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”Endelig ble Kai 

Etter mindre enn
2 mnd er smertene

i fi ngrene og knærne helt 
borte

kvitt leddsmertene“
– Det var på nyåret Kai O. Kolstad 
(55) fra Sofi emyr la merke til at 
fi ngrene var vonde og vanskelige å 
bevege om morgenen. 

– Det tok nok litt tid før jeg ble det 
bevisst, men etter hvert begynte jeg 
å tenke over at fi ngrene verket om 
morgenen, forklarer Kai. 
– Jeg har alltid vært sterk, men 
plutselig ble jeg svakere i nevene. 
Det tok rett og slett tid fra jeg sto 
opp til hendene fungerte. I tillegg 
hadde jeg lenge hatt varierende 
problemer med knærne.

”Aktive Ledd” forandret alt
– Kais mor, som brukte Aktive 
Ledd mot nettopp stive fi ngre og 
vondt i knærne, anbefalte ham å 
prøve naturmiddelet. Selv hadde 
hun meget god virkning av det 
ettersom plagene hennes forsvant 
når hun tok produktet. På et 
tidspunkt sluttet hun med Aktive 
Ledd, og da kom smertene hennes 
tilbake, derfor tenkte hun det kunne 

hjelpe Kai også. 

Ingrediensene i Aktive Ledd har 
jo effekt. Veldig mange medisiner, 
som du får kjøpt på apoteket, har jo 
også sitt utspring i naturen, sier Kai.

Kai hadde ikke brukt noen 
medikamenter mot fi nger-

og knesmertene tidligere. 
Meniskproblemene var han klar 
over, men smertene i fi ngrene hadde 
han ingen diagnose på.

– Antakelig er det vel artrose, 
sier han, – for den slags er det vel 
mange som får når de blir eldre. 

Kai merket raskt bedring
Effekten av Aktive Ledd kom
imidlertid raskt. – Etter bare noen 

uker merket jeg tydelig forbedring, 
og nå, etter mindre enn to måneder, 
er smertene både i fi ngrene og 
knærne helt borte, konstaterer han 
fornøyd. 

– Jeg har alltid trent en del, og det 
er klart at fysisk aktivitet bidrar 
til at kroppen fungerer bedre, men 
nettopp fordi treningen ikke var 
noe jeg begynte med samtidig med 
Aktive Ledd, så ser jeg hvor stor 
virkning produktet alene har hatt.

Prøv Aktive Ledd til halv pris 
i hele 2 mnd for kun 199,-*.  
Du mottar produktet kun så lenge 
du selv ønsker, 
det er ingen 
bindingstid. 
Øvrige forsen-
delser kommer 
hver andre mnd 
og koster 398,-*. 
Bestill via tlf på 
74 51 04 51, 
*Porto kr 49,50

Kai jobber som aktivitetsleder og trener, og blant annet derfor er 
han avhengig av at kroppen fungerer godt.

Slik bestiller du: Ring oss på telefon 74 51 04 51,
via SMS sender du NUTRA 84 til 2401 eller du kan lese mer på www.nutracare.no

ANNONSE
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JO FØR, DESS 
BEDRE: Dersom 
barnet ditt sliter 
med synet, bør 
korrigering skje 
så tidlig som 
mulig.

D
et er ikke bare foreldre 
som undrer seg over hvor 
mye våre minste egentlig 
ser, også i forskermiljøer 

er dette grundig gransket. Noe av 
det man har funnet ut, er at alle-
rede fra fødselen av har barn en 
helt spesiell interesse for ansikt og 
ansiktsuttrykk. Men vi må ganske 
tett innpå for at babyen kjenner oss 
igjen, selv for mor og far. Synet til 
en nyfødt baby er nemlig langt fra 
ferdig utviklet, forteller øyelege 
Symira Cholidis ved Oslo universi-
tetssykehus Ullevål.

– Et spedbarn har omkring fem 
prosent skarpsyn, sammenlignet 
med et voksent menneske. En 
nyfødt baby kan kun se ansikter og 

skille mellom ulike uttrykk på en 
avstand av ca. 30 centimeter. Blir 
avstanden lenger, vil barnet neppe 
klare å kjenne deg igjen, sier 
Cholidis. 

Synsinntrykkene er tåkete og 
uklare i livets første uker. En nyfødt 
kan heller ikke skille mellom rød 
og blå. Ettersom ukene går, utvi-
kles synet og etter hvert vil barnet 
se en rekke nyanser av lys og 
mørke. Evnen til å fokusere utvi-
kles. Øynene og verden åpner seg.

– Når du sitter med en baby på 
fanget, er sjansen stor for at hun 
vil titte på ansiktet ditt, og særlig 
øynene og munnen. Det er interes-
sant at det er på 30 centimeters 
avstand nyfødte ser best, noe som 

For små babyer ser verden helt annerledes ut enn den gjør 
for oss voksne. Synsbildet er tåkete og fargene annerledes 
– men synet utvikler seg raskt. Etter hvert som barna blir 
større er det viktig å følge med på synet, slik at eventuelle 
synsproblemer eller øyesykdom avdekkes tidlig.

Tekst: Gunnar Omsted Foto: NTB-Scanpix, Jarle Tidemann og Norges Optikerforbund

TEMA: Småbarn og syn

Hva ser 
egentlig 
våre minste?

å
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Hva ser 
egentlig 
våre minste?

Det er naturligvis ikke alltid så 
enkelt for foreldre å avdekke 
eventuelle synsproblemer hos 
barna sine – men det er viktig 
å følge med. Ifølge øyelege 
Symira Cholidis kan noen 
øyesykdommer oppdages med 
det blotte øye. 

• Hvis det er forskjellig 
størrelse på øynene, er det 
viktig å ta kontakt med 
øyelege. Dette kan være tegn 
på medfødt grønn stær. Et øye 
som er rammet av grønn stær 
vokser fortere enn vanlig, fordi 
trykket i øyet er høyt. Andre 
tegn på medfødt grønn stær, 
kan være rennende øyne og 
lysømfintlighet.  

• Om barnet på fotografier 
ikke har rødrefleks på ett eller 
begge øynene, er det grunn til 
å reagere. Det trenger ikke 
være alvorlig (kan skyldes 
skjeling), men kan være tegn 
på medfødt grå stær. 

• Øyekreft kan også noen 
ganger oppdages når et barn 
blir fotografert med blitz; ved 
kreft kan øyet se hvitt ut på 
bildet, i motsetning til rødt 
som er vanlig. I gjennomsnitt 
rammer dette seks barn årlig  
i Norge.  

• Synet kan sjekkes ved å 
dekke til ett og ett øye, og 
sjekke om barnet holder 
blikkontakt med det andre. 

• Sitter barnet veldig nærme 
tv-en, eller lese- og skriveav-
standen er kort, kan det være 
tegn på brytningsfeil. Når barna 
blir større og lærer å sette ord 
på ting, vil de typisk beskrive 
effekten av dårlig syn, og ikke 
nødvendigvis at de ser dårlig. 

Tegn på  
øyesykdom
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tilsvarer avstanden til mors ansikt 
når mor ammer, sier Cholidis.

Klare favorittmotiv
Babyens fargesyn utvikler seg i takt 
med resten av synet. Barnet vil 
først foretrekke klare farger som 
gul og rød, mønstre og kontrastfar-
ger. Når babyen er omkring fire 
måneder gammel, kan hun adskille 
og reagere på hele fargespektret. 

– Etter hvert som synet modnes 
og tappene i øynene utvikler seg, 
blir fargesynet bedre, forklarer 
øyelegen. 

Det barnet ser best den første 
tiden, er bevegelser. I starten beve-
ger øynene seg litt «hoppende» 
når barnet forsøker å følge gjen-
stander som beveger seg, men 
snart lærer det seg å kontrollere 
øyebevegelsene og forutser hvor-
dan ting kommer til å bevege seg.

Skjeling helt normalt
På seksukerskontrollen sjekker hel-
sesøster barnets syn, og om blikket 
har festet seg. 

– Det er normalt at barn skjeler 
den første tiden, men bare kort og 
periodevis. Etter ca. seks uker vil 
blikket som regel begynne å samle 
seg, og samsynet blir bedre. Vi sier 
at synet fester seg, sier Cholidis. 

Om eventuelle problemer med 
skjeling ikke behandles, kan det skje-
lende øyet bli synssvakt. Ved skjeling 
velger hjernen å anvende synsinn-
trykkene mest fra det friske øyet, og 
det dårlige øyet får ikke sjansen til å 
bli utviklet. Etter en viss alder blir det 
vanskeligere for hjernen å utvikle 
synet. Jo tidligere behandlingen 
begynner, jo større sjanse er det altså 
for at synet blir så bra som mulig. 

Små babyer har et visst dybdesyn 
og reagerer på gjenstander som 
kommer nærmere. Men det tar 
lengre tid før øynene lærer seg å 
samarbeide slik at et virkelig dyb-
desyn oppstår. Det tar enda lengre 
tid før hjernen lærer seg å bear-

beide synsinntrykk slik at barnet 
oppfatter dybde som voksne gjør. 
En baby som nettopp har lært seg å 
krype, har en oppfatning om at 
trappen går nedover, men det betyr 
ikke at det finnes en forståelse for 
hvor farlig det kan være på egen 
hånd å bevege seg ned trappen! 

– Faktisk er ikke dybdesynet fullt 
utviklet før ved fire års alder, sier 
Cholidis. 

Viktig synstest på fireårskontroll
Som foreldre er det viktig å følge 
med på barnas syn. Dersom barnet 
ditt sliter med synet, bør korrige-
ring skje så tidlig som mulig, og i 
hvert fall før barnet når skolealder. 
Førskolebarn får rutinemessig 
undersøkt synet på helsestasjonen 
ved fire års alder. Ved mistanke om 
brytningsfeil, skjeling eller annen 
sykdom henvises det til lege.

– Fireårskontrollen er den første 
pålitelige kontrollen, og en god 
synstest hos barn. Barna samarbei-
der bedre når de er blitt såpass 
store. Det er gjort forsøk med min-
dre barn, men med dårligere resul-
tater – barna konsentrerer seg ikke 
så godt. Ved fire års alder er det 
fortsatt tid til å trene opp synet, og 
derfor er det veldig viktig med 
denne kontrollen, og at den gjøres 
til rett tid, sier Cholidis. 

Norges Optikerforbund, ved 
generalsekretær og fagsjef Hans 
Torvald Haugo, peker også på vik-
tigheten av god kvalitet på 
fireårskontrollen. 

– Fireårskontrollen er laget og 
designet for å plukke opp barn 
med store synsfeil slik at disse kan 
få hjelp så tidlig at det fremdeles 
er muligheter for å bedre situasjo-
nen. I Norge er det få barn som 
vokser opp med større synsfeil og 
utvikler permanente synsproble-
mer, fordi de oppdages tidlig. 
Helsesøsters innsats er viktig for å 
hindre unødvendig tap av syn gjen-
nom et helt liv. Typiske eksempler 

er oppdagelse av skjeling eller 
store synsfeil som ubehandlet kan 
gi varig svekket syn, sier Haugo. 

Ikke alle synsfeil avdekkes
Imidlertid viser forskning at ikke alle 
synsfeil oppdages tidlig, og at en del 
barn går gjennom skolen med uopp-
dagede synsfeil. Konsekvensen er 
gjerne at de blir hengende etter i fag. 

Nyere undersøkelser fra 
Danmark, USA og Australia 
viser at mengden tid barn 
tilbringer utendørs i natur-

lig lys, kan ha en viss 
betydning for om de 

utvikler mild nærsynthet.  
Jo mer lys, desto bedre syn, 

viser undersøkelsene.

NB!

VIKTIG Å FØLGE 
MED PÅ BARNA: 
– Selv sjekket jeg 
jevnlig synet til 
mine egne barn fra 
de var helt små, 
sier øyelege Symira 
Cholidis ved Oslo 
universitetssyke-
hus Ullevål. 
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EKSPERT: Norges 
Optikerforbund, 
ved generalsekre-
tær og fagsjef 
Hans Torvald Hau-
go, peker også på 
viktigheten av 
god kvalitet på 
fireårskontrollen. 

I dag er det pc-er, pad-er, 
smarttelefoner og tv-er stort 
sett hvor enn vi ser – og barna 
er minst like opptatt av skjer-
mene som oss voksne. Men hvor 
mye tid er det greit at de bruker 
på skjerm? I Norge finnes ingen 
klare nasjonale retningslinjer på 
området, men Det amerikanske 
pediatriakademiet (AAP) har 
nylig gått ut med en noen 
anbefalinger til barneleger, 
familier og andre om barns bruk 
av digitale medier: 

• For småbarn yngre enn 18 
måneder frarådes det bruk av 
skjerm.

• For barn mellom 18-24 
måneder, anbefales det at om 
foreldre ønsker å innføre 
medier, bør de velge program-
mer eller applikasjoner med 
god kvalitet og bruke dette 
sammen med barnet.

• For barn som er to år og eldre, 
bør bruken begrenses til toppen 
en time hver dag. Innholdet bør 
ha høy kvalitet. Foreldrene bør 
være til stede og hjelpe barnet 
med å forstå hva det ser.

• Ingen bør ha skjermtid 
under måltidet, og alle bør 
legge bort skjermen innen en 
time før sengetid. Det bør 
heller ikke være tilgang på 
skjerm på soverommet etter 
leggetid.

• Unngå å bruke mediene som 
en måte å roe et barn ned på.

• Ikke føl deg presset til å 
introdusere teknologien tidlig. 
Dette er så intuitivt, at barna 
lærer seg det fort nok.

• Slå av tv og annen skjerm 
når det ikke er i bruk.

Kilde: Norsk helseinformatikk 
(NHI)

– Disse ville hatt en bedre skolehver-
dag med synskorreksjon, synstrening 
eller andre former for oppfølgning. 
Nye tall fra Norge publiseres snart, og 
da vil vi også få mer kunnskap om 
sammenheng mellom pedagogisk 
prestasjon og syn, sier Haugo.

I de store og det hele er fireårs-
kontrollen effektiv; ifølge Haugo er 
Norge av de landene med lavest 

andel med unødvendig tap av syn 
på grunn av uoppdagede, store 
synsfeil hos barn. Litt senere i livet, 
etter at barna begynner på skolen, 
mener imidlertid Norges Optiker-
forbund at det er forbedringspotensial 
med tanke på rutinene og systemene 
for oppfølgning av syn hos barn.

– Oppmerksomheten rundt at 
synsproblemer kan gi mange utslag 

i skolehverdagen må økes, og sam-
arbeidet lokalt rundt barnets syn 
må bedres. De fleste synsproblemer 
hos barn løses ved hjelp av briller 
eller enkel synstrening, sier Haugo.

NB! Synet endres og utvikles i årene 
en går på skole. I neste Alt om syn vil 
vi fokusere på skolebarn og syn. 

Øvrig kilde: 
Norsk helseinformatikk (NHI)

Sett grenser for skjermbruken
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Påsken bringer med seg mye godt, og med 
disse lekre oppskriftene får du også i deg 
masse antioksidanter! 
Tekst: Amalie Gulbrandsen Foto: matprat.no

Antioksidanter
Visste du at grønnkål er den 
grønnsaken med aller mest 
antioksidanter? Antioksidantenes 
funksjon er å dempe en tilstand av 
stress (oksidativt) som kan skade 
cellene i kroppen og fremskynde 
mange vanlige sykdommer som 
hjerte- og karsykdommer, kreft, 
diabetes og flere øyesykdommer. 
Blåbær er rike på antioksidanter 
som kan forebygge utviklingen av 
AMD. Jo mer farge produktene 
har, jo mer antioksidantinnhold.

Kilde: Professor Rune Blomhoff, 
leder for avd. for ernæringsviten-

skap ved Universitetet i Oslo.

Lammestek
Mørt og saftig lam, og fine farger 
fra gode grønnsaker vil bli en mid-
dagsslager i påsken. 

(8 porsjoner)
●● 1 stk. lammelår ca. 2,5 kg
●● 2 ss romtemperert smør
●● 1 ss sennep
●● 1 ss hakket frisk oregano, ev. 1 ts 
tørket

●● 1 stk. rød paprika
●● 1 stk. gul paprika
●● 1 stk. grønn paprika
●● 2 stk. aubergine
●● 1 stk. grønn squash
●● 4 ss olivenolje
●● 4 båter hakket hvitløk
●● 2 ss hakket frisk kruspersille
●● 1 ts salt
●● ¼ ts kvernet pepper 

●● Sjysaus:
●● 12 dl sjy/kraft eller buljong
●● 3 ss maisenna
●● 2 ts salt
●● 1 ts pepper

 
1. Forvarm stekeovnen til 125 °C. 

Skjær ut nøkkelbeinet på lammelå-
ret og legg det til side. Bland smør, 
sennep og oregano, og gni blandin-
gen godt inn over hele steken.
2. Stikk et steketermometer inn i den 
tykkeste delen av steken, og legg den 
over i en stor ildfast form, med plass 
til grønnsaker rundt. Plasser steken 
midt i ovnen og stek ca. 2 timer eller 
til steketermometeret viser 70 °C for 
rosa og 76 °C for grå.
3. Rens paprika, aubergine og 
squash og del i store terninger. 
Vend grønnsakene i olje, hvitløk, 
persille, salt og pepper, og fordel 
dem rundt steken etter en time.
4. Løft steken ut av formen, og la 
den hvile i minst 20 minutter før 
den skjæres opp. Sil kraften i for-
men over i en liten kjele. Øk tem-
peraturen i ovnen til 220 °C, og 
stek grønnsakene til de er gylne.
5. Kok opp sjyen fra steken. Rør 
maisenna ut i litt kaldt vann, og 
hell over i kjelen under omrøring. 
Kok opp på ny, og smak til med salt 
og pepper.
6. Server med ovnsstekte potetbå-
ter og gjerne litt frisk rosmarin.

til en fargefest
påskebordet
Gjør
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Grønnkål og gresskarsalat 
med granateple
Denne salaten er en frisk siderett til 
det tradisjonelle påskelammet, med 
ingrediensene som er bra for synet.

(4 porsjoner)
●● 500 g gresskar
●● 1 ss olivenolje til baking av 
gresskar

●● ½ ts salt
●● ½ ts pepper
●● 2 l grønnkål
●● ½ stk. granateple
●● 1 ½ dl mandler
●● 100 g hvitost i små terninger
●● 2 ss balsamicoeddik eller 
sitronsaft

●● 4 ss olivenolje
●● 50 g høvlet parmesan

 
1. Forvarm stekeovnen til 200 °C.
2. Skjær gresskar i 1x1 cm store ter-
ninger. Grovhakk mandler. Fjern stil-
ken på grønnkålen og strimle bladene. 
3. Legg gresskarterninger på et bake-
papirkledd stekebrett. Drypp over 
olivenolje, og krydre med salt og pep-
per. Bak gresskarbitene i ovnen til de 
er gylne og myke, 20–30 minutter. 

Bruk en stekespade og snu litt på dem 
et par ganger i løpet av baketiden. 
4. Dryss grovhakkede mandler over 
gresskarbitene når det gjenstår ca. 
10 minutter av tiden. Ta brettet ut av 
stekeovnen og avkjøl. 
5. Varm halvparten av olivenoljen i 
en vid stekepanne og rist grønnkål 
til den akkurat faller sammen. 
Krydre med salt og pepper. 
6. Ha grønnkålen over i en stor bolle og 
bland inn bakt gresskar, granateple, 
mandler og hvitost. Hell over balsa-
mico og olivenolje, og bland forsiktig. 
7. Anrett grønnkål- og gresskarsala-
ten på et stort fat eller i mindre skå-
ler. Dryss over parmesanflak, ha på 
litt nykvernet pepper og server.  

Sjokoladeboller
Disse sjokoladebollene gir deg 
viktige antioksidanter med mørk 
sjokolade og havre. 
 
(ca. 20 boller)

●● 125 g kokosfett
●● 100 g mørk sjokolade,  
70 % kakao

●● 1 stk. egg
●● 2 dl melis
●● 7 ½ del puffet havre

Slik gjør du:
1. Ha delfiafett i en liten kjele. 
Smelt fettet på middels varme, 
trekk kjelen til side, brekk sjokola-
den i små biter og ha den i kjelen 
med fett. La det stå til sjokoladen 
har smeltet før du rører blandin-

gen til den blir jevn og glatt.
2. Pisk sammen melis og egg med 
en håndmikser på høy hastighet i 
5 minutter, til det har blitt luftig 
eggedosis.
3. Rør sjokoladen forsiktig inn i 
eggedosisen til alt er godt blandet.
4. Mål opp puffet havre og hell den 
i blandingen. Rør alt godt 
sammen.
5. Bruk en spiseskje, og sett små 
topper av blandingen utover på et 
bakepapirkledd stekebrett. Dryss 
gjerne over litt revet appelsin-
skall, frysetørket bringebær eller 
grovhakkede mandler til pynt. La 
bollene stå til sjokoladen stivner 
helt. 
Oppbevar sjokoladebollene i en 
lufttett boks. 
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I 
en ny doktorgradsavhand-
ling viser øyelegene 
Aleksandar Stojanovic og 
Xiangjun Chen at en lite 

invasiv behandling kan føre til 
en varig synsrehabilitering i 
egnede tilfeller av øyesykdom-
men keratokonus.
Keratokonus er en gradvis 
utposing av hornhinnen, som 
oppstår på grunn av redusert 
styrke i hornhinnevevet. Dette 
innebærer forandring i horn-
hinnens form og kan være 
opphav til store brytningsfeil, 
noe som igjen fører til økende 
synssvekkelse.
I doktorgradsavhandlingen 
har Stojanovic og Chen under-
søkt mulighetene for å oppnå 
optisk korreksjon hos pasien-
ter med keratokonus ved hjelp 
av hornhinnetopografistyrt 

laserkirurgi, samtidig som 
hornhinnens struktur styrkes 
med bruk av CXL (corneal 
crosslinking). 
– Våre kliniske studier har 
bekreftet at hornhinnetopo-
grafistyrt laserkirurgi og CXL, 
brukt separat, var trygge og 
effektive. Videre har vi vist at 
kombinasjonen av de to meto-
dene resulterer i både stans i 
utviklingen av keratokonus og 
til optisk korreksjon av horn-
hinnen. Vi hadde ingen alvor-
lige komplikasjoner. Videre 
hadde ingen av de behand-
lede øynene senere behov for 
hornhinnetransplantasjon. 
Med dette har vi vist at en lite 
invasiv behandling kan føre til 
en varig synsrehabilitering i 
egnede tilfeller av keratoko-
nus, sier Stojanovic og Chen.

Spennende 
forskning på keratokonus

NOEN GANGER ER PROBLEMHUD
MER ENN BARE ET HUDPROBLEM
Besøk veterinæren din for å lære mer om hvordan 

våre skreddersydde diettserier kan hjelpe hunden din 

tilbake til sitt fantastiske selv igjen. 

til skiferien
6 BESTE ØYETIPS
Danskenes

Selv om skiferdighetene ikke alltid 
er på topp hos våre danske venner, 
har de full kontroll på øyehelsen 
når de er på ski. Hvis du vil beskytte 
øynene best mulig, skal du ifølge 
Optiker-foreningen i Danmark ta 
med både ski- og solbriller på 
skiferien.  
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6 BESTE ØYETIPS

Hør  
på Radio Z! 
Glad i å høre på radio? Da bør du 
sjekke ut Blindeforbundets egen 
webradio, Radio Z! Her får du 
nyheter hver time, reportasjer, 
underholdning og musikk i mange 
sjangre – hele døgnet. Sjekk ut 
blindeforbundet.no/radioz.  

1. Skibriller: Det er en god idé å 
velge brilleglass og i gule eller 
oransje farger. Disse fargene 
utvider nemlig pupillene og gir 
bedre oversikt i terrenget. 
Dobbeltglass reduserer dugg. 
Sørg for at brillene sitter tett til 
ansiktet.  
2. Solbriller: Du skal alltid 
bruke solbriller som beskytter 
100 prosent mot UVA- og 
UVB-stråler, og CE-merkingen 
er din garanti. Det er viktig at 
de sitter tett til ansiktet.  
3. Farger: Velg en farge som 
passer behovet. Solbrilleglass 
finnes i mange forskjellige farger 
og filtrerer lyset forskjellig.  
4. «Farlige» timer: Vær ekstra 
på vakt først på formiddagen 
og sent på ettermiddagen, når 
solen står lavt på himmelen.  
5. Lysmengde: Husk å tilpasse 
solbrillebruken etter lysmeng-
den – og ikke temperaturen.  
6. Barn: Barnas øyne er ekstra 
følsomme overfor UV-stråling, 
siden linsene er klarere og 
pupillene større enn hos 
voksne.  

*E.M. Messner The pathophysiology, diagnosis and treatment of dry eye disease. Deutsches Ärzteblatt International 2015; 112: 71–82. 

+

Studier viser at plager med tørre og trette øyne ofte kommer av 
at lipidlaget – det smørende ytre laget i øyets tårefi lm – blir ustabilt. 
Da trengs det noe annet enn fuktgivende øyedråper for å lindre.* 
Oxyal Triple Action er en pleiende og langtidsvirkende øyedråpe, 

helt uten konserveringsmiddel, som dyptgående virker på tårefi lmens 
tre lag – mucinlaget, væskelaget og lipidlaget. Virkestoffer 

er hyaluronsyre, karbomer, glyserol og triglyserid. Supplér gjerne 
nattetid med Oxyal Care, en gel som gir pleiende og langtidsvirkende 

effekt takket være virkestoffene dekspantenol (provitamin B5) og 
karbomer. Oxyal Triple Action og Oxyal Care er som smørende 

og pleiende «dag- og nattkremer», men for øynene.

Tilgjengelig i utvalgte apotek. 

www.bausch.no
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D
e er alltid glade for å se 
deg og legger sin lit til at 
du tar dem med på tur 
og fyller matskålen. For 

en hund betyr eieren alt, og for 
noen går avhengigheten begge 

Menneskets beste venn vil logre og være lojal til sin familie, 
men mest av alt vil førerhunden gi økt selvstendighet og 
frihet til den synshemmede. 

Tekst: Amalie Gulbrandsen Foto: Paal Audestad/NTB-Scanpix

fra familiehunden
førerhunden
Dette skiller
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KREVER SITT: Fører-
hundvalper er som 
alle andre valper, og 
trenger et godt og 
trygt hjem før de 
kan begynne på 
utdanningen til å bli 
førerhund. Her fra 
Førerhundskolen  
i Vestby.

veier. En godt opplært førerhund 
gir nemlig blinde og svaksynte 
muligheten til å bevege seg trygt 
på egen hånd. 

– Forskjellen mellom en førerhund 
og en vanlig hund er først og fremst 
at en førerhund har utdannelse på 
en førerhundskole, hvor den har lært 
ferdigheter den trenger for å kunne 
føre en som er synshemmet trygt 
omkring, forteller Unni Bjørnbekk 
Evensen, førerhundkoordinator i 
Norges Blindeforbund. 

En førerhund er godkjent som et 
hjelpemiddel gjennom NAV, og har 
derfor flere rettigheter enn vanlige 
hunder når det gjelder steder den får 

Slik lærer du hunden din å vente

lov til å ferdes. Et legitimasjonskort 
viser at hunden ikke kan nektes 
adgang, og det gjelder både hos spi-
sesteder, hotell, matbutikker, taxi og 
all annen offentlig kommunikasjon. 

Har gode egenskaper
Mens familiehunden gjerne skal 
være kosete og lydig, stilles det høye 
krav til hundene som skal fungere 
som førerhunder. Når hundene er 
mellom halvannet og to år gamle 
blir de testet for hvordan de takler 
skarpe smell, glatte gulv, andre hus-
dyr, glassheis, trikk og buss. 

– For å klare jobben sin med alle 
de miljøutfordringer det innebærer 
å være en førerhund, brukes van-
ligvis hunder som er veldig miljø-
sterke, trygge, sosiale og 
omgjengelige, forteller Evensen. 

Førerhundkoordinatoren infor-
merer videre om at førerhunder 
vanligvis er flinke til å være av og 
på jobb når det trengs, og kan der-
for oppføre seg som vanlige hun-
der når selen er av. 

– De vanligst brukte rasene, retri-
everne, har medfødt gode egen-
skaper, som gjør at dette stort sett 
ikke er et problem. Det å veksle 
mellom arbeid og fritid er noe 
førerhunden erfarer under hele 
opplæringstiden sammen med 
treneren, og som førerhundbruke-

ren må videreføre med de signaler 
som gis til hunden. 

Knytter sterke bånd
Uansett om det er en familiehund 
eller en førerhund, er det ingen tvil 
om at det oppstår en sterk tilknytning 
mellom hund og eier, men om det er 
store forskjeller mellom seende og 
synshemmede er vanskelig å si. 

– Dersom en ekvipasje, forholdet 
mellom hund og bruker, skal fungere 
optimalt, er båndet de har til hveran-
dre svært viktig. Hunden blir aldri en 
maskin, og er avhengig av å føle seg 
inkludert og oppleve god omsorg, for 
at samarbeidet skal bli bra. 

Evensen understreker videre at å ha 
en førerhund ikke er som å ha en hvit 
stokk, som kan settes i en krok når 
man kommer hjem fra tur. Hun infor-
merer i tillegg om at man alltid skal 
spørre eier om lov til å klappe hun-
den, spesielt når det er en førerhund. 

– Unge, nyutdannede førerhun-
der kan ta litt av dersom frem-
mede mennesker stadig gir dem 
mye oppmerksomhet, og det kan 
bli mer utfordrende enn nødvendig 
for de synshemmede brukerne å 
kontrollere dem. Det vil alltid være 
noen ekstra utfordringer med å 
kontrollere en glad og aktiv hund 
når du ikke kan se den, avslutter 
Evensen. 

En hund kan fort bli utålmodig, 
enten det dreier seg om en god-
bit, eller en tur ut i frisk luft. En 
viktig egenskap som en fører-
hund må lære seg, er å vente, 
selv om fristelsen til å løpe eller 
spise er lokkende. Start gjerne 
øvelsen et rolig sted, for eksem-
pel innendørs, hvor det ikke 
finnes for mange distraksjoner. 
l Få hunden til å sitte eller 
ligge. Det er som oftest enklere 

i starten, så kan det alltids utvi-
des med at hunden kan stå. 
l Start med å stå med fronten 
mot hunden og ta et enkelt 
skritt bakover. 
l Stå så i ett sekund, gå så til-
bake til hunden, ros den for at 
den ble, og belønn den eventu-
elt med en godbit i starten. 
l Gjenta øvelsen. Bruk 
samme avstand i starten, og 
gi alltid ros og belønning når 

du går tilbake. Lykke til med 
jobben og husk at tålmodig-
het går begge veier!

TIPS: 
Hvis du belønner med godbi-
ter er det viktig at de ikke er 
synlige for hunden når du går 
vekk. Da kan det være vanske-
lig for hunden å vente. Ikke ta 
frem godbiten før du er helt 
fremme ved hunden. 
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F
lytere i synsfeltet er et rela-
tivt vanlig fenomen som dan-
nes i glasslegemet, den 
geléaktige væsken som bakre 

delen av øyet er fylt med. 
Glasslegemet består av nesten bare 
vann, men også noen kollagentråder. 
Når vi blir eldre vil geleen bli mer 
flytende og da vil kollagentrådene 
klumpe seg sammen og danne det vi 
ser som flytere i synsfeltet, forklarer 
overlege Ingar Stene-Johansen ved 
øyeavdelingen på Oslo universitets-
sykehus Ullevål. 

– Etter som geleen blir mer fly-
tende, vil den etter hvert løsne fra 
bakveggen i øyet. Vi kaller det glass-
legemeløsning. Dette fører ofte til at 
det plutselig kommer mange flytere 
i det ene øyets synsfelt, sier han. 

Vanligst hos eldre
Ifølge Stene-Johansen oppstår 
glasslegemeløsning oftest i 
60–70-årsalderen, men kan oppstå 
tidligere hos nærsynte og hos dem 
som er operert for grå stær. Noen 
nærsynte får plagsomme flytere 
allerede som unge. Selv om fly-
terne som regel er ufarlig, kan de 
kan være symptom på øyesykdom.  

– Nyoppståtte flytere på det ene 
øyet skyldes oftest glasslegeme-
løsning. Det vi er redd for, er at 
dette kan lage rifter i netthinnen. 

Ved nyoppstått glasslegemeløs-
ning har man sett rifter i opptil 14 
prosent av tilfellene. Halvparten av 
disse vil føre til netthinneløsning. 
Symptomer kan være lysglimt og 
økende skygge i det ene øyets 
synsfelt. Uten behandling for nett-
hinneløsning kan man bli blind på 
øyet, men ved operasjon kan synet 
reddes. Hvis skarpsynet allerede er 
skadet, vil en kunne få varig ned-
satt syn, forklarer øyelegen. 

Noen ganger skyldes flytere blød-
ning i øyet. Dette gir oftest flere 
uklarheter i synsfeltet og uttalt tåke-
syn. Blødning kan komme fra en rift i 
netthinnen eller ved sykdommer som 
diabetes og etter blodpropp i øyet.
Flytere på øyet kan variere i form, 
antall og utseende. 

– Dette kan være ganske sjene-
rende den første tiden, men for de 
fleste er dette forbigående, og 
symptomene blir mildere i løpet av 
tre måneder. De fleste får milde 
grader av flytere som sees best når 
man ser på noe lyst. Man må kan-
skje blunke litt eller snu på hodet 
for å få dem bort. Noen få er så 
plaget at det går utover humør og 
livskvalitet. Det kan være proble-
mer med lesing, arbeid foran pc-
skjerm eller bilkjøring. Noen 
opplever også at mørkesynet blir 
dårligere, sier Stene-Johansen. 

Operasjon kan være aktuelt
I visse tilfeller er det aktuelt å ope-
rere alvorlig grad av flytere. 

– Flytere kan forsvinne av seg selv 
ved at de legger seg lenger bort fra 
netthinnen og synker ned i øyet. 
Blir de ikke bedre av seg selv, er det 
bare operasjon som hjelper. 

I slike tilfeller vil øyelegen vente 
minst et år før operasjon vurderes. 
Dersom tilstanden ikke bedres, vil 
det kunne utføres en operasjon som 
kalles vitrektomi, der glasslegemet 
fjernes og erstattes med en salt-
vannsblanding. Mange pasienter 
blir fornøyde med denne behandlin-
gen – men operasjonen kan potensi-
elt ha alvorlige bivirkninger. 

– Ved fjerning av glasslegemet 
framskyndes den normale utvik-
ling av aldersrelatert grå stær. Om 
lag halvparten har behov for en 
grå stæroperasjon ett år etter 
vitrektomi-operasjonen. I tillegg 
ser man rifter og netthinneløsning 
i opptil fem prosent av operasjo-
nene. Dette kan i noen få tilfeller 
føre til at synet blir mye dårligere 
enn det var. Den alvorligste kom-
plikasjonen hvor man får infeksjon 
i øyet oppstår i bare 0,5 promille 
av operasjonene, men kan føre til 
blindhet. Likevel er det noen som 
er så plaget at de velger operasjon, 
forklarer øyelegen.

Mange av oss har sett dem: Flytere, eller «fluer» som det 
også kalles, i øyets synsfelt. Som regel er de helt ufarlige, 
men det kan være tegn på øyesykdom. 
Tekst: Gunnar Omsted Foto: NTBscanpix, privat foto

«Fluer» i synsfeltet
Vanlig fenomen blant eldre:
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PLAGSOMT: Noen få 
er så plaget at det 
går utover humør og 
livskvalitet. Det kan 
være problemer 
med lesing, arbeid 
foran pc-skjerm eller 
bilkjøring.

«Fluer» i synsfeltet
EKSPERT: Overlege Ingar Stene-
Johansen ved øyeavdelingen på 
Oslo universitetssykehus Ullevål 
forteller at flytere på øyet, eller 
«fluer» som det også kalles, som 
regel er helt ufarlige – men det 
kan være tegn på øyesykdom. 

Øyelegens råd 
til deg som 
har flytere
l Normale flytere, eller «fluer» 
på øyet, er ufarlige og kan 
bedres over tid. Øyelegens 
beste råd er enkelt og greit å 
forsøke ikke å fokusere på 
flyterne. Ofte vil man venne 
seg til at de er der.  
l Ved glasslegemeløsning er 
flytere ofte ledsaget av tåkesyn 
og lysglimt. Lysglimt sees 
typisk hvis man rører på hodet 
eller flytter blikket. Dette er 
tegn på at glasslegemet 
napper og drar i netthinnen. 
Dette kan føre til rifter. Ved 
nyoppståtte flytere i det ene 
øyet og lysglimt, er det viktig 
med en rask øyeundersøkelse 
hos en øyelege innen noen få 
dager for å utelukke rifter i 
netthinnen og begynnende 
netthinneløsning.
l Begynnende netthinneløs-
ning viser seg som en skygge i 
utkanten av synsfeltet på det 
ene øyet. Kontroller synsfeltet 
ved å dekke til det gode øyet.
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• Undersøkelse av synet
• Tilpasning av hjelpemidler som: 
   - luper 
   - briller 
   - filterbriller
• Søknad om støtte   

Svaksynt?
Vi kan hjelpe deg!
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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 
øyesykdommer og svarer fast 
på spørsmål fra lesere. I denne 
utgaven har vi også med Knut 
Luraas, optiker og optometrist 
ved Rjukan Synssenter 
Optometri. Send e-post til 
altomsyn@blindeforbundet.no. 

For gammel  
til å kjøre bil?

?Jeg har flere bekjente i 70-80-
årene som har fått høre av 
optiker at de ikke lenger kan 

fortsette å kjøre bil. På hvilket 
grunnlag blir egentlig en slik avgjø-
relse tatt? Og ble det noen nye krav 
relatert til syn når de nye reglene 
for førerkort kom den 1. oktober?  
Hilsen Magne (71)

Spør oss
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Svaksynt?
Vi kan hjelpe deg!

!Vurderingen optiker gjør 
bygger på Helse-
direktoratets krav i forhold 

til syn, nedfelt i «Forskrift om 
førerkort» og beskrevet i fører-
kortveilederen. At synet må 
være tilfredsstillende, er selv-
sagt når vi samtidig vet at 
majoriteten av de sanseinn-
trykk vi utsettes for i trafikksi-
tuasjon kommer fra øynene.

Forskriftene setter konkrete 
krav til synet. Synsstyrke, syns-
felt, dobbeltsyn, tap eller 
reduksjon av syn på et øye, 
kontrastfølsomhet, mørkesyn 
og en eventuell øyesykdom 
under utvikling, er faktorer 
som undersøkes spesifikt i for-
hold til det å kjøre bil.

Optikeren har god kunnskap 
og avanserte undersøkel-
sesmetoder som avdekker til-
stander som på kort eller 
lengre sikt kan virke inn på 
trafikksikkerheten. Er det 
behov for henvisning til spesia-
list i forbindelse med øyesyk-
dom som har betydning i 
forhold til førerretten, vil dette 
gjøres. Kravene til syn i den nye 
førerkortveilederen (gjeldende 
fra 1. oktober 2016) har kun 
små justeringer, men mulighe-
ten for dispensasjon er begren-
set i forhold til tidligere. 
Endringene omfatter noen 
nærmere presiseringer i for-
hold til kontrastfølsomhet, 
blending og mørkesyn. Om 
optiker, lege eller psykolog ser 
at noen av de helsemessige 
krav til førerkort ikke oppfylles, 
er vedkommende pålagt å opp-
fordre pasienten til å innlevere 
førerkortet.
Hilsen Knut

Kan solen ha gitt 
meg grå stær?

?De siste åtte årene har jeg fått 
høre av legen min at jeg har fått 
mer og mer grå stær. Jeg lurer 

på om det skyldes at jeg har vært 
mye ute i solen, lite antioksidanter 
eller andre forhold. Jeg har ennå ikke 
valgt å operere øynene i og med at 
jeg ikke er plaget med synet. Jeg er 
ellers frisk bortsett fra diabetes.
Kvinne (75)

!Det er vanskelig å si hva utviklin-
gen skyldes i ditt tilfelle, men det 
er riktig at soleksponering er 

forbundet med utvikling av grå stær. 
Å bruke solbriller med UV-beskyttelse  
anbefales på det sterkeste. Den stør-
ste risikofaktoren for å utvikle grå 

stær er økende alder. Diabetes frem-
skynder dessuten utvikling av grå 
stær med flere år. 

Betydningen av kosthold er ennå ikke 
helt avklart. En rekke studier har for-
søkt å avklare om det er en sammen-
heng mellom inntak av antioksidanter 
og grå stær-utvikling, men dessverre 
peker resultatene i ulike retninger, hvil-
ket gjør det vanskelig å gi sikre råd. I 
fjor ble det imidlertid publisert en stor 
tvillingstudie i Storbritannia med gjen-
nomsnittsalder 62 år som viste at 
genetiske faktorer kan forklare 35 pro-
sent av grå stær-progresjonen over en 
periode på 10 år. Resten kunne forkla-
res med miljø. Det er interessant å 
merke seg at denne studien konklu-
derte med at vitamin C virker beskyt-
tende mot progresjon av grå stær, 
hvilket tidligere aldri er blitt vist. 
Hilsen Tor

?Nylig fikk jeg diagnostisert 
helt lett grad av aldersrelatert 
makuladegenerasjon. Finnes 

det noe kosttilskudd jeg kan ta for 
raskt å stoppe utviklingen? 
Hilsen mann (59)

!Aldersrelatert makuladegene-
rasjon (AMD) kan ikke forebyg-
ges med noen kjent 

behandling, men det er vist at 

røyking øker risikoen for å få syk-
dommen. To store amerikanske 
studier (AREDS og AREDS2) har 
konkludert med at en spesiell 
kombinasjon av store doser kost-
tilskudd kan redusere progresjo-
nen av AMD. For pasienter med 
tidlig stadium av sykdommen er 
det dessverre ikke vist effekt av 
slikt kosttilskudd.
Hilsen Tor

Kan kosttilskudd hjelpe mot AMD?
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J
eg liker å tenke at litteratur 
handler om hendelser og 
følelser vi vanligvis ikke snak-
ker om. Ting vi kanskje føler 

oss alene om. Når vi leser en god 
bok føler vi oss kanskje litt mindre 
alene om det vi opplever som er 
vondt og vanskelig, forteller Siri 
Kvamme (41) fra Stanghelle uten-
for Bergen. 

I fjor kom hun ut med sin fjerde 
bok, «Verden leker gjemsel», og 
den kritikerroste forfatteren var 
mer spent på lanseringen enn 
noen gang før. Boken ble solgt til 
Bulgaria før den kom ut, ble tryk-
ket i et nytt opplag samme uke 
som den ble lansert, og hun fikk 
mange, begeistrede tilbakemel-
dinger fra lesere.

– Det var skummelt fordi det er 
en mer personlig bok enn jeg har 
skrevet tidligere. Jeg hadde ikke 
snakket om øyesykdommen min 
offentlig før og prøvde stort sett å 
legge lokk på hele greia. Jeg har 
kanskje tenkt at det forsvinner hvis 
jeg ikke sier det til noen. Jo mer jeg 

snakker om det, desto mer sant 
blir det. Hvis jeg ikke sier det til 
noen, så kan jeg liksom late som 
det ikke finnes. Det er vel en over-
levelsesmekanisme, fortalte Siri til 
KK i høst.

Hovedpersonen i boken, Hanna, 
får en øyesykdom som gjør at hun 
gradvis ser dårligere. For nærmere 
to år siden fikk Siri samme diag-
nose: Tappdystrofi, en sjelden 
genetisk øyesykdom der tappene i 
netthinnen dør. Gradvis mister 
hun skarpsynet, og mister hun 
både tapper og staver blir hun 
blind. Det finnes ingen 
behandling. 

– Det at hovedpersonen har den 
samme øyesykdommen som 
meg, gjorde nok lanseringsarbei-
det mer utfordrende. 

Fant aksept gjennom skrivingen
Siri merket over tid at synet ble 
svekket. Legene fant ikke noe 
galt, men synet ble raskt 
dårligere.

– Da jeg kom til netthinnespe-

sialisten fant de endelig ut av det. 
Det verste var å få beskjed om at 
det ikke var noe å gjøre. Jeg er 
løsningsorientert og føler at alt 
kan fikses, men så er det ting som 
jeg ikke kan gjøre noe med.

Siri slet med å takle og akseptere 
sykdommen, men tenkte at det 
ville være interessant å skrive om 
diagnosen. 

– Det var min flukt å skrive frem 
Hanna, å lesse alt på henne. Å 
skrive er på en måte både å fjerne 
seg fra problematikken og gå helt 
inn i den. Det er spennende å se 
hvordan Hanna takler det, hvilke 
valg hun tar, sier Siri. 

Forfatteren ser på skrivingen 
som en slags forskning, en måte å 
gå inn i et landskap eller utvide et 
rom på. 

– Jeg synes det er veldig fascine-
rende med det jeg frykter. Jeg skri-
ver meg ofte inn dit for å undersøke 
hva det er for noe som virker så 
sterkt. 

«Verden leker gjemsel» er likevel 
ikke en sykdomsbok. Den handler 

Forfatter Siri Kvamme blir fascinert av det som skremmer 
henne. Sammen med øyesykdommen kom også karakteren 
Hanna frem i boken «Verden leker gjemsel».
Tekst: Amalie Gulbrandsen Foto: Astrid Waller

– Det jeg skriver
må føles viktig 
     for meg
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må føles viktig 
     for meg

om den moderne kjernefamilien, 
det å være bonusmor, og om å 
følge sitt eget hjerte. 

– Det som var viktig for meg var 
at synshemningen ikke var det 
viktigste, men at hovedpersonen 
ble presset til å ta noen valg. Jeg 
tror det er mange lesere som har 
kjent seg igjen i utfordringene 
ved å være bonusmor og 
kjæreste. 

Ser lyst på livet
– Jeg er ikke så opptatt av å tenke 
på sykdommen og hvordan den 
begrenser meg. Jeg prøver å se 
muligheter og gjøre det beste ut av 
situasjonen, men det er klart øye-
sykdommen påvirker en del ting. 

Siri forteller at hun kan bli vel-
dig sliten og at hyppig hodepine 
gjør at hun må hvile mer. 
Arbeidskapasiteten hennes har blitt 
redusert, og hun kan ikke lenger 
skrive en hel dag, for så å lese om 
kvelden. 

– Øynene blir på en måte brukt 
opp. Å lese bøker er en utfordring, 

FRYKTER Å BLI BLIND: 
Siri Kvamme ser  
stadig dårligere.

SIN FJERDE BOK: Siri Kvamme 
kom i fjor ut med boken  
«Verden leker gjemsel».

Alt om syn 01/2017
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så jeg hører en del på lydbok. Da kan 
jeg strikke samtidig, og det er jo fint. 

Siden tobarnsmoren og forfatteren 
ikke kan ha et like høyt tempo som 
før, har hun blitt mer bevisst på det 
som gir henne overskudd og energi, 
og søker ro og stabilitet i hverdagen. 

– Jeg har en sterk følelse av at jeg 
må skrive de bøkene jeg har i meg, før 
det er for sent, så jeg har kuttet ut en 
del ting, for å prioritere skrivingen. 

Hun håper synet skal holde seg 
stabilt lenge, slik det har vært de to 
siste årene. 

– Alt i alt har jeg det veldig bra, 
føler meg privilegert og er takknem-
lig for et rikt og meningsfylt liv med 
barna mine, mannen min, familie, 
venner og skrivingen. 

Historien fortsetter
Karakteren Hanna betydde mye for 
forfatteren da hun skrev boken, og 
mange ønsker å lese videre om his-
torien hennes. 

– Jeg prøver nå å skrive en oppføl-
ger, hvor det vil være en utvikling 

med synsproblematikken. Jeg 
kjente at det var vemodig å slutte å 
skrive om henne og at det var mer å 
gå på. De grensene vi har, oppleves 
tydeligere nå, spillerommet blir min-
dre, og da må man bare «gønne» på. 
Så får det briste eller bære. 

Inspirasjon finner Siri overalt. Fra 
menneskene rundt seg, gode filmer 
og kunst, landskap, reiser og littera-
tur. Hun har også funnet en metode, 
som gjør jobben hennes som forfat-
ter enklere. 

– Jeg bruker filterbriller. De jeg bru-
ker ute ser ut som mørke solbriller, 
mens de jeg bruker når jeg skriver 
har oransje glass. Jeg forstørrer tek-
sten på skjermen når jeg skriver og 
har begynt å høre på lydbok. Når jeg 
arbeider har jeg det ganske mørkt i 
rommet og drar ned gardinen. 

Øyesykdommen har ført med seg 
nye utfordringer og Siri var redd for 
hva hun måtte gi slipp på. 

– Jo mer jeg tenker på det, desto 
sikrere er jeg på at jeg ikke kommer 
til å gjøre noe annet enn å skrive. 

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

SmartVision 2 - en talende smarttelefon for synshemmede

Nå er andre generasjon SmartVision med touch-
skjerm og tastatur her!

• Enkel og brukervennlig
• Tydelige taster
• Norsk tale (leser opp SMS m.m.)
• Stemmestyrt (les inn SMS, ring kontakter ved 

å si navnet)
• Tilpass Hjem-skjermen til brukerens behov
• Stor tekst i displayet

         www.hjelpemiddelkatalogen.no

Vi hjelper øynene dine!

SER LYST PÅ LIVET: – Man kan klare seg 
ganske bra med lite syn, sier forfatter 
Siri Kvamme. Selv har hun vært på 
kurs hos Norges Blindeforbund, og så 
på det som en positiv opplevelse.
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For noen år tilbake var Mona plaget av irriterte og rennende øyne. Det 
var verst når hun var utendørs. Men heldigvis fant hun en enkel løsning.

Fantastisk 
med klare  

øyne!

Mona er en frisk og
sprudlende 
kvinne. Hun har 
mange jern i ilden 

og har et sosialt og aktivt liv. 
For noen år siden begynte 
problemene med øynene. 
Kaldt vær, vind og sol – på 
de fl este dagene i året var 
det en utfordring å være ute. 
Mona oppsøkte en ekspert 
som antok at problemet var 

aldersrelatert, og at det ikke 
var noe å gjøre med.

Hjelp med øyene
I en avis leste Mona om Blue
Berry, og at andre hadde fått
hjelp med deres øyeproble-
mer. – Jeg forstod at Blue 
Berry inneholdt fl ere natur-
lige og aktive ingredienser, 
som alle hadde en positiv 
innvirkning på øynene. 

erstatter ikke behovet for en 
sunn og variert kost, men det er 
en god blåbærtablett med øy-
entrøst og et naturlig høyt inn-
hold av lutein samt øyevitamin A 
og sink. Vitamin A hjelper med 
å bevare et normalt syn. Ta to 
tabletter hver morgen sammen 
med frokosten din.

Hvor kan du kjøpe
Blue Berry?
Blue Berry fås kjøpt hos Life, 
Sunkost, H Naturkost og VITA. 
Du kan også bestille det på 
www.newnordic.no. 
New Nordic, tlf.nr.: 69 25 73 00.

Bedre syn
Blåbær er kjent for sine 
gode egenskaper for sy-
net. Blåbær inneholder 
et meget høyt innhold av 
fl avonoider, som er godt 
for øyets mikrosirkulasjon. 
På samme måte som blå-
bær inneholder kraftige antioksidanter, er lutein i seg selv 
en antioksidant som kan innvirke på andre deler av kroppen 
og i særdeleshet kroppens aldring. Blue Berry™ inneholder 
en unik sammensetning av blåbær, luteinrik tagetes, samt 
øyentrøst og A vitamin som er godt for øyets slimhinner. 
Disse ingrediensene jobber effektivt sammen for øynene og 
et normalt godt syn.

ANNONSE

Barnebarnet så forskjellen
Mona merket raskt en for-
andring. Øynene ble klarere 
og de sluttet å renne. En dag 
Mona var ute og kjørte med 
barnebarnet sitt, skjedde det 
noe hyggelig. – Mormor, du 
har glemt brillene dine, sa
hennes 10-årige barnebarn.
Da forstod hun hvilken po-
sitiv effekt Blue Berry hadde 
hatt. 

– Optikeren min er positivt 
overrasket over hvor godt 
øynene mine fungerer nå. 
Og selvfølgelig forteller jeg 
vennene mine om de fantas-
tiske tablettene, sier Mona 
med et smil.

Slik tar du Blue Berry
De fl este begynner med Blue 
Berry når de føler at synet en-
drer seg, men det er ikke noe i 
veien for å starte tidligere. Den 
originale Blue Berry tabletten 

FOTO: PRIVAT . NEW NORDIC

ANNONSE
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D
et er mange hindre å se 
opp for i en hektisk hver-
dag, og titt og ofte har 
vel de fleste av oss opp-

levd ubehag på øyet, enten det 
kommer fra for mye såpe, eller et 
lite sandkorn. Fellene finner vi 
overalt, og overrasket ble vi da Gro 
Harlem Brundtland (77) fortalte 
om sitt uhell på kjøkkenet, som 
påførte henne store lidelser. 

«Jeg brant øynene mine på en 
mikrobølgeovn da jeg var i Genève, 
og måtte skifte begge linsene. Jeg 
er fortsatt meget lysømfintlig, så 
det blir ofte solbriller», fortalte hun 
i et større intervju med Dagbladet 
Magasinet tidligere i vinter. 

Øyelege på Haukeland universi-
tetssykehus, Nils Bull, er glad for at 
det nå settes et fokus på hjem-
meulykker som skader synet. 

– Fremmedlegeme på øyet er det 
vanligste jeg ser, og det kan være alt 
fra en nesten bagatellmessig til en 
veldig alvorlig skade, forteller han. 

Gjenstandene kan være så 
mangt, og ofte er det skarpt papir, 
eller en fingernegl fra barns hen-
der, som er årsaken til skaden. 
Øyelegen sier derimot at mange 
større skader kommer fra mange 
menns favoritt, nemlig 
verktøykassen. 

– Jeg ser at mange menn bruker 
verktøy, som roterende stålbørste 
og vinkelsliper, uten riktig bruk av 
verneutstyr. Det kan føre til relativt 
alvorlige øyeskader. 

Bull forteller at roterende verktøy 
ofte kan løsne mindre metallbiter, 
som kan fly rett inn i øyet. Den 
uheldige kan ha vondt i øyet i et 
døgn, få et lite arr, og i verste fall få 
varige synsskader. 

– En annen ting man skal være 
oppmerksom på er hagearbeid. 
Ved bruk av kanteklippere fyker 
det lett småstein med stor kraft, 
som kan gi alt fra moderate til 
kraftige skader på øyet, så her bør 
man også bruke vernebriller.

Enkle gjøremål i hverdagen kan fort ende opp med 
en tur til legevakten hvis du ikke er varsom.
Tekst: Amalie Gulbrandsen Foto: NTB-Scanpix

Øyelegen forteller i tillegg at han 
ofte får pasienter som har fått 
greiner inn på øyet, hvor det ligger 
en tendens til at det blir et varig 
problem med gjentatte sår. 

– Rifter på øyet kan være veldig 
plagsomme, og det må behandles 
på legevakten med antibiotika-
salve og bandasje. 

Vær varsom med rengjøring
I alle hjem, hvor det foregår matla-
ging og tannpuss, opplever de 
fleste at rørene blir tette. Da tyr 
man ofte til hjelpemiddelet 
Plumbo, som er svært etsende. 

De vanligste 
øyeskadene 

Øyelegen advarer: 

får man i hjemmet

PASS PÅ ØYNENE: Øyelege på 
Haukeland universitetssykehus, 
Nils Bull, er glad for at det nå 
settes et fokus på hjemmeulyk-
ker som skader synet. 
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FARLIGE KJEMI-
KALIER: Sprayer du 
avtrekksviften med 
kraftig med rengjø-
ringsmiddel, mens 
du har ansiktet rett 
under, kan etsende 
middel dryppe ned 
i øyet og føre til en 
varig effekt på 
synet. 

De vanligste 
øyeskadene 

– Noen av de styggeste skadene 
jeg ser er Plumbo-skader. Man heller 
pulver og kokende vann i røret, og i 
de tilfellene hvor rørene er ekstra 
tette, kommer det i full fart i retur. 
Det er fryktelig etsende og det gir 
veldig alvorlige skader på øyet. 

Bull advarer videre mot metoden 
man bruker for å rengjøre ventila-
toren over komfyren. Det er typisk 
å spraye kraftig med rengjørings-
middel, med ansiktet rett under. 
Da er man utsatt for at etsende 
middel kan dryppe ned i øyet, som 
kan føre til en varig effekt på synet. 

– Når man allerede har blitt utsatt 

for etseskader, så er det kjempeviktig 
å skylle med store mengder vann så 
fort som mulig. Da teller sekundene, 
og det håper jeg de fleste skjønner. 

Selv om alle instinkter får deg til 
å lukke øyet, skal du holde det 
åpent og skylle med vann i 15 
minutter. Så bør du reise til lege-
vakten, for videre behandling. 

Pass på i påsken
Det er ikke bare i hjemmet man 
skal ta forhåndsregler, men også i 
langrennsløypa på fjellet. 

– Hvis man ikke bruker gode sol-
briller blir man lett snøblind, som 

kan gi forbrenningsskader på øyet, 
som er vært smertefullt og uprak-
tisk på fjellet, forteller Bull. 

Han råder folk på fjellet, eller på 
sjøen, til å bruke solbriller med god 
sidebeskyttelse, som sitter tett 
rundt øynene, da ultrafiolett strå-
ling kan komme inn fra sidene. Den 
siste anbefalingen fra øyelegen er 
også å unngå elastiske lastestrop-
per til bilen og bagasje, dersom 
man må feste ski og utstyr på taket. 

– Elastiske stropper er øyefarlige, da 
de kan løsne på motsatt side og 
sprette rett mot ansiktet ditt. Det kan 
ødelegge øyet totalt, avslutter han.
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1 uke fra 5.990,- inkluderer:
• Flyreise tur/retur fra Oslo 
• Transport til og fra hotell/ fl yplass 

på Balkan
• Vår dyktige Nyttig-guide tar imot 

deg på fl yplassen
• Hotell m/frokost
• Flytting mellom hotellene, med 

opple velser, lunsj/middag
• Alle skatter og avgifter

Fra Adriaterhavets perle Dubrovnik, til de monte negrinske 
fjellene og Bosnias hovedstad Sarajevo, tar vi deg med på 
en spennende reise på det vestlige Balkan. Sammen med 
våre dyktige guider blir du kjent med regionens  gripende 
og dramatiske historie, spekta kulære natur, deilige mat og 
nydelige viner.   

Reisedatoer (april, mai og juni), program og frivillige 
utfl ukter fi nner du på www.balkan.nyttig.no

GARDASJØEN • Sirmione • Verona • Venezia • Sør-Tyrol

1 uke fra 4.990,- inkluderer:
• Flyreise tur/retur fra Oslo 
• Transport til og fra hotell/ fl yplass 

ved Gardsjøen
• Vår dyktige Nyttig-guide tar imot 

deg på fl yplassen
• Hotell m/frokost
• Alle skatter og avgifter

Nyt livet ved vakre Gardasjøen! Forelsk deg i småbyene 
 Sirmione, Malcesine og Limone, besøk sagnomsuste Verona 
og kos deg på vingård i Valpolicella. Opplev Venezia fra 
gondol, la de mektige italienske alpene ta pusten fra deg 
og smak på balsamico-eddik i Modena. La deg fascinere av 
Madonna della Corona-kirken og kos deg i hyggelig lag 
på «Italiensk aften»!

Reisedatoer (april, mai og juni), program og frivillige 
utfl ukter fi nner du på www.garda.nyttig.no

RING REISELINJEN tlf. 52 70 47 05

I trygge hender 
med norsk guide!
Nytt & Nyttig Reiser er et familieeid selskap med 16 års erfaring 
innen gruppereiser. Våre gjester forteller oss at vi har fl otte turer 
med hyggelige medreisende, trygge rammer og kunnskapsrike 
guider. Siden 2001 har hundretusener av reise lystne utforsket 
verden i trygge hender med våre norske Nyttig-guider. 
Det er enkelt å reise med oss – bli med da vel!

4 dager fra 15.990,- inkluderer:
• Flyreise tur/retur fra Bergen 
• Transport til og fra hotell/ fl yplass 

på Færøyene
• Vår dyktige Nyttig-guide tar imot 

deg på fl yplassen
• Færøyenes beste hotell
• Full utfl uktspakke m/måltider
• Alle skatter og avgifter

BALKAN • Dubrovnik • Mostar • Sarajevo • Montenegro
På Færøyene får du bli med på intimkonsert i hovedstaden 
Tórshavn, båttur i fantastiske omgivelser og besøk til pitto-
reske bygder. Denne vakre øygruppen, med sterk historisk 
tilknytning til Norge har utallige naturopplevelser som venter 
på deg. Gled deg også til «Færøysk aften» med god mat, 
sang og dans!

Reisedatoer (juni og juli) og mer om alle inkluderte utfl ukter 
fi nner du på www.faroyene.nyttig.no

RING REISELINJEN tlf. 52 70 47 05 
E-post: nytt@nyttig.no

LES MER PÅ www.reise.nyttig.no

FÆRØYENE • Flott og gjestfritt • ALT INKLUDERT!

Vi hjelper deg gjerne 

med fl y billetter fra din 

lokale  fl yplass!

Fra  

4.990,- 

Fra  

5.990,- 
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1 uke fra 5.990,- inkluderer:
• Flyreise tur/retur fra Oslo 
• Transport til og fra hotell/ fl yplass 

på Balkan
• Vår dyktige Nyttig-guide tar imot 

deg på fl yplassen
• Hotell m/frokost
• Flytting mellom hotellene, med 

opple velser, lunsj/middag
• Alle skatter og avgifter

Fra Adriaterhavets perle Dubrovnik, til de monte negrinske 
fjellene og Bosnias hovedstad Sarajevo, tar vi deg med på 
en spennende reise på det vestlige Balkan. Sammen med 
våre dyktige guider blir du kjent med regionens  gripende 
og dramatiske historie, spekta kulære natur, deilige mat og 
nydelige viner.   

Reisedatoer (april, mai og juni), program og frivillige 
utfl ukter fi nner du på www.balkan.nyttig.no

GARDASJØEN • Sirmione • Verona • Venezia • Sør-Tyrol

1 uke fra 4.990,- inkluderer:
• Flyreise tur/retur fra Oslo 
• Transport til og fra hotell/ fl yplass 

ved Gardsjøen
• Vår dyktige Nyttig-guide tar imot 

deg på fl yplassen
• Hotell m/frokost
• Alle skatter og avgifter

Nyt livet ved vakre Gardasjøen! Forelsk deg i småbyene 
 Sirmione, Malcesine og Limone, besøk sagnomsuste Verona 
og kos deg på vingård i Valpolicella. Opplev Venezia fra 
gondol, la de mektige italienske alpene ta pusten fra deg 
og smak på balsamico-eddik i Modena. La deg fascinere av 
Madonna della Corona-kirken og kos deg i hyggelig lag 
på «Italiensk aften»!

Reisedatoer (april, mai og juni), program og frivillige 
utfl ukter fi nner du på www.garda.nyttig.no

RING REISELINJEN tlf. 52 70 47 05

I trygge hender 
med norsk guide!
Nytt & Nyttig Reiser er et familieeid selskap med 16 års erfaring 
innen gruppereiser. Våre gjester forteller oss at vi har fl otte turer 
med hyggelige medreisende, trygge rammer og kunnskapsrike 
guider. Siden 2001 har hundretusener av reise lystne utforsket 
verden i trygge hender med våre norske Nyttig-guider. 
Det er enkelt å reise med oss – bli med da vel!

4 dager fra 15.990,- inkluderer:
• Flyreise tur/retur fra Bergen 
• Transport til og fra hotell/ fl yplass 

på Færøyene
• Vår dyktige Nyttig-guide tar imot 

deg på fl yplassen
• Færøyenes beste hotell
• Full utfl uktspakke m/måltider
• Alle skatter og avgifter

BALKAN • Dubrovnik • Mostar • Sarajevo • Montenegro
På Færøyene får du bli med på intimkonsert i hovedstaden 
Tórshavn, båttur i fantastiske omgivelser og besøk til pitto-
reske bygder. Denne vakre øygruppen, med sterk historisk 
tilknytning til Norge har utallige naturopplevelser som venter 
på deg. Gled deg også til «Færøysk aften» med god mat, 
sang og dans!

Reisedatoer (juni og juli) og mer om alle inkluderte utfl ukter 
fi nner du på www.faroyene.nyttig.no

RING REISELINJEN tlf. 52 70 47 05 
E-post: nytt@nyttig.no

LES MER PÅ www.reise.nyttig.no

FÆRØYENE • Flott og gjestfritt • ALT INKLUDERT!

Vi hjelper deg gjerne 

med fl y billetter fra din 

lokale  fl yplass!

Fra  

4.990,- 

Fra  

5.990,- 

ANNONSE
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GAVE TIL GLEDE:  
– Norges Blinde-
forbund gjør så 
mye bra på mange 
områder, og jeg vil 
gjerne gi noe til-
bake, sier Anniken 
Doksæter (74).  

Anniken gir
en gave som 
lever videre
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S
om unge jenter flest 
begynte Anniken tidlig å 
eksperimentere med 
sminke, og de lange øyevip-

pene hun fremdeles har som 
74-åring, var et populært sminke-
mål for både henne og hennes 

venninner. Resultatet var at hun 
fikk en øyehårsinfeksjon i begyn-
nelsen av tenårene. For de fleste 
innebærer dette ingen dramatikk, 
men for Anniken fikk infeksjonen 
feste. Hennes onkel, som var øye-
lege, behandlet henne med korti-

son i flere år, men dette gjorde 
dessverre ikke situasjonen bedre – 
snarere tvert imot. Som 20-åring 
ble det konstatert høyt trykk på 
begge øynene. Diagnosen var 
grønn stær. 

– Beskjeden jeg fikk på 
Rikshospitalet da jeg ble innlagt på 
øyeavdelingen der, var at jeg ville 
miste synet og bli blind innen ett 
år, forteller Anniken. 

Det nektet imidlertid Anniken og 
hennes familie å akseptere. Med 
hjelp av én av Europas fremste 
eksperter, en øyelege som holdt til 
i Sveits, ble deler av synet til den 

Som 20-åring fikk Anniken Doksæter vite at hun kom til 
å bli blind. Men med hjelp av de beste øyeleger klarte 
hun å kjempe seg til en synsrest, og har siden levd et 
godt liv som svaksynt. Takknemligheten ønsker hun å 
vise i sitt testament.
Tekst: Gunnar Omsted Foto: G. Omsted og Heidi Kierulf

Testamentariske gaver 
betyr mye for Norges Blin-
deforbund. Generalsekre-
tær Arnt Holte forteller at 
det er med respekt og 
ydmykhet gavene forvaltes 
videre til det beste for blin-
de og svaksynte.

– Både små og store gaver utgjør 
en viktig forskjell i vårt arbeid, og 
beløpet går uavkortet til innsat-
sen for å sikre at ingen blir unød-
vendig blinde og at alle som har 
eller får et synsproblem får de 
beste muligheter til å leve et 
godt og selvstendig liv, sier 
Holte. 

Mange som testamenterer til 
Blindeforbundet er givere og 
medlemmer som har vært  

fornøyde brukere av Blinde-
forbundets tilbud. Holte forteller 
at Blindeforbundet er avhengig 
av økonomisk støtte for å drive 
sitt synsreddende arbeid. En del 
av midlene organisasjonen får 
hvert år, kommer fra testamen-
tariske gaver. 

– Gavene kommer fra mennes-
ker som tror på oss, som tror på 
at vi betyr en forskjell for blinde 
og svaksynte, og som vil at vi skal 
fortsette med den jobben vi gjør. 
Gavene betyr mye for at vi skal 
nå de målene vi har satt oss; det 
hjelper oss i å arrangere leirer for 
blinde og svaksynte barn og kurs 
i å mestre hverdagen for eldre 
som sliter med synet. Store res-
surser brukes også på øyefors-
kning, forebyggende arbeid og til 
førerhundarbeid, sier Holte.

– Gavene hjelper 
oss å redde syn

TAKKNEMLIG: Arnt 
Holte, generalse-
kretær i Norges 
Blindeforbund, er 
glad for små og 
store gaver. 
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Ring gjerne markedssjef i Blinde-
forbundet, Knut Fr. Blütecher, på 
telefon 23 21 50 05 eller 90 98 23 
69 dersom du ønsker en uforplik-
tende samtale om arv og testa-
ment. Ønsker du å få tilsendt en 
brosjyre, send e-post til  
kfb@blindeforbundet.no.  

• Bestem selv ved testament 
hvordan din arv skal brukes. 

• Du står fritt til å gi veldedige 
gaver i live, selv om du har barn. 

• Du kan testamentere fritt over 
inntil en tredjedel av det du etterla-
ter deg uten hinder av pliktdelsarv 
til barn. 

• Har du ikke barn, kan du testa-
mentere over alt du eier og etterlater. 

• Sitter du i uskiftet bo og har 
barn, kan du bare testamentere 
over inntil en sjettedel av uskifte-
boet.

• Sitter du i uskiftet bo og ikke 
har barn, kan du testamentere 
over inntil halve uskifteboet. 

• Blindeforbundet kan være 
behjelpelig med juridisk bistand  
til å sette opp testament for deg, 
hvis det er ønskelig. Dette gjøres 
vederlagsfritt dersom Blindefor-
bundet tilgodeses.

Om arv 
og testament

unge kvinnen reddet. Synsresten 
var én prosent på det ene øyet og 
25 prosent på det andre. Det 
høres kanskje lite ut, men synet 
hun fikk beholde har betydd alt 
for henne. 

– Stort sett har jeg klart meg 
bra med det synet jeg har. Det er 
utendørs det er mest problema-
tisk, og spesielt med kanter og 
høydeforskjeller. Rullatoren er 
kjekk å ha når jeg går alene, men 
jeg foretrekker å gå med venner 
og ha en arm å holde i – det er jo 
også mye hyggeligere, sier 
Anniken. For øvrig har hun pro-
blemer med sollys, og når det er 
mørkt ute ser hun ingen ting. 

– Og nå som jeg snart er blitt 
75 år, merker jeg jo at alderen 
gjør sitt med synet, sier den sym-
patiske pensjonisten, som også er 
operert for grå stær. 

Sett verden
Anniken har bodd 37 år i 
Tyskland, og har sammen med 
ektemannen reist verden rundt. 
Hun har gått på den kinesiske 
mur, besøkt Burma, Nepal og 
Tibet, og bodd i San Fransisco og 
Paris. Det visuelle er viktig for 
henne, og kommer tydelig til 
kjenne når hun snakker engasjert 
om kunst og foto – to av hennes 
store lidenskaper. 

– Selv om jeg ikke ser hvilket 
navn som står på båten der borte, 
skimter jeg den store, blå logoen 
på skroget som forteller hvilket 
rederi den tilhører, sier Anniken, 
og peker utover havnebassenget 
innerst i Oslofjorden. Fra kjøkken-
vinduet hennes er det en nydelig 
utsikt, og kikkerten som står klar 
på bordet gjør det mulig for 
henne å følge med på trafikken 
inn og ut av Oslo havn.

Anniken har et stort nettverk av 
venner og er mye på farten. Det 
har hun også fortsatt med etter 

at ektemannen gikk bort for 
noen år siden. Etter at hun flyttet 
hjem til Norge meldte hun seg 
inn i Norges Blindeforbund. Hun 
har vært på kurs på Hurdal syn- 
og mestringssenter og trekker 
frem det sosiale som spesielt 
positivt, ved siden av det å møte 
andre personer som er i samme 
situasjon som seg selv. 

En gave til glede
Selv om Anniken fremdeles er 
tidlig i alderdommen, har hun 
begynt å tenke på hva som skal 
skje når hun en dag går bort. Hun 
er frivillig barnløs, og for henne 
var det meningsfylt å tilgodese 
Blindeforbundet i sitt testamente. 
Etter at nærmeste familie er tilgo-
desett, skal arven etter Anniken 
gå til arbeid for å redde synet til 
unge mennesker som rammes av 
øyesykdom. For hadde ikke 
Anniken fått tilgang på den beste 
ekspertise da hun trengte det som 
mest, er hun sikker på at hun 
hadde vært blind i dag. 

– Min egen historie har gjort at 
jeg er spesielt interessert i fors-
kning på glaukom. Det er så vik-
tig å oppdage sykdommen tidlig, 
og å redde synet til dem som 
rammes i ung alder. Jeg har også 
sett hvor viktig det er med reha-
bilitering av dem som mister 
synet. 

Nå ønsker hun at så mange 
som mulig som får synsproble-
mer i ung alder, skal gis de beste 
muligheter til å redde synet, eller 
leve så godt som mulig med 
redusert syn. 

– Jeg tror det er naturlig å tenke 
på hva som skjer når man en dag 
går bort. Jeg kunne ikke tenke 
meg noe bedre enn å gi noe til 
Norges Blindeforbund. Jeg er 
takknemlig for den hjelpen jeg 
fikk, og for meg handler det om å 
gi noe tilbake, avslutter Anniken. 
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hundeslede

Du elsker kaker, ikke sant? Og du elsker  

sjokolade? Da har du funnet riktig bok!  

For i denne herlige boka finner du ikke  

mindre enn 50 oppskrifter på deilige kaker 

hvor sjokolade spiller hovedollen. 

Fra mørk og deilig til lys og saftig – her  

finner du oppskrifter på de fleste typer  

sjokoladekaker; cookies, muffins, eclairs, 

brownies, paier og kremkaker. Kaker i alle 

varianter som passer til kaffekosen eller til  

den store festen, til venninnebesøk eller 

kjærestekveld. Sjokolade er den deilige,  

fristende fellesnevneren som gjør at disse  

kakefavorittene garantert faller i smak! 

DEIL IGE

Sjokoladekaker

MUFF INS •  BROWNIES •  OSTEKAKER •  FORMKAKER •  KREMKAKER •  COOKIES
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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: 19. april

VINN BOK full av 
sjokoladekaker!
I denne herlige boka finner du ikke mindre 
enn 50 oppskrifter på deilige kaker hvor 
sjokolade spiller hovedrollen. Kaker i alle 
varianter som passer til kaffekosen eller til 
den store festen, til venninnebesøk eller 
kjærestekveld. Vi trekker ut tre vinnere!
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D
en teknologiske utviklin-
gen er enorm. Med gjen-  
kjenning av tale og finger-
avtrykk kan vi finne infor-

masjon, eller betale regninger, 
nesten uten et tastetrykk. Med nye 
lanseringer, har vi enda mer å glede 
oss til i 2017. 

– For synshemmede betyr dette at 

selvstendigheten for mange har 
økt, og at livet som skoleelev, ansatt 
eller privatperson både har blitt 
mindre anstrengende og mer forut-
sigbart, skriver Yngve Stiansen i 
Synspunkt, Blindeforbundets 
medlemsblad.

Stiansen, som selv er synshemmet, 
anbefaler blant annet selskapet 

Kolonial.no, som har laget en app, 
hvor man kan handle mat rett fra 
sofakroken. For en lav pris kan du få 
varene dine levert på døren, og du 
kan si farvel til lange turer på butik-
ken, hvor du sliter med å finne det 
du trenger. Med en egen strekkode-
skanner kan du enkelt legge varer 
rett i handlekurven når du er tom, 
eller når du kommer på at noe man-
gler i skapet. Selskapet har i tillegg 
tenkt på god tilgjengelighet for 
synshemmede på nett og app – 
tommel opp! 

Ved å ta imot den moderne hverdagen med åpne armer, 
kan livets gjøremål bli mye enklere. 
Tekst: Amalie Gulbrandsen Foto: Produsentene

Vi heier på 
utviklingen 
og bedret 

kommunikasjon! 

Slik kan teknologien

hjelpe deg fremover

ENKLERE LIV: Kolonial.
no har laget en app, 
hvor man kan handle 
mat rett fra sofakroken. 
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hjelpe deg fremover

Talegjenkjenning 
mot nye høyder 
Den stemmeaktiverte 
assistenten fra Apple, Siri, 
har gjennom flere år både 
hjulpet og frustrert bru-
kere av iPhone, iPad og 
Mac. Man har kunnet stille 
henne alle slags spørsmål, 
og gitt kommandoer om å 
ringe eller sende SMS. Nå 
har også Google kommet 
på banen med Google 
Home, som tyder på å 
være på vei til norske 
brukere.  Google Home tar 
imot stemmekommandoer 
fra deg og snakker videre 
med andre ting i huset, 
som smarte lys og stereo-
anlegget ditt. Nå utvikles 
den til at du snart kan 
bestille melk, eller be om å 
høre en podkast, bare ved 
å snakke ut i rommet til de 
langtrekkende mikrofo-
nene. Google Home vil 
altså være et godt hjelpe-
middel, hvor man enklere 
kan gjøre nettsøk, bestille 
varer på nettet, eller 
regulere temperaturen  
i eget hjem. 

GJØR DEG MER 
SELVSTENDIG: 
Kapten Mobility 
(kr 5500, 
adaptor.no).

Teknologi som  
gjør deg trygg
Noe av det beste med den moderne 
utviklingen er hvordan den kan skape 
en tryggere og mer oversiktlig hver-
dag, spesielt for dem med ekstra 
utfordringer. Kapten Mobility er et 
revolusjonerende orienteringshjelpe-
middel produsert i nært samarbeid 
med synshemmede. 

Den er altså en talestyrt GPS, som 
kan fortelle deg hvor du befinner deg 
til en hver tid, og informere om hvil-
ken retning du går i. I tillegg kan du få 
opplest hva som befinner seg rundt 
deg, som butikker, kjøpesentre, 
restauranter, legekontor, apotek osv. 
Den kan også navigere og guide deg til 
et bestemt sted og lagre ruter som du 
går ofte. 

Hjelpemiddelet har i tillegg en egen 
kollektivtransport-funksjon, som for-
teller deg hvilken trikk, tog eller t-bane 
du kan ta dit du ønsker å reise. Kapten 
Mobility er det første hjelpemiddelet 
for blinde og svaksynte som er 100 % 
talestyrt, som vil si 
at du forteller hva 
du vil gjøre og hvor 
du vil reise, og så blir 
ruten klar for deg. 

NYHET: Adaptor.
no har kommet 
med SmartVision 
Lite, som er en 
smarttelefon for 
synshemmede. 
SmartVision 
(kr 4490,  
adaptor.no).

TAR IMOT 
STEMMEKOM-
MANDOER: 
Google Home 
gjøre nettsøk, 
bestille varer 
på nettet, eller 
regulere tem-
peraturen i 
ditt eget hjem. 

Telefonen blir mer brukervennlig
– Innebygd tale i telefoner, hodetelefoner, høytta-
lere, radioer og husholdningsartikler er ikke like 
krevende å få til som før. På dette området går 
utviklingen raskt, forteller Stiansen. 

Adaptor.no har blant annet kommet med nyheten 
SmartVision Lite. Ulikt andre smarttelefoner, har 
den taktile knapper både for talltaster og manøvre-
ring i menyen. Med funksjonen tale-til-tekst og 
tekst-til-tale, får du enkelt tilgang til andre smarte 
funksjoner også. Når du mottar tekstmeldinger kan 
disse leses opp for deg, og du kan diktere en mel-
ding tilbake mens telefonen skriver svaret ditt. 
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