvelsene, 
er én eller flere strikker (gjerne 
med ulik belastning). Disse får du 

kjøpt i de fleste forretninger som 
selger treningsutstyr.  

Hver øvelse gjøres tre ganger 
med 10–12 repetisjoner. Klarer du 
flere enn dette? Da kan du øke 
belastningen! 

Kilde for øvelsesbeskrivelser: 
«Anatomy of Exercise – A trainer`s 
inside guide to your workout», Pat 
Manocchia, 2007. 

Styrketrening 
i hjemmet

Sett deg et treningsmål: 
Fitnessutøver og 

treningsveileder Ole Petter 
Anfinsen viser deg fire 
øvelser som vil gjøre 

deg sterkere.  

Se, det nytter!

Bicepscurl
UTGANGSSTILLING: 
Stå oppreist med føttene midt på strikken, litt bredere 
enn en skulderbreddes avstand, og med en ende av 
strikken i hver hånd. Løft hendene med strikken og hold 
dem parallelle med kragebeinet og litt bredere enn en 
skulderbredde. Albuene skal peke ned mot gulvet, og 
håndflatene skal vende bort fra kroppen. Hold ryggen i 
naturlig posisjon og se rett frem. Trekk inn magen og hold 
brystet høyt. 

UTFØRELSE: 
Pust ut, samtidig som du skyver håndflatene rett opp mot 
taket. Hold skulderbladene lave. 

Skulderpress 

Knebøy

Sidehev 
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EKSPERT:  
Hanne-
Mari 
Schiøtz 
Thorud.

 F
ra naturens side er ikke øyet 
konstruert for langvarige 
synsoppgaver på nært hold. 
Arbeid ved dataskjerm krever 

mer av øynene våre fordi det er 
knyttet til kort synsavstand og lite 
synsfelt. Øyet hviler nemlig best 
når blikket fokuseres på lengre 
avstand, og hvis det ikke gis mulig-
heter for variasjon eller hvile, kan 
dette på sikt føre til helseplager.

Ifølge førsteamanuensis Hanne-
Mari Schiøtz Thorud ved Institutt 
for optometri og synsvitenskap 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge, får 
så godt som alle plager bare de 
sitter lenge nok foran skjermen. 

Forskningen har ikke påvist at 
omfattende skjermbruk fører til 
øyeskader eller øyesykdommer, 
men vi vet at det kan føre til plager 
som vonde og såre øyne, synstrett-
het, tørre øyne, fokuseringsproble-
mer, uklart syn og dobbeltsyn. I 
tillegg krever fiksering av blikket 
en stabilisering av hodet som kan 
gi muskelspenninger, svimmelhet 
og hodepine. 

Heldigvis er det mye du kan gjøre 
for å forbedre dine PC-øyne, eller 
forebygge plager. Schiøtz Thorud 
har jobbet med skjermplager i 
flere år, og deler her gode råd som 
kan bedre din arbeidshverdag: 

Stillesitting foran en dataskjerm  
kan gi utslag i både øy eplager og stiv 
 nakke – men  heldigvis er det mye  
du kan gjøre for å forebygge plager. 

Tekst: Gunnar Omsted  
Foto: NTB Scanpix/Shutterstock og  privat

Visste du at du 
kan få  briller av jobben? 
Halvparten av oss som tilbringer arbeidsdagen 
foran en skjerm, er ikke klar over at vi kan få 
databrille betalt av jobben. 

En fersk undersøkelse viser at rettigheten til 
databriller betalt av jobben, er ukjent for mange 
nordmenn. Faktisk har 48 prosent ikke hørt om 
den, ifølge spørreundersøkelsen YouGov har gjort 
for Norges Optikerforbund. Det skriver fagbladet 
Optikeren. 

– Det er overraskende mange som ikke vet om 
denne over 20 år gamle bestemmelsen. Mange 
arbeidsgivere er nok heller ikke klar over den, sier 
generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges 
Optikerforbund. 

Det er dersom du har behov for andre briller enn 
de du bruker til daglig når du sitter foran skjerm, 
at arbeidsgiver har et ansvar. Også de som ikke 
bruker briller fast kan få databrille dekket av 
arbeidsgiver. Hos yngre kan det for eksempel dreie 
seg om korrigering av svak langsynthet eller 
skjeve hornhinner som byr på problemer ved 
skjermarbeid. En databrille vil som oftest være 
tilpasset avstanden til dataskjermen.

Behovet for en databrille avgjøres av optiker. 
Også undersøkelsen skal dekkes av arbeidsgiver. 
Og dersom sjefen lurer på hvor du har dette fra, 
finner du bestemmelsen hjemlet som en forskrift 
fra Arbeids- og sosialdepartementet.

Kilde: Optikeren 6/2015

Gode tips 

DET ENKLE ER OFTE 
DET BESTE: Ta korte, 
hyppige pauser i 
arbeidet. Fokuser 
blikket på noe 
annet, gjerne litt 
lenger unna, slik at 
øyemusklene får 
variasjon. Strekk 
litt på kroppen og 
hvil synet. 

for dine 
PC-øyne

EKSPERT-RÅD

 Ta en synstest hos optiker. 
Manglende eller feil briller kan 
gi øyeplager, hodepine og 
muskel- og skjelettplager, som 
for eksempel vondt i nakken.

 Ta pauser og beveg deg. 

 La øynene slappe av: Øynene 
trenger også hvile – de er ikke 
laget for å se på noe nært over 
lengre tid. Når øynene slapper 
av, hviler man også nakken, skul-
drene og ryggen. For å få øynene 
til å slappe av, må du løfte blik-
ket og se på noe langt unna. 

 Sørg for at du har god belysning. 
Belysning på skjermen og i rom-
met bør være god, jevn og stå i 
forhold til hverandre. For lite 

eller for mye lys gjør at øynene 
må anstrenge seg enda mer, og 
plagene kan komme raskere.

 Unngå blending og reflekser i 
skjermen. Sørg for at det ikke er 
sjenerende reflekser i skjermen 
og arbeidsbordet fra for eksem-
pel takbelysning, eller fra 
vinduer. 

 Sørg for riktig plassering av 
skjermen. Skjermen bør være 
omkring en armlengdes avstand 
unna. Blikket skal være rettet 

skrått nedover når du ser på 
skjermen, for å avlaste nakken og 
unngå tørre øyne.

 Unngå for små detaljer på skjer-
men. Jo mindre skrift og bilder, jo 
mer anstrengende for øyne og 
kropp.

 Husk god arbeids-/sittestilling. 

 Ikke glem å blunke. Når du kon-
sentrerer deg og ser på en skjerm, 
går blunkefrekvensen ned og du 
er mer utsatt for tørre øyne.
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Har du diabetes og synsproblemer?

75 000 personer har nedsatt syn på grunn av diabetes 

Diabetesforbundet jobber for at synsproblemer skal oppdages 

tidligere, og at personer med diabetes skal få bedre oppfølging. 

Som medlem får du oppdatert informasjon om diabetes, og du 

bidrar også til å støtte diabetesforskning. 

Diabetesforbundet jobber for deg

Vi tilbyr nå Diabetesforbundets medlemsforsikring som ny 

medlemsfordel! Meld deg inn, og få to måneder kostnadsfri 

ulykkesforsikring til en verdi av 226 kroner. 

Meld deg inn på 
diabetes.no, eller 

send sms «diabetes» 
til 1960 D

esign
: w

w
w

.b
ly.as
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Endelig bedre syn!

 

Natur SM og ditt navn og adresse til 1963
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Øynene dine 
kan styrkes med Syn-Max™

Hva er Syn-Max™, og hvem trenger det? Øynene er sv
kompliserte sanseSyn-Max™ er høykonsentrert næring for øynene dine. 

Øynene er et av kroppens mest komplekse organer og er 
helt avhengige av de rette næringsemnene for å fungere godt. 
Dette gjelder særlig for alle over 50 år.

Dersom du eller noen i din familie har dårlig syn, 
kan Syn-Max™ være det du eller dere trenger. 
Øynene våre har et helt spesielt behov for næringsstoffer
som ofte kan være vanskelig å tilfredsstille gjennom 
vanlig kost. Særlig dersom synet allerede er svekket.

Ikke bare for øynene
Du som aldri har hatt problemer med øynene, vil også ha utbytte av Syn-Max™. 
Mange mennesker har et dårlig mørkesyn uten at de selv vet det. Dette kan føre til 
dårligere kjøreferdigheter på kvelden eller vanskeligheter med å lese når lyset er svakt. 
Ofte er dette første signal på at synet er i ferd med å svekkes. Syn-Max™ tilfører øynene 
dine de viktigste stoffene de trenger for å være sunne og friske. 
Syn-Max™ er din beste forsikring mot å ødelegge øynene dine. 
Dersom du bruker Syn-Max™ hver dag, øker du sjansen for at du vil ha et godt syn hele livet. 

SynMax DM Alt om Syn 2016.qxp_SynMed DM  26.01.16  14:32  Side 3

Øynene dine 
kan styrkes med Syn-Max™

Hva er Syn-Max™, og hvem trenger det? Skreddersydd for øynene dine!
Dette inneholder Syn-Max™:

Lutein: Lutein er en meget kraftig antioksydant. Lutein er også en av de 
viktigste pigmentene i netthinnen. En sunn og frisk netthinne er vesentlig 
for å opprettholde et godt syn. Mangel på lutein fører til svekket skarphet i
synet. Luteinet i Syn-Max™ er hentet fra økologisk dyrket Chlorella-alger.
DHA: Dette er en fettsyre som finnes bl.a. i fet fisk. Vi tilsetter den 
i Syn-Max™ fordi den øker kroppens evne til å ta opp Lutein. I tillegg er
DHA gunstig for blodårene og hjelper til å holde øyet mykt og fleksibelt.
Zeaxanthin: Dette er et karotenoid fra alger og enkelte grønnsaker.
Stadig flere studier viser Zeaxanthin sin fantastiske evne til å reversere 
alle slags aldersskader på øynene.
Astaxanthin: Dette kraftige antioksidantet utvinnes fra mikroalger.
Astaxanthin beskytter alle kroppens celler mot skader fra stress og ytre
påvirkning. For øyet er Astaxanthin styrkende og revitaliserende.
Spirulina: Syn-Max™ inneholder ren økologisk Spirulina-alge.
Spirulina er svært rik på mineraler, vitaminer, aminosyrer og karotenoide
plantestoffer. 
Vitamin A: Dette er et svært viktig vitamin for øyets helse. 
Viktig for en frisk retina (blodtilførselen til øyet). 

  svært
 nseorganer:
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Svarsending
4182

Jeg ønsker å styrke synet! Jeg vil derfor prøve Syn-Max™ i 1 måned gratis. 
Jeg betaler kun porto kr. 69,-. Hvis jeg er fornøyd og ikke avbestiller 
Syn-Max™, betaler jeg kun kr. 199,-/måned inklusiv porto.

Gratis prøve!

Navn: _____________________________________________________

Adresse: ___________________________________________________

Postnr.: _______ Poststed:____________________________________

Syn-Max™ øyekapsler!
Styrker synet på naturlig vis.
Nå kan du prøve nyheten Syn-Max™ gratis!
Syn-Max™ er siste generasjon styrkende
naturmedisin for øynene. Den inneholder de best 

dokumenterte naturmidlene i en ideell kombinasjon.
Syn-Max™ baserer seg kun på seriøs forskning og bare 
de aller beste råvarer er benyttet. Syn-Max™ kan brukes 
sammen med alle medisiner, og påvirker ikke virkningen av disse.

Du vil oppleve at synet bedres med Syn-Max™. Hvis ikke får du pengene tilbake.
Hvis du starter med Syn-Max™ nå, reduserer du risikoen for at du får ødelagt synet ditt, 
med alle de problemer og utgifter det medfører. Syn-Max™ hjelper øynene å reparere seg selv.

GAVE:  
Leselampe til alle!

- kan festes på bøker m.m.

Henrik Ramstad
Daglig leder i Naturhuset

Garanti!

Henrik Ramstad
Homeopat NAN

SMS-bestilling: 

Natur SM og ditt navn og adresse til 1963
SMS

natur SM

navn, adresse

og bestilling

til 1963

Send inn dette kortet, eller ring oss på:67 13 90 90
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Slik gjør du:
Setningen i den gule rammen i kryssordet er 
løsningen på vår oppgave. Send på mail til 
altomsyn@blindeforbundet.no eller på et 
postkort til Norges Blindeforbund, Att: Alt om 
syn, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.
Svarfrist: 15. april.

Vinn bok 
for alle sesonger!
«Min egen kjøkkenkalender» er 
full av inspirasjon og inneholder 
oppskrifter og tips til årets ulike 
sesonger. Les mer på allerbok.no. 
Vi trekker tre vinnere!
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KUN FOR ERFARNE: Her viser David øvelsen «Human 
flag», der han låser skuldrene med nederste armen 
og drar  til seg kroppen med v enstre arm.

Etter et basketak ble David Ulfengs 
 øyesykdom helt  tilfeldig oppdaget. 

Tekst: Lars O Gulbrandsen Foto: Curt Hjertstedt og privat

 L
ørdag kveld: David er på byen 
i Fredriksstad og havner i et 
basketak. Søndag formiddag: 
David  sitter i sofaen hjemme 

og opplever at blikket flimrer når 
han ser på pc-en.

– Jeg var overbevist om at volds-
epi soden var årsaken til at jeg 
plutselig ikke klarte å fokusere og 
manglet sidesyn. Men legen på 
sykehuset var uenig og konstaterte 
at jeg hadde båret på øyesykdom-
men keratokonus i flere år, fortel-
ler David Holme Ulfeng (27).

  Personer med keratokonus opp-
lever at hornhinnen blir tynnere, 

og at den til slutt kan briste.  I tid-
lig stadium kan man korrigere syk-
dommen med spesielle kontakt - 
linser eller ved et kirurgisk inngrep. 
Men ingen av disse alternativene 
har fungert helt for David.  Legene 
fortalte at han var avhengig av en 
ny hornhinne – fra en donor – for 
å redde synet på høyre øyet.

Dårlig dybdesyn
– Operasjonen skjedde på Ullevål 
sykehus i november, og jeg er glad 
for den fine oppfølgingen jeg har 
fått. Det jeg har sett mest 
fram til, er å få gjort noe 

Keratokonus
En tilstand der hornhinnen har en 
mer spiss form enn vanlig. Dette 
medfører nærsynthet og skjev 
hornhinne. I de fleste tilfeller kan 
man oppnå godt syn med briller 
eller linser. I noen tilfeller kreves 
inngrep, enten i form av at 
hornhinnen «herdes» (cross-lin-
king), implantasjon av plastringer 
i hornhinnen eller hornhinne-
transplantasjon. I noen tilfeller er 
tilstanden arvelig.

(Kilde: Oslo Universitetssykehus)

Mannen som 
klatret til topps 

uten dybdesyn

VIL LEVE LIVET: 
– Jeg må forholde 
meg til mangel på 
dybdesyn, men 
det er mye jeg kan 
gjøre ut av livet 
likevel, sier sym-
patiske David 
 Holme Ulfeng.

David måtte få ny hornhinne:

VIST PÅ TV:  I Arne Hjeltnes' 
program «Fly med oss» på 
TV 2 kunne man se David 
ligge i posisjon «Backlever» 
– etter å ha unnagjort seks 
måneders trening først!

MASSE TRENING: Under en 
«Straddle Planche» låser man 
albuene og skuldrene, for så  
å aktivere ryggen og magen.  
– Da er det viktig å lene seg 
så langt frem man klarer for 
å finne balansen, sier David.

>>>
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Slik fikk 
David hjelp
Som med David Ulfeng, er 
mange personer med keratoko-
nus avhengige av en ny horn-
hinne fra en donor for å beholde 
synet. Davids nye hornhinne 
kommer fra en donor som døde 
maks fire uker før operasjonen. 
Imidlertid er det i Norge i dag 
mangel på donorhornhinner, og 
et betydelig antall må derfor 
importeres. 

– Omkring 30 prosent av 
hornhinnene som transplanteres 
ved Øyeavdelingen på Oslo 
universitetssykehus, må impor-
teres, sier overlege Liv Drolsum 
ved Oslo universitetssykehus 
Ullevål.

Det var Drolsum som opererte 
David i november, og hun 
forteller at selve operasjonen er 
relativt ukomplisert, og tar rundt 
45 minutter. Etterpå kan pasien-
ten reise hjem.

– Alternativet til å få ny horn-
hinne er ofte et liv som sterkt 
svaksynt eller blind, sier hun.

Da David ble operert, brukte 
Drolsum og hennes team en 
lasermaskin som kuttet vekk den 
gamle hornhinnen, før donorhin-
nen ble sydd på. Lasermaskinen 
gjør at matchen mellom donor 
og mottaker blir så god som 
mulig. En transplantert horn-
hinne kan vare i opptil 40 år,  
men gjennomsnittet ligger på 
15–20 år. 

– Det er liten avstøtningsfare 
sammenlignet med organ trans-
plan tasjon, og øyedråper med 
kortison er eneste etterbehand-
ling, forklarer Drolsum.

Hornhinnetransplantasjon er 
faktisk den hyppigst utførte 
formen for transplantasjon i 
verden. Årlig utføres i overkant 
av 300 slike operasjoner i Norge.

GODE 
 STØTTESPILLERE:  
– Mamma har støttet 
meg gjennom tøffe 
tider og gode tider. 
Hun og lillesøster 
Christine (19) betyr 
veldig mye for meg, 
sier David.

med mitt utrolig dårlige dybdesyn.  
Hvis jeg skal tenne på et stearinlys, 
har jeg tidligere bommet med fem 
centimeter, forklarer David.

  – Hvordan har du da fått til  
akrobatikk på alle slags apparater?

– Ved at jeg holder meg til stanga 
og ikke hopper rundt, slik andre 
som holder på med sporten «street 
workout» gjerne gjør. Mangel på 
dybdesyn gjør at jeg heller aldri 
har fått tatt sertifikatet, for det er 
så vanskelig å bedømme avstand.

Tar alt som det kommer
På Davids Facebook-side mangler 
det ikke på heftige bilder av den 
råsterke 27-åringen. Tusenvis av 
timers trening ligger bak.

– Alt er litt tilfeldig. Jeg så noen 
innslag med denne sporten på 
Youtube da jeg var 25 år gammel, 
og bestemte meg der og da for å ta 
tak i livet mitt, og ha noe menings-

fylt å gjøre på fritiden. Målet er 
å hjelpe ungdom med litt tøff bak-
grunn, fordi jeg hadde selv mine 
utfordringer å slite med, sier David.

– Hva tenker du om dine egne 
synsutfordringer?

– Øyesykdommen min ble opp-
daget ved en tilfeldighet, og jeg 
tenker at jeg har vært heldig med  hjel - 
pen etterpå.  Fremdeles er dette 
i startfasen etter hornhinnetrans-
plantasjonen. Akkurat nå føler jeg 
at jeg kanskje ser ti prosent bedre 
enn før. Det er fortsatt litt krevende.

– Er det rart å tenke på at du har 
fått hornhinnen fra et annet 
menneske?

– Nei, det tenker jeg ikke på. Jeg 
blir tett fulgt opp av Ullevål syke-
hus, og tar alt som det kommer. 
Uansett gjelder ett motto: Å for-
søke å være den beste versjonen av 
meg selv!

BEHANDLING:  – Jeg har vært på en rekke behandlinger ved Ullevål sykehus, og 
det er betryggende å oppleve hvor flinke de er. Jeg er også heldig som slapp 
å vente lenge på hornhinnetransplantasjon, sier David.
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 D
et er tidlig mandag mor
gen i oktober på sykehu
set i Bungo lengst nord i 
Angola, på grensen til Den 

demokratiske republikken Kongo. 
Ines Kiola (30) har kommet til øye
klinikken denne dagen sammen 
med et femtitalls andre personer 
med ulike øyesykdommer. Ines, 
som studerer pedagogikk ved det 

lokale universitetet i provins
hoved staden Uíge, forteller at hun 
har en hinne som brer seg over det 
høyre øyet. Sakte, men sikkert har 
den vokst innover hornhinnen og 
gjort det vanskeligere å se. 

– Symptomene begynte for cirka 
ett år siden. Det har ikke vært  
tegn på bedring, og det er blitt 
vanskelig å lese og studere, 

 forklarer Ines før hun skal opereres. 
Etter råd fra lokalt helseper so

nell, bestemte Ines seg for å opp
søke øyeklinikken i Bungo, som 
drives av Norges Blindeforbund 
i sam arbeid med regionale 
helsemyndigheter.

Kritisk mangel på øyeleger
Angola har svært få øyeleger og 
kun et par øyeklinikker. Dermed får 
store deler av befolkningen ikke 
det øyehelsetilbudet de har behov 
for, og mange blir unødvendig 
blinde. Manglende øyehelsetilbud 
er et omfattende globalt problem, 
og Verdens Helseorganisasjon 
(WHO) regner med fire av fem til

En ukomplisert øyeoperasjon gjør det mulig for Ines Kiola 
(30) å gjenoppta lærerstudiene for fullt. Mange flere i 
Angola kunne ha  vært reddet fra unødvendig blindhet.

Tekst og foto: Geir Finstad

feller av blindhet kunne vært unn
gått dersom behandling hadde 
vært tilgjengelig, eller startet 
tidsnok. 

Øyelege Kausal Dhingra, som er 
lønnet av Norges Blindeforbund og 
jobber på klinikken i Bungo, fortel
ler at vanlige årsaker til synshem
ning i Angola er grå stær, grønn 
stær og trakoma, samt underernæ
ring og komplikasjoner som følge 
av meslinger og vitamin Amangel.

– Alle disse lidelsene blir under
søkt og behandlet ved øyeklinik
ken i Bungo. Behandlingen, 
inkludert øyeoperasjoner, er gratis. 
Pasientene kommer ikke bare fra 
hele Angola, men også fra nabo

landene for å få behandling her, 
forteller dr. Dhingra. Øyelegen har 
selv lang erfaring som kirurg fra 
Mosambik, Kenya og Kongo, i til
legg til hjemlandet India.

I tillegg til behandling og utde
ling av briller, er målet for Blinde
forbundets øyehelseprosjekt i 
Bungo å besøke lokale sykehus og 
skoler for å informere om god øye
helse, utføre øyeundersøkelser, 
samt å dele ut vitamin A til 
skolebarn.  

Mange får hjelp 
Ines Kiola er én av mange som det 
er mulig å behandle med godt 
resultat. Når det er hennes tur til 

å undersøkes på øyeklinikken i 
Bungo, kan dr. Dhingra fastslå at 
hun har en godartet svulst på øyet 
(en såkalt pterygium). Operasjon 
av en slik svulst er en enkel prose
dyre, og selv med mange akutte 
tilfeller, finner øyelegen en opera
sjonstime allerede to dager senere. 

– Den viktigste drivkraften i 
arbeidet her, er omsorg for pasien
tene og det samfunnsansvaret 
som ligger i å tilby gratis øyeopera
sjoner og annen behandling i en 
region og et land som trenger det 
så sterkt, sier dr. Dhingra.  

Mens operasjonen på Ines bare 
var én av mange for dr. Dhingra, 
betyr den et nytt liv for Ines. 

Blinde forbundet 
i Angola:  
 Norges Blindeforbund 
driver øyeklinikker i samar
beid med lokale helsemyn
digheter i Angola, Lesotho 
og Mosambik i Afrika, og i 
Nepal i Asia. Videre samar
beider Blindeforbundet med 
Det indiske blindeforbundet 
(AICB) for å sikre øyeunder
søkelser og behandling i 
India.
 Blindeforbundet samar
beider også med nasjonale 
blindeforbund i en rekke 
afrikanske og asiatiske land 
og yter bistand til rehabilite
ring, arbeidstrening og 
organisasjonsstyrking.
 Blindeforbundet startet 
sitt internasjonale bistands
arbeid allerede i 1978. I dag 
kommer bistandsmidlene 
hovedsakelig fra den norske 
stat, gjennom Norad, men 
også fra Blindeforbundets 
eget iCareinitiativ.
Les mer på blindeforbundet.no

 og icare.no. 

Nytt syn 

Blindeforbundet kjemper mot unødvendig blindhet

FIKK HJELP: Øyelege Kausal Dhingra, 
som jobber for Norges Blindeforbund 
i Angola, konstaterer at 30-åringen 
Ines Kiola har en godartet svulst på 
øyet. En rask operasjon sørger for at 
Ines igjen har normalt syn. 

ETTERSPURT: Angola har svært få øyeklinikker, slik som 
den Norges Blindeforbund har bidratt til å opprette i 
Bungo nord i landet.

gir nye muligheter 
for Ines (30)

Vi besøker 
Angola
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Nærsynt av 
 nærarbeid?

?Broren min er nyutdannet 
lege og forteller at flere av 
hans medstudenter er blitt 

nærsynte etter et intenst forhold 
til faglitteraturen over mange år. 
Han hevder dessuten at det er 
flere med høyere utdanning som 
er brillebrukere. Stemmer dette, og 
hvorfor er det slik? Og hva med 
den omfattende nettbrett- og 
smarttelefonbruken vi ser overalt 
– fører det til flere nærsynte?

Mvh Petter

!Det er svært omdiskutert om 
omfattende nærarbeid fører til 
at flere blir nærsynte. Vi vet 

ennå ikke hva årsaks sam men  - 

hen gen er for hvorfor en person 
blir nærsynt. Det vi vet er at 
disponering for nærsynthet i stor 
grad er arvelig. Internasjonale 
studier viser at det er forskjeller i 
forekomst av nærsynthet mellom 
ulike etnisiteter, selv om elevene 
vokser opp side om side, går på 
samme skole og bruker like mye 
tid på nærarbeid. Det er derfor 
mulig at om du er disponert for 
å bli nærsynt, så kan omfattende 
nærarbeid i større grad gjøre deg 
nærsynt. Om du ikke er disponert, 
så er det ikke så avgjørende hva du 
gjør; du vil ikke bli nærsynt.

Omfattende nærarbeid kan føre 
til at øyemuskulaturen låser seg. 
Det vil si at evnen til å fokusere på 
ulike avstander blir svekket, og en 
greier ikke å slappe av i øyet når en 
ser på avstand. Dette er falsk 
nærsynthet. Det er derfor avgjør-
ende at barn, tenåringer og 
studenter blir gitt en øyedråpe for 
å få øyemuskulaturen til å slappe 
av når behov for briller skal under - 
søkes hos optiker. Da vil falsk 
nærsynthet avdekkes. Bruk av 
øyedråpe ved synsundersøkelse er 
også viktig ved langsynthet, fordi 
langsynthet ellers kan være 
vanskelig å avdekke. En person 
som er langsynt kan gå igjennom 
skolen uten å ha den brillen han/
hun trenger for å kunne yte sitt 
beste på skolen. Studier fra USA 
viser at ukorrigert langsynthet 
medfører at en gjør det dårligere 
på skolen. Det kan bety at perso- 
ner med ukorrigert langsynthet 
kan ha falt av lasset når vi kommer 
til høyere utdanning. Det vil si at 
det er mer sannsynlig at personer 
som begynner på høyere utdan- 
ning enten allerede har en brille 
for langsynthet/nærsynthet, eller 

at de er disponert for å bli nær- 
synte.

Det er viktig å være klar over at 
nærsynthet er mindre vanlig i 
Norge sammenlignet med for 
eksempel land i Asia. Studier, 
som vi er i gang med i Sørøst-
Norge, viser at langsynthet er 
vanligere enn nærsynthet og 
færre enn 20 prosent av etnisk 
norske tenåringer er nærsynte. 
Det er betydelig lavere enn for 
eksempel i Singapore, hvor flere 
enn 75 prosent av etnisk 
kinesiske tenåringer er nærsynte.

Mvh Rigmor
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Lurer du på noe om synet eller 
øyesykdommer, kan Alt om syn 
hjelpe deg. Professor Tor Paaske 
Utheim er spesialist i øyesyk-
dommer og svarer fast på 
spørsmål fra lesere. I denne 
utgaven har vi også med optiker 
og professor Rigmor C. Baraas 
fra Høgskolen i Sørøst-Norge. 
Send e-post til 
altomsyn@blindeforbundet.no.

Santen Norge • Postboks 43 • 3166 Tolvsrød
Tlf 33 32 98 02 • www.santen.no • info@santen.no

Virker på alle tårefi lmens 3 lag.

Konserveringfrie øyedråper på 
fl aske.

Kan brukes sammen med alle 
typer kontaktlinser.

Kjøpes på apoteket.

Øyedråper som gir umiddelbar lindring 
for øyne som svir og føles tørre

Virker på alle tårefi lmens 3 lag.

for øyne som svir og føles tørre
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Blå senehinne

?Min datter fikk påvist skadelig høyt trykk 
(grønn stær) i øyet i tidlig barndom. Hun har nå 
store øyne med blålig skjær, er veldig nærsynt 

og nylig løsnet linsen i øyet. Har du en god forkla-
ring på alt dette som har skjedd etter at hun fikk 
påvist grønn stær?          Mor, 40 år

!Ved høyt trykk i øyet før tre års alder vil øyet 
kunne bli større, da øyets vegg gir etter for 
trykket. Hos voksne er øyets vegg stivere, og øyet 

vil ikke bli større ved trykkstigning. Når senehinnen 
(den hvite delen av øyet) blir satt på strekk, vil den 
bli tynnere og det mørke vevet under senehinnen vil 
kunne komme til syne. Det forklarer et blålig skjær. 
Nærsynthet innebærer at parallelt innfallende 
lysstråler samles foran netthinnen i stedet for på 
netthinnen. Ved nærsynthet er altså lysbrytning i 
øyet for kraftig i forhold til øyets lengde. Den økte 
akselengden i et stort øye vil kunne forklare hvorfor 
din datter er nærsynt. Linsen holdes på plass av 
bindevevstråder. Også disse blir satt på strekk når 
øyet blir større og forklarer hvorfor linsen har økt 
risiko for å løsne.          Hilsen Tor

Forklarer Bowies øyne

?Jeg er stor fan av David Bowie. Den 
ene pupillen hans har alltid fasci-
nert meg. Hva kalles dette og er 

det medfødt? 
Hilsen Tore

!En tilstand hvor pupillene er av ulik 
størrelse kalles anisokori. Anisokori 
kan være en medfødt og ufarlig 

tilstand, men kan også være tegn på 
sykdommer i øyet eller i nervesystemet. 
David Bowie var ikke født med 
anisokori. Dette oppstod etter et slag 
mot øyet i 1962.

Hilsen Tor

Spør ekspertene
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HJELPEMIDDEL:  En «penn» som 
leser fargene på eksempelvis garn.

 S
tian, er det kommet noe 
nytt på iPhonen?

Glade stemmer fyller 
huset til Rita Vindholmen 

(61) i Arendal. Fire barn fryder seg 
over å være på besøk hos bestemo-
ren de er så glade i. På kjøkkenet er 
Oline (12) i gang over grytene, 
mens Lilijane (11) og Sofie (10) 
sitter i stuen og studerer de nye 
dukkeklærne Rita nettopp har 
strikket.

– Jeg blir kalt marmor når alle er 
til stede, jeg er jo både mormor og 
farmor. Barnebarna er virkelig 
livets dessert. Eldstemann Stian 
forklarer meg alltid når mobilen 
har fått nye funksjoner jeg kan ha 
nytte av, men mest av alt koser vi 
oss veldig sammen!

Rita Vindholmen er ikke i tvil om at hennes 
skjebne har gjort at mange ungdommer 
på Sørlandet har berget synet.

Tekst: Lars O. Gulbrandsen 
Foto: Jon Anders Skau

At den stilige og omsorgsfulle 
damen i rosa jakke er blind, stusser 
de ikke over i det hele tatt – for slik 
har det vært så lenge de kan 
huske. 

– Fra de var babyer har de skjønt 
at jeg er annerledes, men likevel er 
de så deilig naturlige: Hvis de for 
eksempel har på seg en sløyfe eller 
noe annet nytt, tar de bare hånden 
min og legger på det de vil vise, 
forteller Rita.

I løpet av ett sekund 18. august 
1997 forandret en voldsom kolli-
sjon livet til den da 43 år gamle 
damen. Ingen har kunnet finne 
svar på hvorfor ulykken skjedde. 
Men ansiktet var knust mot rattet, 
så seks måneder etterpå fikk hun 
kunstige øyne. Legene trodde hun 
ikke ville klare å komme seg ut av 
rullestolen.

– Etter å ha ligget i sykesengen i 
tre måneder og ventet på at noen 
skulle komme og hjelpe meg, våk-
net jeg en morgen og fant ut at 
ingen kan det – om jeg ikke vil det 
selv. Jeg hadde en stor jobb fram-
for meg: Jeg måtte lære alt på 
nytt. Jeg måtte klare å sitte i sen-
gen – for ikke å snakke om å kom- 
me meg ut av rullestolen. Blant 
annet lærte jeg meg å strikke. Jeg 
var i motebransjen i mitt forrige 
liv, og får nå tilfredsstilt interessen 
for design gjennom garnets ver-
den. Det handler om å flytte fokus. 
I begynnelsen fungerte strikkepin-
nene som et alternativ til beroli-
gende. Nå gir hobbyen meg 
mestringsfølelse, uansett om jeg 
lager en fanakofte eller dukketøy, 
forteller Rita.

Gjør det beste ut av dagen
De senere år har synsutfordrin-
gene aldri stoppet den driftige 
damen fra å nå sine mål. Parallelt 
med å være blant annet rehabilite-
ringskontakt i Blindeforbundet, 
har hun i 11 år reist rundt på sko-
ler og delt sin dramatiske ulykkes- 
historie.

– Foreldre og andre voksne snak-
ker ofte for døve ører når de forsø-
ker å overtale overmodige ten- 
åringer til å være forsiktige bak 
rattet. Jeg er konsekvensen av en 
smell, og det gjør inntrykk. Til- 
bakemeldingene jeg har fått etter- 
på, gjør at jeg er vet at min histo-
rie har reddet mange andre fra 
trafikkdøden, sier hun.

– Du har sagt at «Vil du ting nok, 
får du det til»?

– Ja, med det mener jeg at du må 
sette deg et mål og oppriktig 
ønske å komme deg dit. Jeg husker 
selv hvor negativ jeg var til å starte 
med håndarbeid, jeg som nettopp 
var blitt blitt blind. Men så snudde 
jeg tankesettet, og i dag kan jeg si:  
Uansett om du ser godt eller dår-
lig, vil du ha glede av å strikke. 
Mestringsfølelsen er så deilig! Den 
samme følelsen fikk jeg første 
gang etter ulykken, da  jeg sto på 
toppen av alpinbakken og suste 
ned!

mine øyne 
til fremtiden

– Barnebarna er 

AKTUELL: Rita er 
blant de 11 syns-
hemmede som 
deler sin historie 
i boka «Nytt syn 
på livet».

Ritas smarte knep
Rita Vindholmen har en rekke 
hjelpemidler som gjør hver-
dagen enklere hjemme:
 På de fleste klesplaggene har 
Rita innmontert en blå chip. 
Ved hjelp av en avleser kan hun 
da fort få vite hvilket plagg hun 
holder i hånden.  
 Rita har vanlig tastatur til 
PC-en, men en skjermleser som 
gir tilgang til informasjonen 
som vises på dataskjermen. 
I tillegg har hun en leselist 
under tastaturet, slik at hun 
også kan lese punktskrift.
 En lesemaskin tar bilde av 
post og lignende, og gjør 
teksten tilgjengelig for henne.
 Når Rita strikker, monterer 
hun på «veiskillere» (små rin- 
ger), som gjør at hun lett vet 
hvordan hun ligger an. Hun har 
også satt stifter for å markere 
hver centimeter på målebåndet.

Rita ødela øynene i front mot front-kollisjon: «Uansett om du ser godt eller dårlig, 
vil du ha glede av å strikke. 
Mestringsfølelsen er så deilig!»

Rita Vindholmen

OPPDATERT: Ritas 
barnebarn, Stian (13), 
forklarer når beste-
mors iPhone har fått 
nye funksjoner.
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Se fremtiden i øynene

Bestill en utvidet 
synsundersøkelse 
med optomap på 

interoptik.no

Et optomap-scan viser 
over 4 ganger mer enn 
et vanlig netthinnebilde. 

Dette avslører mye 
om øyehelsen din og 

kan avdekke øye-
sykdommer på et 

tidlig stadium. 
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