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Produsert i samarbeid 
med Aller Media AS

Ser
mulighetene

Fokus på 
forskning
N

orges Blindeforbund skal 
bidra til at færrest mulig 
blir rammet av synstap.  
I dette ligger det at vi har 

tro på at forskningen en dag vil ha 
kommet så langt at nærmest alle 
øyesykdommer kan kureres. Derfor 
er det på tide at Blindeforbundet nå 
har fått på plass en forskningssjef. 
Henne møter du på side 24.

Hvis vi ser 100 år tilbake, ble folk 
i Norge blinde av grå stær. For 50 år 
siden ble mange blinde av grønn 
stær. Sykdom i netthinnen er en 
fryktet følgeskade av diabetes.  
I saken med Per Werner Larsen får 
vi innblikk i de store fremskrittene 
innen diabetesforskning.

Henny Moan var fra 50-tallet en av 
Norges fremste kvinnelige skuespil-
lere. Hun sliter med dårlig syn på 
grunn av aldersforandringer i nett-
hinnen. Dette er en vanlig sykdom 
som tar synet fra mange nordmenn, 
men nå har det kommet en lysbe-
handling som skal hjelpe. Kosttil-
skudd skal også ha en viss effekt. 
Det er et tema som engasjerer, og 
derfor har vi en egen spørsmål og 
svar-artikkel om kosttilskudd. 

Norges Blindeforbund skal stimu-
lere forskning innen øyemedisin, 
øyehelse og de psykologiske og 
sosiale aspektene ved det å være 
synshemmet. Dette er vårt løfte, og 
nå er vi virkelig i gang.
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Scener fra 
et kunstnerliv

Spenning, dramatikk, humor og kjærlighet. Skuespillerlegenden  
Henny Moan (84) ser tilbake på et innholdsrikt liv.

Tilbakeblikk med Henny Moan (84):       

Tekst: May Britt Haug   Foto: Line Lyngstadaas



Å 
tre over terskelen til Henny 
Moan, er å bevege seg inn i 
norsk kunst- og kulturhis-
torie.

Veggene er prydet med teater- og 
filmplakater i alle størrelser og 
fasonger. Det er tegninger og male-
rier skapt av noen av våre største 
kunstnere, blant andre Frans Wider-
berg, Odd Nerdrum og Inger Sitter  
– alle med personlige hilsener til 
skuespillerinnen selv. 

På 1950- og 60-tallet, og helt frem 
til 2007, var Henny Moan en av de 
fremste kvinnelige skuespillerne i 

Omgitt av norsk kultur-historie: 
Veggene i Henny Moans hjem 
prydes med film- og teater-
plakater, malerier og tegninger 
av hennes liv og virke. 

Henny Moan
 ● Født: 22. februar 1936.
 ● Utdanning: Statens  
teaterskole.
 ● Karriere: 
Teaterdebut:«Yerma» av 
Lorca (Det Norske Teatret, 
1955). Filmdebut: «Barn av 
solen» (1955). Har siden spilt 
i en rekke filmer og teater-
oppsetninger, og medvirket 
i oppsetninger i både Radio-
teatret og Fjernsynsteatret.
 ● Familie: Gift med André 
Bjerke fra 1959 til 1972. 
Samboer med Ole Paus fra 
1973 til 1976.  
To barn: Vilde Bjerke (f. 1960)  
og Sole Paus (f. 1973).

landet, med sentrale roller på Det 
Norske Teatret, Nationaltheatret, i 
Fjernsynsteatret og Oslo Nye Teater. 
Alt som pryder veggene i den store 
rødmalte villaen på Jar i Bærum 
vitner om Henny Moans kunstnerliv, 
samt hennes betydning for sine 
medmennesker gjennom tiden.

Henny Moan er født i Talvik, det vi i 
dag kjenner som Alta. Da 2. verdens-
krig brøt ut 9. april 1940, var Henny 
fire år gammel. Familien bodde da 
utenfor Vadsø og levde tett på den 
samiske befolkningen. Faren var 
oppsynsmann i Finnmark, så fami-
lien flyttet mye rundt og bodde på 
mange forskjellige steder. Barn-
dommen har satt spor. Henny 
forteller om gleder og sorger.

Fire år gamle Henny hadde en 
samisk barnepike. Mamma hadde 
sydd en egen kofte til henne. Henny 
ville jo ha samme drakt som barne-
piken, og hun var så stolt! 

En iskald vinterdag skulle hun 
være med barnepiken hjem og sove 
over. Ferden gikk på spark.

– Jeg husker fortsatt lyden fra 
meiene som gikk på den iskalde 
snøen. Det var som musikk! Og 
skjørtet som svingte innover mot 
leggene, for det var en fotsid kofte. 

Hjemmet til Henny og familien var 
det første huset som ble okkupert. 
Hun minnes den dagen da tyskerne 
kastet ut alle møblene deres, med 
gru. Familien var så stolte over 
endelig å ha fått et eget hus, men så 
kom tyskerne og kastet dem ut. 
Henny kjemper mot tårene mens hun 
forteller dette.

Dagen etter våknet Henny og 
storebror Boye opp på flisloftet. 
På alle jordene utover hadde tyske 
soldater slått leir. 

Familien måtte bort og reiste til 
Gratangen i Nord-Troms, til bestefor-
eldrene.

Hvorfor det var skuespiller Henny 
skulle bli, er hun jammen ikke sikker 
på. Men som barn likte hun å kle seg 

ut i mammas gamle kjoler, så lysten 
har nok alltid ligget latent. 

Arbeiderbladet hadde en vårdag 
i 1953 en annonse fra Statens 
teaterhøgskole. I all hemmelighet 
søkte Henny. Hun fikk komme til 
opptaksprøve i store Oslo, langt der 
sør, og fremførte først Nordahl 
Griegs «Men imorgen».

Med en god latter beskriver hun 
hva hun hadde på seg denne spen-
nende dagen for 67 år siden.

– Jeg hadde på meg det grå 
skjørtet jeg hadde vært grønnruss i. 
Og grønn genser. Nedover skjørtet 
hadde jeg lapper med navnene på 
de stedene hvor vi hadde vært på 
russe-race. 

Her fikk hun også sin første opp- 
levelse av å stå på scenen.

– Jeg kom inn, lyset kom på – og 
jeg så ingenting! Jeg ble så blendet, 
men jeg skulle også spille en blind 
pike, så det passet bra. 

Henny kom inn som elev på det 
aller første kullet høsten 1953.

Innspillingene av de to filmene «Ni 
liv» og «De dødes tjern» var noe av 
det første Henny Moan gjorde på 
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Nybakte foreldre: Henny Moan og 
André Bjerke med datteren Vilde 
i 1960. Foto: Privat

Uforglemmelig scene: På vei ut i tjernet i den udødelige filmklassikeren  
«De dødes tjern». Foto: NTB scanpix

Tobarnsmor: Sønnen Sole har Henny 
Moan sammen med Ole Paus.  
Foto: Aller Media

Barndom: Henny med storebroren Boye, moren Esther Borghild Konstanse 
Karlsen og faren Hans Oddmar Saxe Moan.

lerretet. Filmene går verden rundt den 
dag i dag. De har begge nylig gått på 
norske kinoer igjen, denne gangen i 
nyinnspillinger. Henny Moan har ikke 
sett nyinnspillingene, og synes ikke 
særlig om denne praksisen.

– De kunne heller ha gitt pengene til 
dem som vil skape sitt eget. De unge 
får jo knapt lage film, fordi det finnes 
jo ikke penger, sier hun bestemt. 

Det var på settet under innspillingen 
av «De dødes tjern» hun møtte 
dikteren André Bjerke. Kjærlighet 
ved første blikk ble det ikke.

– Men det var underlige greier, han 
fanget meg rett og slett, sier hun 
med tenksom stemme.

I 13 år (1959–1972) var Henny gift 
med dikteren. Det var til tider et 
krevende ekteskap, da Bjerke var 
alkoholiker i perioder.

– Han drakk overhodet ikke når 
han arbeidet. Da jobbet han dag og 
natt, forteller hun.

Når han drakk, bare forsvant han 
og kunne bli borte i flere dager. 
I ettertid har hun forstått at han 
hadde behov for å få slappe helt av 
og brukte alkoholen til det.

Datteren Vilde ble født i 1960. 
Henny jobbet selv med både film og 
teater i denne perioden, og dette 
arbeidet var vanskelig å kombinere 
med morsrollen. 

Flere av diktene André Bjerke 
skrev, dedikerte han til sin kjære 
Henny. Hun fikk en stor skinninn-
bundet bok med håndskrevne 
personlige dikt.

Hun proklamerer:

«Åtte roser vil jeg gi deg.
En fordi du er så pen.
En for alle drømmer i deg,
lar du meg få plass i en.
En fordi du er en hulder
En fordi du er en ånd»
Men lykken varte ikke evig.

– Da Bjerke atter en gang kom ut på 
seil og dertil falt i havet med en lett-



Sliter med synet: Øyesykdommen 
AMD gjør hverdagen mer og mer 
krevende, men Henny Moan er innstilt 
på å bo hjemme så lenge som mulig.

sindig kvinne, var det jeg bruste til 
med den røde penn og satte kors over 
diktene i den nydelige bok, forteller 
hun dramatisk.

Dette har hun angret dypt på i alle 
år. Heldigvis er diktene utgitt i hans 
ulike diktsamlinger. André Bjerke har 
betydd mye for norsk kulturliv, og 
også for henne personlig. 

Henny Moan er blitt 84 år, men hun 
er sprek og virker yngre med sitt 
levende ansikt og det halvlange 
håret der krøllene faller naturlig.

Hun bor fortsatt i den store 
rødmalte sveitservillaen fra 1920 på 
Jar, som hun og André Bjerke kjøpte i 
1963. 

Og målet er å bli boende så lenge 
som mulig.

Hun synes at de siste 10-15 årene 
har blitt mer og mer krevende.

– Optikerne ga meg stadig nye 
briller. Det tok i grunnen lang tid før 
jeg fikk klar melding om at «Du 

Henny, du har aldersrelatert macula 
degenerasjon (AMD)».

– Det er vanskelig. Jeg blir så sliten 
av å ikke se. At du stadig må tenke på 
hvert skritt du tar og hver ting du gjør. 
Det er anstrengende, forteller hun 
med sårhet i stemmen.

Hun har levd med denne øyesyk-
dommen som skader skarpsynet i en 
13-års tid. Skarpsynet blir gradvis 
forverret, og en blir gjerne mer og mer 
lysømfintlig. 

Hun ser ikke ansikter lenger. En paral-
lell er jo at hun aldri så publikum fra 
scenen heller. Nettopp på grunn av det 
sterke lyset som skulle fremheve henne. 

Henny sitter nå med ryggen mot det 
skarpe sollyset, ved det store spise-
stuebordet som har vært en samlings-
plass for kultureliten. Der har hun 
sittet med mang en kunstnervenn og 
filosofert opp igjennom årene. Det 
kjennes helt spesielt å ha fått æren av 
å tre over terskelen til skuespillerinne 
Henny Moans hjem og liv. 

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

URight -talende blodsukkerapparat

Vi hjelper øynene dine!

Har du diabetes, og 
problemer med synet? 

Vil det hjelpe å få
blodsukkerverdien

opplest?

Kontakt oss eller ditt 
nærmeste apotek. 

www.adaptor.no

23 21 55 55 
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Følg oss!
Blindeforbundet har en 
egen facebookside. Følg 
oss på  facebook.com/
norgesblindeforbund for 
å få med deg siste nytt. 
Du kan også følge oss på 
Twitter/blindeforbundet 
og Instagram/
blindeforbundet.
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Blindeforbundets nye 
førerhundskole tar 
form. Den nye fører-
hundskolen vil ligge 
på en ni måls stor 
tomt i tilknytning til 
Norges miljø- og bio- 
vitenskapelige univer-
sitet på Ås. Entre-
prenør vil være på 
plass i løpet av våren. 

Skolen skal ha kapa-
sitet til 40 hunder som 
skal bli førerhunder og 
opptil 10 kommende 
servicehunder. Det blir 
valpeavdeling med 
fem til syv bokser til 
tisper med valper. 
Målet er at anlegget 
skal stå ferdig første 
halvår 2021.

Stort tilbud
Få den totale oversikten 
over Blindeforbundets kurs 
og aktiviteter for 2020 ved 
forbundets tre syn- og 
mestringssentre.  
Ring 23 21 50 00, eller se 
blindeforbundet.no.

Smart neglesaks
Klipper du deg i fingrene når du skal klippe 
negler? Eller sliter du litt rett og slett med å se 
detaljene? Neglesaks med forstørrelsesglass har 
du nok aldri tenkt på at finnes – men jo det gjør 
det. Saksen kan kjøpes hos Adaptor Hjelpemidler 

Ny førerhundskole

HEALTH IS 
MAGNIFICENT 
Tilpasset   
hunderasenes  
unike behov
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Lys mot tørr AMD
Ny og spennende behandlingsmetode:

Valeda-behandling: 
Jorun Krag Dahl (innfelt) får 
lysbehandling hos øyelege 
Øygunn Utheim ved Øyehelse- 
klinikken. Foto: Nina Hansen

Forskere kan endelig ha funnet en måte å behandle 
den utbredte øyesykdommen tørr AMD på. Lys-
behandlingen Valeda gir lovende resultater, ifølge 
øyelege og forsker Øygunn Utheim.  

Tekst: Mia Jacobsen og Turid Næss Foto: Nina Hansen/Dagbladet og Tom Egil Jensen

Aldersrelatert maculadegenerasjon 
(AMD) er den vanligste årsaken til 
sterk synshemning hos personer over 
50 år. Det er en øyesykdom der den 
gule flekken (macula) sentralt i nett-
hinnen svekkes slik at skarpsynet 
gradvis blir dårligere. 

De siste årene har det skjedd mye 
innen AMD-forskningen, og nå har 
man for første gang en behandling for 
tørr AMD hvor synet faktisk bedrer 
seg og forandringene i macula går 
tilbake til et mer normalt stadium. 

– Dette er noe av det mest lovende 
jeg har sett innen AMD-behandling 
noensinne, sier Utheim.

– Behandlingen er godkjent  
i Europa og kalles lysbehandling, 
såkalt fotobiomodulering. Netthinnen 
eksponeres for lys i spesifikke bølge-
lengder ved tidlig- og mellomstadium 
av tørr AMD gjennom et CE-godkjent 
medisinsk utstyr kalt Valeda. Etter 
lysbehandling har man observert at 
typiske AMD-forandringer kalt 
«druser»/avleiringer i øyebunnen har 

gått tilbake. Dette er et oppsiktsvek-
kende funn, forteller Utheim entusi-
astisk. Øyehelseklinikken der hun 
arbeider, har nå fått Valeda og tilbyr 
fotobiomodulering mot tørr AMD.

Forebyggende effekt
Det blir spennende å følge med på 
resultatene av lysbehandlingen, og 
Utheim lover å holde Alt om syn 
oppdatert.

– Forventningene etter å ha gjen-
nomgått Valeda er at synet skal bli 
merkbart og målbart bedre. Hos 
noen kan man også se at AMD-for-
andringene i øyet går tilbake til et 
tidligere stadium. På den måten kan 
man tenke seg at Valeda også har 
forebyggende effekt. Valeda virker 
imidlertid ikke på alvorlig, lang-
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Spørsmål og svar om kosttilskudd mot AMD

Alt om syn   

I forrige utgave skrev vi om kosttilskudd 
mot tørr AMD. Det var tydeligvis et 
interessant tema, for vi fikk mange 
spørsmål til redaksjonen. Til å svare har 
vi fått øyelege Øygunn Utheim.

K
osttilskuddet vi skrev om het PreserVision 
AREDS2 softgel fra Bausch & Lomb. Det er laget 
etter anbefalingene fra AREDS2-studien om 
forebygging av AMD. Utheim forklarer at kosttil-

skuddet har en liten, forebyggende effekt, og virker kun 
i tidlig fase av AMD, og antakelig ikke ved våt AMD som 
per definisjon er sent stadium. Mange har imidlertid tidlig 
(tørt) stadium på ett øye og våt AMD på det andre øyet. 

– Kosttilskuddet bedrer ikke synet, det bare bremser 
i noen grad utviklingen av AMD, presiserer Utheim.
Hvorfor holder det ikke å spise sunt? 

– Det er vanskelig å få AREDS2-vitaminene og minera-
lene i seg grad gjennom vanlig, norsk kost. For eksempel 
ville man daglig måtte innta 50 gram østers, 10 kilo 
spinat, 5 hele chilipepper og store mengder grønnkål.
Hvor får man tak i PreserVision? 

PreserVision Areds 2 kapsler 120 stk (varenummer 
256088) og Preservision Areds 2 Formula 120 softgel 
(varenummer 644899) er reseptpliktige legemidler i 
Norge. Legemidlene krever altså gyldig resept fra lege 
med forskrivningsrett og godkjenningsfritak (kan notifi-
seres i apoteket) i Norge.
Kan man ikke bare bestille det på nett? 

– Jo, man kan bestille det via internett. Kosttilskudd 
til privat forbruk importerer du på eget ansvar. Du må 
selv passe på at produktene du bestiller er i henhold 
til gjeldende norsk regelverk.
Er det farlig å ta dette uten å ha diskutert med fastlege 
eller øyelege? 

– Nei, ikke hvis man ellers er frisk. Innholdet av vitamin E 

er høyt i PreserVision, og en studie (ikke AREDS-studiene) 
har vist en liten økt risiko for prostatakreft ved inntak av 
høye doser vitamin E uten samtidig inntak av selen. Så 
dersom man har høy risiko for prostatakreft, bør det 
gjøres en avveining i samråd med lege. Man skal også 
være oppmerksom på at PreserVision ikke inneholder alle 
nødvendige vitaminer og mineraler for kroppen, og man 
må rådføre seg med lege dersom man kan trenge annet 
tilskudd i tillegg (f.eks. ved underernæring, b-vitamin-
mangel). Dersom man ikke har påvist AMD, er det ingen 
grunn til å bruke penger på kosttilskuddet.  
Hva med andre kosttilskudd? 

– Det finnes også tilskudd mot AMD som heter Opthamin 
og Synvital. Ophtamin inneholder de ønskede vitaminene 
og mineralene, men kun 1/4 av anbefalt dose. Synvital 
inneholder cirka 1/10 av anbefalt dose. Ocuvite Complete 
inneholder de fleste av AREDS2- vitaminene og mineralene.
Kan AMD, tørr eller våt eller begge, opereres?

– Ikke per i dag, men det forskes på kirurgisk behand-
ling både med stamcelletransplantasjon og genterapi.

Vil hjelpe: Øygunn Utheim er øyelege og forsker med 
særlig interesse for AMD. Foto: Tom Egil Jensen

kommet AMD hvor synet er svært 
dårlig, sier Utheim. 

Hun forteller at forskning som 
sammenligner AMD-pasienter som 
har fått Valeda-behandling med 
personer som har fått placebo 
(juksebehandling), viser at de som 
fikk Valeda-behandling oppnådde 
bedre syn sammenlignet med 
placebo. Ingen av personene fikk 
bivirkninger. 

Valeda ble godkjent som medi-
sinsk behandling i EU i 2018 og har 
vunnet to innovasjonspriser.

– Spennende behandling
Jorun Krag Dahle (77) har levd med 
tørr AMD i ti år, og er glad hun har 
funnet en måte å stoppe svekkelsen 
av skarpsynet på. 

– Det å leve med dette har gjort 
aldringsprosessen mer utrygg, med 

tanke på hvilke utfordringer jeg vil 
få i hverdagen om synet blir dårli-
gere, sier Jorun. Hun er opptatt av å 
kunne følge med og ikke minst fort-
sette å male. Hennes håp er at 
behandlingen kan stanse 
sykdomsutviklingen, og at hun kan 
leve videre med det synet hun har nå.

– Behandlingen er så spennende. 
Jeg ser flotte fargenyanser, og det er 
ikke noe ubehagelig, 



11Alt om syn   Når du kjøper 2for1 fra 795 kr. får du den rimeligste med på kjøpet, uavhengig av valg av brilleglass og tilleggsbehandlinger i henhold til prisliste. Standard enstyrkeglass (1,5 indeks) er alltid 
inkludert. Eventuell synsprøve er ikke inkludert. Kan ikke kombineres med 60+ eller andre tilbud. 2for1 er personlig og kan ikke deles med andre. ©2020 Specsavers.

Bestill synsundersøkelse
på specsavers.no

2for1 fra 
795 kr.
Glass og brilletilpasning  
alltid inkludert
Se alle våre aktuelle tilbud 
på specsavers.no

Synstest
Synstest

Sjekk Synet hver måned:

1. Test ett øye av gangen – behold eventuelle briller på.
2. Stå 50 cm fra rutenettet.
3. Se direkte på sentrumspunktet, og bare på det.

Synes du noe i rutenettet virker tåkete, forvrengt, misfarget 
eller på annen måte unormalt? Ta kontakt med lege eller 
optiker snarest.

AMSLERS TEST: Med denne enkle testen er det mulig for  
deg å sjekke om du kan ha den utbredte øyesykdommen AMD.  
Følg fremgangsmåten i beskrivelsen. 

SJEKK SYNET HVER MÅNED: 
1. Test ett øye av gangen – behold eventuelle 
briller på.

2. Stå 50 cm fra rutenettet.

3. Se direkte på sentrumspunktet, og bare på det.

Synes du noe i rutenettet virker tåkete, forvrengt, 
misfarget eller på annen måte unormalt? 
Ta kontakt med lege eller optiker snarest.

I forrige utgave kom vi i skade for å trykke rutenettet 
i feil størrelse. Her er det i riktig versjon. 

Om du ønsker, kan du også få rutenettet tilsendt. 
Send da en e-post med navn og adresse til:  
altomsyn@blindeforbundet.no 
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Vårens brillemote 
En av de tydeligste trendene for 2020 er bruk av 
metall og hele metallrammer.  
   – Denne trenden startet i 2019, men vi ser at  
den vokser og at store deler av kolleksjonene til 
kjente motehus nå er metallbriller, forteller Mona 
Langeland, markedskonsulent i Krogh Optikk. 
  Gult gull kan være en vanskelig farge, men om  
fargen er noe mer matt, kan den kle flere.

Alt om syn   

 D
et er mange faktorer som spiller inn når du skal 
finne din perfekte match. En brille skal sitte 
godt, ikke ute på nesetippen. Den skal føles 
behagelig og være kledelig. Hvilke farger kler 

deg? Hvor vågal vil du være? Det gjelder å finne briller 
som bevarer harmonien i ansiktet ditt samtidig som din 
personlige stil forsterkes og fremheves. Ansiktsform kan 
guide deg i riktig retning, men regler er til for å brytes. 
Det viktigste er uansett at du finner en brille du liker. 

Finn din 
brille!
I havet av brilleinnfatninger kan det være 
vanskelig å finne en du liker og som 
passer din ansiktsform. Her får du hjelp!

Se hva som kler akkurat deg:

Tekst: Gro Kristin Hære  Foto: Se og Hør, produsentene

Ovalt ansikt 
Verken rund eller 
kantete i formen? 
Har du i tillegg kjeve 
som er smalere enn 
pannen med høye 
kinnben, da har du 
en oval ansiktsform. 
Denne typen fjes 
setter få grenser når 
det kommer til brille- 
fasonger, og kler 
alle fasonger.

Omvendt dråpe-
formet ansikt 
Formen på ansiktet 
ditt er som en  
omvendt dråpe 
der pannen er det 
bredeste partiet, 
mens haken er 
smalere. Har du en 
slik ansiktsfasong, 
kan du la deg inspi-
rere av 1950- og 
60-tallets feminine 
cateye-briller. Se 
generelt etter 
avlange fasonger.

Hjerteformet ansikt
Et hjerteformet fjes 
har myke kurver, er 
bredest ved kinnene 
og blir smalere mot 
haken. Med en slik 
fasong bør du se  
etter en firkantet 
innfatning med 
avrundet underdel. 
Unngå briller som er 
kraftige – velg heller 
en smal ramme. 

TRENDY: Metall- 
innfatninger er topp mote akkurat nå.
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Firkantet ansikt 
Markert kjeve og 
tydelige kinnben? Da 
tilhører du gruppen 
som har firkantet 
ansiktsform. Da kler 
du briller veldig godt, 
og du kan myke opp 
de rette trekkene 
med runde former.  
Se helst etter briller 
som følger øyen-
brynet.

Rundt ansikt 
En rund ansikts-
form kjennetegnes 
av at ansiktet er 
cirka like bredt 
som langt. Briller 
med mer markante 
vinkler komple-
menterer dette 
ansiktet godt. Prøv 
gjerne avlange par 
eller briller med 
rette kanter.

Alt om syn   

5 brillefine tips
fra Jan Thomas

Her er i tillegg gode råd fra hele 
Norges stjernestylist Jan Thomas. 

1. Ansiktsform: Prøv å tilnærme deg den ovale 
ansiktsformen, som går for å være den ultimate 
ansiktsform som kler alt. Prøv å bestrebe deg på 
å finne briller som mest mulig «gir deg denne 
formen». Faktisk er det ganske utrolig hva briller 
kan gjøre. Du kan få hjelp til å finne innfatninger 
som enten drar ansiktet inn eller bygger det ut.

2. Hvilken type er du? Klassisk moderne, rocka, 
urban eller romantisk? Dette er noe å tenke på 
når du skal velge innfatning.

3. Riktig farge: Har du blå øyne, bør du velge en 
innfatning med varme bruntoner. Har du grønne 
øyne, er briller med plomme og lilla i seg klede-
lig. Har du brune øyne, står du fritt til å velge  
farge, eller en nøytral innfatning med tynn gull- 
eller sølvramme.

4. Fremhev personligheten: Briller kan være 
med på å forsterke din personlighet. Men de kan 
også gjøre det stikk motsatte. På generell basis 
bruker mange for små briller. 

5. Velg kvalitet: Gå for høy kvalitet på glass og 
velg heller en noe rimeligere innfatning dersom 
prisen er noe du må ta hensyn til.

Dråpeformet ansikt  
Du er smalere over pannen 
og blir gradvis bredere over 
kinn og hake. Med dråpe-
formet ansikt kler du briller 
som er markert øverst og  
har en mindre markert kant 
under. Gjerne mørke øverst og 
lysere under, da balanserer 
du dråpeformen. Du kler 
også en såkalt trådbrille, som 
ikke har noen ramme rundt 
glasset under i det hele tatt.

Kilde: Synsam

EKSPERT: Jan Thomas (53) var brillestylist for 
optikerkjeden Synsam i mange år. 
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Slik gjør du:
Setningen i den gule rammen i kryssordet er 
løsningen på vår oppgave. Send på mail til 
altomsyn@blindeforbundet.no eller på et 
postkort til Norges Blindeforbund, Att: Alt om 
syn, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. 
Svarfrist: 1. juni.

Vinn Allers-
abonnement!
Vi trekker en vinner som får 
et helårsabonnement på  
ukebladet Allers. 
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Nordlys og lavvo i nord
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TRENDY TIL HAM OG HENNE

MOTE:
Kjøp smart  

på salg!

 
Anne B. Ragde: Tiden etter hjerneslaget

GODT & RIMELIG

SMARTE RÅD:
Vil du slutte å røyke?

REISETIPS: 
Vakre Wales

Husmannskost + herlig, nybakt brød
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  + nydelige kaker til kaffen
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REISETIPS
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69 25 73 00
SPØRSMÅL?

Ta kontakt med oss direkte på telefon

eller se www.newnordic.no

www.newnordic.no
Online Store

ANNONSE

Borghild, som så mange andre, 
hadde problemer med å balansere 
mellom sitt høye energinivå og den 
dype gode søvnen, som er alfa 
omega for å restituere seg. Nå har 
hun fått naturlig hjelp til å komme 
inn et sunt og fast søvnmønster.

or noen år siden flyttet jeg og min 
mann til Collioure i Sør-Frankrike.
Jeg har fortsatt en travel agenda, 

men arbeidsoppgavene er byttet ut med 
golf, bridge, maling og liknende 
aktiviteter.

KLARTE IKKE SLAPPE AV
- Til tross for at jeg ikke lenger trengte å 
spekulere over arbeidsrelaterte oppgaver, 
fikk jeg problemer med å slappe av. 
Ved sengetid lå jeg og lurte på alt mellom 
himmel og jord, men å sove det klarte jeg 
ikke.

PRØVDE MELISSA DREAM
Jeg fikk besøk av en god venn, og over 
lunsj fortalte jeg om søvnproblemene 
mine. Vi diskuterte viktigheten av god 
søvn for å fungere i hverdagen. Han 
anbefalte meg å prøve noen tabletter 
som han selv brukte for å sove. Jeg  
startet neste dag, og det varte ikke lenge 

før jeg merket den samme positive resultat.
Det aktive livet kan fortsette for Borghild, 
og den store forskjellen er at hun nå føler 
seg frisk når hun står opp, og ikke minst 
trøtt om kvelden når hun skal sove. - Dette 
gir meg faktisk ytterligere energi, sier hun.

HVORFOR ER MELISSA DREAM  
SÅ POPULÆRT  
Melissa Dream fremmer en dyp avslapning, 
demper stress og får deg til å føle deg  
naturlig trøtt om kvelden. Tablettene kan  
hjelpe mot lettere innsovningsvansker,  
og de er ikke sløvende eller vanedannende.

Sitronmelisse bidrar til en normal søvn. 
Vitamin B6 og B12 bidrar til en normal 
psykologisk funskjon. Riboflavin bidrar  
til nervesystemets normale funksjon. 
Tablettene inneholder også l-theanin,  
kamille og magnesium. Det er rett og  
slett naturens egen avkoblingshjelp.

SAMMENHENG MELLOM SØVN OG VEKT 
Allerede morgenen etter en natt med dårlig eller for lite søvn, kan  
suget etter søtt være der. Det er ganske logisk ettersom karbohydrater 
kortsiktig bidrar til å ’kickstarte’ våkenheten. Etter en lenger periode med 
lite søvn, får man nesten et konstant sug etter noe søtt, og man småspiser 
også mellom måltidene. 

Fo
to:

 P
riv

at 
. N

ew
 N

ord
ic

Nå sover 
jeg godt 
hele 
natten

F HVOR KJØPES MELISSA DREAM™
Melissa Dream forhandles der du 
kjøper helsekost og direkte på 
www.newnordic.no

ANNONSE
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S
om fireåring viste blodprøver 
at Per Werner Larsen fra 
Stokke hadde diabetes.  
Synsproblemer har han fått 

senere, noe som kan bli en komplika-
sjon som følger av denne 
sykdommen.

Diabetes skyldes mangel på 
insulin, og for mange også nedsatt 
insulinvirkning (insulinresistens). 
Diabetes type 1, diabetes type 2, 
arvelig diabetes (MODY), skjult 
autoimmun voksendiabetes (LADA) 
og svangerskapsdiabetes er 
forskjellige sykdommer. Felles for 
dem alle er blodsukkersvinger som 
må reguleres av den enkelte. 

Ifølge diabetes.no har i underkant 
250 000 nordmenn sykdommen. 28 
000 av disse har diabetes type 1, 
mens de aller fleste har diabetes 
type 2 (220 000 personer). Mange 
er uvitende om at de har diabetes, 
og da først og fremst type 2.

En utrolig utvikling
I starten av det tjuende århundret 
var forventet levealder for et barn 
med diabetes rundt ett år. Da Per 
Werner var barn, var utsiktene langt 
bedre, men han minnes om hvor 
tungvint det var.

– Da jeg var fire år, var det én 
insulinsprøyte hver morgen og en 
blodsukkermåling på barneavde-
lingen på sykehuset hver fjerde 
måned, i tillegg til en streng diett, 
forteller Per Werner.

Behandling med insulin blir stadig 
bedre. I 1945 hadde en nydiagnosti-
sert person en forventet levealder på 
45 år.

De første portable blodsukkermå-
lerne ble utviklet på starten av 
70-tallet. Disse åpnet for måling av 
blodsukkeret hjemme, men var store 
og klumpete. Per Werner måtte bli 
godt over 30 år før han fikk måle 
blodsukkeret sitt selv. 

Per Werner har 
fått et enklere 

diabetesliv
Utsiktene for et langt og godt liv med diabetes er 
betydelig forbedret de siste årene. Takket være 

teknologien. Per Werners favoritt er smarttelefonen  
som leser opp blodsukkerresultatene for ham.

God hjelper: Per 
Werner Larsen er 
glad for at tele-
fonen passer på 
ham i hverdagen.

Tekst: May Britt Haug/Mia Jacobsen  Foto: Line Lyngstadaasn

– Da var det å presse ut litt blod 
etter et stikk i fingeren, legge den på 
en strimmel og lese av resultatet, 
forklarer han.

Per Werner har en velregulert 
diabetes.

– Fra jeg fikk min første blodsuk-
kermåler på 80-tallet og frem til nå, 
har gjennomsnittlig blodsukker 
ligget innenfor normalverdiene, og 
det er ikke alle forunt, sier han.

Hardhendt laserbehandling
Komplikasjoner er ikke uvanlig for 

Telefonen forteller hva blodsukkeret er



17Alt om syn   

Smart app
Per Werner bruker appen Dexcom 
G6, glukosemåler, på sin 
smarttelefon:

● Blodsukkeret måles automa-
tisk hvert femte minutt gjen-
nom hele døgnet.
● Varsler for lavt, høyt, raskt 
synkende og stigende blods-
ukker.
● Alarmer som du selv be-
stemmer.
● Kan kobles til smartklokke.
● Datatilsynet godkjente bruk 
våren 2019.
● Utstyret kan par-kobles, 
slik at f.eks. foreldre kan  
holde oversikt over barns 
blodsukker.

personer med både diabetes type 1 
og 2, og oppstår dersom blodsuk-
keret er for høyt over tid. Dette 
medfører endret blodstrøm, lekka-
sjetendens og celledød i netthinnens 
blodårer. Da får netthinnen mindre 
oksygen, noe som kan medføre at 
nye blodårer dannes. Disse fungerer 
imidlertid dårlig og kan lett blø. Slike 
blødninger kan gi nedsatt syn eller 
forbigående blindhet.

Allerede i 25-årsalderen meldte 
synsproblemene seg for Per Werner. 
Det var bare en tilfeldighet at hans 

første forandringer i øyet ble 
oppdaget – på datterens øyelege-
time, faktisk.

Han reiste til Rikshospitalet for å 
få laserbehandling.

– De tok tusenvis av laserskudd. 
Netthinna mi ser ut som en svidd 
Grandiosa, billedliggjør Per Werner 
lattermildt.

Behandlingen forhindrer at nydan-
ning av blodårer utvikler seg. Å 
skyte med laser inn på øyet gir 
brannsår på netthinnen som igjen 
fører til tomme flekker i synsfeltet. 
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Kylling i form
(2 porsjoner)

4 stk kyllinglår  
salt og pepper
1 ss olivenolje
½ vasket skivet sitron
150 g squash i terninger
1 rød paprika i terninger
100 g sjampinjonger
rosmarinkvister
50 g fetaost

Sett ovnen på 225 grader. 
Salte og pepre kyllinglårene 
og legg dem i smurt ildfast 
form, ev. en liten langpanne 
kledd med bakepapir. Legg 
sitronskiver og grønnsaker 
rundt, strø over rosmarin, salt 
og pepper. Stek midt i ovnen 
i 15–20 minutter til kyllingen 
er gjennomstekt. Strø over 
fetaosten. Server fullkornris 
og en salat til!

Hold blod sukkeret i sjakk!

Opp av sofaen: All 
fysisk aktivitet senker 
blodsukkeret.

Glad trio: Per Werner, kona Sidsel 
Bred vei og førerhunden Emmet har 
det godt sammen. Sissel opplever at 
hun nå kan sove trygt om natten når 
appen vil alarmere om Per Werners 
blodsukker kommer ut av kontroll.

Men hjernen er en finurlig sak.
– Hjernen fyller ut der det er hull 

eller tomrom, og vi tror at vi ser det 
vi ser på. Så jeg la ikke merke til at 
jeg hadde et lite svimerke på nett-
hinna, forklarer Per Werner som 
i dag er sterkt svaksynt med både 
førerhund og hvit stokk.  

– Laserbehandlingen på 70-tallet var 
mye kraftigere enn i dag, rett og slett 
mer hardhendt, de skøyt litt ekstra for 
å være sikre, forteller Per Werner.

Forandringer i øyebunnen uten at 
du har symptomer er ikke unormalt, 
og dette gjør regelmessig kontroll 
ekstra viktig for de med diabetes. Jo 
tidligere forandringene diagnosti-
seres, desto enklere er det for 

øyelegen å følge utviklingen og 
behandle deg deretter.

Telefonen passer på
Historien om diabetes er et 
teknologisk eventyr. Dette har 
bidratt til at de aller fleste med 
diabetes får en tettere og sikrere 
behandling enn før. Dette gjør 
hverdagen mye enklere, også for 
svaksynte og blinde med 
diabetes. 

Etter hvert som Per Werners 
syn ble dårligere, ble det 
vanskeligere og vanskeligere 
for ham å se det som sto på 
måleapparatet han brukte før. 
Nå har han en sensor i over-
armen. Denne skytes inn og 
skiftes hver tiende dag, og den 
leser av blodsukkeret hvert 
femte minutt ved hjelp av en 
app i smarttelefonen. 

Det unike med Per Werners 
telefon er at den snakker til han, 
siden han ikke kan se skjermen. 
Å få informasjonen rett på øret, 
blir en mer diskret måte å få vite 
blodsukkerverdiene på, enn ved 
å stikke i fingeren. 

– Jeg sjekker titt og ofte. Det er 
enkelt å ta opp mobilen for å 
kontrollere blodsukkeret, før 
man for eksempel skal ut å gå en 
tur med bikkja. Eller når jeg 
kommer hjem og kjenner meg 
sliten. Det beste med denne 
løsningen er at det finnes ikke 
vondt, og at jeg rett og slett får 
en trygghet i hverdagen, sier han 
med et smil. 

Til tross for 66 år med diabetes 
og dårlig syn, lar han seg ikke 
bremse på noen måte. Per 
Werner bruker både førerhund 
og hvit stokk når han farter 
rundt, enten om det er på møter 
i den lokale Diabetesforeningen, 
eller som styremedlem i Norges 
Blindeforbund Vestfold. 

(Kilder: levmeddiabetes.no, 
diabetes.no, blindeforbundet.no)



Viktig med 

riktig mat  

og trening

Hold blod sukkeret i sjakk!
Et sunt kosthold og 
regelmessig fysisk 
aktivitet gjøre det lettere 
å holde et jevnt og godt 
blodsukkernivå. 

Høyt blodsukker skader åreveg-
gene, og både personer med 
diabetes type 1 og type 2 har økt 
risiko for komplikasjoner. Vekt- 
reduksjon, regelmessig fysisk  
aktivitet og et sunt kosthold kan  
gi bedre blodsukkerkontroll. 

Norske helsemyndigheter anbe-
faler generelt at befolkningen har 

Til middag: Litt kjøtt 
og mye grønt. Fiber fra 
grønnsaker begrenser 
blodsukkerstigning.

erstigningen bli mindre og 
jevnere. Det samme gjelder om 
måltidet også inneholder protein 
og eller fett. Dette skyldes blant 
annet at maten bruker lengre tid 
gjennom fordøyelsen. Som en 
bonuseffekt vil du også føle deg 
mett lengre, sier Ragnhild Gjevre, 
klinisk ernæringsfysiolog hos 
Diabetesforbundet.

et variert og regelmessig kosthold 
som inneholder rikelig med grønn-
saker, frukt og bær, fullkornspro-
dukter med mye fiber, hele korn og 
kjerner, magre meieriprodukter, 
fisk/sjømat og fugl i større grad 
enn rødt kjøtt, og rene råvarer 
framfor farse-produkter. Så skal 
man begrense seg når det gjelder 
salt og all type sukker, inkludert 
fruktose, og moderat bruk av  
energifrie søtstoffer. 

–  Det er karbohydratene i det 
vi spiser og drikker som påvirker 
blodsukkeret. Om maten inne-
holder en del fiber, vil blodsukk-

Vitaminer til 
øynene dine

Disophta Aps · 4693 0592

Ophtamin20 er et godt dokumentert vitamin 
tilskudd, basert på amerikansk forskning fra 
mai 2013. Høyere næringsinnhold 
pr. tablett + mindre inntak = lavere 
kostnad i forhold til tilsvarende 
produkter på markedet.

Ophtamin-serien har eksisteret siden 2006 i 
Danmark. Øyevitaminene inneholder viktige 
vitaminer og mineraler for å opprettholde et 
normalt syn.

Bestill på www.ophtamin.no eller ring oss på 
469 30 592 i hverdagene. 
Vi sender frakt fritt direkte til postkassen din.

Lutein  2,5 mg   
Zeaxanthin 0,5 mg  
Kobber  0,50 mg  50% RI 

Næringsinformasjon pr. tablett:
Vitamin C  125 mg  156% RI   
Vitamin E  75 mg  625% RI   
Sink  20 mg  200% RI  

RI= referanse inntak. 
Ophtamin20 er et kosttilskudd med en anbefalt daglig dose på 1 tablett.

Priser: 180 stk. kr. 348,- / 360 stk kr. 598,-
720 stk kr. 1098,-/ 1440 stk. kr. 2148,- inkl. porto.
Ophtamin - for ditt syns skyld.

OPHTAMIN.NO 

Pris
pr. tablett:

kr. 2,- 
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Med myndig, men mild stemme holder Ellinor Gulbrandsen skikk  
på labradoren Jango på 11 måneder. En dag skal han  

forhåpentligvis bli førerhund.
Tekst: May Britt Haug  Foto: Line Lyngstadaas og privat

– Jeg er med på å gjøre  
en forskjell

Ellinor er fôrvert for tredje gang



D
et er ikke lett å være leken, 
vill og entusiastisk og ikke 
få lov å hoppe og hilse som 
man vil, verken på folk eller 

dyr. Men det er sånn det er for en 
som skal bli en trygg og god fører-
hund når han blir stor. Så det er bra 
at Jango har Ellinor ved sin side. 

– De skal ha mye kjærlighet og 
mye omsorg, men man må være 
veldig konsekvent fra dag én, 
forteller Ellinor (64).

De små potensielle førerhundene 
blir utlevert til fôrvertsfamiliene når 
de er åtte uker gamle. Jango, som de 

«Verdien av det jeg gjør veier 
opp for det å måtte levere fra 
seg en hund gang på gang.»

andre, lærer å sitte, ligge, gå pent 
i bånd og komme på innkalling. 
Hunden skal bli trygg på alt som 
skjer i omgivelsene, trygg på de 
dagligdagse tingene rett og slett.

En ny livsstil
Ellinor er pensjonist og bor i Ski med 
mannen. Hundeinteressen har de 
begge. For det meste har de hatt 
egen hund i heimen, men i de siste 
årene har de fått en ny livsstil, som 
innebærer at de legger ned mye tid i 
arbeidet med å skape små nusselige 
valper om til flotte førerhunder. 

– Jeg opplever dette som en veldig 
samfunnsnyttig oppgave, og det var 
medvirkende til at jeg ble fôrvert, 
sier Ellinor.

Hun har nok et unikt omsorgsgen.  

I 10 år var hun mor i beredskapshjem 
for barnevernet til i alt 16 barn 
i alderen 2–16 år, og nå er hun 
fôrvert for hund nummer tre i en 
periode på tre år.

Labradoren Jango har hun på lån 
i ett års tid fra hundeskolen Veivi-
seren. Hundeskolen eies av Norges 
Blindeforbund. Ellinor opplever at 
hun har et godt støtteapparat i 
ryggen med faste treninger en gang 
i måneden. Hun får god veiledning 
fra en profesjonell hundetrener, og 
oppstår det noe, kommer hunde- 
treneren også hjem til dem. 

Når Jango er ferdig trent av Ellinor, 
blir han levert til en førerhundtrener. 
Så skal han trenes i en seks måneder, 
før han våren 2021 vil bli utlevert som 
førerhund. Forhåpentligvis!

Hundelykke: Labradoren 
Jango (11 md.) er i gode, 
erfarne hender. Matmor 
Ellinor Gulbrandsen 
er fôrvert for tredje gang.
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Sorg vs. glede
Cirka 60 prosent av valpene som 
leveres ut til fôrverter, blir fører-
hunder.
Jango er den tredje valpen Ellinor har. 
Den første, Jerven, ble førerhund, 
mens nummer to, Vargo, ikke egnet 
seg dessverre.

Jango skal inn til trening mot 
sommeren. Men Jango kan også få 
en fremtid som avlshanne, altså 
pappa til potensielle førerhunder. 

Ellinor er ikke i tvil om at det hele 
er verdt tiden og pengene de legger 
ned i arbeidet med Jango og de 
andre hundene de har hatt. Til tross 
for at det er en noe komplisert sak 
følelsesmessig. 

– På den ene skulderen sitter det 
en som sier «Jeg skulle ønske jeg 
kunne beholde hunden», og på den 
andre sitter det en som sier «Ellinor, 
nå må du gjøre jobben din skikkelig». 
Det blir naturlig å få en sorgreaksjon. 
Man kan ikke jobbe med dyr eller 
mennesker uten å engasjere seg 

med hjertet, selv om man vet at dette 
er et kort oppdrag, så må man ha 
hjertet og følelsene med seg.

Høytidelig og verdig
Det er alltid høytidelig når en svak-
synt eller blind person formelt skal få 
overlevert sin førerhund. Ekvipasjen 
har tidligere samme dag eller tidli-
gere i uken bestått en prøve som 
viser at de kan samarbeide godt.

Ellinor og mannen ble invitert en 
maidag i 2019 til Hurdal syn- og 
mestringssenter.

– Jeg møtte en dame som var veldig 
takknemlig over å få en hund. Møtet 
var sterkt. Det var godt å se at den 
jobben vi har lagt ned har så stor 
betydning. Yes, det er dette som gjør 
at det er verdt det. Jeg har vært med 
på å utgjøre en forskjell, sier Ellinor 
med tårer i øynene. – «Nå kan jeg gå 
tur når jeg selv vil,» sa brukeren 
lykkelig. Denne setningen kommer til 
å sitte i meg for resten av livet og 
være til inspirasjon.

Ellinor er allerede klar for enda en 
runde som fôrvert. Om noen 
måneder kommer en ny liten hjerte- 
knuser som skal bli førerhund når 
den blir stor.

– Verdien av det jeg gjør veier opp 
for det å måtte levere fra seg en hund 
gang på gang.

Innsatsen Ellinor legger ned er til 
uvurderlig hjelp for førerhundar-
beidet og for de svaksynte og blinde 
som har nytte og glede av å ha en 
førerhund.

Vil du bli fôrvert?
Å være fôrvert krever ingen spesial-
kunnskap. Førerhundskolen sørger 
for at alle får en grundig opplæring. 
På grunn av nærheten til skolene må 
fôrvertsfamiliene bo sentralt på Øst-
landet. Gå inn på www.veiviseren.org. 
Under fanen «Bli fôrvert» ligger det 
et elektronisk søknadsskjema.

Anne Gerd Fredheim var den heldige 
som fikk førerhunden Ellinor var 
fôrvert for tidligere. 

Hun og labradoren Jerven har vært et tospann 
i snart ett år.  
    – Jeg kan nå gå tur når jeg vil, og det gir en enorm 
frihetsfølelse! jubler Anne Gerd.  
    Hun roser Ellinor for å ha lagt et godt grunnlag for 
førerhunden. 
    – Ellinor har vært dyktig! Det har vært lett for meg 
å vedlikeholde grunnferdigheter hun har gitt Jerven. 
Og hun er jo fantastisk som tar på seg fôrverts- 
oppgaven gang på gang. Jeg har lært henne å  
kjenne som et fantastisk varmt og omsorgsfullt 
menneske, sier Anne Gerd takknemlig.

Stor takk  
til Ellinor



Bra for øynene
Ifølge australske forskere skal en appelsin om 
dagen kunne beskytte mot macula degenera-
sjon, det vil si aldersforandringer i netthinnen 
som gir dårligere syn. Forskerne fulgte 2000 
personer i 15 år, og kom fram til at de som 
spiste én appelsin om dagen hadde 60 prosent 
lavere risiko for å utvikle sykdommen. Også 
én appelsin i uken skal ifølge forskerne ha 
positiv effekt på øynene, om enn ikke like mye. 
Dette høres nesten for godt ut til å være sant, 
men uansett synseffekt: Appelsin er sunt og 
godt. Nyt den! (Kilde: Science Daily)

Mange eldre har det for mørkt hjemme, 
og de fleste av dem er ikke klar over det. 
Dette fant forskere fra Universitetet
i Sørøst-Norge (USN) ut etter både å ha 
besøkt – og studert – hjemmene til 114 
friske 75-åringer i Drammen. De foretok
også et lyseksperiment hos utvalgte 
eldre. Forskerne konkluderte med at kun 
én av ti hadde sørget for riktig belysning.
75-åringene som fikk besøk, rapporterte 
at de – til tross for elendig belysning – var 
fornøyde med lysforholdene og helsen.
Men da forskerne skrudde opp lyset til 
anbefalte nivå hos 29 av dem, ja da gikk 
alt så enda meget bedre.

Har du det lyst nok 
i heimen?

Snakk med helsepersonell i dag for  
å lære mer om CONTOUR® NEXT ONE-
måleren eller se contournextone.no

1. The SMARTSON user test evaluation of the CONTOUR NEXT ONE 
meter and the CONTOUR diabetes app, June 2017, Sweden. 
Participants received free meter and test strips.

Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Contour and smartLIGHT 
are trademarks and/or registered trademarks of Ascensia Diabetes Care 
Holding AG. © Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
All rights reserved. Merkur Grafisk AS 01.20.A.NO

92%
av brukerne synes det er 
raskere og enklere å tolke  
blodsukkermålingene ved hjelp  
av smartLIGHT-funksjonen1.

Se din
diabetes 

i et nytt lys

• Gul – over målområde

• Grønn – innenfor målområde

• Rød – under målområde

Diabetes, i et nytt lys

Diabetes, i et nytt lys

Grønn – innenfor målområde

Bestill på 67122800
e-post: diabetes.1@ascensia.com
www.contournextone.no

CNONE smartlight ann 103x268mmol KroniskSykdom NO.indd   1 24.02.2020   14:10
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G
jennom Blindeforbundets 
forskningsfond, har 
organisasjonen i flere år 
stimulert til forskning 

innen øyemedisin, øyehelse og 
synsrelaterte temaer. Forsknings- 
arbeidet skal intensiveres i årene 
fremover. Nå skal flere synshem-
mede få rett behandling til rett tid 
og færrest mulig bli rammet av 
synstap.

– Det gjøres en fantastisk jobb 
allerede, men nå får vi muligheten 
til å styrke innsatsen. Det gjelder 
også forebygging av synstap og å 

bidra til å finne enda bedre diagnos-
tiseringsverktøy og behandlings-
former, sier den nyansatte 
forskningssjefen engasjert.

Bedre livssituasjonen 
Inga Britt er optiker i bunn og har 
35 års erfaring med syn, øyehelse 
og biomedisin. I 22 år var hun 
forsker, foreleser og kliniker ved det 
som i dag er Universitetet i Sørøst-
Norge. Hun har en doktorgrad fra 
det medisinske fakultetet ved 
Universitetet i Oslo.

De to siste årene har Inga Britt 
jobbet som seksjonsleder for 
service i Blindeforbundet. Hun 
erfarer at Helse-Norge kanskje ikke 
har den fulle forståelse for de 
mange utfordringer som kan oppstå 
ved synstap. Å bidra til å øke kunn-
skapen om dette, var en stor del av 
motivasjonen til å søke på den 

Norges Blindeforbund  
har fått sin aller første 
forskingssjef – Inga Britt 
Kjellevold Haugen. 
Tekst: Hilde Greve Mo 
Foto: Tom Egil Jensen

Viktig rolle:  
Inga Britt Kjellevold Haugen 
skal lede synsforskningen  
framover på vegne av  
Norges Blindeforbund.

nyopprettede stillingen som 
forskningssjef. 

– Jeg ønsker at den enkelte syns-
hemmede og hvert medlem i Norges 
Blindeforbund skal føle at de får 
nytte av den økte satsingen 
forbundet nå gjør, sier Inga Britt. 

 
Har satt seg høye mål
Innenfor øyeforskning har Blinde-
forbundets forskingssjef flere høye 
mål: stimulere til tverrfaglige 
samarbeid, kompetanseheving 
knyttet til utfordringene som følger 
med synstap og at flere synshem-
mede skal få ta del i forskning. 

– Målet er at Norges Blindeforbund 
skal få en større samfunnsrolle innen 
synsrelatert forskning, og gjennom 
det skal vi også synliggjøre vår brede 
kompetanse innen syn og rehabilite-
ring, sier forskningssjefen som 
gleder seg til å ta fatt på oppgavene.

Færrest mulig 

skal rammes  

av synstap

Blindeforbundet har tatt  
forskerbrillene på
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KONTAKTLINSEN SOM FØLES SOM INGENTING1

Det er på tide å få i gang  
dialogen om komfort.

Når det gjelder linsekomfort, er det ikke sikkert kundene forteller deg alt.2-4  
Faktisk opplever nesten halvparten av kundene ubehag med linsene.2 Ved å åpne  

opp for en dialog om komfort med linsebrukere, kan du øke kundelojaliteten og hjelpe  
dem med å bli kvitt ubehaget – med DAILIES TOTAL1™ kontaktlinser.

HJELP FLERE KONTAKTLINSEBRUKERE ... 

DITCH DISCOMFORT

© 2020 Alcon    03/20    NORD-DT1-2000001    NO
Se bruksanvisningen for fullstendig informasjon om bruk, pleie og sikkerhet.

Referanser: 1. Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient daily disposable contact lens. Clinical Optometry. 
2014;6:17-23. 2. Nichols JJ, Wilcox MOP, Bron AJ, et al. TFOS International Workshop on Contact Lens Discomfort: Executive Summary. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:TFOS7-TFOS13. 3. Dumbleton K, 
Woods CA, Jones LW, Fonn D. The impact of contemporary contact lenses on contact lens discontinuation. Eye & Contact Lens. 2013;39(1):93-99. 4. Alcon data on file, 2006.

Få det nye verktøyet for dialog 
om komfort og se hvordan det 
eksklusive TOTAL1™ STARTER-KIT 
kan gi kundene en enkel start 
med TOTAL1™ 
10-dagers prøve | Forbrukerbrosjyre  

Praktisk speil | Håndsåpe | Wearlenses-app
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Tett på naturen:  
– Det er morsomt å gå tur, sier 
Lea Schürch Sandvik (16), som 
har gått flere toppturer. Dette  
kan være én av grunnene til at 
hun har bedre syn enn ungdom  
i for eksempel Sørøst-Asia.

Slik er barn 
og unges syn
• 13 prosent er nærsynte.
• 55 prosent er langsynte. 
• Flere jenter enn gutter er 
nærsynte, henholdsvis 15,6 
og 8,6 prosent. 
Kilde: Prevalence and Possible 
Factors of Myopia in Norway 
Adolescents/Nature Scientific 
Reports
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 L
ea Schürch Sandvik (16) fra 
Asker langer ut i skogen. Fra 
hun var tolv, har hun vandret 
i fjellet, ofte fra hytte til 

hytte. Lysefjorden, Preikestolen og 
Kjerag er bare noen av stedene hun 
har vært. Hun har tatt turlederkurs i 
Den Norske Turistforening.

– Jeg er mye ute, sier Lea til Alt om 
syn. Og Lea ser godt. Det er hun 
ikke alene om. 

Norske ungdom er nemlig mindre 
nærsynte enn ungdom i Asia hvor 
nærsynthet, eller myopi som det 
heter på fagspråket, er blitt en 
epidemi. Én av grunnene til at norsk 
ungdom ser bedre, kan være at de 
er mer ute gjennom oppveksten. 

Viktige pauser
Forskere ved Nasjonalt senter for 
optikk, syn og øyehelse, Universi-
tetet i Sørøst-Norge (USN), har 
undersøkt synet til 500 norske 
ungdommer i alderen 16-19 år. Det 
viste seg at 13 prosent var 
nærsynte. Forskerne sammenlignet 

resultatene med tilsvarende data 
fra Singapore. Der er 69,5 prosent 
nærsynte. I noen deler av regionen 
er 80 prosent av ungdommen 
nærsynte. Resultatene er publisert i 
Nature Scientific Reports.

– Ungdommen i de to landene 
brukte like mye tid innen- og uten-
dørs og de jobber like mye «på 
nært». Det finnes ikke klare bevis 
for at det å jobbe på nær gjør deg 
nærsynt, men det finnes forskning 
som viser at avbrudd i løpet av 
dagen hvor du går ut i dagslys kan 
veie opp for mye nærarbeid. Barn i 
grunnskolen må ut i friminuttene, 
sier professor og forskningsleder 
Rigmor Baraas ved Nasjonalt senter 
for optikk, syn og øyehelse

Baraas er én av artikkel-
forfatterne. Hun sier at det å være 
ute er bra for helsen, også 
øyehelsen. 

– Når du er ute, får du varierte 
synsinntrykk på forskjellige 
avstander. Det kan ha noe med 
lyset å gjøre. I forsøk på dyr, har 

Ut på tur  
for synet 
Lea (16) er en skikkelig fjellgeit. Den norske kulturen 
med å være mye ute i friluft, kan være én av årsakene 

til at hun – og norsk ungdom generelt – har  
bedre syn enn ungdom i resten av verden.

Friluftsliv gjør underverker for barn og unge:

Tekst: Inga Ragnhild Holst Foto: Tom-Egil Jensen

belysningsnivået hatt betydning. 
Det er likevel stor usikkerhet om 
hva det er med utetid og dagslys 
som beskytter mot myopi.
Norsk ungdom var 3,8 timer ute og 
10 timer innendørs per dag. Det 
samme var ungdommen i 
Singapore. Dermed kan tiden du 
bruker utendørs i barneårene, være 
av betydning. Norske barnehage-
barn er ute to timer daglig på 
vinteren og fire timer på sommeren. 
I østasiatiske land er det vanlig at 
barnehagebarn og elever er inne i 
friminuttene. Mye av fritiden brukes 
innendørs. 

Folk i høyt utviklede land i Asia, 
har større risiko for nærsynthet. 

– Det kan være at utviklede land i 
Asia er mer urbaniserte enn Norge. 
Når du er ute i miljøer med gater og 
blokker, som ligner omgivelsene 
innendørs, gir det mindre variert 
synsinformasjon enn om du er ute i 
naturen.

Skjerme fra skjerm?
Leas lekser gjøres på pc. Så bruker 
hun tid på mobil.

– Det blir mye skjermbruk, sier 
hun. 

Ungdom i begge land brukte cirka 
fem timer daglig på skjerm. Mange 
foreldre lurer på om bruken bidrar 
til dårligere syn. Svaret er at man 
ikke vet.

– Vi har brukt pc over flere tiår. 
Men skjermvanene har endret seg 
mye med smarttelefoner og nett-
brett siste ti år. Det er for tidlig  
å si noe om hvordan effekten av 
dette blir på sikt. Men vi som 
barneøyeleger opplever at pasi-
enter kommer med synsrelaterte 
plager som trøtte og såre øyne, 
som kan knyttes til overdrevet 
skjermbruk, forklarer overlege 
Erlend Sommer Landsend på 
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øyeavdelingen ved Ullevål 
sykehus. 

Ifølge Rigmor Baraas startet 
myopiepidemien i Øst-Asia før 
smarttelefonenes tid. 

Arv og miljø
Arv og miljø er også med på å 
bestemme hva slags syn du får.

– Nærsynthet kan være arvelig 
betinget. Er begge foreldre er 
nærsynte, er det større risiko for at 
barna blir det. Dagslys er viktig, 
men vi som bor i nord har i vinter-
månedene ikke så stor tilgang på 
det. Dermed kan det at vi er mye 
ute i sommermånedene være 
viktig. Vi er også trolig godt 
tilpasset miljøet vi lever i, sier 
Landsend.

Noen er mer disponerte enn 
andre, ifølge Baraas.

– Noen blir nærsynte selv om de 
gjør alt riktig. Noen av de som er 
svært nærsynte, har en sjelden 
genfeil på X-kromosomet relatert til 
hvor mye pigment det er i sansecel-
lene på netthinnen. Det vil si at 
noen av sansecellene ikke har 
pigment. Vi lurer derfor på om små 
relativt vanlige genfeil som 
medfører ulik mengde pigment, kan 
påvirke hvordan øyet signaliserer 
farge og kontrast. Det kan bidra til 
øyevekst som gjør det nærsynt.  

Norge har en annen genpool for 
pigmenter i netthinnen.

– Vi ser forskjeller når det gjelder 
rødt og grønt fargesyn, og vi ser at 
en genvariant som i dyreriket er 

assosiert med bedre syn ved lav 
belysning, er mer vanlig i Norge enn 
i Asia, sier Baraas.

Langsynt
Men likevel har rundt 40 prosent av 
elevene synsfeil som bør korrigeres 
med kontaktlinser eller briller. Hver 
fjerde ungdom har en langsynthet 
på +1 eller mer. 

– Langsynthet kan være vanskelig 
å oppdage fordi synet oppleves 
godt på både avstand og nært. 
Ukorrigert langsynthet kan være en 
ulempe. De kan gå glipp av detaljer 
som er viktig for læring på skolen, 
hvis de har en synsfeil som ikke blir 
korrigert, sier doktorgradsstipen-
diat Lene A. Hagen ved USN til 
Forskning.no.

Glad i å gå: Lea benytter enhver anledning til turgåing i skog og mark.

Dette er  
nærsynthet
• Kalles myopi i medisinen. 
• Skyldes en brytningsfeil i 
øyet som gjør at man bare ser 
klart på nært hold. Tilstanden 
innebærer at parallelt innfal-
lende lysstråler samles i et 
punkt foran netthinnen i stedet 
for i et punkt på netthinnen. 
Nærsynthet oppstår når øyets 
lysbrytende kraft er for stor 
(brytningsmyopi) eller når øyet 
er for langt (axial myopi).
• Vanligvis skyldes nærsynthet 
at øyet er blitt for langt i retnin-
gen forfra-baktil, men kan også 
skyldes at øyets lysbrytning er 
for sterk.
• Begynner gjerne i barneåre-
ne og øker litt opp gjennom 
skoleårene, slik at barna må 
skifte brilleglass fra tid til an-
nen. Denne utviklingen stanser 
oftest i 15–20-årsalder og inne-
bærer ingen fare for synet. 
Kilde: Store medisinske leksikon



«Testamentariske gaver betyr svært 
mye for Norges Blindeforbund. Det er med 
respekt og ydmykhet vi forvalter gavene 

videre til det beste for svaksynte og 
blinde. Tusen takk for tilliten!»

Karsten Aak, generalsekretær

En gave i ditt testament 
gir svaksynte og blinde en bedre fremtid!

Knut Fr. 
Blütecher, 
markedssjef

180 000 nordmenn har så 
dårlig syn at de regnes som 
synshemmede. Flere nord-
menn velger å tilgodese  
Blindeforbundets landsom-
fattende arbeid i sitt testa-
ment. Givergleden gjør det 
mulig å arrangere leirer for 
svaksynte og blinde barn og 
unge, og kurs i å mestre 
hverdagen for voksne som 
sliter med synet. Vi bruker 
store ressurser på øyefors-
kning og forebyggende 
arbeid. Midler går også til 
vårt førerhundarbeid.

Vi formidler gratis juridisk 
bistand dersom Blinde-
forbundet blir tilgodesett. Du 
kan også bestille vår brosjyre 
om arv og testament. 
Ta gjerne kontakt med Knut 
Fr. Blütecher på telefon  
909 82 369 eller epost  
kfb@blindeforbundet.no. 

?En kompis av meg sier han er 
fargesvak. Det høres rart ut. 
Fargeblind har jeg hørt om, 

men ikke fargesvak. Hva er 
forskjellen?

Hilsen Henrik, 27

! Å være fargesvak og fargeblind 
er ikke helt det samme, men 
brukes ofte om hverandre i 

dagligtale. Som fargesvak har man 
manglende eller nedsatt evne til å 
se enkelte fargenyanser. Farge-
blinde ser omgivelsene i sort, grått 
og hvitt. Dette er en sjelden tilstand. 
Nedsatt fargesyn er ofte genetisk 
nedarvet og forekommer hyppigere 
hos menn. Noen sykdommer og 

Fargesvak

Lurer du på noe om øye- 
sykdommer eller synet,  
kan Alt om Syn hjelpe deg. 
Forskningssjef Inge Britt  
Kjellevold Haugen er både 
optiker og forsker, og svarer 
fast på spørsmål fra lesere.  
altomsyn@blindeforbundet.no 

Spør oss
medisiner kan også påvirke farge-
synet.

?Nå om dagen er det moderne å 
gå med briller selv om man ikke 
trenger det. Er dette skadelig?

Hilsen Therese, 32 

! Det gir som regel få problemer 
så lenge det dreier seg om glass 
uten styrke og av god kvalitet. 

Glass av lav kvalitet kan gi lys- 
reflekser og mindre klare bilder av 
omgivelsene. Dette kan medføre 
ubehag og hodepine. Ved barns 
bruk av slike briller, bør man ha 
større krav til kvalitet slik at brillen 
ikke kan påføre skader under lek. 

I motebildet

www.blindeforbundet.no/testament 
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 K 
reativiteten blomstrer på 
Gravraak gård. Lars Marius 
og Hanne Charlotte Hegg-
berget har valgt å kalle 

firmaet sitt Blinde Bonde & Babe.  
De er engasjerte og har mange planer 
for framtiden. Men historien kunne like 
gjerne ha tatt en annen retning.

– Når noe så vondt skjer, som at 
en mister synet, kunne man jo blitt 
deprimert over lang tid, og tenkt 
på det aller mest som et stort tap. 
Noe som er ugjenkallelig. Men vi 
valgte å se på det som en mulighet. 
Noe som gjør at nye dører åpner 
seg, sier paret.

Flyttet hjem
De jobbet begge som jurister da 
de møttes. Hun i Kristiansand, 
han i Oslo. Men på Melhus  
i Trøndelag lå en flott gård og 
ventet på Lars Marius. Hjem-
gården Gravraak, som hadde 
vært i samme slekt siden 1787.
– Tanken var at vi skulle flytte når 
faren min var klar til å la meg ta 
over den daglige driften. Før den 
tiden kom, skulle vi fortsette 
i jobbene våre, forteller  
Lars Marius (47).

Ble gründere
da livet snudde

Nye dører har åpnet seg for ekteparet Heggberget 
etter at Lars Marius brått mistet synet. De driver nå 
te-produksjon og -utsalg på slektsgården i Trøndelag.

Historien om Blinde Bonde & Babe

Tekst: Anne Kristiansen Rønning Foto: Hege Landrø Johnsen

mefra. Tanken om å legge advokat- 
yrket på is, og satse på gården på 
heltid i stedet, lå imidlertid i 
bakhodet. Hun begynte å drømme 
om hva de kunne få til på en 
moderne gård, uten å endre på 
bygningsmassen. Hun avsluttet 
praksisen. Og begynte å utdanne 
seg innen te. Nå er hun en ekte 
Master Tea Blender, med utdanning 
fra blant annet London og Japan.
– Senere har jeg lært av mestere 
i mange land der vi har ferdes, 
forteller Hanne Charlotte (48). Kjær-
ligheten til te hadde hun med seg 
fra oppveksten som misjonærbarn, 
i Hongkong og Sør-Afrika. 

Smak av norsk natur
På gården er det plantekasser, med 
ulike urter. Mynte. Ringblomst, 
løpstikke. Solhatt, kornblomst, 
rosmarin. For å nevne noen.

– Vi har sådd en del urter. Men vi 
sanker også ville vekster. Mange 
vekster kan brukes til å lage te av, 
sier Hanne Charlotte.

Hun bruker tørkede teblader fra 
produsenter i Asia, Afrika og 
Amerika, og blander inn smaker fra 
norsk natur.

– Å skape nye teer innebærer 
mange faser, med prøving og 
eksperimentering. Det er et hånd-
verk. Først må plantene høstes. 
Det må skje når de er klare. Bjørke-
bladene tar vi for eksempel rett 
etter at de er sprunget ut. Så skal 

«Vi valgte å se 
på det som en 

mulighet.»

Han hadde grønn stær, og visste at 
synet kunne være utsatt. Men da 
han ble blind i 2015, skjedde det 
uten forvarsel. Fra en dag til en 
annen kunne han ikke se.

Det ble et helt annet liv for fami-
lien, og de følte det var tid for å ta 
et nytt steg.

– Det sto etter hvert klart for oss at 
det riktige var å flytte til Gravraak. 

Ny tilværelse
Lars Marius fikk seg jobb i Trondheim.

– Med diktafon og personlig 
sekretær til å løse visuelle utfor-
dringer som tabeller, kart og 
lignende, går det greit å jobbe som 
advokat, sier Lars Marius, som nå 
arbeider som leder på advokat- 
kontoret i Trondheim kommune.

Hanne Charlotte fikk jobb som 
jurist i Melhus kommune. Hun 
trivdes der, men startet etter hvert 
egen praksis for å jobbe hjem-



31Alt om syn   

Høster syrin: Kanskje vil disse syrinblomstene bli ingredienser i en helt ny te 
fra ekteparet Heggbergets te-atelier? Lars Marius (Blinde Bonde) er 
smaksrådgiver når Hanne Charlotte (Babe) tester ut nye teer. 

Smakfullt: Blinde Bonde & Babe har 
en rekke løsvektblandinger, og 
planer om flere. 

det tørkes, på riktig temperatur.
Teen selges fra Bondens Marked, 

REKO-ringen og mange restauranter 
og kafeer i rundt om i landet, blant 
andre Fagn, To Rom og Kjøkken, 

Sellanraa, Jakobsen Svart, Smia og 
Gutta på Haugen. Og til Gravraak 
kommer det titt og ofte kunder. Der får 
de hjelp til å finne teen som passer 
akkurat for dem.
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