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TØRRE ØYNE?
Studier viser at hos 8 av 10 som har plager med tørre øyne, er årsaken 

for lite lipider i det ytterste laget av tårefi lmen1, noe som gjør at fuktigheten 
fordamper. Likevel bruker de fl este øyedråper som bare tilfører fuktighet.

Ved å tilføre lipider tettes tårefi lmen, slik at fuktigheten bevares.
Oxyal Triple Action* tilfører både fukt og lipider og styrker dermed alle de 
tre lagene av tårefi lmen. Produktet inneholder ingen konserveringsmidler.

1E.M. Messmer The pathophysiology, diagnosis and treatment of dry eye disease. 
Deutsches Ärzteblatt International 2015; 112: 71-82. *Ved kontaktlinsebruk, ta ut 
kontaktlinsene, påfør produktet og vent ca. 15 minutter før linsene settes i. 
Oxyal er et medisinskteknisk produkt. OXY/NO/202101/0007

ØYEDRÅPER ELLER SPRAY?
Oxyal Triple Action øyedråper har en pumpe som enkelt drypper 
kun én dråpe i øyet. Sprayen kan brukes på åpne eller lukkede 

øyne og smører også øyelokk og huden rundt.

ØYEDRÅPER ELLER SPRAY?

NYHET!
NÅ OGSÅ SOM

SPRAYSPRAY
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Mia Jacobsen 
Kommunikasjonssjef i  
Norges Blindeforbund

Les mer på 
blinde-

forbundet.no
Produsert i samarbeid 
med Aller Media AS

adde jeg vært født 50 år 
senere, hadde jeg ikke 
vært blind, husker jeg at 
tidligere generalsekretær 

Gunnar Haugsveen sa til meg en 
gang. Han mistet alt syn på grunn 
av grønn stær. Da forsto jeg hvor 
mye det betyr at det satses på 
øyeforskning.

Gunnar har hatt et godt liv som 
blind, og er ikke bitter over at han 
ble «født for tidlig». Han gleder seg 
over at færre mister synet av denne 
vanlige øyesykdommen, fordi det 
er kommet metoder for tidlig  
diagnostisering og behandling. 

Blindeforbundet har vedtatt  

en gradvis økning av bidrag til 
forskning fra dagens tre millioner 
kroner årlig, til ti millioner innen 
2024.

Fagrådet, som forvalter Blinde-
forbundets forskningsfond, delte 
i fjor ut cirka ni millioner kroner. 
Støtten gikk til øyehelseprosjekter 
om blant annet diabetes og tørre 
øyne, medfødt aniridi og AMD.  
De ga også støtte til samfunns- 
nyttige formål som legoklosser 
med punktskrift og forbundets 
historiebok.

Takk til alle som støtter vårt 
forskningsarbeid slik at vi kan 
bidra til å utrydde blindhet!
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– Har innsett at  
jeg er svaksynt
Hanne Aamodt lever omgitt av bonderomantikk. Men i kulissene lurer 
noe som bryter med idyllen. Her åpner hun seg om øyesykdommen og 
«oppvåkningen» da hun var på synsrehabilitering.

«Hanne på landet» gjør suksess på Instagram 

Tekst: May Britt Haug   Foto: Line Lyngstadaas, Anne Elizabeth Nordheim, private bilder

Fokus på
grønn 
stær
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I 
1980 ble det født ei lita jente på 
Gjøvik som fikk navnet Hanne. 
Hun var en gråtende og utilpass 
baby som spiste lite og var 

mest blid midt på natten. Øynene 
var store og rennende, og hun lærte 
seg tidligere enn normalt å snu seg 
over på magen. 

I dag vet Hanne Aamodt (40) at 
det er typiske tegn på lysskyhet og 
smerter i øynene. 

Fem måneder gammel fikk den lille 
Gjøvik-jenta konstatert medfødt 
grønn stær, eller glaukom som det 
heter på fagspråket. 

Hanne ble operert straks etterpå 
og det ble laget «ett ekstra kikkhull»  
i hvert øye. Det kirurgiske inngrepet 
bidrar til bedre drenasje av øyevæske 
og dermed senkes øyetrykket. 

En gang i måneden tok familien 
turen fra Gjøvik til Oslo for kontroll 
hos øyelegen. De faste turene til  
Rikshospitalet husker hun tilbake på 
som månedens høydepunkt, med 
Vestlandslefse og lakrispastiller  
på toget. 

Denne hyggelige innpakningen var 
faktisk noe som bidro til at Hanne 
flere år senere valgte å bli sykepleier.

Som alle andre barn var hun høyt 

– Har innsett at  
jeg er svaksynt

Født med dårlig syn: Hanne var 
bare fem måneder gammel da 
hun fikk diagnosen grønn stær. 
Her er hun kvelden før 
operasjonen på Rikshospitalet.

Ny innsikt: Det er først 
den siste tiden Hanne 
Aamodt har forstått 
hvordan synsproblemene 
har påvirket livet. 

Velkommen: Hanne 
bor på idylliske 
Sulerud gård 
utenfor Askim, 
sammen med 
mann, tre barn og 
gårdshunden Jølle. 

og lavt som liten. Men som voksen 
har hun innsett at det ikke var alt 
hun mestret like godt, og relaterer 
det til øyesykdommen. 

– Jeg var alltid syk da vi skulle ha  
friidrett og ballspill på skolen. Jeg 
klarte omtrent å fremkalle feber for å 
slippe unna, forteller hun med en latter. 

Hanne har ikke reflektert så mye 
over hvorfor reaksjonen var så kraftig.

– Jeg innser vel at dette dreide seg 
om unnvikelse, noe jeg gjorde for 
å opprettholde selvtilliten kanskje, 
tenker hun høyt. 

– For eksempel så er jo avstands-
bedømming noe som er vanskelig, 
om ikke umulig.

Men det er flere situasjoner i livet 
som hun kan trolig relatere til det 
samme.

Som sykepleier jobbet hun i ni år  
på kreftavdelingen på Ullevål  
sykehus.
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– Jeg følte hele tiden at jeg aldri var 
så flink som de andre, noe det i grunn 
er vanskelig å sette ord på. Jeg hadde 
unnvikende atferd for oppgaver som 
ble teknisk vanskelig, blant annet ga 
jeg ikke en eneste pasient cellegift, 
og det er helt utrolig!

På landet trives Hanne. I 2013 
overtok familien på fem Sulerud 
gård utenfor Askim, svigermorens 
barndomshjem. Her drives hoved- 
sakelig korn- og skogbruk. 

Hanne, samboer Tor Egil, barna 
Torjus (8), Tuva (9) og Theodor (12) 
omgir seg med gjess, høns, katter 
og gårdshunden Jølle.

Gården har de renovert. Hovedhuset 
fra 1860 er i sveitserstil, og de har 
restaurert det tilbake til fordums 
prakt. Det har vært en viktig for Hanne 
å gi huset tilbake sin gamle sjel.

Ringen er på en måte sluttet for 
40-åringen. «Du skal bo på gård du, 
Hanne,» sa mormoren alltid til 
henne. Og slik ble det.

– Jeg elsker denne bonderoman-
tikken, og har lyst til å dele det 
vakre med andre, sier Hanne, men 
legger til med et skjevt smil at 
gårdslivet også er et slit.

Hanne setter stor pris på naturen og 
at årstidene kommer så tett på livet. 
Det er gjerne dette hun skildrer 
gjennom fotointeressen, som startet 

tidlig. Hun var ikke gamle jenta da 
hun fikk sitt første kamera. Blikket for 
interiør og miljøer har hun alltid hatt.

Da Instagram ennå ikke var så hot 
her på berget, så Hanne sitt snitt til 
å leke seg litt med fotogleden og 
sansen for det vakre. I dag har hun  
45 000 følgere på det sosiale mediet, 
der hun deler glimt fra hverdagen på 
gården. Forhåpentlig kan fotodelings-
tjenesten bli et levebrød i fremtiden.

– Drømmen er å lage en salig 
blanding av min svaksynthet, syke-
pleie-kompetansen og sosiale 
medier, forteller Hanne og ler. 

Men midt i all bonderomantikken 
er det noe som lurer i kulissene. 
Nemlig at Hannes synsproblemer 
har blitt større og tærer på kreftene. 

På 2000-tallet haglet det på med 
komplikasjoner, noe som ikke er 
uvanlig når en har medfødte 
øyesykdommer. Hun fikk grå stær, 
netthinneløsning og hornhinne-
transplantasjon. Dette gjorde synet 
brutalt dårligere.

De fire siste årene har hun gått 

«Jeg har 
muligheten til  

å påvirke.»

hjemme og tenkt mye på hvorfor 
hun alltid følte seg så sliten. Og det 
var først da hun fikk ro på seg at 
hun innså at det muligens var synet 
som var hovedutfordringen.

– Tidligere har jeg ikke tenkt på 
synsproblemene, men synet har ikke 
vært like dårlig hele tiden heller. 

Hanne har innsett at hun trenger 
hjelp til å mestre hverdagen med 
dårlig syn.

Hun kjente ikke til rehabiliterings-
tilbudet for svaksynte. Det var en av 
hennes Instagram-følgere som 
fortalte om Blindeforbundets tilbud.

– Jeg var redd for at jeg ikke 
passet inn, at jeg rett og slett så  
for bra.

Men her tok hun grundig feil.  
I desember dro hun på et fire dager 
langt introduksjonskurs på Hurdal 
syn- og mestringssenter, tilpasset 
de i yrkesarkiv alder. Det ble en 
oppvåkning. 

– Klisjeen «det å treffe andre  
i samme situasjon» stemmer.  
Det å høre at andre opplever  
hverdagen på samme måte, er 
medisin. Jeg er imponert over  
den helhetlige kompetansen på 
senteret. Flere av dem som jobber 
på der er selv svaksynte og blinde, 
og det lærer man så utrolig mye av. 
De har rak rygg og lever så godt 
med synshemmingen sin, og så flyr 



7Alt om syn   

Kurs for 
yrkesaktive

Norges Blindeforbund tilbyr en 
rekke kurs til svaksynte og 
blinde. Kursene skal bidra til å 
bygge selvstendighet og livs-
kvalitet. Det å styrke selv- 
følelse og aksept gjennom 
samvær med kvalifiserte like-
personer er unikt ved tilbudet. 
Det er en egen kursrekke for 
de i yrkesaktiv alder, med  
introduksjonskurs, kartleg-
gingskurs/grunnkurs og  
påbyggingskurs. Både kurs-
oppholdet og reise til og fra 
er gratis.

Hurdal syn- og mestringssenter, 
en halvtimes biltur fra Garder-
moen, tilbyr eget karriere- 
verksted. Gjennom en langhelg 
settes den enkeltes ressurser  
i fokus og det planlegges hvor-
dan man kan nå målene man 
setter seg. Kurset ledes av  
mentorer som er selv svaksynte 
og blinde, og deler av sine  
erfaringer rundt syn og arbeid.

Blindeforbundets rehabilite-
ringsavdeling gir råd og veiled-
ning. Telefon 23 21 50 00, 
e-post: rehab.oslo@blinde-
forbundet.no

Humor og alvor: Hanne 
Aamodt deler reflek-
sjoner om livet som 
svaksynt, elleville 
dansevideoer og inspi-
rerende interiørbilder 
på Instagram. 45 000 
mennesker følger  
@hanne_paalandet. 

vi nye rundt som sånne spirre-
vipper, ler Hanne.

Trebarnsmoren er i ferd med å 
lande sin nye identitet som svak-
synt. Hun ser fram til å gå på flere 
kurs, ta i bruk nyttige hjelpemidler, 
og å få på plass tilpasset belysning 
hjemme.

– Jeg har innsett at det er 
krevende å hele tiden bruke synet 
som faktisk ikke lenger er like bra. 

Jeg må anstrenge meg til det 
ytterste. Man bestreber seg jo på  
å se så normalt som mulig. Man 
lever jo som alle andre.

Instagram blir pusterommet  
i hverdagen. Hun rigger seg gjerne 
til i senga med puter så hver muskel 
i kroppen får hvile. Da er fokuset 
rett frem i skjermen.

– Jeg vil være personlig og ærlig, 
og snakker en del om helse og 
uførhet sett med mine øyne. Jeg får 

en enorm respons. Mange er 
faktisk i en lignende situasjon og 
har stor nytte av å se at de er ikke 
alene. Det er viktig å hjelpe andre, 
rett og slett. Og jeg har faktisk en 
påvirkningsmulighet.

Så får vi se da, om den svaksynte 
sykepleieren kan herje Instagram og 
andre sosiale medier i enda større 
grad i fremtiden. 

Folkeopplysning om syn er viktig. 
Drømmer lenge leve! l
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Gunnar ble blind,
Emilian reddet synet
Hvert år kommer rundt fem barn til verden med grønn stær. 
Medisinske fremskritt gjør at de går en lys fremtid i møte.   
Tekst: Sidsel Røberg Gulbrandsen  Foto: Tom Egil Jensen, privat

Født 2012: Takket 
være en vellykket 
operasjon som baby, 
har Emilian Andersen 
Wiik normalt syn  
i dag - til mamma 
Camillas store glede.

Født 1950: Gunnar 
Haugsveen hadde 
en aktiv oppvekst 
på Ringsaker, tross 
at han var svaksynt 
og senere blind.



9Alt om syn   

G
unnar Haugsveen (70) er 
født nesten uten syn på 
grunn av grønn stær.  
I 10-12 års alderen ble  

han helt blind. 
Den tidligere generalsekretæren  

i Norges Blindeforbund er ikke 
bitter selv om synet hans kunne 
vært reddet om han kom til verden  
i en annen tid. Han ble født da han 
ble og gjør det beste ut av tilvæ-
relsen som blind. 

Han er glad for at utviklingen 
stadig går fremover.

– Medisinen har gjort store frem-
skritt siden tidlig på 1950-tallet.  
Nå er det helt andre behandlings- 
metoder og medikamenter til 
rådighet enn da jeg var guttunge, 
sier Haugsveen, som nylig ble 
pensjonist etter 53 år i arbeidslivet.

Operert som baby
Åtte år gamle Emilian Andersen Wiik 
fra Siggerud er et levende eksempel 
på hvor langt man har kommet  
i behandlingen av glaukom. I likhet 
med Gunnar ble han født med 
grønn stær. 

Bare tre måneder gammel ble han 

operert på Oslo universitetssykehus 
Ullevål. Det reddet synet hans. 

– Det går veldig bra med Emilian 
i dag. Han lever et aktivt liv med 
håndball, lek og skole, forteller 
mamma Camilla Andersen, og 
legger til at sønnen må bruke 
briller med fargeskiftende glass 
siden han er lyssky.

Emilian var ferdigoperert i fire- 
måneders alder. Etter dette er han 
blitt nøye fulgt opp hver fjerde 
måned på Ullevål. I tillegg går han 
jevnlig til optiker og ortoptist. 

For høyt trykk
De aller fleste barn som har 
glaukom, har for høyt trykk inne  
i øyet, noe som skader synsnerven. 
Synsnerven går fra bak på øyet og 
opp til hjernen, slik at hjernen kan 
tolke det vi ser. 

Behandling av grønn stær går ut 
på å senke trykket, enten med 
medikamenter, laser eller kirurgi. 

Tidligere hadde man ikke så 
effektiv behandling og mange  
barn ble blinde. I dag opereres  
de allerede som babyer. 

Barnekroppen har en impone-

rende evne til å hele skadet vev.
– Medfødt glaukom skal alltid 

opereres. Her på Ullevål bruker vi 
ofte en spesiell operasjonsteknikk 
som heter sirkuital trabeculotomi. 
Etterpå vil mange barn klare seg 
uten annen behandling i lang  
tid. Noen vil også kunne trenge  
ny operasjon, enten tidlig eller  
senere i livet, sier øyelege  
Olav Kristianslund. 

Takknemlige
Emilian og familien ser lyst på frem-
tiden. Sjansen for tilbakefall anses 
som liten med behandlingsmetoden 
som ble brukt. 

Nå jobbes det med en publikasjon 
knyttet til forskningsprosjektet  
åtteåringen har vært en del av. 

– Vi er utrolig heldige og takk-
nemlige for at vi har et så fantas-
tisk team på Ullevål i ryggen, 
avslutter mamma Camilla. l

Gunnar ble blind,
Emilian reddet synet

Medfødt
glaukom
 ● Grønn stær er en kronisk  

øyesykdom som er vanligst hos 
voksne over 65 år, men fore- 
kommer også hos nyfødte og 
små barn. Hvis den ikke opp- 
dages og behandles, kan man 
bli blind.

 ● Tre fjerdedeler av barna har 
sykdommen på begge øyne, 
resten på kun ett.

 ● Sykdommen rammer flere  
gutter enn jenter, og hos cirka  
ti prosent er den arvelig. 

 ● Symptomer på medfødt glau-
kom er at ett eller begge av  
barnets øyne kan være store,  
de har tårerenning, er lyssky og 
hornhinnen kan være uklar eller 
grålig, samt nedsatt trivsel. 
 
Kilde: Oslo universitetssykehus’ 
brosjyre «Medfødt glaukom»

Følges tett: Emilian 
går jevnlig til opp- 
følging på sykehuset. 
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Øyelegen om 
grønn stær
75 000 nordmenn har diagnosen glaukom. Denne snikende 
øyesykdommen kan gjøre deg blind om du ikke passer på.

Forsker: Øyelege Olav 
Kristianslund ved Oslo 
universitetssykehus 
Ullevål forsker på 
tilstander og kirurgisk 
behandling i øyets 
fremre del. I fjor mottok 
han OUS’ forskningspris 
Early Career Award. Han 
underviser også medisin 
studenter ved UiO. 

Tekst: May Britt Haug  Foto: Marianne Råen, NTB

Fokus på
grønn 
stær
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E
n av våre mest vanlige 
øyesykdommer er grønn 
stær, glaukom på fag- 
språket. Det er en kronisk 

tilstand som karakteriseres ved at 
den gir skader på synsnerven, og 
dette går ut over sidesynet. 

Sykdommen er assosiert med for 
høyt trykk i øyet.

I 2020 kom det nye tall som viser 
at 1,4 prosent av den norske 
befolkningen vet at de har grønn 
stær. For de over 70 år er forekom-
sten hele åtte prosent. 

– Du blir dessverre ikke kvitt 
sykdommen, det er ingen «quick 
fix», sier øyelege og forsker Olav 
Kristianslund ved Oslo universi-
tetssykehus Ullevål.

 Han skal her gi oss noen svar om 
det vi måtte lure på om grønn stær.

 Er grønn stær arvelig?
– Sykdommen kan ha en arvelig 
komponent, men man kan også  
få det uten at andre i familien  
har det. Har man glaukom i nær 
familie, bør man jevnlig gå til 
øyekontroll slik at man kan 
oppdage en eventuell utvikling  
av sykdommen i tidlig fase.  
Det varierer litt hvor ofte man 
anbefaler kontroll, men de fleste 

sier hvert år eller annethvert år 
etter fylte 40. 

Er det flest eldre som får grønn 
stær?
– Ja. At eldre er hardest rammet har 
antakelig flere årsaker. Noe av det 
henger sammen med at kroppens 
vev tåler mindre hos eldre 
mennesker. Og sykdommen er  
relatert til tap av nervevev  
i synsnerven. 

Hva kjennetegner grønn stær?
– Som regel øker trykket gradvis 
uten at det gir noe ubehag. 
Sykdommen går ut over sidesynet, 
og ikke sentralsynet. Det tar 
gjerne en stund før pasienten 
merker noe på synet. Vanlig 
glaukom gir få andre symptomer, 
ikke noe røde øyne eller smerter 
slik som mange andre øye- 
sykdommer kan gi. Det er mulig  
å få grønn stær selv om trykket 
måles normalt, såkalt «normal-
trykksglaukom». Dette er mer  
sjeldent. Denne typen er enda 
vanskeligere å oppdage fordi man 
er avhengig av at en som er trent i 
glaukomvurdering titter inn i øyet 
og gjenkjenner glaukomskader. 
Hos de med veldig høyt trykk vil 

man merke press/smerter fra øyet, 
spesielt hvis det oppstår akutt. 

Hva ser øyelegen etter?
– Øyetrykket måles. Ved å titte inn  
i øyet med en spaltelampe som 
forstørrer bildet sjekkes 
synsnerven. Sidesynet blir også 
undersøkt med et annet instrument. 

Hvordan behandles grønn stær?
– Type behandling vurderes indivi-
duelt, så det er vanskelig å skissere 
noe som passer for alle. Glaukom 
hos barn blir som oftest behandlet 
med operasjon. Voksne blir som 
regel satt på øyedråper. Laser- 
behandling benyttes på ganske 
mange, gjerne i tidlig fase. Hos  
noen kommer man ikke i mål med 
øyedråper. Da vurderes kirurgi der 
man lager en ny drenasjevei for 
væsken i øyet, for på den måten  
å senke øyetrykket. 

Det siste tiåret har det kommet 
flere typer såkalt MIGS, som står for 
«minimally invasive glaucoma 
surgery». Dette er ulike former for 
stenter og dren som legges inn  
i øyet for å senke trykket. Dette vil  
antakelig utgjøre en større del av 
behandlingen i årene fremover. Det 
trengs mer forskning på området. l

Øyelegens
råd til deg: 
 ● Har du grønn stær, bør du ha en 

fast øyelege (avtalespesialist).

 ● Gå jevnlig til kontroll, 
sykdommen må følges opp nøye.

 ● For høyt trykk må behandles for 
å beholde synet.

 ● Ta øyedråpene dine. Slurver du, 
så øker risikoen for forverring.
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– Jeg synes det er dumt at 
briller til barn koster penger, 
skrev Ruby (8) fra Oslo i et 
brev til statsministeren. Hun 
synes ikke barn skal være 
redde for å leke i frykt for  
å ødelegge brillene sine.  
Da Ruby kom til Blindefor- 
bundets hovedkontor, fikk 
hun seg en stor overraskelse. 
Brevet hadde blitt til en enorm 
plakat på 15 x 24 meter, som 
dekket store deler av fasaden.

Blindeforbundets kampanje 
«Gratis briller til barn» har 
engasjert! 22 000 personer 
har skrevet under oppropet 
om at barn skal få dekket 
briller, linser og synsunder- 
søkelse av staten.

Ruby (8) skrev brev til Erna

Blindeforbundet har 
en egen Facbook- 
side. Følg oss på 
 facebook.com/norges-
blindeforbund for å få 
med deg siste nytt. Du 
kan også følge oss på 
Twitter/blindeforbundet 
og Instagram/blinde-
forbundet.

Følg oss!

HEALTH IS 
MAGNIFICENT 
Tilpasset   
hunderasenes  
unike behov

HEALTH IS 
MAGNIFICENT 
Tilpasset   
hunderasenes  
unike behov

På rett 
sted
Sliter du med å 
signere doku-
menter? En 
signaturamme 
kan bidra til at du skriver rettere, mindre og 
ikke oppå annen tekst. Denne hjelper også 
blinde til å få en fin signatur. Fra Adaptor 
Hjelpemidler, telefon 23 21 55 55. 

Ja til punktskrift
Ny undersøkelse fra Ipsos: Nordmenn 
sier ja til merking av matvarer i punkt-
skrift. Tre av fire mener det er viktig at 
produkter som kan være farlige, som 
vaskemidler, blir merket. 79 prosent 
mener viktig offentlig informasjon må 
komme i punktskrift.
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Covid-19 kan ha ført til at vi prioriterer 
annerledes, men synet er fremdeles 
like viktig.

Hvis du eller en av dine nærmeste er 
blant de 64 millionene mennesker over 
hele verden som lever med grønn stær 
(glaukom), synes du kanskje det er 
krevende å behandle og holde lidelsen 
under kontroll på en eff ektiv måte.

Opphold eller stans i behandlingen 
kan føre til synstap og varig skade på 
synsnerven som i verste fall kan føre 
til blindhet.

Det er viktig at du fortsetter å bruke 
øyedråpene slik legen har foreskrevet, 
og at du møter opp til regelmessige 
kontroller og henter ut legemidlene 
på apoteket.

Fortsett å holde øye 
med synet og øyehelsen. 
Gi grønn stær (glaukom) 
den oppmerksomheten 
den trenger.

ANNONSE

Det er mye å tenke på for tiden. 
Men…

DET ER VIKTIG Å 
HOLDE ØYE MED 
GRØNN STÆR OGSÅ

Covid-19 kan ha ført til at vi 
prioriterer annerledes, men 
synet er fremdeles like viktig.

Hvis du eller en av dine 
nærmeste er blant de 
64 millionene mennesker 
over hele verden som lever 
med grønn stær (glaukom), 
synes du kanskje det er 
krevende å behandle og 
holde lidelsen under kontroll 
på en effektiv måte.

Opphold eller stans i 
behandlingen kan føre til 
synstap og varig skade 
på synsnerven som i verste 
fall kan føre til blindhet.

Det er viktig at du fortsetter 
å bruke øyedråpene slik 
legen har foreskrevet, og at 
du møter opp til regelmessige 
kontroller og henter ut 
legemidlene på apoteket.

DET ER VIKTIG Å 
HOLDE ØYE MED 
GRØNN STÆR OGSÅ

Det er mye å tenke på for tiden.
Men…

ANNONSE

Fortsett å holde øye
med synet og øyehelsen.
Gi grønn stær (glaukom)
den oppmerksomheten
den trenger.
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I 
den fasen jeg befinner meg i nå, 
så er det sånn at jeg spøkefullt 
pleier å si at det eneste som 
vokser oppover er tannkjøttet, 

ler Sven Nordin (64).
Skuespilleren har vært med i  

utallige TV-serier, filmer og teater-
stykker siden gjennombruddet på 
midten av 1980-tallet. Nå er han 
klar for å spille politietterforsker 
Wisting i sesong to av TV3-serien 
basert på Jørn Lier Horsts bøker. 
Men først måtte han ta et krafttak 
og komme i form. 

TV-innspillingen byr på lange, 
harde dager og Sven ville være topp 
forberedt. 

– Jeg har gått ned 18 kilo på et 
halvt år. Å kvitte seg med 36 halv-
kilos pakker med smør har en umid-
delbar god effekt på helsa. Det 
handler mye om å spise sunt, men 
også om å trene styrke og kondi-

sjon, forteller Nordin til Alt om syn. 
Skuespilleren har fått hjelp av 

personlig trener, som guider han 
gjennom øvelsene på video, siden 
treningssentrene i Oslo har vært 
nedstengt i perioder. Snacks og 
søtsaker er byttet ut med sunnere 
matvarer, og alkoholinntaket er 
redusert.      

 
Avhengig av godt syn 
De siste årene har Nordin gått inn 
i en ny fase, både privat og profe-
sjonelt. To barnebarn er det blitt, og 
på samme tid har han spilt i TV 2- 
serien «Farfar», gitt ut boka «Beste-
fars eventyr» og satt opp humor- 
showet «Bestefar».

– Den fasen du er inne i nå, 
hvordan merker du den på kroppen 
og spesielt synet?

– I likhet med de fleste 64-åringer 
får jeg sterkere brillestyrke for 

hvert år.  Jeg er veldig bevisst på 
kroppens og synets naturlige forrin-
gelse knyttet til alder. Jeg prøver 
å  bremse forfallet så godt jeg kan, 
smiler Sven og legger til:

– Målet er å holde meg frisk slik 
at jeg kan glede meg over livet så 
lenge som mulig.

Blindeforbundets forskningssjef 
Inga Britt Kjellevold Haugen kan 

– Jeg bremser 
forfallet så godt 
jeg kan
Sven Nordin har tatt grep om kosthold og trening. 
Ikke bare har han gått ned 18 kilo – samtidig 
forebygger han synstap.

Slik beholder du helsa og synet

Pondus: Under 
innspillingen 
av TV 2-serien 
«Farfar» var 
Sven Nordin 
langt fyldigere. 

Tekst: Hanne Kathrine Bratholt Foto: Tor Kvello, TV 2, 
Blindeforbundet, Matprat.no

Før:
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Nå:
Sprek kar: Sven Nordin 
spiser sunnere og trener 
jevnlig. Målet er å aldri 
se et tresifret tall på 
badevekta igjen. 

Henger i: Sven 
har montert 
redcord-utstyr, så 
han kan gjøre 
slyngetrening 
hjemme. 
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fortelle at grepene Sven Nordin har 
gjort, øker sjansene for at han 
beholder et godt syn i årene som 
kommer. Et sunt kosthold og aktiv 
livsstil fører ikke bare til bedre 
helse generelt, men har også  
positive virkninger i øyet. 

– Alt som er bra for kroppen, er 
bra for synet. Vi vet fra forskning  
at en høy kroppsmasseindeks over 
tid kan gi negative effekter på 
øyehelsen. En sunn kroppsvekt vil 
dermed forebygge synsproblemer, 
forklarer Haugen. 

Få opp pulsen 
For å opprettholde best mulig syn, 
trenger øyet rikelig tilførsel av 
oksygen og næring fra blodårene.

Når man er i aktivitet og pulsen 
stiger, øker også blodgjennom- 
strømningen i øyet. Trening er derfor 
også gunstig for synet, men det er 
ikke nødvendig med høyintensive 
økter, forsikrer forskningssjefen.

– Det viktigste er at man er  
i jevnlig fysisk aktivitet. Finn noe 
som passer din egen kropp og 
helse. Vi vet at en 20 minutters 
gåtur der pulsen øker – tre ganger  
i uka – har positiv effekt, sier 
Haugen. 

Også hva man spiser påvirker 
øyehelsen. 

– Vi anbefaler et fargerikt kost-

«Jeg vil glede meg over  
livet så lenge som mulig.»

Fargerikt kosthold:  
Sven Nordin har kuttet 
ut snacks og søtsaker. 

Inga Britts
råd for 

god øyehelse 
 ● Sjekk synet og øyehelsen  

regelmessig. 
 ● Følg opp din generelle  

helse. Kolesterol, blodtrykk  
og andre faktorer kan også  
påvirke øynene

 ● Vær i fysisk aktivitet. Få opp 
pulsen minst tre ganger i uka. 

 ●  Ha et variert og balansert 
kosthold, med mye frukt og 
grønt og lite fett og sukker. 

 ● Beskytt øynene med UV-filter 
og solbriller, også i lett overskyet 
vær. 

 ● Kutt ut røyk og snus, som også 
kan øke risikoen for øyesykdom.

 ● Ta jevnlige pauser ved nær- 
arbeid. Husk å blunke.

Forskningssjef: Inga Britt 
Kjellevold Haugen
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Godt for ganen – godt for synet 
Grønn salat med varmrøkt 
laks og posjert egg  

4 porsjoner

Denne oppskriften kombinerer flere 
ingredienser som har positiv effekt 
for synet. Grønne bladgrønnsaker, 
egg og lime reduserer risikoen for 
øyesykdommer som AMD og grå 
stær. Laksen inneholder sunt fett 
som bidrar til normal øyefunksjon.

 ● 600 g varmrøkt laks
 ● 300 g hermetiske kikerter
 ● 0,5 ts salt
 ● 0,5 ts paprikapulver
 ● 0,5 ts kvernet pepper
 ● 16 stk. grønn frisk asparges
 ● 4 stk. egg
 ● 1 ts salt
 ● 1 ts eddik, 7 %
 ● 1 l vann
 ● 1 pose ferdigkuttet  

salatblanding (à 175 g)
 ● saft av 1 stk. lime
 ● 1 ss virgin olivenolje
 ● 1 bunt frisk dill (75 g) 

 

Slik gjør du:

1. Sett stekeovnen på 180 °C. Legg 
laks på en bakepapirkledd steke- 
plate. Skyll kikerter i en sil og la de 
renne litt av seg. Bland kikerter med 
salt, paprikapulver og pepper. Ha ki-
kertene på stekebrettet med laksen. 
Sett stekebrettet i ovnen. Fisken og 
kikertene skal kun bli varme igjen-
nom, dette tar ca. 15 minutter.

2. Stell asparges ved å brekke av og 
eventuelt skrelle den nederste delen 
med en rotskreller. Sett aspargesen 
i ovnen når det er fem minutter igjen 
av steketiden på laksen.

3. Kok opp vann med eddik og salt. 
Senk varmen. Knekk ett og ett egg 
i  en kopp og la dem gli forsiktig ned 
i vannet. La eggene stivne i vannet 
i  4–5 minutter, og løft dem forsiktig 
over i kaldt vann. Fjern løs eggehvite 
så de ser pene ut. 

4. Anrett asparges, laks, kikerter  
og salat i dype tallerkener. Ha på  
posjert egg, drypp over limesaft og 
olivenolje. Dryss på rikelig med dill. 

Oppskrift: Matprat.no 

hold: Det vil blant annet si 
mye frukt, bær og grønne 
grønnsaker. Det inneholder 
masse antioksidanter og 
vitaminer som er godt for 
synet, som vitamin C og E, 
sink, lutein og Zeaxanthin, 
forteller forskningssjefen. 

– Man bør redusere 
inntaket av sukker, mettet 
fett og karbohydrater. Fettet 
kan legge seg på innsiden 
av blodårene og gi mindre 
passasje i blodårene. 
Samtidig trenger vi Omega 
3, som er sunt fett som 
finnes iblant annet fet fisk, 
sjømat og frø. 

På tallerkenen 
Det er forsket på hvilke 
matvarer som kan bidra til 
et godt syn. Hvis man vil 
forebygge aldersrelaterte 
øyesykdommer som grå 
stær og AMD (aldersrelatert 
makuladegenerasjon), bør 
tallerkenen fylles med: 

• Grønne bladgrønnsaker 
og andre fargerike 
grønnsaker.
• Laks, tunfisk og  
annen fet fisk.
• Egg, nøtter, frø, bønner  
og vegetabilske oljer.
•Frukt, spesielt 
sitrusfrukter. 
• Kjøtt, skalldyr, korn-  
og melkeprodukter. 

Et velbalansert kosthold vil  
også bidra til en sunn 
kroppsvekt, som minker 
sjansen for type 2-diabetes, 
en sykdom som kan føre til 
at man mister synet helt 
eller delvis.

Inga Britt Kjellevold 
Haugen har også en rekke 
andre tips for hva man kan 
gjøre for å beholde 
skarpsynet gjennom et 
langt liv. Se egen boks. l



18 Alt om syn   

F
or tre år siden dro Guro 
Helene Sørdalen (23) til 
optiker. Hun trodde hun 
skulle få lesebriller, men 

isteden ble hun sendt til Oslo 
universitetssykehus Ullevål for 
undersøkelser. 

– Øyelegen sa: «Du har øye- 
sykdommen Retinitis pigmentosa. 
Cellene på netthinnen kommer til 
å dø i sakte tempo. Du vil få 
innsnevret syn. Du blir nok helt 
blind en gang». Jeg hadde ikke 
akkurat ventet en slik beskjed.

Guro beholder roen når hun 
forteller sin dramatiske historie.

– Du vet, jeg ser allerede uskarpt. 
Synet mitt er i ferd med å forsvinne. 
Det vil skje gradvis. Ingen kan si når 
jeg blir helt blind, eller synshemmet 
som det også kalles. Det kan gå  
to år, ti år eller enda lengre, sier 
23-åringen fra Kragerø, som nå er 
bosatt i Oslo.

Trodde hun var pingle
For Guro Helene falt en del brikker 
på plass da hun fikk påvist øye- 
sykdommen.

– Jeg har helt siden barne- og 
ungdomsårene hørt at jeg er pysete 
og klumsete. Jeg kunne gå på en 
dør eller være redd for å gå i 
mørket, fordi jeg følte at jeg så 

dårlig. Noen trodde at jeg var en 
pingle, og til slutt trodde jeg det 
selv også.

Hun har manglet sidesyn så lenge 
hun kan huske, men har aldri 
stusset over det. 

– Jeg trodde det var normalt at 
man bare så det som skjedde rett 
foran en. Jeg ble sjokkert da jeg 
skjønte hvor mye andre faktisk ser. 
Nå har jeg et synsfelt på 15-20 
grader, mens normalen er 180 
grader.

Foreldrene og venninnene til  
Guro Helene ble mer oppskaket av  
diagnosen enn hva hun selv ble.

– Mamma og pappa ble lei seg på 
mine vegne. Selv følte jeg en form 
for lettelse. Det er ikke morsomt 
å høre at jeg kommer til å bli blind, 
men det er godt å høre at jeg ikke er 
klumsete. Synet har skylden, og det 
har gitt meg økt selvtillit midt opp 
i det hele, sier Gro Helene.

– Jeg går ikke rundt og later som 
om alt er bra, men jeg fokuserer på 
det positive jeg kan få ut av det. 
Livet er på ingen måte over, selv om 
man mister synet.

Gleder seg over fellesskapet
Guro Helene bruker hvit stokk når 
hun trenger det.

– Jeg har hatt med stokken i kles-

butikken mens jeg har vist fram 
klær jeg syntes var fine til venn-
innene mine. Da har jeg hørt noen 
som hvisker «se, hun har blide-
stokk, men kan se likevel». Det er 
litt sårende. Stokken er ikke bare et 
hjelpemiddel for meg, men også et 
signal til omverdenen om at jeg ser 
dårlig.

Som barn måtte Guro Helene 
gjennom en nyretransplantasjon og 
var mye på sykehuset. 

– Det ga meg nyttig erfaring. Når 
du rammes av en sykdom, er det 
viktig å aldri stå i det alene. Derfor 
har jeg medlem i Blindeforbundet, 
der jeg er aktiv i ungdomsfore-
ningen. Jeg opplever mye glede  
i det fellesskapet, og har fått mange 
nye venner som også har syns- 
hemninger. Jeg er imponert over alt 
mange får til, til tross for at de har 
mistet synet. Det er veldig godt  
å oppleve i min situasjon.

Etter at hun fikk diagnosen, har 
Guro måtte gjøre om på fremtids-
planene sine. På lang sikt er planen 
å bli sykepleier.

– Har du aldri noen mørke tanker 
om sykdommen?

– Jo, innimellom, men de er korte 
og intense. Jeg ser veldig lyst på 
livet, og føler meg heldig som har 
mye positiv energi. l

– Sykdommen ga 
meg økt selvtillit
Guro Helene er bare 23 år, men går fremtiden i møte som 
blind. Det hindrer henne ikke i å se lyst på livet.

Guro Helene mister synet

Tekst: Bjørn Haakon Nilsen Foto: Espen Solli 
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– Sykdommen ga 
meg økt selvtillit

Gode venner: Guro 
Helene Sørdalen 
med hunden Wilma. 
20 år gammel fikk 
hun diagnosen RP, 
som gir det som 
kalles kikkertsyn.

Retinitis
pigmentosa 
 ● Retinitis pigmentosa (RP) 

er en fellesbetegnelse for en 
rekke netthinnesykdommer 
som gir sterk synshemning 
i form av innsnevret synsfelt 
eller blindhet. 

 ● Sykdommen beskrives som 
å ha kikkertsyn eller 
tunnelsyn.

 ● RP er blant de hyppigste 
årsakene til alvorlig nedsatt 
syn hos barn og yngre voksne. 
Om lag 1500 personer i Norge 
er rammet.

Dette ser Guro

Dette er virkeligheten



Lurer du på noe om synet  
eller øyesykdommer, kan  
Alt om Syn hjelpe deg.  
Professor Tor Paaske Utheim  
er spesialist i øye sykdommer 
og svarer fast på spørsmål fra 
lesere. Send dine spørsmål til  
altomsyn@blindeforbundet.no

www.adaptor.no 
tlf: 23 21 55 55 

Vi hjelper øynene dine!

 

 

MiniVision 2 - den beste telefonen for svaksynte

- Store taktile knapper

- Enkel og talende meny

- Trådløs lading inkludert

- Stor skrift

- Fantastisk lyd, og talestyring

- Send SMS ved å lese inn meldinger 

priser?
Fantastiske

Yes!
Spar 800kr på glass. 
Velg mellom tynne og lette, progressive eller 
fargeskiftende glass uten ekstra kostnad.
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For godt til  
å være sant? 

? Internett flyter over med 
reklamer av ymse slag. Et  
av produktene markedsføres 

med denne teksten «Selv om legen 
har sagt til deg at du er dømt til full-
stendig blindhet. Du må vite at om 
28 dager kan du nyte et 100% godt 
syn. Uten briller og kontaktlinser!».     
    Reklamen lover vel for mye eller  
har vitenskapen virkelig kommet  
så langt? 
Hilsen Per

! Jeg hadde håpet jeg kunne 
svare at vitenskapen nå er 
kommet så langt, men dess-

verre er vi ikke der i 2021. Det 
finnes ingen øyedråper, medika-
menter, tekniske hjelpemidler eller 
annet utstyr som kan behandle 
alle former for blindhet. 

Rennende øyne

? Finnes det botemiddel for 
rennende øyne? Jeg er en 
dame på 84 år som er for- 

ferdelig plaget av rennende øyne.  
Er det styggevær med regn, blåser 
eller er kaldt, så renner tårene! 
Verst er det høst, vinter og vår.  
Går konstant med nesa i en klut, 
nesedrypp på grunn av tårene er 
ikke sjarmerende. Om sommeren  
er det noe bedre.  
   Jeg ser så godt at jeg kan gå ut 
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øyen, men det må da være en 
grense? Fastlegen sa at jeg faktisk 
kan ha tørre øyne, men det høres 
rart ut da øynene er det motsatte. 
Er du enig?
Hilsen Astrid (84) 

! Jeg er enig i at det høres rart ut, 
men rennende øyne er faktisk et 
vanlig symptom på tørre øyne og 

representerer en kompensatorisk 
reaksjon på dårlig tårekvalitet og 
betennelse på øyets overflate.  
   Her må man behandle de grunn- 
leggende forhold (tårekvalitet og 
betennelse) for å få bukt med 

tilstanden. Rennende øyne sees 
også ved en rekke andre tilstander, 
for eksempel allergi, fremmed- 

legeme på øyets overflate, tette 
tårekanaler og anatomiske forand-
ringer av øyelokkene.

uten briller, og det hjelper noen  
ganger litt.  
   Jeg er klar over at en i min alder 
vanligvis kan bli plaget av rennende 
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vert år kommer rundt 100 
valper til verden ved Blinde-
forbundets førerhundskole 

Veiviseren. Førerhund-kandidatene 
skal gjennom en lang utdannelse, 
der de blant annet læres opp til å tro 
at de er to meter høye og en meter 
brede. Slik styrer de unna hindringer 
som kan være farlige for en som er 
synshemmet.

 Her får du et innblikk i veien fra 
valp til førerhund, en prosess som 
koster like mye som en mellom-
klasse bil, men er gratis for brukeren.

Valpestadiet: 0-8 uker
De første ukene av sitt liv bor 
valpen sammen med moren og 
søsknene.

Fôrvertstadiet: 8 uker-1,5 år
Valpen flytter inn hos en familie, 

som kalles fôrverter. Her får den 
leve som familiehunder flest i cirka 
halvannet år.

Førerhund-test
Når hunden er mellom ett og to år, 
gjennomgår den en grundig helse-
sjekk, og en førerhundtrener 
sjekker hvordan den reagerer på 
ulike utfordringer. Det er høye krav, 
så bare seks av ti hunder består 
testen og flytter fra fôrverten sin.

Trening
Etter testen trenes hunden i seks til 
åtte måneder, før den avslutter med 
godkjenningsprøve.

Kurs med bruker
Hundene er vanligvis utdannet ved 
to års alder. Alle som vil ha fører-
hund, må på forkurs slik at fører-

hundskolen kan sette sammen 
hunder og personer som passer 
sammen. Etterpå går hund og eier 
på samtreningskurs i tre uker. 

Godkjenningsprøve
Mot slutten av samtreningskurset 
er det godkjenningsprøve der hund 
og bruker må vise at de kan gå trygt 
i bygater og på landevei sammen. 

Endelig hjemme
Hunden flytter hjem til brukeren.  
De neste årene får de flere oppføl-
gingsbesøk av hundetreneren. 

Pensjonist: cirka 10-12 år
Etter fylte 12 år er det «arbeids-
forbud» for førerhunder. Ofte 
flytter den tilbake til fôrvertsfami-
lien sin og nyter pensjonisttilvæ-
relsen der. l

En førerhunds utdannelse koster like mye som en ny bil.

Tekst: Hanne Kathrine Bratholt  Foto: Blindeforbundet

Topptrent veiviser

H

Fra valp til førerhund
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Ny førerhundskole: Følg 
byggingen dag for dag 

Leder an: Førerhunden Calvin får grundig opp-
læring i hvordan unngå hindringer som skilt  
av førerhundtrener Hans Petter Gamborg.

Norges Blindeforbund er 
i full gang med byggingen 
av den nye førerhundsko-
len, som skal stå klar til 
høsten.

På Ås, en halvtimes kjø-
retur fra Oslo, settes det 
opp et arkitekttegnet bygg 
på totalt 1200 kvadrat-
meter, spesialtilpasset de 
firbeintes behov. 

Her er det plass til 40 
kommende førerhunder 
og opp til ti servicehunder, 
samt fôrverter, ansatte, 
trenere og brukere. 

På nettsiden blinde-
forbundet.no/forerhund-
skolen kan du lese mer  
om førerhundskolen og  
se direktevideo av  
byggingen. l

Nybakt pensjonist: – Han er veldig sosial og 
veldig snill, sier Liv Karin Christiansen om  
Calvin (12). Han blir boende hos matmor selv 
om hun på sikt skaffer seg ny førerhund. 

LYSBEHANDLING
mot tørr AMD

Telefon  92 97 37 90
Epost  post@stolaveyeclinic.no

www.stolaveyeclinic.no

Lysbehandling fra Valeda 
er et nytt og innovativt 
behandlingstilbud for deg 
med øyesykdommen AMD.

Vi tilbyr Valeda lysbehandling 
på våre klinikker i Tønsberg 
og Oslo.

Valeda lysbehandling 
er godkjent i EU som 
medisinsk behandling.

2021_02_Annonse_Alt_om_Syn_Kvartside_94x125.indd   1 04/02/21   08:28
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A
lt fra bitte små blomster  
til ruvende kirkebygg fra 
middelalderen. Ingenting 
unnslipper fotolinsa til  

Arne Nilsson (63) fra Larvik. 
– Jeg har alltid vært interessert 

i arkitektur, spesielt i hvordan 
kirkene er bygd. Jeg kan bli helt 
betatt, forteller fembarnsfaren,  
som begynte ta bilder av kirker  
med et lite kompaktkamera for  
50 år siden.

Fotointeressen skøt ytterligere 
fart da han fikk nytt og moderne 
utstyr. 

– Jeg hadde vært ansatt i 40 år  
på sentralbordet i Larvik kommune, 
og da kunne jeg velge meg en gave. 
Jeg valgte å kjøpe et fotoapparat, 
forteller han med et ivrig smil.

Busser Vestfold rundt
For ett år siden valgte Arne å 
førtidspensjonere seg delvis. 

– Det er helt topp å arbeide deltid. 
To dager i uka kan jeg gjøre hva jeg 
vil og bestemme over egen tid. Hver 
torsdag kjører jeg med bussen for å 
fotografere kirker. Jeg fotograferer 
kirker fra alle vinkler, det kan ta 

mange timer. Ofte tar det en hel 
dag, og jeg stortrives med å busse 
rundt, forteller Nilsson.  

Metalhygiene
Den andre fridagen tar han med 
seg kaffe på termos, kake og en 
bok og tråkker i vei på to hjul.

– Jeg sykler rundt på ulike lande-
veier, finner et koselig sted hvor 
jeg slår meg ned. Jeg liker å lese 
bøker av Mikkjel Fønhus, han  
skildrer naturen så fint. Da går  
hele dagen. Jeg kjenner meg vel 
etterpå. Å sykle er rene mental- 
hygienen, fastslår Arne, som er 
født med den arvelige tilstanden 
albinisme. Det gir mangel på 
pigment i hud, hår og øyne og 
forstyrret synsutvikling.

– Er du ikke redd for å sykle når 
du er svaksynt?

– Det går bra, jeg har aldri vært 
utsatt for en ulykke. Ikke har jeg 
syklet på noen eller blitt påkjørt. 
En gang våget jeg meg imidlertid 
på en seks mil lang sykkeltur i mye 
trafikk. Men det ble for mye for 
meg, og jeg måtte ta med meg 
sykkelen på bussen hjem, sier den 

aktive 63-åringen, som sykler til 
jobb hver arbeidsdag hele året.

Hiver seg på sykkelen
Arne er ikke redd for utfordringer. 
Han har tidligere syklet Rallarvegen 
og planlegger en ny langtur til 
sommeren, med ett av sine fem 
voksne barn.

Den allsidige hobbyfotografen er 
også med i en blomsterklubb som 
arrangerer utflukter.

– Ett år var vi på Dovre. Det var en 
regnfull dag, men flere av deltakere 
la seg rett ned på magen i sølen for 
å se på en sjelden blomst, en soleie. 
Å se en så bitte liten blomst var helt 
umulig for meg. På disse utfluktene 
har jeg alltid med meg fotoappa-
ratet, og jeg har etter hvert fått  
en anselig samling med bilder av 
blomster, sier Nilsson, som har 
bestemt seg for å fokusere på  
det som er bra.

– Jeg sier til meg selv at jeg er  
ti prosent seende, aldri at jeg er 
nitti prosent blind. Jeg ønsker  
å være positiv, sier Arne før han 
setter seg på sykkelen og  
vinker farvel. l

Entusiastisk 
fotograf

Arne Nilssons store interesse er å fotografere kirker.  
Ti prosent syn er ingen hindring. 

Tekst: Ingrid Stephensen Foto: Ingrid Stephensen og private bilder

Arne Nilsson har en aktiv fritid
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På to hjul: Arne Nilsson tar 
seg lange turer på sykkelen 

for å oppleve roen og naturen. 
Svaksynthet til tross, han 

kommer seg fint fram.

Høytidelig hobby: 55 kirker 
i Vestfold er nøye dokumen-
tert via Arnes kameralinse. 
Det neste prosjektet er å 
fotografere Telemarks unike 
kirker. Fra venstre: Hedrum 
kirke, Høyjord stavkirke og 
Heddal stavkirke.
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barn som drikker kakao ute

Alt om syn   

Kryssord

Slik gjør du:
Ordet i den gule rammen i kryssordet er løs-
ningen. Send løsningsordet på e-post til  
altomsyn@blindeforbundet.no med «kryss-
ord» i emnefeltet eller på et postkort til  
Norges Blindeforbund, Att: Alt om syn,  
postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. 
Svarfrist: 1. juni.

Vinn
vinterferie

Nr. 4 
26. januar–2. feb. 2021 
UKE 4  Kr 58,00

21
05

Eksklusivt
SNAKKER UT OM:

 Bryllupsplanene
 Tyrkia-drømmen

 Livet som 
bonuspappa

Bryllupet 
avlyst?

FLYTTET UT
ETTER 11 ÅR

Trude Mostues private drama

bc
680

04

SE 
DE NYE 

BILDENE

ÅPNET FOR 

BRUDD 
FOR HELE 
FAMILIEN

Märtha så på Durek og gråtSAMMEN IGJEN

Hjemme hos
Farmen-Signy

VINN Se og Hør- 
abonnement!
Vi trekker en heldig vinner  
som får et helsårsabonnement  
på ukebladet Se og Hør  
(verdi 3016 kr). 

21
03

Nr. 2 
12.–19. januar 2021

UKE 2 Kr 58,00

bc 680 02

DYPT 
BERØRT 

AV TRAGEDIEN

Harald og Sonja i tårer over 
Gjerdrum-

ofrene

Hengt 
ut på det 
groveste

John Arne Riise 

og Espen 
Thoresen 

BITRE 
UVENNER 
FØR FARMEN

22 års
alders-
forskjell

SJOKKERT 
Her kjøper 

de gifteringer

Håndball-stjernen Cecilie Leganger

OVER AT DET 
BLE OSS TO

falt for Hans Petter (67)
30 ÅR  
ETTER 

HANS DØD
Ekstra

SLIK 
MINNES VI
KONG OLAV



e siste årene har antallet 
pasienter som får behand-
ling for øyesykdommen våt 
AMD (aldersrelatert macula 

degenerasjon) eksplodert. 
På øyeavdelingen i Moss ved 

Sykehuset Østfold har presset vært 
stort. Stadig flere får sykdommen, 
som holdes i sjakk ved regel- 
messige injeksjoner år etter år.

I januar i år åpnet sykehuset 
dørene for en egen injeksjons- 
klinikk. Gjennom flere år har  
øyeavdelingen brukt spesialsyke-
pleiere til å sette injeksjoner,  
istedenfor øyeleger. De var noen 
av de første i landet på dette 
området. Når nå den nye klinikken 
har åpnet er dette noe de vil fort-
sette med. 

– Vi skal nå være godt rustet til 
å møte eldrebølgen med kapasitet 
til å sette rundt 20 000 injeksjoner 
i året, sier Oddbjørn Bjordal,  
avdelingssjef og overlege ved 
Injeksjonsklinikken, øyeavdelingen 
Moss. l

Klare for 

eldrebølgen
Sykehuset Østfold kan sette 20 000 øyeinjeksjoner i året. 

Tekst: May Britt Haug Foto: Mathias Lindner

Blikk for detaljer: Spesialsykepleier 
Torgun Wilberg setter en injeksjon.

Vitaminer til øynene dine

Ophta · Fastingvei 16 A · NO-1678 Kråkerøy · Tlf.: 908 55 004

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 til-
svarende produkter på markedet.
Ophtamin-serien har eksistert i Danmark siden 2006. Øyevitaminene inne-
holder viktige vitaminer og mineraler for å opprettholde et normalt syn.

Bestill på www.ophtamin.no eller ring oss på 908 55 004 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=referanseinntak.                                 Ophtamin20 er et kosttilskudd med en anbefalt daglig dose på 1 tablett.

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

OPHTAMIN.NO Produsert i Norge.

Pris
pr. tablett:

kr. 2,- 

D
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Fra bondegutt  
til toppleder  

Med smil om munn:  
Per Inge Bjerknes er 
opptatt av at enkelt-
mennesket skal bli sett. 
– Målet vårt er et like-
stilt samfunn, sier den 
nye generalsekretæren. 

Per Inge Bjerknes startet sin politiske karriere som 15-åring.
Nå er han på topp i Norges Blindeforbund.

Tekst: May Britt Haug Foto: Tom Egil Jensen og privat

Per Inge Bjerknes er ny generalsekretær i Blindeforbundet
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Fra bondegutt  
til toppleder  

Glad i dyr: Per Inge vokste opp på et 
småbruk ved Mysen, der de hadde 
hest, gris og gårdskatt. 

Aktiv barndom: Både Per Inge og storebroren er født 
svaksynte, men de fikk boltre seg fritt i barndommen  
– som her på skirenn. 

D
en første arbeidsdagen  
i det nye året tok Per Inge 
Bjerknes (41) plass  
i generalsekretærstolen 

hos Norges Blindeforbund. Å overta 
en slik toppjobb er ikke for alle. 
Søkerne har blitt testet for både sine 
evner, ferdigheter og personlighet. 

Per Inges erfaring og entusiasme 
sikret ham jobben. 

Som barn var han høyt og lavt og 
tenkte ikke over at han så dårlig. 
Familien bodde på et småbruk ved 
Mysen, hvor de drev kornproduksjon 
og hadde hest og gris. 

41-åringen ser tilbake på en trygg 
barndom med nok av boltreplass. 

– Jeg ville gjøre som alle andre 
barn, så jeg fikk mine blåveiser  
og lærepenger, forteller han.

Latteren sitter løst. Den er karakte-
ristisk og smittende.

Lesehest og musikkelsker 
Per Inge er født med Senior-Løken 
syndrom, en sjelden diagnose hvor 
netthinnen og nyrene ikke fungerer 

som de skal. Fra fødselen av har 
han vært svaksynt, men synet  
har gradvis blitt dårligere. I dag  
er han blind. 

Mysen-gutten har rukket å bli  
41 år. Selv om gårdslivet bød på lek 
og moro utendørs, er det de typiske 
inneaktivitetene som fenget mest 
som barn, og som gjør det den dag  
i dag. Per Inge har en seks år eldre 
bror som også er blind, og det var 
to kontrastfylte brødre. Storebror 
var ute og snekret, sveiset og 
mekket bil. Per Inge derimot:

– Jeg er den typiske lesehesten.  
Er glad i musikk, synger og spiller 
gitar. Det ble naturlig å velge 
musikklinjen på videregående.

Å finne seg selv
Ungdomsårene er tiden vi alle 
streber etter å finne vår plass. Slik 
var det også for Per Inge. Tidlig 
erkjente han at han var homofil. 

Han føler seg heldig – familien  
og vennene aksepterte situasjonen. 

– Det var jo år som var vanskelige. 

Man ønsker jo ikke å skille seg ut, 
jeg så jo allerede dårlig. Dette å 
være en del av flokken. Man får fort 
katastrofetanker, men så går det jo 
bra likevel!

Alle mennesker bærer på erfa-
ringer som bygger opp under den vi 
er. Per Inges to «merkelapper» har 
lært han hvor viktig det er å bli sett 
som et individ. 

– Vi skal ikke bli redusert til en 
funksjonshemmet eller en med en 
annen legning. Man må få lov til 
å være en person med ulike 
interesser, ønsker og drivkrefter.  
Og det er det som er målet til  
Blindeforbundet også. Om du har 
en synshemming skal du få leve  
et aktivt liv.

Dette vil bli en viktig rettesnor for 
jobben han nå skal gjøre. 

Engasjert tenåring
Det kan virke som et stort sprang 
fra lesehest og musikkelsker til  
politiker, varaordfører og leder.  
Men det er dette som er Per Inge.

«Jeg fikk mine blåveiser  
og lærepenger.»
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Det politiske engasjementet 
startet med EU-kampen i 1994 og 
Senterungdommen. Da var han 
bare 15 år. Som 24-åring ble han 
fylkestingsrepresentant i Østfold 
på første forsøk. Litt overraskende 
havnet han i samferdsel-, næring- 
og miljøkomiteen. Det vekket et 
brennende engasjement for 
samferdsel. 

– Kollektivtransporten kan fort  
bli en barriere for veldig mange, 
ikke bare for oss som ser dårlig.  
Et hinder for å delta på det man 
ønsker, rett og slett, sier han. 

Politisk dyr
Per Inge har vært varafylkes- 
ordfører i Østfold, han har vært 
leder av administrasjonsutvalget  
i fylkeskommunen og sentralstyre-
medlem i Senterpartiet. 

Da han søkte på jobben i Blinde-

forbundet, var han spesialrådgiver 
og prosjektleder i Viken fylkes- 
kommune.

Den politiske erfaringen mener 
han er verdifull i rollen som gene-
ralsekretær. 

– En viktig ting jeg har lært er  
at politikken er full av mennesker 
som ønsker det beste for 
samfunnet. Vi må tolke hverandre  
i beste mening. Jeg ønsker at vi 
ikke bare skal være konfliktorien-
terte, men også se hva som faktisk 
gjøres og honorere de som gjør 
noe bra, uavhengig av partifarge.

Nye takter – nye muligheter
Selv om Østfold ligger hans hjerte 

nært, ble Per Inge Oslo-borger da  
generalsekretærjobben ble hans.  
I første omgang for seks år. Ekte-
mannen Louis blir selvfølgelig 
med. For seks år siden traff de 
hverandre via felles kjente på  
Facebook, Per Inge i Norge, Louis  
i Vietnam. 

– Jeg dro rett og slett til Vietnam 
og møtte han, og ble møtt med 
åpne armer. Vietnameserne er et 
gjestmildt folk og de tenker mye 
mindre på «merkelappene» vi 
eventuelt har, enn vi gjør i Vesten.

Nå er han klar for å styre Norges 
Blindeforbund videre inn i frem-
tiden.

– Jeg gleder meg veldig til å ta 
fatt på de arbeidsoppgavene som 
ligger foran oss for å gjennomføre 
målet vårt om et likestilt samfunn, 
sier Per Inge optimistisk og 
forventningsfylt. 

Rom for hele mennesket: 
– Man må få lov til å være 
en person med interesser, 
ønsker og drivkrefter, sier 
Bjerknes om sitt og  
Blindeforbundets mål.

«Vi må se den 
enkelte.»
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HJERNENS YTEEVNE
NÅ TRENGER 
JEG IKKE LENGER 
HANDLELISTE!
Veronica har alltid levd et uavhengig liv, hatt 
kontroll og tatt sine egne beslutninger. Hun har 
hygget seg med en lang rekke hobbyer, inkludert 
strikking, hekling og maling, men så oppdaget 
hun at hun til tider strevde med å fokusere 
på det hun holdt på med. -Å glemme navn, 
begivenheter og hvor jeg hadde lagt ting ble 
mer og mer vanlig, sier Veronica. Noen ganger 
følte hun at hun levde i en tåke. -Jeg kunne ikke 
akseptere at det ikke var noe jeg kunne gjøre 
for å hjelpe meg selv. Jeg har alltid hatt god 
hukommelse og en klar hjerne. Jeg ønsket å 
fortsatt kunne nyte et aktivt og travelt liv.

Ingenting å tape 
-Da så jeg en annonse for Clear Brain™. Jeg hadde 
ingenting å tape, så jeg tenkte jeg skulle prøve. Jeg 
har tatt 2 tabletter hver dag siden november 2018, 
og jeg er glad for å kunne si at jeg føler at min 
mentale yteevne nå fungerer bedre. Nå opplever 
Veronica at hun er i stand til å utføre de samme 
tingene som tidligere, som å gå til butikken uten 
en handleliste. Den største fordelen for Veronica 
er at hun nå kan hygge seg med alle hobbyene 
sine igjen. Strikkingen, heklingen og malingen 
holder henne opptatt. -Jeg nyter uavhengigheten 
min, og følger meg avslappet og våken takket 
være Clear Brain™.

Hjernen er den største og viktigste del av nervesystemet. 
Den inneholder milliarder av nevroner, og er hjemstedet 
for tanker og følelser. Den mottar og koordinerer signaler 
fra dine sanser, bevegelser og hukommelse. Hjernens 
normale funksjon er avhengig av mange næringsstoffer.

Clear Brain™ er basert på et naturlig 
kombinasjonsekstrakt samt vitaminer og mineraler. 
Innholdet av jod bidrar til normale kognitive funksjoner, 
som hukommelse, oppmerksomhet og konsentrasjon. 
Pantotensyre bidrar til normal mental yteevne. Tiamin, 
riboflavin, niacin, vitamin B6 og B12 reduserer tretthet 
og bidrar til en normal funksjon av nervesystemet og 
normale psykologiske funksjoner. 

Hvor får man kjøpt Clear Brain™?
Clear Brain™ kan kjøpes direkte på newnordic.no, life.no, 
sunkost.no eller der du kjøper helsekost.

M
od

el
lfo

to

www.newnordic.no

Online Store

Bestill Clear Brain™ i dag og  få den hjem i postkassen!

Fås også der du kjøper helsekost.

Bestill på newnordic.no eller 69 25 73 00
Spar 20% på abonnement - ingen bindingstid. 

Kundeservice: 69 25 73 00
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Se bruksanvisningen for fullstendig informasjon om anvendelse, forsiktighetsregler, advarsler og kontraindikasjoner.

   * Vs. Optive Fusion^, Vismed^, Thealoz Duo^, Hyabak^, Hylo-Comod^ 
   ^ Trademarks are the property of their respective owners.
 ** HA og HP-Guar for dobbelt så god fuktighetsbeskyttelse sammenlignet med hyaluronsyre (HA) alene.
*** Sammenlignet med hyaluronsyre (HA) alene.

Systane® ULTRA

2 DROPS. 1 UNSTOPPABLE YOU.

Systane® HYDRATION 
• FLERDOSEFLASKE UTEN 

KONSERVERINGSMIDLER

• GJENOPPRETTER 
MUCINLAGET6

• 2X MER SMØRENDE 
EFFEKT1***

LANGVARIG 
LINDRING AV 

TØRRE ØYNE1–3

HURTIGVIRKENDE 
LINDRING AV 

TØRRE ØYNE2,5

• FLERDOSEFLASKE UTEN 
KONSERVERINGSMIDLER

• FORHØYET OKULÆR  
RE-EPITELIALISERING4*

• 2X STØRRE 
FUKTIGHETSBEVARING1**

Hjelp pasientene dine til 
å føle seg USTOPPELIGE 
med Systane®


