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Glad for å se 
H

va hadde du solgt synet 
ditt for? 1 million kroner? 
5 millioner? lO? 

Jeg tipper at du vil synes 
at øynene dine - synet ditt - er 
uerstattelig. Hør bare hva P3-Ronny 
sier: «Jeg er glad for det synet jeg 
har». Og det er bare litt på ett øye! 

Anna, som du også møter i 
bladet, er lykkelig over å ha få tt 
synet tilbake etter mange år som 
sterkt svaksynt. Hva tror du hun 
har savnet mest å gjøre? 

Selvfølgelig kan man kan leve et 

godt liv som blind, det vet jo vi. 
Likevel drømmer BlindeForbundet 
om en verden der alle kan se. 

Takketvære givere som støtter 
øyeforskning, kan vi bidra til at så 
mange som mulig slipper å miste 
synet. Som skjønne Emilian på 
seks år. Han ble operert for den 
alvorlige sykdommen grønn stær 
som baby, og som derfor har godt 
syn i dag. Det hadde ikke vært en 
selvfølge uten forskning. 

Ta vare på synet ditt! Det er 
uerstattelig. 
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Godt Liv: - Jeg har 
drømmejobben, 
sier P3s populære 
programleder, 
Ronny Brede Aase, 
som her befinner 
seg på gamle 
trakter i Hurdal. 

Glad for det 
synet jeg har! 
I fjor måtte den populære programlederen Ronny 
Brede Aase ta et vanskelig valg. Da han fikk grå 
stær på øyet han ser på, sa han nei til operasjon. 
Risikoen for å miste synet helt, var for stor. 

Tekst: May Britt Haug Foto: Jørge n Juul og Blinde forbundet 
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E
ntusiasmen bobler over for Ronny 
Brede Aase (32) da vi møter han 
på gamle trakter. En ivrig P3-pro
gramleder suser gjennom 

gangene på Hurda l syn - og mest ri ngs
senter, og minner fra ungdomst iden 
dukker opp. Som tenåring var Ronny 
flere ganger på Blindeforbundets leir 

Ronny Brede Aase 
Født: 19. september 1986 
i Førde, Sogn og Fjordane. 
Yrke: journalist og program
leder i radio og TV, mest kjent 
som programleder i P3morgen. 
Priser: Har fått mange, blant 
annet Kulturdepartementets 
«Nynorskpris for journalistar» 
i 2009, Årets radionavn og 
Arets programleder i 2011 og 
Arets radioøyeblikk i 2014. 
Bor: I Oslo med samboeren, 
journalist Tuva Ellmann. 

o mestrin ssenter tenåring. 

• Statlig godkjent rehabilite
ringssenter, eies av Norges 
Blindeforbund. 

hverdagslivets utfordringer. 
• Senteret er utformet med 
nyeste teknologi innen lys, 
akustikk og ledelinjer. • Senteret har 72 rom og det 

gjennomføres rundt 6 000 
kursdøgn i året. 

• Blindeforbundet arran
gerer barneleir, ungdomsleir, 
ung uke, aktiv familie og 
sommerferieopphold. 

• Her får synshemmede 
opplæring og kurs i å mestre 

i Hurdal, og nå er han er tilbake for 
å holde fored rag for familier med barn 
eller voksne med synsproblemer. 

- Det var fint på leir, hvor jeg fikk 
møte andre som hadde de samme 
utfordringene, forteller Ronny. 

For mange av landets blinde og 
svaksynte barn og unge, er leir årets 
høydepunkt. Der får man utfordre seg 
selv med spennende og annerledes 
aktiviteter, og møte likesinnede. 

- jeg husker vegring mot å legge 
seg, løping i gangene og vannkrig, 
mimrer Ronny. - I denne sofakroken så 
vi Norge-Bras il i VM-fina len '98, stråler 
han, og slår seg ned. 

Ville ikke bli satt i bås 
Førde-gutten var selv ikke spes ielt 
opptatt av at han så dårlig i oppvek-

sten. Han er blind på det høyre øyet, 
og ser svært dårlig på det venstre. 

Som barn gjennomgikk han flere 
operasjoner, men med liten effekt, 
derfor er synet slik det er i dag. 
Ifølge Ronny selv, hadde han et naivt 
forhold til det hele. 

- Detvar utroligviktig for meg at 
det ikke var synet som skulle definere 
meg. jeg skulle ikke være han som så 
dårlig, forteller Ronny. 

Det er ikke så mange som har fått 
med seg hvor store synsproblemer 
Ronny har, og det har heller ikke vært 
et bevisstva lg å forte lle om det. 

- jeg har bli tt mer åpen om det på 
rad io, og har innsett at det finnes 
mange gode historier som det kan 
være gøy å prate om, sier Ronny med 
et bredt smil og galgenhumorglimt i 

øyet. - Folk kjenner meg såpass godt 
nå, at de vet hvem jeg er. Det er ikke 
det dårlige synet som definerer meg. 

Barndomsfilosofien gjelder fortsatt. 
Han vil bli sett for den han er. 

Vanskelig vaLg 
Våren 2018 måtte Ronny ta et van
skeligvalg da det ble påvist grå stær 
på det venstre øyet. Skulle han våge 
operasjon i øyet han kunne se med? 
Risikoen for å bli helt blind var stor. 
Etter å ha tenkt seg nøye om, takket 
han nei til operasjon. Grå stær er en 
øyesykdom som oftest forekommer 
hos eldre, men den oppstår også hos 
personer som har hatt andre øye
sykdommer over lengre tid. 

- jegvil heller ha litt syn, enn ikke 
noe, sier Ronny. 

PopuLær programLeder 
Som utegående leirreporter for Radio 
Hurdal, gikk han rundt med ti meter 
ledning på mikrofonen og laget 
reportasjer. Kanskje detvar spiren til 
å bli hele Norges P3-Ronny? 

Det profesjone lle radio livet startet 
med sommerjobb i NRK Sogn og 
Fjordane da han gikk på videre
gående. Uredd som han er, kastet 
han seg på P3-audition i Trondheim 
i august i 2007, og fikk jobben! 

Han innrømmer at enkelte ting i 
hverdagen som svaksynt, er mer 
utfordrende enn for normaltseende. 

- Detvanskeligste er å kjenne igjen 
folk. Enten de kommer brått på, elle r er 
et stykke unna, har jeg ikke sjanse til 
å se hvem de er. Men jeg er rå på å 
gjenkjenne stemmen deres! sier Ronn y. 

Fokusere på mestring 
På kurset i Hurdal deler han av sine 
egne erfaringer fra oppveksten. 

- jeg tror det er viktig at foreldre 
ikke bestemmer hvor grenser skal gå 
for hva barna skal klare eller ikke. De 
må finne ut av dette selv, sier Ronny. 
- Mine foreldre lot meg aldri fø le på 
begrensing på grunn av synet. Det 
handler om mestring og positivitet, 
fremfor begrensing, mener Ronny. 
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Langsynt eller 
nærsynt? Vakker 

bal< brillene 
Gode 

sminke
tips 

Enten du er på pluss- eller minussiden, styrken i brilleglassene forstørrer 
og forminsker når du skal sminke deg. Brillestylist Stine Westlund gir råd! 

Når du er langsynt 
Vær forsiktig, så det ikke blir 
for mye, øyesminken børvære 
diskret og naturlig. Tenk at du 
skal dempe og ikke dekke hvis du 
ønsker å skjule noe, for eksempel 
mørke ringer under øynene. 

Bruk komplementærfarger på 
innfatning og sminke, det for
sterker øyefargen. For mange 
langsynte kan selve påføringen 
være en utfordring. Da er det 
lurt å bruke hjelpemidler som 
sminkespeil og sminkebriller, 
eller linser så du ser bedre når 
du legger makeupen. 

Tekst: Bente Grønnevik Foto: Speesavers 

Lurt å tenke å 
• Har du poser eller dype ringer 
under øynene - styr unna store 
innfatninger som går langt ned 
på kinnet. De forstørrer 
problemområdet på grunn av 
styrken i glasset. . Fargegrade
ring i glasset gir en fin touch på 
øyesminken. og demper både 
rynker og rødhet i øynene. 
• Ved tettsittende øyne. velg 
innfatning som er lysere nasalt 
med smalere nesebro, og mot
satt ved bred avstand mellom 
øynene . • Bruk en øyevippe
tang. Da slipper du å blunke i 
brilleglasset, og det gir et løft 
som åpner blikket som en vifte. 
(Kilde: Stine Westlund, Speesavers) 

Når du er nærsynt 
Du skal fremheve og forstørre 
øynene, så begynn med å legge 
en hvit/lys beige kajal (avhengig 
av hudtonen din) på våtkanten. 
Velg lyse, duse toner på øye
skyggen, gjerne i skimmer. 

Med øyeskyggen markerer du 
globallinjen (fordypningen rett 
under øyebenet) og duser den ut. 
For et løft med en mykere look, 
legg lyst innerst og mørkere 
ytterst. Bruk komplementær
farger. Har du grønne øyne, legg 
en burgunder-/plommefarget 
kajalIangs øvre vippekant. 

Alt om syn 7 



God hjelp med 

n te no 
Smarte høyttalere, telefoner som gjør nesten «alt>, og 

produkter med innebygd tale er snart å finne i de fleste hjem. 
Ingen tvil-teknologiske nyvinninger gjør livet lettere. 
Tekst: Yngve Stiansen Foto: Per Kåre Sandbakk, NTB scanpix og produsent 
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F
or noen år siden ville vi 
sannsynligvis ristet på 
hodet av mye av den nye 
teknologien. Men utvik

lingen går raskere enn vi noen 
gang kunne tenke oss, og mye 
spennende er i vente. 

Det er lett å forestille seg at 
personer som er svaksynte og 
blinde, fort kan havne på side
linjen når fremskrittene skjer så 
raskt. Men takket være en stadig 
større bevissthet rundt universell 
utforming, har utviklingen de 
siste årene ikke bare gitt folk flest 
en ny hverdag, men kanskje i 
særdeleshet blinde og svaksynte. 

Smart: 
Artikkel
forfatter Yngve 
Stiansen tester 
den første 
DAB-radioen 
med talende 
menyer. 

Snakker: 
Smarthøyt
taleren gir 
deg svar fra 
Internett. 

Berørin gsskjerm - en venn 
Jeg er selv blind og har blitt hekta 
på å utforske alle de mulighetene 
jeg nå har fått. De tradisjonelle 
hjelpemidlene kan i større grad 
erstattes med ny hverdagsteknologi 
som alle bruker. 

Det høres kanskje ut som et para
doks, men smarttelefonen uten sine 
fysiske knapper, har blitt det aller 
viktigste hjelpemiddelet for mange 
personer med svekket syn. 

Takket være gode muligheter for 
å kunne forstørre skjermen, eller 
bruke en innebygget talesyntese, 
har mange synshemmede nesten 
fått et nytt liv de senere årene. Med 

godt utviklede apper for moderne 
telefoner kan vi alle få hjelp til 
å lese et hvilket som helst doku
ment i løpet av sekunder, finne 
riktige varer i butikkhyllene og 
bruke en GPS-app til å navigere 
i ukjente omgivelser. 

HjeLp fra smarthøyttalere 
Iløpet av 2018 ble begrepet «smart
høyttaler» godt kjent i Norge. Apple 
og Amazon har smarthøyttalere, og 
Google lanserte to av sine på norsk. 

En smarthøyttaler er i utgangs
punktet en ordinær høyttaler som 
kan gi deg god lyd, men som i til
legg har innebygde mikrofoner. 
Den kan lytte til stemmen din, og 
svare deg på spørsmål når den er 
koblet til Internett. 

TeknoLogi som likestiller 
Det er befriende å møte teknologi 
som i utgangspunktet ikke krever 
en skjerm. 

På mange måter er de nye smart
høyttalerne en teknologi som like
stiller synshemmede og personer 
med ordinært syn. 

Fra USA viser statistikken at 
denne teknologien raskt har blitt 
tatt i bruk av eldre personer, som 

Gode ti 5 
Journalist Yngve Stiansen gir 
deg råd via sin Youtube-kana l, 
Hverdagsteknologi for syns
hemmede. Der får du tips om 
mobi lapper og tekniske produk
ter som gjøre hverdagen for 
blinde og svaksynte litt enklere. 

Andre nyttige steder er app
bibliotek. no, en nettside om 
smartteknologi for mennesker 
med nedsatt funksjonsevne. 
På nettsiden smartja.no får du 
t ips om smarttelefon og nett
brett på en enkel måte. 

da unngår kompliserte menyer og 
innstillinger. Med stemmen kan man 
få dagens værvarsel, gjøre et søk på 
Google eller skru på lyset i stua. 

En stor gruppe av de som har 
problemer med synet er eldre, og 
nettopp derfor er det grunn til å tro 
at dette er en teknologi som både 
unge og gamle, seende og syns
hemmede vil ta mer aktivt i bruk 
i tiden som kommer. 

Talende DAB-radio 
Da FM var den rådende radiotekno
logien i Norge, hadde vi kun fem 
landsdekkende kanaler, men nå har 
tallet steget til 32, i tillegg til en 
rekke lokale stasjoner. 

Blinde og svaksynte lytter mye på 
radio , men med så mange kanaler, 
kan det være utfordrende å vite 
hvilken kanal man lytter til hvis man 
ikke ser displayet. 

Endelig har det britiske selskapet 
MagieBox laget sin første DAB-radio 
med talende menyer. 

Radioen heter SilverServer, og 
fokuserer spesielt på enkelhet 
og brukervennlighet. Sannsynligvis 
vil dette kunne bli en veldig god 
hjelp for blinde og svaksynte som 
bruker radio i hverdagen. 

Alt om syn 9 



«Emilian var 
seks uker da vi 
merket at det 
var noe galt.» 

• 
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Emilian ble operert som baby 

Født med 
rønns 

Bare tre måneder gammel ble Emilian operert for grønn stær. 
Med midler fra Blindeforbundets forskningsfond forskes det 

nå på hvordan det har gått med barna som har blitt 
operert med en ny teknikk. 

Tekst: Inga Ragnhild Holst Foto: Tom-Egil Jensen 

- E, T, H 0 00 

Emilian Wiik (6) fra Siggerud , er på 
kontroll ved øyeavdelingen på Oslo 
Universitetssykehus, Ullevål, og 
leser bokstavene på tavlen med et 
stor smil. Han er født med grønn 
stær, eller glaukom, som det heter 
på fagspråket. 5ykdommmen kan -=:===:;;;;"'_J skade synsnerven i øyet, og skyldes 

- som oftest høyt trykk inni øyet. 
Sjekk: OVer
lege Turid Skei 
Tønset under
søker Emilian 
som er født 
med glaukom. 

Kan lese: 
Etter operasjonen 
har Emilian 
normalt syn og 
kan lese godt. 

Ubehandlet kan grønn stær gi 
nedsatt syn eller blindhet. 

Emilian ble operert da han var tre 
måneder gammel, med en teknikk 
som kalles 360 graders trabekulo
tomi. Operasjonen har ført til at han 
ser normalt og ikke trenger medisin. 
I dag er Emilians sykeh istorie data 
i en artikkel som evaluerer effekten 
av teknikken. Blindeforbundets 
forskningsfond har støttet arbeidet 
med 350000 kroner. 

Normalt syn 
Ved trabekulotomi åpner legene 
kanalen som i hovedsak har som 
oppgave å drenere væske i øyet. 

- Man har tradisjonelt brukt to 
andre operasjonsteknikker, 

goniotomi eller partiell trabekulo
tomi i kombinasjon med trabe
kulektomi, sier overlege Turid Skei 
Tønset ved Øyeavdelingen, Os lo 
un ive rsitetssykehus. 

Ved goniotomi lages en åpn ing i 
den tette drenasjekanalen (Schiernms 
kanal) med kniv. På denne måten 
fjerner man hinderet for normal 
drenasje av kammervann, som er 
vannet inne i fremre del av øyet. Det 
har som oppgave å ernære horn
hinnen, linsen og drenasjekanalen. 

Ved partiell trabekulotomi er 
hensikten den samme som ved 
goniatami, man v il åpne den tette 
drenasjekanalen. Men her gjøres 
det med et butt metallinstrument 
som føres inn i kanalen fra utsiden 
av øyet, og så åpner man deler av 
kanalen, ikke hele. 

- Vi harvalgt 360 graders trabe
kulotomi fordi det er en anatomisk 
presis teknikk. Nå servi på alle som 
har hatt denne operasjonen fra 1997 
til 2016, til sammen 26 pasienter og 
35 øyne. Vi ska l nå bearbeide 
dataene og skrive en artikke l om 
effekten, sier Tønset. 
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leken gutt: 
øyeoperasjonen 
Emilian fikk som 
baby, har bidratt 
til at han i dag 
ser normalt. Han 
bruker briller. 
men det er ikke 

Arbeidet er viktig 
- Grønn stær er en alvorlig øyesykdom, 
og den andre årsaken til at folk. 
globalt sett. blir bli nde. sier T ønset. 

Man regner med at kanskje seks til 
sju millioner mennesker er blinde som 
følge av at de har fått behandling for 
sent, eller ikke fått det i det hele tatt. 

Rundt 70 millioner menneskervil 
kunne får grønn stær som følge av at 
befolkningen blir eld re. 

Glaukom rammer først og fremst 
eldre. men det fødes cirka to til tre 
barn per år med glaukom i Norge. 

Feiltolker symptomene 
Fordi sykdommen forekommer 
sjelden hos barn, er det en risiko for 
at helsepersonell kan feiltolke symp· 
tornene. Slik var det da Emilian kom 
til verden i 2013. 

- Da han var seks uker gammel, 
merket vi at det var noe på øyet. Det 
så ut som det lå en hinne over det. 
Andre ganger var det rødt, hovent og 
rennende. Han gulpet mye, noe som 
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Forsker på grønn 
stær: Med midler 
fra Blindeforbun
dets forskningsfond 
skriver nå overlege 
Turid Skei Tønset 
om glaukom
opererte barn . 

Dette er laukom 
• Livslang øyesykdom 
vanligst hos voksne over 
65 år. Forekommer hos 
nyfødte og små barn. 

hinnen kan være uklar 
og grålig. Barn et kan 
være utilpass . 
• 75 prosent får glau
kom på begge øyne . • Sykdommen kan 

sky ldes høyt trykk i øyet 
som følge av at det ikke 
er samsvar mellom 
prod uksjon og av lø p av 
kammervann. Barn født 
med glaukom kan væ re 
lyssky, ha et øye som er 
større enn det andre og 
det kan renne . Horn-

• Hos 10 prosent er lidel

sen arvelig. Flere gutter 
en n jenter rammes. Etni
sitet er også en faktor. 
• Behandles ved å senke 
øyetrykket med dråper, 
laser eller operasjon. 

Kilder: UIO og blinde
forbundet-no 

nok var et tegn på at han var util· 
pass, forteller mamma Camilla 
Andersen. - Fastlegen sendte oss 
hjem med kloramfenikol mot øye
infeksjon. 

En optiker i Emilians familie tok et 
vanlig bilde av ham med blits, og 
zoomet inn. Han sa: «Jeg vil ikke 
skremme dere. men jeg tror ikke han 
ser på det øyet». Dermed fikk fami 
lien ny time til legen, som lyste i 
øynene uten å kunne se den røde 
refleksen. Det er den som gjør 
øynene røde på bilder. 

Pupillen er et hull gjennom regn · 
buehinnen inn på øyet. og når du 
sender lys inn, får du refleksen fra 
blodårene som er inni øyet. Hvis 
hornhinnen eller linsen ikke er klar, 
eller hvis noe annet blokkerer 
refleksen, så er det tegn på at noe 
er feil i øyet. 

- Da fikk vi åpen linje inn til øye· 
avde lingen. Begge øynene ble 
operert i løpet av de neste ukene, 
forteller Camilla. 

Mer blikkontakt 
Siden har Emilian vært pigg. 

- Etter operasjonen fikk vi mer 
blikkontakt og flere smil, sier 
Camilla. 

I dag leker han som alle andre barn 
på hans alder, går på ski og gleder seg 
til sko lestart. Han går til sjekk cirka 
hver tredje måned. Det er ikke alltid 
han har tålmodighet til å sitte i ro, det 
er mye morsommere når han selv får 
lov til å bruke legens utstyr. Han styrer 
stoler og apparater opp og ned. 

- Ingenting tilsier at han har hatt 
en alvorlig øyetilstand, sier Camilla. 

Når Tønset nå sitter med data 
gjennom 20 år, handler det ikke bare 
om resu ltat og teknikk. 

- Jeg har jobbet her i 22 år, og har 
fulgt pasientene fra de kom hit som 
baby, til de eldste som har blitt tjue 
år og kan kjøre bil. For meg er ikke 
dette bare tall. 

For Emilian betyr det klart syn. Han 
fortsetter å lese. 

- V, H, B ... 
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Følg oss! 
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 og 
tnstagram/ 
blindeForbundet. 

t:1:-- ... , . ' 
Kurs 0l a kli~i leler 1019 _ .. - .. ... .,.-

Kurskatalogen 
2019 
Den totale oversikten 
over BlindeForbundets 
kurs og aktiviteter ved 
de tre syn- og mestrings
sentrene, er nå klar. 
Ønsker du den tilsendt 
ring 23215000, eller se 
blindeForbundet.no. 

Superhundene er en 
NRK-serie deromplas
seringshunder trenes 
opp til å være til hjelp 
og nytte For mennesker 
med ulike Funksjons
nedsettelser. 

hund er som et hjelpe
middel, og utdannes av 
en hundeskole på 
bestilling fra NAV. 

•....................................................... 

I korte trekk er en 
superhund en hund 
som er opplært i privat 
regi, og spesialtilpasset 
den personen som skal 
ha hunden . 

Hundene er som 
oftest avlet frem 
spesielt med tanke på 
den jobben de skal ha. 
Alle hundene læres opp 
i et grunnprogram med 
Forskjellige lydighets
øvelser. Samtidig blir 
de også spesialtil
passet til behovene 

••••• . ~. 
ROYAL CII.NIN 

I NCRHllLl I N HUI OlUll 

ALLE URINVEIS
PROBLEMER 
FORTJENER 
Å BLI LINDRET 

Vi har derfor utvi klet en omfattende serie 

med ernæringsløsninger skreddersydd til 

forskjellige urinveislidelser. Nå med for

bedrede oppskrifter og innovative teknologier. 

· • · · 
· · • · · · · • · 

Hunden har ingen 
grunnkunnskaper med 
tanke på den rollen den 
skal fylle. En service-

til den som skal ha 
hunden som hjelpe
middel. 

· Årets ildsjel 
Apotek 1 kårer hvert år Årets ildsjel. I 2018 Fikk 
Henny Daugård Fra Kristiansand den gjeve ut
nevnelsen. Hun fikk en pengegave til sitt Formål, 
BlindeForbundet. Henny har i mange år drevet 
strikkeklubb For blinde og svaksynte i Kristiansand. 
Hun hjelper Folk som har mistet synet, å strikke 
igjen. Henny er også leder av steinsliperklubben, 
der hun lærer Folk å lage smykker av stein. · . . ..... . .... ..... . .... . .................... ..... ..... 
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Årets 
best likte 
reklamefilm 

Blindeforbundets film «Pappa, 
pappa» er best likt av alle 
reklamefilmer j 2018. På oppdrag 
fra Mediacom spurte Norstat et 
representativt utva lg av befolk
ningen om hvilken reklamefilm 
de likte best. og vår film med 
budskapet «Å bli se tt erviktigere 
enn il se», fikk flest stemmer. 

Se opp for 
Hollywood-vipper 
Mange har fått øynene opp for 

vippeserum. For at vippene 
skal vokse må serumet inneholde 
såkalte prostaglandiner. Dette 
virkestoffet brukes ti l il behand le 
grønn stær, eller glaukom som det 
heter på fagspråket. Men lege
midler må godkjennes før bruk. 
- Stoffene i legemidler må være 
rene, men det er ikke den samme 
kvalitetskontro llen med kosme· 
tikk. Vi aner ikke hvordan stof· 
fene fremstilles, eller om de er 
forurenset, sier Steinar Madsen. 
medisinsk fagdirektør i Statens 
legemiddelverk til TV 2. 
Mattilsynet advarer mot å bruke 
vippeserum med prostaglandiner, 
fordi det er kommet meldinger 

om bivirkninger som irritasjon, 
smerter og tap av øyevipper. De 
som bruker medisin for glaukom 
risikerer å skade synet. Og kjøper 
du serum uten virkestoffet , vil 
ikke vippene dine vokse. Dermed 
kan vippeserumet være penger ut 
av vinduet. 

· 
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Min historie 

Anne har alltid hatt et 
langt, flott og tykt hår 
For 3 år siden begynte 
hun å miste mye hå r. 
- Etter at jeg begynte 
med Hair Volume mister 
jeg ikke mer hår, det er 
helt fantastisk I 

• - Nå mist 
ikke mer 

r Jeg 

S
om ung ble jeg 
brukt som hår
modell , fordi jeg 
hadde et veldig 

langt og tykt lyst hår. 

- Derfor va r det også el 
kj empesjokk for meg, 
da jeg for ca. 3 år siden 
begynte å mi ste det. Det 
va r rett og slett hår over 
alt. Til slutt va r mannen 
mill så lei av det, at han 
bad meg om å klippe 
det lange håret. Så jeg 
klippet det ko rtere i fl ere 

år! 
omga nger, men det hj alp 
ikke slo rt. 

Leste om 
Hair Volume 
- Helt tilfeldig leste 
jeg om Hair Volume~ 

i et ukeblad og tenkte: 
"det er en len eller - jeg 
prøver': O g allerede etter 
5-6 uker med en tablett 
om dage n, begynte jeg å 
få en masse nye hår. 

- Etter 6 måneder kunne 
jeg nesten ikke la være å 

HARTABLETT MED 
INGREDIENSER FOR 
NORMAL HARVEKST 
Hair Volume™ er en hårtablett og 
den eneste tablett på markedet 
som inneholder eple ekstrakt 
medprocyanidin 82. Tabletten 
forsyner også hårsekkene med biotin 
og sink, som bidrar til å opprettholde 
normalt hår. 

ta på det. Jeg mister ikke 
mer hår, og jeg har faktisk 
også fått noen av mine 
ungpikekrøller tilbake -
og det er jeg glad for. 

Min frisor har 
bemerket det 
- Frisø ren min har også 
bemerket forandringen, 

og sist jeg var hos henne, 
fo rt alte jeg om Hair 
Volume~ tablett ene. Hun 
synes del er helt fant as
ti sk. Jeg anbefaler Hair 
Volume~ til all e venn ene 
mine, og jeg har også en 
kollega som nettopp har 
kj øpt en pakke. 

VITA lifc, sunk~t CD 



Har tatt tilbake hverdagen 
I 2018 tok 1000 synshemmede opp
læringskurs ved Blindeforbundets 
syn- og mestringssentre. Der lærte 
vi det vi trenger for å kun ne ta til
bake hverdagen vår. Mange fikk 
hjelp til å komme tilbake i jobb. 

Til deg 
ære 

Dette har du gjort for oss i 2018! 
Tusen takk fra oss alle sammen 

i Norges Blindeforbund. 

Har gjort ting vi aldri trodde vi skulle gjøre 
Over 400 barn, unge og familiemedlemmer deltok på Aktiv 
familie, Sommerleir, Ung uke og Aktiv Høst. Ingent ing er 
som å høre latteren fra barn og unge som har gode opp
leve lser sammen. 

Håp om en bedre fremtid 
Det ble brukt over 3 millioner til 
forskning relatert til øyehelse. Det 
gir oss håp om en bedre fremtid. 
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Tror på et mer 
inkluderende samfunn 
Vi kjemper for at synshemmede skal kunne 
delta på samme måte som andre i samfunnet. 
I 2018 fikk endelig blinde elever skolebøker 
i punktskrift tidsnok, og transporttilbudet for 
synshemmede ble bedret. 

iver! 

Lokalt 
arbeid 

Kan se igjen 
15000 synshemmede i Asia og 
Afrika fikk igjen synet etter grå 
stær-operasjon. De som ikke kan få 
synet tilbake, har lært seg et yrke 
slik at de kan være selvstendige. 
Vi ser lyst på fremtiden vår nå. 

Kan gå ut når vi vil 
Førerhunden ervår venn og hjelper. 
Og i fjor ble det utdannet enda 
flere førerhunder. Det vi l si frihet 
til flere. 

Bli sett der vi bor 
Når synet svikter, er det 
viktig å få råd og praktisk 
hjelp der vi bor, av noen 
som kjenner lokalmiljøet. 
Det finnes ansatte og 
synshemmede hjelpere 
i alle fylker. De ringer og 
kommer gjerne på besøk, 
og lytter til våre behov. 

Har fått 
nye venner 
De lokale møteplassene 
er viktige for så mange 
synshemmede, enten 
det gjelder å delta på 
møter, foredrag, kaffe
slabberas, julebord eller 
turarrangementer. 
Å møte andre gjør livet 
godt å leve. 
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Anna (50) ble sterkt svaksynt: 

Fi net 
ti 

- Det har vært en identitetsreise, sier Anna Hellstrom 
som har opplevd noe man sjelden hører om. 

Hun mistet synet, og fikk det tilbake. 

Tekst: May Britt Haug/Mia Jacobsen Foto : Tom-Egil Jensen 

A
nnas reise fra seende til sterkt 
svaksynt, startet i 2009. 
På uforklarligvis ble synet 
dårligere. Hun mistet alt 

skarpsyn, og etter hvert ble det umulig 
å lese. Anna forklarer at muskulaturen i 
og rundt øyet hovnet opp og stivnet til. 
Atte år senere begynte synet å komme 
tilbake. Nå har Anna har startet reisen 
tilbake til det seende livet. 

Lavt stoffskifte 
Anna er byplanlegger av yrke, og 
bosatt i Fredrikstad. Etter flere år 
som synshemmet og aktiv i Blinde
Forbundets fylkeslag i Østfold, fikk 
hun i 2017 påvist lavt stoffskifte, og 
ble medisinert for det. Etter et halvt 
års tid begynte synet å komme 
tilbake. «Er det for godt til å være 
sant?}) tenkte hun. Og gleden var stor 
da bedringen fortsatte. 

Synsproblemer i forbindelse med 
stoffskiftevansker er ikke uvanlig. 

Annas store utfordring har vært at 
skarpsynet og dermed også lesesynet, 
harvært borte. Men det verste har nok 
vært den ekstreme lysskyheten. Da 
hun foretok sin egen synstest etter 
oppdagelsen, gjorde hun det i alpin· 
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bakken, friluftsmenneske som hun er. 
- Plutselig kjørte jeg i rasende fart 

nedover i hvit, skarp snø, i sterkt 
sollys uten solbriller. Jeg så hver 
eneste vesle isflekk som var der, 
forteller Anna med et stort smil. 

Hva skyldtes det? 
Ingen har klart å stille en diagnose, 
eller gi en forklaring på hva som var 
årsaken til Annas synsproblemer. 
Verken øyeleger, optikere, eller 
psykologen for den saks skyld. Det 
er en ekstra belastning ikke å vite, 
ikke noe sted å hente kunnskap. 

med å få synet tilbake, 
er at jeg kan gå på 
sopptur igjen, sier 
Anna Hellstrøm. 

På tur: Anna på turarran
gert <rrI DNT Nedre Glomma 
og Blindeforbundet Østfold. 

Nedturene på reisen har vært 
mange og frustrerende. I mangel aven 
diagnose, har hun hatt problemer med 
å få de hjelpemidlene hun trenger. 

Likevel, sett i etterpåklokskapens 
lys, vil hun ikke ha vært de tøffe 
livserfaringene foruten. Hun har 
knyttet bånd, fått nye venner og 
mange minnerike opplevelser. 

- Flere av dem som står meg 
nærest, er synshemmede, og de skal 
jeg ha med meg resten av livet. 
Dette har vært en identitetsreise. 
Fra å være seende til svaksynt, og 
å lære seg å takle den tilværelsen. 

Og nå, veien tilbake til det seende 
livet, forteller Anna. 

Volvo, fiolin og sopp 
Hennes store drøm er å få spille i et 
symfoniorkester igjen. Fiolinen ligger 
nemlig hjertet hennes nært. Og 
Anna, som opprinnelig er svensk, har 
kjøpt seg bil- Volvo så klart. Men det 
føles absurd å sitte bak rattet igjen. 

- De fleste synes det er fantastisk 
at jeg har fått tilbake synet og kan 
kjøre. Selve kjøringen er en ting, men 

«Ville ikke vært 
årene foruten.» 

for meg er det mest fantastisk at det 
gjør meg til en likestilt forelder. Jeg 
kan stille opp på fritidsaktiviteter 
som andre foreldre. Det er utrolig 
sårt ikke å føle seg likestilt på det 
området, understreker Anna som nå 
harvoksne barn på 18, 24 og2? år. 

På andreplass over fantastiske ting 
å gjøre, nå som synet er tilbake, er en 
aktivitet som kan være risikosport 
uten syn: 

- Det er herlig å kunne gå i skogen 
og plukke sopp igjen, sier Anna som 
lever og ånder for friluftslivet. 

Hun vil fortsette å bidra i fylkes
laget, for perioden som synshemmet 
er fortsatt en del av identiteten 
hennes. 

Stoffskifte 
og syn 

Anna har aldri fått noen diag
nose, men hun har fått påvist 
lavt stoffskiftet. Synsvansker 
i forbindelse med stoffskifte
problemer er ikke uvanlig. 

Skjoldbruskkjertelen produ
serer stoffskiftehormonene 
tyroksin, trijodtyronin og kalsi
tonin. Dersom man har for lite 
stoffskiftehormoner (lavt stoff
skifte) kan dette medføre at 
regulerende prosesser i krop
pen blir redusert. Produserer 
man for mye stoffskiftehormo
ner (høyt stoffskifte) vil krop
pen være i høygir hele tiden, 
noe som kan føre til angst, 
hjerteproblemer, skjelving og 
nedsatt varmetoleranse. 

Ved forstyrrelser i stoffskifte
hormoner vil synet kunne på
virkes. Noen pasienter får tørre 
øyne, tåkesyn, lysfølsomhet 
eller dobbeltsyn. Ved rett med i
sineringvil synsplagene kunne 
reduseres eller bli borte. 

Graves sykdom er den vanlig
ste årsaken til høyt stoffskifte 
blant yngre. Sykdommen kan gi 
uforklarlig vekttap, hjertebank, 
nervøsitet, rastløshet, varme
intoleranse og øyeproblemer. 
Graves sykdom kan også gi 
alvorlige øyeforandringer, 
såkalt Thyroid Eye Disease 
(TEO). Denne tilstanden er først 
og fremst karakterisert ved ut
stående øyne (eksoftalmus), 
men kan også gi symptomer 
som tørre, hovne og røde øyne, 
nedsatt syn og dobbeltsyn. 

Kilder: Morten C. Moe, Øye
avdelingen ved Oslo Universi
tetssykehus, helsebiblioteket. 
no, nhLno, thyroidea.no 

Alt om sy n 19 



Blindeforbundets iCare-nrncl r blinde c\ln,,,t 

I Nepals landsbyer tror noen fortsatt at det å bli blind 
skyldes en forbannelse. For Suk Maya (30) så fremtiden 

bokstavelig talt mørk ut. Så skjedde et mirakel. 

Tekst og foto: Johnny Haglund 

H
un sitter på huk utenforfami
liens fattigslige hus. Blikket 
hennes er tomt, men nå og 
da snur hun hodet mot lyden 

av sin yngste datter. En jente hun 
aldri har sett. 

På innsiden styrer hennes mann, 
Lalbadur, med middagen. For to år 
siden begynte synet til Suk Maya 
Rokaya å forsvinne gradvis. Etter hvert 
ble hun blind på begge øynene. 

Ofret høner og geiter 
Langt oppe i Fjellene finnes det ingen 
leger eller sykehus. 

- Vi oppsøkte flere tradisjonelle leger, 
forteller ektemannen mens han hånd
terer grytene i det røykfylte rommet. 

«Legene» ba familien ofre høner og 
geiter. For en fattig familie i Nepal er 
husdyr som penger i banken, og de 
ofret seks geiter og 15 høner. 

- Det var nesten alt vi eide, sier 
Lalbadur. Men Suk Maya Forble blind. 

På landsbygda kan det å bli blind 
tolkes som en Forbannelse. Suk Maya 
selv føler seg unyttig. øynene er 
lukket, det ser ut som hun har det 
vondt. Men smerten er ikke fysisk. 

- jeg er en byrde For min Familie, 
hvisker hun. 

Denne historien kunne endt slik: 
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Suk Maya sittende akkurat som hun 
gjør nå, i mørket, blind og hjelpeløs, 
resten av livet. Men det gjør den ikke. 

MobiL operasjonsstue 
BlindeForbundet skal med midler Fra 
iCare-prosjektet, etablere en mobil 
eye camp i jumlakot. Her skal en 
øyelege og medisinsk personal 
operere i to dager. 

- Da vi bestemte oss for å sette opp 
en eye camp her, annonserte vi det 
over lokalradioen, Forteller prosjekt
leder Bista i Blindeforbundet. Han er 
Fra Nepal. - Folk med problemer har 
kommet langveis Fra. 

Og det er håp For mange. 
- De fleste som har mistet synet på 

ett eller begge øyne, kan opereres slik 
som Suk Maya, forteller doktor Suresh. 

- De kaller det et mirakel her i fjel· 
lene, sier legen, men Forteller at det er 
en enkel operasjon. - jeg snitter opp 
øyet, Fjerner den slitte linsen og 
erstatter den med en syntetisk linse. 

Da Suk Maya legger seg under 
kniven, viser hun ikke det minste spor 
av Frykt. Femten minutter senere 
legger sykepleieren bandasje over 
øynene hennes. 

- I morgen kan du se din datter, sier 
legen Før han behandler neste pasient. 

Landsbysensasjon 
Nær samtlige innbyggere i den 200 
hus store landsbyen, Får høre at Suk 
Maya harFåttsynettilbake. 

Neste morgen, da hun skal på sjekk 
på eye campen, strømmer Folk til Fra 
alle kanter. Kan hun se? 

Pasienten leies til en stol utenFor 
huset. Folk pakker seg nysgjerrig 
rundt legen og Suk Maya. Banda
sjene blir Fjernet, og legen spør: 

- Hvis du kan se meg nå, pek på 
nesen min. 

Suk Maya åpner øynene. Et smil brer 
seg sakte om munnen, før hun presser 
pekefingeren mot nesen til Suresh. 

- ja, jeg kan se deg. 

Enkle 
forhold : 
Inngrepet 
foretas i en 
mobil opera
sjonsstue. 

Lykke: For første gang kan 
Maya se datteren sin (t.h.), takket 
være doktor Suresh (over). 

Flest blinde 
i fatti e land 

e Cirka 253 millioner 
mennesker i verden har så 
store synsproblemer at de 
ikke kan mestre hverdagen 
uten hjelpemidler. 
e Av disse er 36 millioner 
blinde. 
e 80 prosent av tilFellene 
kan Forebygges eller 
kureres. 
e 51 prosent av synshem
ninger skyldes grå stær, 
og det kan kureres raskt 
og effektivt. 
e 90 prosent av de 253 
millionene med syns
problemer lever i land 
uten et godt utbygd helse
vesen. 
e l Nepal, med rundt 30 
millioner innbyggere, er det 
cirka 105 000 blinde. 

Dette er iCare 
iCare er et initiativ Fra 
BlindeForbundet For 
å redusere blindhet 
i verden. I samarbeid med 
kjente, norske kunstnere 
og designere utvikles gode 
gaveprodukter som produ
seres i Nepal. De bidrar til 
å skape arbeidsplasser og 
næringsutvikling i landet. 
Gaveproduktene finner 
du i nettbutikken på 
www.icare.no. 
BlindeForbundet driver 
prosjekter i flere land 
i AFrika og Asia, og siden 
1980-tallet harvi ved hjelp 
av våre partnere og givere 
finansiert godt over 
200000 øyeoperasjoner. 
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Øyehelse bak murene I 

Innsatte 
fikk synstest 

Hvordan står det til med synet til innsatte i fengsel? Norges Optikerforbunds 
humanitærprosjekt ble lagt til kvinnefengselet på Bredtvedt. 

Mange fikk, bokstavelig talt, et nytt syn på omverdenen! 

E
ndelig er dere her, roper en 
innsatt p~ Bredtveit fengsel 
og forvaringsanstalt , et 
landsdekkende fengsel 

for forvaringsdømte, domfelte og 
varetektsfengslete kvinner. 

Her sitter flere kvinner dømt for drap 
og alvorlige forbrytelser. Og mange 
som ikke har fått mulighetertil å få 
hjelp med synsproblemer. Det ønsket 
Norges Optikerforbund å gjøre noe 
med, og i 2017- 18 iverksatte de et 
prosjekt der de gjorde synsundersø
kelser av innsatte som ønsket det, i to 
fengsler. Seks optikere og en optiker
student deltok. Og behovet er stort. 

Flere av de innsatte har briller eller 
kontaktlinser fra før, men oppfølging 
og kontroller er det så som så med. 
Flere har feil styrke i glassene, og 
kontaktlinser som irriterer øynene. 

Engangslinser i ukevis 
- Detvar overraskende at behovet var 
s~ stort. Det gir noen tanker. En del 
synsfeil kan man kompensere for når 
man er ung, men mye av dette burde 
vært oppdaget tidligere, sier optiker 
Arnhild Myklebust, en av de frivillige. 

Anne Norvikjervell har ledet Huma
nitærutvalget i Norges Optikerforbund 
gjennom to fengsels prosjekt, i Oslo 
fengsel som kun er for menn, og i 
kvinnefengselet Bredtveit. Hun 
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Tekst og foto: Dag Øyvind Olsen 

mener jobben som er gjort er viktig. 
- Vi har satt søkelys p~ at mange 

innsatte i fengsel trenger hjelp med 
synet. og noen m~ ta vare på synet 
deres. Det er ikke tilfelle i dag. 

Det flere synsfeil som ikke er korri
gert med for eksempel briller, blant de 
innsatte enn i resten av befolkningen, 
ifølge Kriminalomsorgen. 

- Syn m~ på agendaen. Vi møtte flere 

«Noen må ta 
vare på synet 
til innsatte.» 

som hadde gått med endagslinser i 
ukevis. Nårvi ser hva undersøkelser 
viser om skolegang, arbeidstilknytning 
og psykisk helse, er bevissthet rundt 
syn viktig for ~ fungere, sier jervell. 

Syn skal ivaretas i norske fengsler, 
og i dag er spørsm ~ l om syn en del av 
helsetjenesten, i fengselets oppgaver. 

- Syn er viktig for innsatte, og det 
viste seg at mange av dem trengte 
briller, sier assisterende fengsels leder 
Siri Gaarder Brock-Utne ved Bredtveit 
fengsel og forvaringsanstalt. 

Får hjelp på el blunk 
Iløpet aven dag ble synet til alle 
innsatte målt. Til sammen får 30-40 

personer nye briller. Gleden er stor. 
- Vi lo og tullet, og prøvde inn

fatninger. Det var gledesmøter. jeg tror 
aldri jeg har opplevd et slikt nivå av 
takknemlighet, og det bare på grunn av 
at vi brukte tid på å teste synet deres, 
sier optikerstudent Hanna Fosså. 

Studenten fikk testet ut det hun 
hadde lært så langt p~ skolebenken. 

- Rett før prosjektet startet hadde vi 
hatt undervisning om fargesyns
testing, og jeg ble like godt kastet rett 
ut i ~ teste nettopp dette. Plutselig 
skulle jeg bruke metodene jeg tidligere 
bare hadde øvd p~ med klassekamera
tene mine, p~ pasienter. Dette ga fine 
møter med de innsatte. Det føles litt 
feil å kalle de innsatte, for det var jo 
helt normale møter med andre 
mennesker, om så i litt annerledes 
omgivelser, sier Fosså. 

Å eie noe fint 
- N~ ser jeg bedre når jeg klipper, ut
bryter frisøren, som var den første til 
å få tilpasset briller denne dagen. 

Selv brilleetuiene skapte entusi
asme. Det er stas å eie noe fint. 

- De innsatte kunne nesten ikke tro 
at det var sant at de fikk et slikt tilbud, 
sier Gaarder Brock-Utne. 

Alle som fikk undersøkt synet, deltar 
i en studie i regi av Universitetet i 
Sørøst-Norge. 

Stort behov: - Tror ald ri 
jeg har opplevd et slikt 
nivå av takknemlighet, 
sier optikerstudent Hanna 
Fosså (t.v.). 



Hjertet banker for 
skogen og for 
hvera ndre. Pappa 
Svein Olav 
Solheim og 
døtrene Ingrid 
(12) og Andrea 
(9) er ute på tur 
så ofte de kan. 

Pappa Svein Olav Solheim fikk slag: 

Som å leve 
med «skrubbsår)) 
på hjernen 
Etter hjerneslag for åtte år siden, er det sterkt lys og støy som 
er pappa Svein Olav Solheims fiende nummer en. Ellers har 
han har god grunn til å føle seg lykkelig, for det er ingen 
selvfølge at han skulle ha vært i live i dag. 

Tekst : May Bri tt Haug Foto: line lyngstadaas 

Lite kunnskap 
Hver dag får nesten 40 nordmenn 
slag (lhl.no). Over halvparten av 
disse får synsproblemer. Dette er 
lite kjent, også blant fastleger. 
• En fersk undersøkelse gjort av 
Opinion AS, viste at bare hver 
fjerde nordmann vet at man kan 
bli blind av hjerneslag. Over halv
parten av de over 60 år visste ikke 
at man kan få synsproblemer etter 
slag, selv om det er denne gruppen 
som er mest utsatt for hjerneslag. 
a l en Ipsos·undersøkelse fra 2016 
svarte over halvparten av legene 
at de trodde færre enn 20 % av 
slagpasientene får synsproblemer. 
Kun 1 % av legene visste hvor stor 
andel av slagpasientene som fikk 
synsproblemer. (Begge undersø· 
keiser er gjort for Blindeforbundet) 

S
vein Olav (47) følte seg mer 
sliten enn vanlig da han 
hentet jentene i barnehagen 
denne oktoberdagen i 2010. 

Vel hjemme i Nannestad satte han 
på en tegnefilm, fø r samboer Gerd 
skulle komme hjem. For å hente seg 
inn, la han seg ned med barna, men 
kjen te en murring i kroppen. 

Det va r det fø rste slaget som 
kom. Svein Olav mistet taleevnen 
og førli gheten på venstre side av 
kroppen, men var fortsatt bevisst. 

Der lå Svein Olav med en ettåring 
og treå ring. Hans første tanke var at 
han ikke skulle påkalle jentenes 
oppmerksomhet. Men det gikk ikke. 

- Der lå jeg, jentene gråt, og jeg 
gråt. sier han tydelig beveget. - Det 
verste va r at jeg ikke klarte å fortelle 
dem at jeg ikke hadde vondt. 

Slaget va rte i over 20 minutter og 
det fortsatte med flere store slag 
utover dagen, både i ambulansen 
og på akuttmottaket. 

Høye lyder og skarpt lys 
Hjerneslagene har gitt Svein Olav 
store utfordri nger som er knyttet til 
skarpe lyder, lys og det at farger 
kan forsvinne. 

- Med små barn og skarpe 
stemmer, ha r det vært en stor 
utford ring. forteller han. 

Svein Olav har slu ppet unna den 
van ligste synsutfo rdringen etter 
hjerneslag, det at ha lve synsfe ltet 
forsv inner på det ene eller begge 
øynene. 

Synet preges av at skarpsynet 
reduseres etler hvert som han bli r 
sli ten utover dagen. Han kjører fort 
salt bil , men ikke når han er sliten. 
De! er solbriller og fil terbriller som 
gjelder for å skjerme mot lyset. 
både i skog og mark og bak rattet. 
men også innendørs. 

«Skrubbsån) på hjernen 
Datteren Ingri d va r tre år, og opp· 
levde hendelsen som traumatisk. 
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- Hun holdt avstand til meg, og da 
jeg kom hjem fra sykehuset, ville hun 
helst ikke sitte på fanget, eller være 
alene med meg. Det tok halvannet år 
før hun virkelig turte å sette seg på 
fanget igjen. 

Svein Olav har vært opptatt av å 
ufarliggjøre situasjonen. Han forteller 
at han raskt etter slagene begynte å 
tenke på hvordan han skulle forklare 
barna hva som hadde skjedd. 

- Jeg måtte finne noe som barna kunne 
relatere til. Skrubbsår er noe barn vet 

Apenhet: 
Svein Olav 
harvært 
opptatt av 
å ufarliggjøre 
situasjonen 
for barna. 

hva er, derfor ble det innfallsvinkelen. 
Pappa har fått skrubbsår på hjernen, 
men pappa kan ikke blåse på det. 

Kvalitetstid og nærhet har blitt mer 
betydningsfullt for familien. Sammen 
går de så ofte de kan i skogen, og 
pappa forklarer ivrig hva de finner. 
Han drar gjerne frem mobilen for 
å dokumentere det vakre. 

- Enkelte ting kan jeg ikke være 
med på, men andre ting går helt fint. 
Det har tatt sin tid, men i dag går det 
mye bedre, sier Svein Olav. 

VltA·POS" ---- "-..o-. _ '--~ ~_ i" -
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Unike kurs 
• Synspedagog Arne Tømta og 
hans kolleger ved Norges Blinde
forbund, Hurdal syn- og mest· 
ringssenter, har utviklet en 
kursrekke for personer med hjer· 
nerelaterte synsvansker. Det kan 
være de som har synsfeltutfall et· 
ter hjerneslag, har hatt hjerne
svulst eller vært utsatt for en 
ulykke. 
• Under kartleggingskurset vil 
en optiker sjekke synsfelt, og 
kontrastfølsomhet ogvisus blir 
målt. Synspedagogen har en 
praktisk tilnærming til hvordan 
utnytte det synet som er igjen. 
• Andre temaer er datahjelpe
midler, fysisk aktivitet, mobilitet 
(med hoyedvekt på orienterings
evne) og dagligdagse gjøremål 
(AD l) . Det er ingen aldersgren
se. Oppholdet dekkes av NAV. 

~ 
Mer informasjon får du hos din optiker og på apotek. medilens 

Telefon: +46 (0)42,14 12 2S· E-post: plggaogon@medllensnordlc.com.www_plggaogon.com O Gl 
Produsent: Ursapbarm. Tyskland ... 
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Setningen i den gule rammen i kryssordet er 
løsningen på vår oppgave. Send på mai! til 
altomsyn@blindeforbundet.no eller på et 
postkort til Norges Blindeforbund. Att: Alt om 
syn, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. 

'DM
MUNE 

VINN 

GUD
INNE 

abonnement 
Vi trekker en vinner som får 
et halvt års abonnement på 
ukebladet Allers. 
Svarfrist: 15. mai. 
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Spør oss 
AMD og tilskudd 

? Jeg har vært hos øyelegen 
og fått diagnosen AMD. 

• Jeg fikk ikke vite så mye om 
sykdommen, men det var en lett 
grad. Nå er jeg bekymret for å miste 
synet helt. Kan det skje? Jeg har hørt 
at det hjelper med kosttilskudd. 
Stemmer det? Jeg røyker av og til, og 
lurer på om det er noen sammen
heng mellom røyking og AMD. 

Hilsen Anne, 64 

'

Aldersrelatert makuladegene
rasjon kan gi svekkelse av 

• skarpsynet, slik at det kan bli 
vanskelig eller umulig, for eksempel 
å lese og gjenkjenne ansikter. Side
synet og dermed orienteringsevnen, 

---------------------

vil bli bevart. To store amerikanske 
studier (AREDS og AREDS2) har 
konkludert med at en spesiell 
kombinasjon av store doser kosttil
skudd kan forsinke utviklingen av 
langtkammen aldersrelatert maku
ladegenerasjon. For pasienter med 
tidlig stadium av sykdommen, er 
det dessverre ikke vist effekt av 
slikt kosttilskudd. Røyking øker 
risikoen for å få AMD. 

BlindShell CIassic enkel mobiltelefon med tale 

Denne telefonen forteller 
deg hvem som ringer, 
leser opp tekstmeldinger, 
og er en telefon for 
synshemmede. Og en ting 
til, den er super-enkel. 

Introduksjonstilbud: 3500,

www.adaptor.no tlf: 23 21 55 55 

Vi ~je{per øyneVl.e dine! 
•• 
• ADAPTO R 

HJELPEMIDLER AS 
EIES All NORGES BUNDEFORBUND 

Mors 
øyesykdom 

? Moren min har 
AMD. Er det 

• arvelig? Hvordan 
kan jeg selv oppdage 
AMD, og er det mulig 
å følge utviklingen 
selv? 

Hilsen Even, 32 

'

At moren din har 
AMD,girdegøkt 

• risiko for å utvikle 
AMD. Det blir stadig 
identifisert nye gener 
som er assosiert med 
økt risiko for AMD. 

Det er umulig med 
sikkerhet å stille dia
gnosen selv, men man 
kan få mistanke ved 
svekket sentralsyn og 
synsforstyrrelser, der 
for eksempel rette 
linjer fremstår fordreid. 
Dersom øyelegen har 
stilt diagnosen, kan et 
rutenett (Amsiers test 
- se bildet) være til 
hjelp for å følge utvik
lingen. Ved denne 
testen skal man, med 
ett øye om gangen, 
fokusere på en svart 
flekk i midten av rute

nettet. 
Mens blikket er fiksert 
skal man legge merke 
til om det er noe påfal
lende med rutenettet, 
for eksempel om 
linjene er fordreid, 
eller mangler. 

Sjekk for AMD: Du kan få 
rutenettet, Amslers test, 
tilsendt ved å henvende 
deg på mai! til : 
info@blindeforbundet.no. 

• 

c(Testamentariske 
gaver betyr svært 
mye for Norges 
Blindeforbund. Det 
er med respekt 
og ydmykhet vi 
forvatter gavene 
videre til det beste 
for blinde og 
svaksynte. Tusen 
takk fortillitenl )1 

Arnt Holte, 
genera lsekretær 

En gave i ditt testament 
- en kjærkommen gave som gir blinde og svaksynte 
en bedre fremtid 

Stadig flere nordmenn ve lger å gi en gave til en god sak 
i sitt testament. Denne givergleden gir flere blinde og 
svaksynte barn gleden aven ukes sommer- eller vinterleir. 
Det gjør at mennesker som mister synet i 
voksen alderfårtrening i å mestre sin nye 
hverdag, og styrker både førerhundarbeidet 
og øyeforskningen. 

Bestill brosjyren for å lære mer om arv 
og testamenter. Du kan også kontakte 
oss for gratis ju rid isk bistand. 
Telefon 23 21 50 05 eller 90 98 23 69. 

Norges Blindeforbund 
Synshemmedes organisasjon 

www.b lindeforbundet.no 



Ida Marie og Herleik er forverter for Arisa 

Føder førstel<lasses 

For Ida og Herleik er labradoren først og fremst et kjærlig 
familiemedlem. Men hun er også mor til fire førerhunder, 
fem servicehunder og tre avlshunder - foreløpig. Det gjør 
Arisa (7) til en av landets beste avlstisper. 

Tekst : Mai Eckhoff Morseth Foto: Bjørg Hexeberg 

D
et er ikke lenge siden Arisa 
forlot sitt fjerde, og aller siste, 
valpekull hos Hundeskolen 
Veiviseren i Vestby. Hennes 

seks nye valper skal kanskje etter
følge søsknene som livsviktige hjel
pere for tobe inte som trenger dem. 

Fantastisk mor 
Ida Marie Gjelsvik og Herleik Nielsen 
klapper kjærlig den blanke, svarte 
pelsen til Arisa. Det er liten tvil om at 
hun er et høyt elsket Familiemedlem og 
en god venn, men hun er ikke deres. 

- Som avlstispe er Arisa en hund 
som er veld ig verd ifull for Blinde
Forbundet, og det er de som eier henne, 
helt til kontrakten går ut, sier Herleik. 

Både han og Ida er pensjonister, 
og har god t id til sin firbe inte venn. 
Etter å ha født sitt siste kull, har også 
Arisa lagt arbe idslivet bak seg. 

- Hun har vært hos Ve iviseren fire 
ganger. Rre ku ll er det maksimale de 
t illater. Hun har vært en kjempegod 
mor, og er ve ldig fl ink med ungene 
sine, sier Herleik stolt. 

Hundeskolen Ve iv iseren har 
25 av lstisper som alle bor hjemme 
hos fam iliene sine, men kommer 
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til Vestby når de skal ha valper. 
Forvertskonsulent Renee Wallis 

forteller at det er mange års mål
rettet avl som gir gode hunder, og 
kravene er strenge. Hun er full av lov
ord om Arisa som har født 24 valper: 

- Hun er en type som tar livet 
med ro, og er tilpasningsdyktig, glad 
og fornøyd, forteller Renee. 

Trygt miljø 
Ida og Herleik påstår hardnakket at 
Arisas suksess ikke er deres fortje
neste. Det er ikke Wallis helt enig i. 

- En avlstispe må være trygg og 
stabil. Vi ønsker minst mulig negativ 
atferd som kan prege valpene, som 
bjeffing og varsling, eller separa
sjonsangst. Det erviktig for en god 
avlstispe at hun har et trygt og 
stabilt hjemmemiljø, med fOrverter 
som trener henne i hverdagslydighet 
og miljøtrening, forklarer hun. 

Som førerhundkandidater flest, 
er Arisa håndplukket til jobben. Bare 

«Arisa har født 
24 floUe valper.» 

hunder med de aller beste egen
skaper slipper gjennom nåløyet. 
Atte uker gamle forlatervalpene 
mor for å begynne trening og 
sosialisering hos sine vertsfamilier. 

Da Arisa var ett år gammel, gikk 
turen til Veterinærhøgskolen for 
fysiske tester. Arisa var feilfri med 
godt lynne, og på Hundeskolen ble 
detvurdert om hun hadde egen
skapene for å bli førerhund. 

- Etter 14 dager var treneren 
overbevist om at hun var perfekt. 
Men ledelsen trengte avlstisper, 
forteller HerIeik. - Heldigvis for oss, 
legger Ida til, for det betydde at vi 
fikk beholde henne! 

Mye kjærtighet 
Ida beskriver Arisa som en tålmodig 
hund, en de alltid har vært trygg på. 
Har paret noen råd til andre som 

kunne tenke seg å bli rorverter? 
- Du må vite hva du går inn i, og 

hva det innebærer. Det er viktig 
å ha nok oppmerksomhet og kjær
lighet å gi. Det passer kanskje aller 
best om man ikke har helt små barn 
i huset. Det er en del jobb, men det 
er definitivtverdt det! 

Her bor 
Arisas 
valper • Tromsø 

• Brønnøysund 

Gode hjelpere: Fra 
Arisas kull med til 
sammen 24 valper, er 
det tre avlshunder, fire 
førerhunder og fem 
servicehunder rundt i 
Norge. En av dem er 
uplassert på kennel, 
og en er i Gøteborg. • Fosslandsosen 

" Tron dheim 

Hamar. 

Gran. 

~oss~' 

Fårverter: Ida og Herleik er glad 
de fikk Arisa inn i sin familie. 

Vil du bli f6rvert for førerhund? 
Blindeforbundet er avhengig av 
fOrverter for å kunne trene opp 
gode førerhunder. Som fOrvert 
har du hunden hos deg fra den er 
åtte uker til den er cirka halv
annet år. I denne perioden trener 
du valpen til å bli trygg på ulike 
situasjoner. Jobben krever ingen 
spesialkunnskap, og førerhund 
skolen sørger for opplæring. Når 
hunden er mellom ett og to år 
gammel, er tiden inne for å finne 
ut om den er egnet som fører-

hund. Det stilles høye krav både 
til psyke og fysikk. Nåløyet er 
trangt, og bare halvparten av 
hundene består testen. Blir 
hunden godkjent, må fOrverts
familien ta farvel med den og la 
den starte sin karriere som 
førerhund. l abrador retriever er 
rasen som bli r mest brukt, men 
også galden ret riever, schæfer og 
storpuddel, blant andre, kan bli 
førerhunder. Mer informasjon hos 
post@Veiviseren.org 
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SYSTANECiJ COMPLETE 

Alt-i-ett-dråpen for 
ALLE typer tørre øyne 

...... _--
SYSTANE" COMPLETE KOMFORTØYEDRApER 

• Alt-i-ett-dråpen for alle typer tørre øyne 

• Optimal lindring av tørre øyne som beskytter alle 
lag av tårefilmen 

• Lindrer, fukter og hjelper med å gjenoprette balansen 
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