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Vi tilbyr både SPA OG WELLNESS, så ta en kikk 
på Risskov Bilferies mange gode tilbud!

Hotel Hjallerup Kro 

•       2 x overnattinger
•       2 x frokostbuffé
•       2 x 2-retters meny
•       Gratis øl, vin og vann
•       Inkludert miljøtillegg

 939,-
614,- Fra kun

Spar opp til

Beliggenhet i
Nordjylland

Alltid et godt reisetilbud - mer enn 700 hoteller i Europa

979,-
1171,- Fra kun

Spar opp til

Skinnarbu Nasjonalparkhotell

•    2 x overnattinger
•    2 x frokostbuffé
•    2 x 1 tallerkenrett
•    Gratis parkering
•    Gratis internett

Bestselger
Unik sparpris!

1171,- 
Spar opp til

1649,-
301,- Fra kun

Spar opp til

Røros Hotell

•    2 x overnattinger
•    2 x frokostbuffé
•    2 x 3-retters middag
•    2 x Inngang til Bad og Velvære
•    Gratis internett og parkering

Oppdag
UNESCO-byen

301,- 
Spar opp til

  1149,-
422,- Fra kun

Spar opp til

Rondane Høyfjellshotell

•    2 overnattinger
•    2 x frokostbuffé
•    1 x 1 tallerkenrett
•    Adgang til Spa
•    Gratis internett og parkering

Inkl.
halvpensjon
Bestill nå!

Vær oppmerksom på utsolgte datoer og trykkfeil • Evt. miljøtillegg betales på hotellet 

Reisearrangør: Risskov Autoferien AG • Prisen er pr. person i dbl. rom. 

Minimum inkl. sluttrengjøring • Ekspedisjonsgebyr fra kr. 79,- 

Spar ift. hotellets egen pris

Ring og hør nærmere i hverdager mellom 09 – 17. Stengt i helgen

Husk bestillingskoden:  SYN

Risskov.no        32 82 90 00
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Les mer på 
blinde-

forbundet.no
Produsert i samarbeid 
med Aller Media AS

Mia Jacobsen 
Informasjonssjef i  
Norges Blindeforbund

Å bli sett
D

e fleste som mister synet 
isolerer seg og opplever tap 
av venner, kolleger, jobb og 
hverdag som det største 

problemet. De mister mer enn 
synet. Å ikke lenger få være en del 
av livet, er vondt. Angst og usik-
kerhet er naturlige reaksjoner hos 
de aller fleste som rammes.  
     Å være en del av et fellesskap,  
å bli sett av andre og føle seg verd-
satt, er noe av det aller viktigste i 
livet for alle mennesker – enten vi 
ser eller ikke ser. 

Tro det eller ei, Blindeforbundet 
ser andre!

Vi ser den faren som sender en 
livredd melding til oss på Facebook 
om at den nyfødte datteren er blind, 
eller det foreldreparet som tror 

verden går i grus fordi sønnens 
netthinner ikke kan reddes. At 
småbarnsforeldre blir møtt og får 
snakke med en foreldrekontakt 
eller komme på foreldrekurs, åpner 
en verden av muligheter. Det 
forteller foreldrene til lille Ludvig i 
denne utgaven av Alt om syn. 

«Å bli sett er viktigere enn å se» 
oppsummerer kommunikasjonen i 
Blindeforbundets nye kampanje 
med filmer, annonser, sosiale 
medier og på boards. Vi fokuserer 
på at mennesker med synshemming 
er bidragsytere, ikke ofre. På at det 
kan være vanskeligere å miste 
ungdommen sin enn å miste synet 
sitt, og på at vi alle kan bidra  
– enten som venner, familie, 
kolleger eller samfunn. 

Innhold
4 Vår herlige gutt, Ludvig
8 Årets solbrilletrend
10 Øyet avslører sykdom
14 Kryssord
17 Testamentariske gaver:  
       Du kan hjelpe 
18 Spør oss

20 Øyesykdommen få kjenner til 
24 Langrennsløper Eirik Bye  
       – en gullgutt
26 Smått om syn
28 Pappa Knut Røthes råd  
       for gode opplevelser
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Tlf: 700 45 533
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L
udvig var bare to dager gammel 
da legen fant ut at det var noe i 
veien med synet hans. Han 
manglet refleks i øynene, og de 

ble henvist til Drammen sykehus hvor 
det ble antatt at han hadde umodne 
netthinner. 

– Vi spurte om dette var noe vi skulle 
bekymre oss for, forteller pappa 
Raymond Jørgensen og mamma 
Chanett som bor på Vestfossen med 
lille Ludvig og storebroren hans 
Theodor på seks år. 

– Vi behøvde ikke å være bekymret, 
det var heller ikke de. Vi fikk beskjed 
om å møte til kontroll nitten dager 
senere, forteller Raymond.

– I tiden fremover så vi at synet til 
Ludvig ikke var som det skulle. Øynene 
flyttet seg veldig radig, og vi fikk ikke 
lenger blikkontroll, forteller Chanett.

– Da vi kom til kontroll var begge 
netthinnene løsnet, og vi fikk vite at 
han antakelig bare så små lysglimt. Det 
ble en tid med mye usikkerhet og 

gråting – jeg var lei meg for alt jeg følte 
han kom til å gå glipp av, sier mammaen.

Operert i London
Ludvig fikk oppfølging på Ullevål 
sykehus, og derfra ble det sendt bilder 
til spesialister ved barnesykehuset 

Great Ormond Street Hospital i London 
hvor de har spesialkompetanse på 
området. Like etter reiste Ludvig med 
foreldre over Nordsjøen.

– Venstre netthinne var full av store 

– Ludvig er vår 
herlige gutt, ikke vår

16. mai i fjor kom Ludvig til verden. Etter intense uker med 
undersøkelser, var konklusjonen at Ludvig er blind. Med 

god hjelp fra Blindeforbundet og foreldre til andre 
synshemmede barn, ser mor og far nå bare muligheter for 

sønnen. Det at han ikke kan se, er ikke lenger så viktig.

Minstebarnet vil aldri kunne se:

Familielykke: Lille 
Ludvig på fanget til 
mamma Chanett. Store-
bror Theodor titter fram 
bak pappa Raymond. 
Ludvig var bare to dager 
da det det ble oppdaget 
netthinneløsning. 

Tekst: May Britt Haug  Foto: Line Lyngstadaas

«At Ludvig vil vokse opp 
som blind, skal ikke 
være en hindring for  

verken han eller oss. Han 
skal få prøve alt.»

Mamma Chanett

blinde sønn
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hull og kunne ikke opereres. Høyre 
så bedre ut, og den ble operert 
noen dager etter ankomst. Vi antok 
og regner fortsatt med at han kan 
se lys og skygge på høyre øye. Men 
da vi var på etterkontroll i London, 
fikk vi vite at det ser ut som om 
høyre netthinne også er i ferd med  
å løsne. Hvor lenge han kommer til 
å se lys, vet vi ikke. Det hørers 
kanskje rart ut, men beskjeden gikk 
ikke så veldig inn på oss. Ludvig er 
ikke den blinde gutten vår, han er 
det herlige barnet vårt, forteller 
Raymond.

– Innen vi var klare til å reise hjem, 
hadde vi slått oss til ro med at Ludvig 
var blind og kom til å vokse opp som 
blind. Og det skulle ikke være hind-
ring for verken han eller oss. Han skal 
få prøve alt, sier Chanett.

Ikke verdens undergang
Mens Raymond og Chanett var i 
London med Ludvig, gikk de 

gjennom en viktig prosess.
– Lange dager på et trangt 

hotellrom ga utløp for tanker og 
følelser. Vi var igjennom en sorg- 
prosess som vi sto sammen i, og 
det ble mange samtaler om situa-
sjonen. Og det rant mange tårer. 
Slik kom vi oss videre, forteller 
Raymond.

– Vi satte i gang å ringe rundt,  
og den første jeg kontaktet var en 
ekskollega som er blind på det ene 
øyet. Han anbefalte å ta kontakt 
med Blindeforbundet. Der fikk vi 
informasjon om rettigheter både for 
oss og Ludvig, mange fine brosjyrer 
om det å ha barn med synsnedset-
telse og kurs- og aktivitetstilbud. 

Det utadvendte foreldreparet nølte 
ikke, og meldte seg på foreldrekurset 
som ble avviklet sist høst. Dermed 
åpnet det seg en helt ny verden. 

– En ting er alt det faglige, men 
det mest verdifulle for oss var 
fantastiske bekjentskaper og nye 

venner. Det aller viktigste var likevel 
bekymringene vi hadde som ble 
ufarliggjort, sier pappa Raymond.  
– Det koker ned til at dette ikke er 
verdens undergang. 

Foreldrekurset, menneskene og 
ikke minst alle erfaringene som var 
samlet på ett sted, bidro til å gjøre 
Chanett og Raymond tryggere i sin 
foreldrerolle. 

Klisjeen om at det alltid er godt  
å ha noen å snakke med, gjelder 
faktisk i dette tilfellet også. 

– Det å snakke med andre som 
også har barn med synsproblemer, 
gjør at en ikke står alene, sier 
Chanett. 

Ser lyst på fremtiden
Foreldrekurs avholdes hver høst ved 
Hurdal syn- og mestringssenter. Her 
fikk Chanett og Raymond vite ting de 
ikke hadde tenkt på. De lærte om 
tilpassede leker, når Ludvig kan 
starte med hvit stokk, når han bør 
lære punktskrift, hvilken tilretteleg-
ging som kan forventes i barnehagen 
og mye annet. 

– «Dette kommer til å gå bra, dere 
er ikke alene», fikk vi høre. Vi 
opplevde masse omsorg fra 
medmennesker, forteller Ludvigs 
foreldre.

I dag koser familien på fire seg 
sammen. Foreldrene viser tydelig 
Ludvig både sin varme og kjær-
lighet. Ludvig er blid og matglad, 
liker å utforske saker og ting og 
elsker å bade. Fra første stund har 
instanser som Statped, PPT-kon-
toret i kommunen og fysioterapeut 
vært til stede.

I og med at Ludvig ikke ser, er det 
viktig for ham å vite at foreldrene er i 
nærheten. Foreldrene ble oppfordret 
til å gi enda mer nærkontakt enn 
forrige gang de fikk en baby i huset. 

– Jeg er glad vi er en «klemme- 
familie», slik at nærheten ivaretas 
på en naturlig måte. Det er en 
naturlig del av hverdagen vår – det 
å kose og klemme, avslutter pappa 
Raymond.

Pappa og lille-
gutt: Raymond har 
tatovert Ludvigs 
navn på under-
armen – i punkt-
skrift.
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Øyelege uten 
ventetid

Ansvarlig lege: Christine Tvedt

Aleris Øyeklinikk
Gabels gate 38, Frogner i Oslo
22 54 19 10
www.aleris.no/oye

Har du problemer med synet? Kanskje du 
opplever fluer i synsfeltet, eller har tørre og 
røde øyne? 

Aleris Øyeklinikk har et bredt tilbud innenfor 
utredning og behandling av øyesykdommer.

15% rabatt for medlemmer av Blindeforbundet.

OPPLAGTE ØYNE
Hjelp for tørre og irriterte øyne

Helt uten
konserveringsmidler.
Holdbar i 6 måneder

etter åpning!

Telefon: +46 (0)42-14 12 25 • E-post: piggaogon@medilensnordic.com • www.piggaögon.com
Produsent: Ursapharm, Tyskland

Mer informasjon får du hos din optiker og på apotek.
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Med styrke
Det er ikke slik lenger at det 

kun finnes et kjedelig, lite utvalg 
av solbriller med styrke. Når du 
kjøper solbriller hos optikeren, 

kan du sette inn glass med styrke 
i så å si alle solbriller. Da får du 

en solbrille med god beskyttelse 
mot UV-strålene, samtidig som 

du ser glassklart gjennom 
solbrillen.

Størrelsen
Solbriller skal ikke 

stramme ved tinningen, 
eller ligge på kinnene 

når du smiler. Da må du 
justere størrelsen på 

brillen.

Hva betyr 
merkingen?

CE-merket forteller at 
solbrillen har UV-filter, 
og beskytter dermed 

øynene for blant annet 
grå stær.

Alt om syn   Alt om syn   

P
å catwalken viste designerne 
iøynefallende solbriller med 
brede og overdimensjonerte 
innfatninger, lekent design, 

smykkedekorerte glass, sterke farger 
og mønstre. Heldigvis er solbrillene du 
får i butikkene mer nedtonet, selv om 
de er inspirert av catwalkens trender.

Med noen unntak, er vårens sol- 
brilletrender ganske like for både 
kvinner og menn. Runde varianter  
à la Beatles, 70-talls firkantede glass, 
hvite stenger, markerte innfatninger  
i honningfarge eller skilpaddemønster, 
er noe som går igjen for både dame og 
herre. Liker du farger, finnes det 
solbriller med innslag av farger som 
blått, rødt, gult og grønt for begge kjønn.

Dyrt eller billig?
Solbrillene du skal bruke mest og  
ha lenge, bør du kjøpe hos optiker- 
kjedene. Der får du profesjonell 
veiledning, og solbrillene blir tilpasset 
slik at de passer akkurat deg. Trend-
brillene du tenker å variere antrek-
kene med, kjøper du i rimelige kjede-
butikker.

Stilig 
i solen
Årets solbrilletrender er 
lekne og morsomme, men 
også stilfulle i tidløse 
kultdesign og mønstre. 
Trendtipsene gjelder for 
vanlige briller også!
Tekst: Tone vid Skipá  Foto: Produsentene

• Uansett fasong og farge er det maskuline solbriller 
som gjelder. Velg mellom sporty farger som blått, rødt 
og grønt, nostalgisk fasong der brillene buer seg selv 
om glasset er rundt, firkantet eller kraftig, hel form.
• Svart gjør brillen ekstra maskulin, men svart kan 
være en hard farge mot ansiktet, spesielt om innfat-
ningen er kraftig. Velg heller bruntoner og andre 
nedtonede farger samt tynnere innramminger om du 
har en hud som er sart, lys eller hvis du har mye 
rynker. Da blir kontrastene mykere. Og mer kledelig.
• Velg brille ut ifra ansiktsform, på samme måte som 
kvinner (les i venstre kolonne), men også ut i fra 
antrekk og hvilken type du har lyst til å være. 

Trendy for dame Trendy for mann
• 50-tallsinspirert «cateye»-fasong er blant de 
største trendene denne våren. En kledelig fasong 
som er med på å «trekke» ansiktet oppover.
• Firkantet fasong er kledelig til deg med mer 
runde former i ansiktet. Har du et lite og nett ansikt 
skal du også velge mindre briller.
• Selv om du kler en type fasong, kan du utfordre 
deg selv til å bruke mer typete solbriller som et 
tilbehør. På samme måte som du varierer antrekket 
med en veske, armbånd, sko eller belte.
• Årets runde briller føles ikke så runde på grunn 
av stangen mellom glassene. Det gjør at langt flere 
kler brillene, så hvorfor ikke bare prøve dem på!

Trill runde med skilpaddemønster 
(kr 1200, Komono).

Honningfarget i kraftig innfatning 
(kr 180, River Island).

Skilpaddemønster med gulldetaljer (kr 90, H&M).

Skilpaddemønster med gulldetaljer 
(kr 90, H&M).

Dobbel innfatning à la 50-tallet 
(kr 180, River Island).

Solbriller med tremønster (kr 100, H&M).

Honningfarget i diskret mønster 
(kr 1200, Komono).

Runde med skilpaddemønster 
(kr 3100, Modo).

Kraftige briller i skilpaddemønster 
(kr 795, Specsavers).

Honningfarget med kraftig innfatning  
(kr 795, Specsavers).

Årets solbrilletrend
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Forsker på øyet: 
Øyelege Nina 
Veiby er en av 
mange forskere 
som jobber for  
å bedre behand-
lingstilbudene og 
øke kunnskapen 
om øyet. 
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Ø
yet er det organet i kroppen 
som gjør det mulig for oss  
å se. Det er et kuleformet 
organ som ikke er mer enn 

omtrent 25 mm i diameter, og nett-
hinnen (retina), som omvandler lys til 
elektriske signaler, er kun 0,3 mm i 
tykkelse. Til tross for liten størrelse, 
kan øyet gi svært mye informasjon om 
tilstanden i resten av kroppen, for- 
klarer øyelege Nina Veiby ved Senter 
for Øyeforskning, Oslo universitets- 
sykehus og Universitetet i Oslo.

– Som det eneste stedet i kroppen, 
kan man i netthinnen se direkte inn på 

kroppens blodkar (arterier og vener). 
All forskning tyder på at netthinnens 
blodkar avspeiler kroppens generelle 
karstatus, sier øyelegen. 

Listen er lang over hvilke sykdommer 
øyet kan avsløre. I denne artikkelen har 
vi valgt å fokusere på fem store syste-
miske sykdommer, samt et par akutte 
sykdommer der det er spesielt viktig 
med rask hjelp. 

#1 Diabetes 
Dette er en systemsykdom som 
rammer store og små blodårer i 
kroppen. Påvirkning av store blodårer 
kan for eksempel gi hjerteinfarkt, 
mens påvirkning av de små blodårene 
kan gi retinopati (sykdom i nett-
hinnen). Diabetes retinopati utvikler 
seg over tid blant annet på grunn av 
høyt blodsukker som gir skade på de 
små blodkarene og nervecellene i nett-
hinnen, og det kan føre til blindhet. 

Det er de små blodårene i nett-
hinnen som rammes ved diabetes reti-
nopati. Et kjennetegn ved diabetes er 
at venolene (små vener) utvider seg, 
og de små arteriolene (små arterier) 

Øyet
avslører sykdom

Ved å studere netthinnen din, kan en øyelege avdekke en lang 
rekke sykdommer, som blant annet diabetes, høyt blodtrykk og 

hjerte- og karsykdom. – Øynene våre er som et vindu til kroppens 
blodkar, sier øyelege og forsker Nina Veiby. 

Øyelegen kan se symptomer tidlig

Tekst: Gunnar Omsted   Foto: NTB Scanpix, Gunnar Omsted

«Når en øyelege 
avdekker fortetnin-
ger i øyets blodkar, 

vil det, i ytterste 
konsekvens, kunne 

redde liv.» 

Første tegn: Øyelegen  
kan se tegn på sykdom ved  
å undersøke øyets blodkar. 
(Illustrasjonsfoto)

tilstoppes. Det kommer utposninger 
på arteriolene, og det kan komme små 
blødninger i netthinnen fordi blodkar-
veggen blir ødelagt som følge av det 
høye blodsukkeret. 

Når blodkarene blir ødelagte, opp- 
står det områder i netthinnen som ikke 
får nok surstoff og næring. Dette fører 

igjen til skadelige forandringer i deler 
av netthinnen. Det skilles ut stoffer som 
stimulerer til vekst av nye blodårer, som 
er svake og kan blø mye. Dette kan føre 
til blindhet på grunn av blod, arrvev og 
netthinneløsning. 

Øyeleger kan identifisere de første 
forandringene i netthinnen på et tidlig 

stadium ved hjelp av spesialkamera 
og oftalmoskopi.

– Cirka 25 prosent av personer med 
diabetes (type 1 og type 2) har en eller 
annen grad av retinopati når de har hatt 
diabetes i over ti år. 95 prosent har reti-
nopati når de har hatt diabetes i mer 
enn 25 år. Høyt langtidsblodsukker og 

hvor lenge man har hatt diabetes, er de 
to faktorene som er mest medvirkende 
til retinopati, sier Veiby.

8,5 prosent av verdens befolkning 
har diabetes, og Verdens helseorgani-
sasjon (WHO) beregner at diabetes vil 
være den syvende største dødsårsaken 
på verdensbasis i 2030. Medisiner og 

Blod på vei
Blodet er kroppens trans-
portsystem. Hjertet pumper 
blodet rundt i kroppens blod-
årer. Arteriene bringer oksy-
genrikt blod ut til kroppens 
vev. Vener bringer oksygen-
fattig blod tilbake til hjertet.
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regelmessig screening av personer 
med diabetes kan forebygge synstap 
og andre komplikasjoner. Mange 
tilfeller av type 2 diabetes kan fore-
bygges ved hjelp av sunn mat, 30 
minutters fysisk aktivitet hver dag, 
normal kroppsvekt, samt å unngå 
røyking.

– Man har estimert at antallet som 
blir blinde på grunn av diabetes, 
kunne vært redusert med 70 prosent 
hvis man hadde etablert systematisk 
øyebunnsfotografering for diabeti-
kere. Fortsatt er det ikke strukturert 
øyebunnsscreening for alle diabeti-
kere i Norge. Det er et viktig mål for 
fremtiden, poengterer Veiby.

#2 Høyt blodtrykk 
Allerede relativt tidlig ved forhøyet 
blodtrykk, kan en øyelege oppdage 
forandringer i blodårene ved å 
studere øyebunnen. Eventuelle avvik 
opp-dages og tolkes opp mot 
konkrete graderingssystemer. Disse 
forandringene i øyebunnen gir utvil-

somt et innblikk i hvor høyt blod-
trykket måtte være, ifølge Veiby.

– Store forskningsstudier viser at 
pasienter med tynnere arterier i nett-
hinnen enn det som er normalt i 
befolkningen for øvrig, har høyt blod-
trykk eller økt risiko for å få det. Blod-
karenes tykkelse kan enkelt måles på 
digitale bilder av netthinnen, forklarer 
øyelegen.

#3 Hjerneslag 
Blodkarene i netthinnen vår er helt 
synlige fordi de ligger så overfladisk. 
Disse blodkarene deler embryolo-
giske, anatomiske og fysiologiske 
karakteristika med hjernens blodkar, 
og vi kan derfor si at øyet er som et 
vindu til hjernens blodkar. 

Hjerneslag medfører plutselig 
innsettende tap av kroppsfunksjoner 
på grunn av forstyrrelser i hjernens 
blodsirkulasjon. Blodpropp i hjernen 
er årsaken til om lag 8 av 10 tilfeller, 
mens hjerneblødning er årsak til 2 av 
10 av tilfellene av hjerneslag. Begge 

deler er tegn på at det er sykdom i 
blodårene. I mange tilfeller vil en 
øyelege faktisk kunne avdekke økt 
risiko for å få hjerneslag. 

– En stor internasjonal meta- 
analyse (McGeechan et al. 2009) av 
20 000 middelaldrende og eldre 
personer, viser at utvidet venedia-
meter i netthinnen er forbundet med 
økt risiko for å få hjerneslag. Dette er 
uavhengig av de vanlige risikofakto-
rene vi kjenner til som røyking, høyt 
blodtrykk, høyt kolesterol og 
diabetes, sier Veiby. 

NB! I Norge får ca. 15 000 
mennesker hjerneslag årlig. Over  
60 prosent av disse opplever ulike 
synsforstyrrelser.

#4 Åreforkalkning 
Aterosklerose, eller åreforkalkning, 
er en betegnelse på den sykelige 
prosessen i blodårenes vegger. Fullt 
utviklet består aterosklerose av 
ansamlinger av fett, spesielt koles-
terol, betennelsesceller og avleirede 

produkter av disse. Dersom arte-
rioler i netthinnen er tynnere enn det 
som er normalt, kan dette være et 
tegn på åreforkalkning.

#5 Hjerte- og  
karsykdommer 
Blodkarene i øyet er veldig små, og 
det er derfor gjerne i øyet at den 
første, lille blodproppen setter seg 
fast. I kroppens større blodkar vil 
denne proppen kunne passere, men 
når den kommer til øyets bitte små 
blodkar, kan den stoppe opp, og den 
er lett for øyelegen å identifisere. 

Det kan være første tegn på at en 
større blodpropp er på vei. Resultatet 
kan være en potensiell farlig blod-
propp. Setter den seg fast i den 
sentrale netthinnearterien inni syns-
nerven, kan man bli blind etter få 
timer, forklarer Veiby. 

Alle med blodpropp i netthinnens 
arterier skal utredes som en slagpa-
sient med blant annet ultralyd av 
hals-kar og hjerte.

En blodpropp i øyet medfører akutt 
smertefritt synstap. Man kan få blod-
propp både i arteriene og venene. Det 
vanligste er blodpropp i øyets vener.
Disponerende faktorer er høyt blod-
trykk og øyetrykk, hjertekarsykdom og 
røyking. Pasienter med begge typer 
blodpropper (arterielle og venøse) 
skal utredes for diabetes, høyt blod-
trykk og koagulasjonsforstyrrelser.

Så er det slik at man hos disse pasi-
entene noen ganger avdekker hjerte-
sykdom eller karsykdom andre steder 
i kroppen, og at slag, arterieflimmer 
og hjerteklaff-feil kan avdekkes eller 
forhindres. Vi kan dermed si at når en 
øyelege avdekker fortetninger i øyets 
blodkar, vil det, i ytterste konsekvens, 
kunne redde liv. Diabetes rammer store og små blod-

årer. Påvirkning av de små blodårene 
kan bl.a. gi retinopati. Det kan oppstå 
små blødninger i netthinnen og blod-
årer kan tettes igjen. Nye blodårer 
dannes, men disse er av dårlig kvalitet 
og kan gjøre stor skade ved blant annet 
å gi større blødninger og i verste fall 
blindhet. (Ill.: Overlege Maja Gran 
Erke, OUS)

Oximetri er en fotografisk teknikk som 
måler oksygenmetningen i netthinnens 
blodkar. Fargene viser oksygenmet-
ningen, arterioler er rød som svarer til 
oksygenmetning på ca. 90-100 prosent. 
Venoler er grønne og har en oksygen-
metning på ca. 50 prosent. Oximetri vil 
forhåpentlig kunne brukes til å for- 
bedre behandling og forebygging av 
flere øyesykdommer.

Netthinneløsning: Det finnes en 
rekke symptomer på netthinneløs-
ning, men typiske faresignaler er 
økende flytende uklarheter/ 
«fluer» eller lysglimt, samt en 
økende skygge i synsfeltet på det 
aktuelle øyet. Netthinneløsning er 
en alvorlig og akutt sykdom, og det 
er viktig å oppsøke øyelege 
umiddelbart. Enkelte kan gå med 
symptomer for lenge, fordi det 
gode øyet kompenserer for det 
dårlige. Sjekk derfor synet på hvert 
øye for seg, jevnlig, ved å holde en 
hånd over det andre. 
Amaurosis fugax er en akutt 
tilstand der det er avgjørende  
å komme raskt til behandling. 
Symptomer er forbigående 
blindhet i minutter til timers 
varighet. Akutt blindhet i begge 
øyne, som ikke går over, kan 
skyldes en blodpropp bakerst i 
hjernen (synscortex). Hvis det kun 
er blindhet på det ene øyet, kan 

det skyldes blodpropp i øyets 
sentrale arterie. Hvis proppen 
løser seg opp etter få minutter kan 
synet komme tilbake. Amaurosis 
fugax kan også skyldes kar- 
spasmer i netthinnens blodkar 
eller arteritis temporalis og andre 
vaskulitter. 
Hvis symptomene er flimring, 
sikksakk-mønster eller 
geometriske figurer i synsfeltet er 
det mer sannsynlig at det er øye- 
migrene, som ikke er farlig. 

Kilder: Øyelege Nina Veiby, professor 
Morten C. Moe og professor Goran 
Petrovski ved Senter for Øyeforskning, 
Oslo universitetssykehus Ullevål/UiO, 
Store norske leksikon, Norsk helseinfor-
matikk (NHI) og Oslo universitetssykehus 
sine nettsider. 

Viktig med hjelp 
så fort som mulig! 

Nye blodårer

Blødninger

Tegn på diabetes retinopati Måler oksygen
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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 oss 
førstelektor Ann Elisabeth 
Ystenæs fra Nasjonalt senter for 
optikk, syn og øyehelse ved 
Høgskolen i Sørøst-Norge.  
Spørsmål sendes til e-post  
altomsyn@blindeforbundet.no

ER DYRET
DITT OVERVEKTIG?
SNAKK MED
VETERINÆREN DIN!
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?Hvorfor er det slik at øynene 
renner mer når det er kaldt, for 
eksempel når jeg står på lang-

renn uten briller? Og kan det være 
skadelig for øynene? Anbefaler du 
bruk av sportsbriller til langrenn? 

Hilsen skientusiast (27)

! Kulde og vind øker fordamp- 
ingen av tårer slik at øyets 
overflate tørker ut og blir irritert. 

Dette stimulerer produksjonen av 

? Hva menes egentlig med 
alderslangsynthet? Er det  
noe alle får, bare de blir  

gamle nok?
Svein 48 år

! Alderslangsynthet skyldes at 
øyets linse mister sin elastisitet 
etter hvert som vi blir eldre.  

Det er en naturlig prosess som 
inntrer typisk i midten av førti-
årene og gjør det stadig 
vanskeligere å fokusere på nært 
hold. Til slutt opphører fokusfunk-
sjonen i øyet. Ja, det er riktig at det 
bare er spørsmål om tid før alders- 
langsynthet trer inn. 

Hilsen Tor

? Kan kontaktlinser fryse/bli 
skadet i kald og tørr luft? 

Hilsen Ingunn (45)

! Kontaktlinsene vil ikke fryse, 
siden de sitter på hornhinnen 
og varmes opp blant annet 

fra øyelokkene ved blunking. 
Kontaktlinser har vært brukt i 
ekstrem kulde og ekstrem høyde 

uten problemer. Tårene 
fordamper lettere i kald og tørr 
luft (se svar på neste spørsmål). 
Dette kan føre til irritasjon, men 
ikke til at linsene fryser. Oppbe-
varingsvæske for kontaktlinser, 
derimot, fryser ved ca. ti minus-
grader. Kontaktlinsen selv fryser 
ikke, og bevarer sin form ved 
opptining. Men man skal være 

oppmerksom på at bestand-
delene i væsken kan bli forringet 
dersom den har vært frossen 
over flere timer. Dersom man  
skal på en flere dagers tur i 
kulda, anbefales derfor endags-
linser av hygieniske grunner. 

Hilsen Ann

Linser og kulde

Spør oss

reflekstårer. Reflekståreproduk-
sjonen er veldig tydelig ved alpint, 
men skjer også ved langrenn.    
   Fordampingen av tårer kan også 
forsterkes ved at sterk kulde redu-
serer temperaturen i øyelokkene  
og på øyets overflate. Dette kan 
medføre dårligere funksjon av  
kjertlene som skiller ut fettstoffer  
til øyets overflate, samt dårligere 
spredning av fettstoffene slik at 
fordampingen av tårer øker ytter- 
ligere.  

Alderslangsynthet

Santen Norge • Postboks 43 • 3166 Tolvsrød • Tlf 33 32 98 02 • www.santen.no • info@santen.no
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Kan brukes sammen med alle typer 
kontaktlinser.

Kjøpes på apoteket.

Vi kjenner ikke til at det er 
skadelig, men man kan bli litt sår  
i øynene og huden rundt, hvis 
dette pågår over tid. Det fører 
også til at det blir vanskelig å se 
optimalt. 

Bruk av sportsbrille anbefales 
fordi den beskytter øynene, gir 
bedre komfort og mindre synsfor-
styrrelser. Den bør også ha 
UV-filter for beskyttelse mot 
skadelig UV-stråling.

Hilsen Ann

Rennende øyne på ski
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H
ar du en følelse av å ha 
såre eller tørre øyer? Da 
kan det hende du er 
rammet av sviktende 

talgkjertler i øyelokkene, også kalt 
meibomsk kjerteldysfunksjon. Det 
er en tilstand som fører til økt 
fordampning av tårefilmen og ikke 
sjelden betennelse i øyets overflate. 

– Dette er den klart vanligste 
årsaken til tørre øyne. Studier ved 
Tørreøyneklinikken viser at så 
mange som 90 prosent av pasien-
tene har sviktende talgkjertler med 
varierende alvorlighetsgrad, sier 
øyelege og forsker Tor Paaske 
Utheim. 

Hyppigheten av tørre øyne i 
befolkningen ligger på 5–35 
prosent, og det er derfor sannsynlig 
at minst 500 000 nordmenn er 
rammet av talgkjertelsvikt, viser 
studier. 

– Det er heller ikke rart at så få  

har hørt om tilstanden, siden den  
i faglitteraturen er blitt beskrevet 
som den mest underdiagnostiserte  
i øyefaget, sier Utheim. 

En følelse av sandpapir på øynene 
Symptomene på at noe ikke er som 
det skal, varierer fra lette til betyde-
lige øyeplager og kan inkludere 
sårhet, tørrhet, en følelse av at det 
er et fremmedlegeme på øyet, svie, 
lysskyhet og tåkesyn.
    For Nina Karin Strøm (57) ble tørr-
heten i øynene så plagsom at hun 
oppsøkte hjelp. 

– Jeg var lenge plaget av tørre 
øyne, og hadde følelse av sandpapir 
på øynene. Jeg merket også at jeg så 
uklart og at jeg ble fort sliten i 
øynene ved tv-titting, pc-arbeid og 
lesing. Spesielt plagsomt var det i 
vinterhalvåret, forteller Nina Karin.

I 2013 tok hun kontakt med Tørre-
øyneklinikken i Oslo. Etter under- 

500 000 nordmenn
kan være
rammet!

De fleste av oss har ikke hørt om tilstanden – til tross for  
at minst en halv million nordmenn trolig er rammet av det.  

Vi snakker om sviktende talgkjertler i øyelokkene. 

Øyesykdommen som ofte oppdages for sent Sår i øynene: Mange 
nordmenn opplever 
ubehag som følge av  
sviktende talgkjertler  
i øyelokkene – uten at de 
kjenner årsaken.

Tekst: Gunnar Omsted Foto: NTB Scanpix, Line Lyngstadaas, 
Bek Tashbayev (illustrasjon)

Symptomer 
er såre og 
tørre øyne

Slik blir du
kvitt tørre
øyne

søkelsen kunne det fastslås at hun 
hadde nedsatt kvalitet på fettstof-
fene i tårefilmen, altså meibomsk 
kjerteldysfunksjon. 

Trenger behandling
– Tidligere ble tørre øyne oppfattet 
som en tilstand med for lite tåre- 
produksjon og dermed utelukkende 

behandlet med tåresubstitutter, sier 
Utheim, som foruten å være 
forskningsleder i Tørreøyneklinikken, 
er professor ved Universitet i Oslo, 
Universitetet i Bergen og Høgskolen  
i Sørøst-Norge.

– Mange pasienter som kommer til 
Tørreøyneklinikken står utelukkende 
på reseptfrie tåresubstitutter. Hos 

bare noen få prosent av våre pasienter 
er dette riktig behandling. Det er viktig 
at behandlingen tilpasses årsaker og 
alvorlighetsgrad, forklarer han.

Ifølge Utheim har ny forskning på 
tørre øyne fått store konsekvenser 
for diagnostikk og behandling, hvor 
blant annet øyelokksbehandling og 
reseptbelagte medikamenter er blitt 

Det finnes i dag en 
rekke typer behandlin-
ger mot talgkjertel- 
svikt, fra enkle 
metoder som involve-
rer varme omslag over 
øyelokkene og briller 
som gir både varme og 
fuktighet, til spesial- 
instrumenter som til-
fører lys med særskilte 
egenskaper. Felles for 
behandlingsmetodene 
er et ønske å fremme 
utskillelse av fettstof-
fer fra kjertlene. Både 
«interne» og «ekster-
ne» faktorer kan endre 
sammensetningen av 
fettstoffene i kjertlene 
på en uheldig måte 
som gir økt smelte-
punkttemperatur, og 
dermed tilstopper 
kjertlene. Ved å øke 
temperaturen i øye-
lokkene vil fettstof- 
fene igjen bli flytende, 
og en ellers nedad- 
gående spiral med til-
stopning og sekundær 
betennelse, brytes.  
I mange tilfeller er til-
legg av reseptbelagte 
betennelsesdemp- 
ende medikamenter 
god behandling. 
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en langt viktigere del av behand-
lingen.

– Nesten alle våre pasienter, både 
de som har milde og betydelige 
plager, har talgkjertelsvikt i øyelok-
kene. Tilstanden kan diagnostiseres 
på flere måter. I Tørreøyneklinikken 
bruker vi alltid et spesialinstrument 
for nøyaktig å kunne kartlegge stør-
relse og form på samtlige talg-
kjertler. Basert på disse bildene og 
en rekke andre undersøkelser, gir vi 
råd om hensiktsmessig behandling, 
sier Utheim. 

Skjermbruk kan være skadelig
Talgkjertelsvikt i øyelokkene kan 
skyldes både indre og ytre faktorer. 
I den første kategorien spiller blant 
annet økende alder og hormonelle 
forhold inn. Både testosteron- og 
østrogenreseptorer finnes i talg-
kjertlene. 
    Nyere forskning har vist at testo-
steron har en positiv effekt på talg-
kjertlene. Blant ytre faktorer kan 
nevnes lav luftfuktighet, kontakt- 
linsebruk, mikroorganismer i 
øyelokkene, kosthold med lite 

omega-3-fettsyrer, røyking og  
noen medikamenter/øyedråper.

– Økt skjermbruk gir redusert blun-
kefrekvens, hvilket disponerer for 
tørre øyne, sier Utheim. Han har 
imidlertid gode råd til skjermbru-
kerne. For eksempel vil en lavt plas-
sert skjerm føre til mindre øyespalte 
enn en høyt plassert skjerm. På den 
måten vil øyelokkene i større grad 
beskytte øyet og kan dermed kunne 
redusere plagene.

Sammenlignes med hull i tennene
Talgkjertelsvikt kan behandles, 
spesielt hvis man oppsøker hjelp 
tidlig. Erfaringen fra Tørreøyne- 
klinikken er at resultatene blir  
bedre, desto tidligere man kommer 
til behandling.  

– Talgkjertelsvikt kan sammen-
lignes med karies: Det gjelder  
å komme til før skaden er blitt for 
stor. Hvor ofte man skal undersøke 
talgkjertlene i løpet av livet, kan 
diskuteres. For å kunne gi gode råd 
om hva som er hensiktsmessig, er 
det nødvendig med flere studier 
innen feltet.  De aller færreste får  

tatt bilder av kjertlene i løpet av 
livet, sier Utheim og fortsetter:

– Vi vil i år tilby talgkjerteldiagnos-
tikk med bildetaking vederlagsfritt til 
alle som ønsker dette på Øyehelse- 
klinikken, en nyopprettet øyeklinikk 
ved Majorstukrysset i Oslo. Det er 
hyggelig å kunne tilby tjenester uten  
å ta betalt. 

En bedre hverdag
For Nina Karin Strøm har det krevd 
stor egeninnsats for å gjøre noe  
med sine tørre øyne, men det har gitt 
resultater.

– Etter at jeg begynte med øyelokks-
behandling, kunstig tårevæske og 
betennelsesdempende dråper, har jeg 
gradvis blitt kvitt plagene med tørrhet 
og sårhet, og synet er blitt klarere. Jeg 
har fått en bedre hverdag, sier hun.

– I dag føles øynene mye bedre, og 
det er mer stabilt. Jeg følger et 
behandlingsprogram som er tilpasset 
i samråd med øyelegene i Tørreøyne-
klinikken. Jeg tror det er viktig at man 
er flink til å følge behandlingsopp-
legget, for man må faktisk gjøre en 
del selv, avslutter Strøm.

«Tidligere ble tørre 
øyne oppfattet som 

en tilstand med 
for lite tåre-

produksjon.» 
Tor Paaske Utheim, professor

Meibomsk kjerteldys-
funksjon innebærer en 
gradvis reduksjon av 
talgkjertler. Avhengig 
av tap av kjertelvev 
graderes tilstanden fra  
0 til 4. Det øverste 
bildet viser et eks- 
empel på normale  
talgkjertler. Pasienten 
trenger ingen øye- 
lokksbehandling. 
Bildet som klassifi-
seres som alvorlighets-

grad 2 viser at nesten 
halvparten av talgkjert-
lene er gått tapt. Her vil 
pasienten tilbys 
øyelokksbehandling i 
håp om å unngå videre 
tap av talgkjertler. 
På det nederste bildet 
er det bare noen få 
talgkjertelrester igjen,  
og det er følgelig 
krevende å oppnå 
gode behandlings-
resultater.

• Drypper øynene tre ganger 
daglig med Hylo-Comod- 
øyedråper. 

• Ikervis-dråper i begge 
øynene om kvelden (fra 
oktober til mars). 

• Øyelokksbehandling med 
Blephasteam og Blephagel 
hver kveld, og etter behov.

• Sterilid øyeskum i forbin-
delse med dusjing, for å fore-
bygge betennelser. 

• Omega 3-tilskudd etter 
frokost. 

• Optimaliseringstimer hos 
Tørreøyneklinikken hvert 
halvår.

Meiboskalaen

Nina Karins behandling mot tørre øyne Kvalitetssikring
og forskning

Fornøyd: – Etter at jeg begynte med øyelokksbehandling, kunstig 
tårevæske og betennelsesdempende dråper, har jeg gradvis blitt 
kvitt plagene med tørrhet og sårhet i øynene, og synet er blitt 
klarere. Jeg har fått en bedre hverdag, sier Nina Karin Strøm.

Tørreøyneklinikken jobber 
for tiden med en rekke for-
skere med kvalitetssikring 
og optimalisering av samt- 
lige behandlinger. Prosjek-
tene foregår i tett sam-  
arbeid med Øyeavdelingen 
ved Harvard Medical School 
og Avdeling for medisinsk 
biokjemi, Oslo universitets-
sykehus. På Avdeling for 
medisinsk biokjemi blir  
tårefilmen analysert med 
fokus på betennelsesstoffer 
som kan vedlikeholde/ 
forverre tilstanden.

Tidlig hjelp: – Behandling av 
øyelokk har fellestrekk med 
behandling av hull i tennene; 
det er lettere å få et godt 
resultat om man søker behand-
ling tidlig, sier professor Tor 
Paaske Utheim, som har forsket 
mye på tørre øyne. 
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S
øndagsturer var noe 
Kolbotn-gutten måtte dras 
med på, og det var Kvikk- 
lunsjen i pausen som var 

turens høydepunkt. Men det var før! 
I år deltar 22-åringen i Paralym-

pics i Pyeongchang i Sør-Korea som 
én av utøverne på det norske land-
slaget i langrenn. Målet: Å kopiere 
mamma Sissel Sørensen Bye, som 
har gull fra De paralympiske leker  
i 1988.

– He-he, ja, jeg har fortsatt en god 
jobb å gjøre for å bli familiens 
beste, smiler den sympatiske ski- 
løperen, som er vokst opp i en 
familie der alle har stor sans for 
sport, og synsutfordringer til felles.

Sikter mot medaljer
Alt om syn møter Eirik og ledsager 
Arvid Nelson (22) noen uker før 
mesterskapet i Sør-Korea, og den 
knallspreke duoen har akkurat gått 
inn til NM-gull i sprint på Hamar i 
klassen for funksjonshemmede. 

Det er imidlertid Paralympics som 

er sesongens store mål. Eirik har 
allerede paralympisk medalje på 
cv-en fra Sotsji i 2014 – men gullet 
mangler. 

22-åringen konkurrerer i klassen 
B3, en klasse for utøvere med 5-10 
prosent syn, eller synsvinkel 5-20 
grader. Synstapet til Eirik er 
medfødt og stabilt, og er således 
normalt for ham.

– Det en seende ser på 60 meter, 
må jeg stå med en avstand på seks 
meter for å se like godt. Jeg er 
avhengig av en ledsager for å gå 
fort på ski. Best forhold for meg, er 
når det er solskinn, da ser jeg 
sporet best på grunn av gode 
kontraster, sier Eirik. 

Med ti prosent syn og opp mot 70 
km/t på smale langrennsski ned de 
bratteste nedoverbakkene, er 
ryggen til ledsager Arvid god å ha.

– Jeg er på en måte opptrekkeren 
som skal sørge for å vise vei. Eirik 
går «på rygg», så han ser den gule 
vesten jeg har på meg og følger 
den, forklarer Arvid.

gull i blikket
At han skulle svette og slite mellom 20 og 30 timer  

i uka for å konkurrere i langrenn på øverste nivå, hadde 
Eirik Bye ikke sett for seg da han var yngre. 

Trening var nemlig det verste han visste!

Gullguttene: Eirik 
Bye (t.h.) og 
ledsager Arvid 
Nelson sikret 
NM-gull i sprint på 
Hamar i klassen for 
funksjonshemmede 
i januar.

Tekst: May Britt Haug og Gunnar Omsted  Foto: Line Lyngstadaas 

Langrennsløper fra Kolbotn  
i Akershus.

l Studerer sport management 
ved Høgskolen i Lillehammer. 
l Er på landslaget i langrenn 
for funksjonshemmede med 
ledsager Arvid Nelson.  
l Har medalje i stafett fra Pa-
ralympics i Sotsji, og medalje i 
individuelt og stafett fra VM. 
l Deltagelse i Paralympics i 
Pyeongchang ((bladet gikk i 
trykken under konkurransen, 
derfor mangler resultatet her). 

Dynamitt-duo
De to gutta møttes på videregående 
og har gått mye på ski sammen, 
også før Arvid ble fast ledsager for 
Eirik for tre sesonger siden. 

– Vi bor sammen, har felles bil og 
trener sammen to ganger hver dag, 
mellom 20-30 timer i uka. Så du kan 
si vi kjenner hverandre godt, sier 
Arvid som også studerer sammen 

med Eirik ved Høgskolen i Lille-
hammer.  

Ofte er det slik at den ene vil 
ligge på sofaen mens den andre vil 
ut og trene. Men de drar alltid ut. 
Det er godt å ha noen å trene 
sammen med, som pusher og 
backer deg. 

– Når vi er to, kan det være 
lettere å komme seg opp og ut om 

morran’ selv om man er trøtt og det 
er mørkt og kaldt. Men suksess- 
faktoren er nok at vi er så gode 
venner, sier Eirik, mens Arvid 
nikker anerkjennende.

– Vi bruker ganske mye tid foran 
tv-en også. En positiv ting med å 
drive på og trene så mye, er at du 
setter veldig stor pris på den tiden 
man har på sofaen, avslutter Eirik. 

Solide mål: Seson-
gens store mål for 
Eirik er edelt metall 
i Paralymics.

Gutta med

Kort om
Eirik Bye (22)

Eirik (22) og ledsager Arvid (22) går for Norge i Paralympics:
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Blindeforbundet har 
en egen Facebook- 
side. Følg oss på 
 facebook.com/
norgesblindeforbund 
for å få med deg siste 
nytt. Du kan også 
følge oss på Twitter/
blindeforbundet. 

Følg oss!
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øyehelse 

NYTTIG Å LESE:

TEMA: 

Hva ser 
egentlig 
VÅRE 
MINSTE? – Det jeg skriver 

må føles viktig 

for meg
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Forfatter 

Siri Kvamme om 

øyesykdommen:

Småbarn og syn:

✿ Har du «fluer»  

   på øyet? 

✿ Øyeskader  

   i hjemmet

✿ Nytt om smart 

   teknologi
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GRATIS og kommer ut 2 ganger i året. 
 
Bestill ved å bruke kupongen. Du kan også ringe oss på 23 00 06 00 
eller send en e-post til: altomsyn@blindeforbundet.no

 

Norges Blindeforbund
Medlemssenteret
Svarsending 2344
0091 Oslo

Fornavn:   Etternavn:

Adresse:

Postnr.:         Poststed:

Telefonnr.:       E-post:

Jeg bestiller GRATIS abonnement på bladet «Alt om Syn»

Jeg bestiller GRATIS brosjyren 
«Kort om seks vanlige øyesykdommer»

IR
K 

07
-0

07

frihet 

Det beste  for din  øyehelse

Nr. 2 2017  Et blad til deg fra Norges Blindeforbund

GOD 
JUL!

Per og Sidsel:

  ª Pynt bordet til fest

Når din kjære mister synet

TEMA:

Ryan (13) hadde ikke ADHD, men synsfeilNå er skolen 
blitt gøy!

l Smarte apper
l Supre linse-tipsl Sjekk deg selv for øyesykdom!

Førerhunden ga Kent Ove 
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– Vårt samlivble styrket
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Øyesykdommer – en hefteserieKort om seks vanlige øyesykdommer

170131_NBF seks vanlige øyesykdommer brosjyre 17x24cm 8s.indd   1

03.03.2017   09.38

Te
ks

t:
 G

un
na

r O
m

st
ed

  F
ot

o:
 N

TB
 S

ca
np

ix
 o

g 
B

jø
rn

 S
tu

ed
al

 (H
øi

e)

Fire av Blindeforbundets fylkes- 
lagskontorer endrer navn til Råd-
givningskontor for syn. Hensikten 

er å komme i kontakt med personer 
med nedsatt syn som ellers ikke ville 
søkt mot Blindeforbundet. Tilbudet 
drives av Norges Blindeforbunds  
fylkeslag i Telemark, Vestfold, Buske-
rud og Østfold og skal gi oversikt over 
tilbud og hjelp som finnes – slik som 
informasjon om offentlige tjenester og 
rettigheter, hjelpemidler og mest-
ringskurs. 
    Rådgivningskontorene er en alter-
nativ kanal inn til forbundet som foku-

serer mer på hva som tilbys, enn hvem 
vi er. Kontorene vil fortsette med med-
lems- pleie, interessepolitisk arbeid 
og andre aktiviteter. 
Se www.blindeforbundet.no/ 
radgivningskontor-for-syn for mer  
informasjon. 

Mange fastlegekontorer  
krever nå at pasientene må 
betale gjennom en automat 
– hvis ikke sender de faktura 
med ekstra gebyr.  
    – Dette har de ikke lov til, 
sier helse- og omsorgs- 
minister Bent Høie. 
    Mange eldre og synshem-
mede sliter med å bruke  

automater for betaling hos 
fastlegen, og de fleste lege-
kontorer tilbyr ikke noe  
annet alternativ enn å skrive 
ut faktura der de legger på 
et ekstra fakturagebyr.  
   Flere medlemmer har kon-
taktet Blindeforbundet i frus-
trasjon over dette, og i 
november stilte stortings- 

I Alt om syn nr. 2 
2017 skrev vi om 
prosjektet 
«Samspill», et 
tilbud for å tryg-
ge både den 
som har opplevd 
et synstap og 
deres pårøren-
de. I artikkelen 
ble det oppgitt 
feil kontaktinfor-
masjon. Har du 
spørsmål, erfa-
ringer eller for-
slag om 
«Samspill», ta 
kontakt med 
sidselbredvei@
gmail.com.  

Rettelse

Betaling 
hos fastlegen 

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Ny generasjon klokker med tale

 
 

Vi hjelper øynene dine!

Diana er en ny serie armbåndsur 
med norsk tale.
Med tydelig tale og tydelig urskive, 
er dette perfekte klokker for alle som 
har problemer med å se hva klokken 
er. 
Spesielt i mørket er det mange som har be-
hov og nytte av en tydelig klokke som også 
har talefunksjon.

                  www.adaptor.no
                     23 21 55 55

Rådgivningskontor 
for syn

Nytt navn:
representant Kjersti Toppe 
(Sp) spørsmål til helse- og 
omsorgsministeren om  
denne praksisen.

    Høie var klinkende klar i 
sitt svar:  
«Fastleger kan ikke kreve 
fakturagebyr av pasientene 
dersom fakturaen utstedes 
fordi fastlegekontoret ikke 
aksepterer kontant betaling 
eller dersom betalingsmas-
kinen er for komplisert å 
bruke for eldre person eller 
en person med funksjons-
nedsettelser. Jeg understre-
ker i denne sammenheng at 
norske kontanter er tvun-
gent betalingsmiddel i Nor-
ge. Fastlege- 
praksiser må derfor aksep-
tere å motta betaling i nor-
ske kontanter.»
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J
eg er 15 år, blind og trolig en av 
verdens mest ensomme ung- 
dommer.» Disse ordene er begyn-
nelsen på et innlegg som skulle 

bli det mest leste i historien til Aften-
postens spalte Si D. Axel ba om hjelp 
i en periode da ingen ringte på dør- 
klokka lenger og han ble sittende 
mye alene. Tilbakemeldingene lot 
ikke vente på seg. Axel hadde satt 
fingeren på noe vesentlig. Ordene 
hans berørte mange av oss – vi er 
ikke alene om å føle oss helt alene. 

– Ingen sviktet Axel, sier Knut. – Da 
utfordringene hans ble større, flyttet 
vi ham over til en annen skole. Det ble 
vanskelig. Da ble han ensom. 

Med solskinn i hjertet
Heldigvis har både Axel, som nå er 19 år, 
og Knut alltid vært glad i å høre på og  
å spille musikk. Axel spiller trommer og 
Knut er selvutnevnt leirbålgitarist. 
    En dag sa Axel at han syntes at de 
skulle spille konsert på taket av huset i 
hagen deres på Smestad i Oslo – akkurat 
som favorittbandet Beatles gjorde på 
toppen av «The Apple Building».    
    Beatles skapte trafikkaos i Londons 
gater. Axel ville gjøre det samme på 
Smestad. Var de riktig heldige, så ble det 

så kaotisk at politiet stakk innom også.
De fikk satt sammen et band av 

profesjonelle musikere som Axel døpte 
Cloudberry Cream, multekrem, fordi 
det hørtes Beatles-aktig ut og fordi han 
elsker vidder og fjell. Knut inviterte 
rubb og stubb på hagefest, regnet hølja 
og Axel fikk et epileptisk anfall – men 
det stoppet ikke Cloudberry Cream. De 
gikk på scenen. Jubelen sto til laud og 
Axel ble popstjerne for en kveld. Snakk 
om å bli sett. Snakk om å bli hørt. 
Snakk om å legge seg om natten med 
solskinn i hjertet. 

Det er så viktig for oss å bli sett
Axel er et eksempel på hvor viktig det 
er for oss mennesker å bli sett. Og hørt. 
Hvor godt det er å få lov til å vise 
verden hvem vi er, og at vi er gode nok. 

– Han er så stolt av å være med på 
den nye kampanjen til Blindefor- 
bundet, «Å bli sett er viktigere enn  
å se». For det er så viktig for oss alle 
sammen å bli sett. Og kan det hjelpe 
noen der ute til å bli litt mindre 
ensomme, da vil Axel veldig gjerne 
være med på det, sier Knut. 

Hvis jeg vet om en som er ensom …?
– … så ta med vedkommende på noe 

Kaos, multekrem og det 
vakreste Knut har sett

Finnes det en oppskrift på å kurere ensomhet? Trolig ikke.  
Men pappa’n til Axel, Knut Røthe, tror på å droppe det pliktskyldige 

kaffebesøket, og heller skape noen skikkelig gode opplevelser som begge 
kan leve på når hodet treffer puta om kvelden. 

En pappas oppskrift:

Tekst: Kari Frantzen  Foto: Privat

Ha det gøy sammen: Både 
Axel og Knut er glade i  
å gå på ski. Her er de på hytta 
til Knuts foreldre. 

Gjør umulige ting: Axel treffer ikke 
ballen så ofte, men når han gjør 
det, er gleden desto større.  

«Funksjonshemminger kan 
legge noen snublesteiner i 
veien, men så lenge vi gjør 
veien til en lek, er det ikke så 
farlig at opplevelsene ikke 
blir akkurat som man har sett 
for seg. Fordi man hadde det 
gøy underveis. Og man var 
ikke alene. Man var med.»

Axels pappa, Knut Røthe
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DU har lyst til å gjøre, svarer Knut. 
– Dropp det pliktskyldige kaffebe-

søket. Vil du dra på Frognerbadet og 
hoppe fra 10’ern, så gjør det. Den du 
skal ha med deg må ikke hoppe fra et 
stup på ti meter, men kanskje fra en- 
meteren. Eller han eller hun kan sitte 
ved vannkanten og plaske med beina. 
Gjør noe begge vil. Lag dorullnisser! 
Det spiller ingen trille hva dere gjør.

Det vakreste Knut har sett
– Jeg hørte en fra Blindeforbundet 
holde foredrag en gang, og da så jeg 

noe av det vakreste jeg har sett, 
forteller Knut. – Han viste et bilde fra 
sommerleir på Hurdal syn- og mest-
ringssenter. Det var et surfebrett, og 
på det surfebrettet var det montert 
en rullestol hvor det sitter en gutt og 
padler. Bare det å tenke at du skal få 
den rullestolen opp på det surfe-
brettet: Det kan gå så gæernt, det 
kan gå rundt, men SO WHAT! Dette 
fikser vi. Dette skal vi få til. Du skal 
opp på det surfebrettet – og den 
holdningen elsker jeg. Det elsker jeg. 
Disse leirene er fantastiske, og når 
Axel har vært på sommerleir på 
Hurdal har jeg bare hatt lyst til å 
flytte opp dit. 

Ikke et persilleblad
Knut synes ikke vi skal behandle 
mennesker med funksjonshem-
minger som persilleblader.

– Vi trenger alle ekte, gode opple-
velser vi kan leve lenge på, aller helst 
sammen med andre. Funksjonshem-
minger kan legge noen snublesteiner 

i veien, men så lenge vi gjør veien til 
en lek, er det ikke så farlig om opp- 
levelsen ikke blir akkurat som man 
har sett for seg. Fordi man hadde det 
gøy underveis. Og man var ikke 
alene. Man var med. 

Og hvis du lurte ... så ble det trafikk- 
kaos på Smestad ... politiet kom … og 
de så ut til å like multekrem de også. 

Følg drømmer: Trommis Axel ville spille inn plate med Cloudberry Cream. 
Det gjorde de. Og som seg hør og bør hadde de en skikkelig releasekonsert. 
Overskuddet fra platen gir Axel bort – for han lever godt på bare minnene. 

Stopp trafikken: «Alle må lov til  
å stoppe trafikken inn imellom», sa 
popstjernen Axel etter tak-konserten. 

Le av deg selv: Axel kan ikke kjøre 
bil, men han ser usedvanlig bra ut 
bak rattet. 

«Vi trenger alle 
ekte, gode opp- 

levelser vi kan leve 
lenge på, aller 

helst med andre!» 
Knut Røthe

Holdt 
konsert på 
hustaket
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De fleste som mister synet isolerer seg og opplever tap av venner og kolleger som det største 
problemet. Å ikke lenger få være en del av livet på utsiden av døra er vondt, og angst og usikkerhet 
er naturlige reaksjoner. Derfor er vi der når synet svikter for å støtte, gi råd, tilby opplæring og 
felleskap. 

Over 180.000 nordmenn har så svekket syn at de regnes som synshemmede. Vi kjemper for 
samfunnsmessig likestilling for blinde, svaksynte og andre funksjonshemmede. Støtter du oss 
hjelper du synshemmede tilbake i livet. Les mer om hva vi jobber med på blindeforbundet.no

Å bli sett er viktigere enn å se.

«Det vanskeligste med å miste synet, var å ikke høre ringeklokka lenger.»

Ringeklokke. En innretning 

som gir fra seg en tydelig, høy 

lyd. Et signal om at naboer, 

venner, bekjente eller andre 

kommer på besøk.
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