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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 har en rekke smørende øyeprodukter som inneholder både fuktgivende 
ingredienser og lipidkomponenter. De avanserte formuleringene er også

uten konserveringsmidler.*
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Blunk ofte  
og sjekk synet!
H

vordan har det gått med 
øynene dine i pandemitid? 
Mine har fått hard medfart 
etter timevis med skjerm- 

titting. Jeg er ikke alene om det, 
viser undersøkelser. Det beste 
rådet er å ta pauser fra skjermen og 
å huske å blunke. Og ikke minst, å 
gjøre morsomme ting sammen med 
folk man liker å være sammen med 
– uten skjerm.

Temasaken i dette bladet er syns-
skader som følge av diabetes. Det er 
100 år siden den første pasienten 
med diabetes ble behandlet med 
insulin. Med dette fikk vi diabetes- 
behandling som har reddet mange liv.

Det forundrer meg at ungdommer 

som har diabetes type 1 ikke blir 
fulgt opp bedre av helsevesenet. 
Det kan nemlig få fatale følger 
dersom man ikke tar hensyn til 
sykdommen. Hos personer som har 
hatt diabetes i mer enn 20 år, vil 
nesten alle med type 1 diabetes, og 
over 60 prosent av de med type 2, 
ha utviklet sykdom i netthinnen  
i noen grad. Christian Sørland,  
som du møter på side 4, vet alt om 
hvilke konsekvenser det kan få å 
ikke ha kontroll på blodsukkeret. 
Som han sier: «Synet er noe du har, 
helt til du ikke har det lenger. Derfor 
er det så viktig å sjekke det ofte.»

Å sjekke synet, og å blunke ofte  
– det må vi alle huske på! 

Innhold
4  Christian ble sterkt svaksynt  
 av diabetes
8  Smått om syn
10  To år med utprøving av 
 lysterapi
12  Spør oss
14 Line fikk netthinneløsning 
18  Solbrilletrender og -tips

20  Hundeskolen har flyttet inn
21 Seier i brillesaken 
22 Førerhunden Juno er en  
 lykkepille
25 Kryssord
26  Herlig møte med gavmilde 
 Aase (97)
28 Fride har keratokonus

Sjefredaktør: Mia Jacobsen
Redaktør: Tone Aalborg  
(Aller Media) 
Layout: Aller Design
Desk: Aller Production
Trykk: Aller Tryk
Utgiver: Norges Blindeforbund, 
Postboks 5900 Majorstuen, 
0308 Oslo. Tlf: 23 21 50 00 
E-post: altomsyn@ 
blindeforbundet.no
Coverfoto: Sondre Transeth
Annonsesalg: Wenche Søvre, 
e-post: wenche.sovre@ 
blindeforbundet.no 
Tlf: 700 45 533



4 Alt om syn   

Christian (43) ble svaksynt på grunn av diabetes

– Det er så viktig å
sjekke synet ofte
Christian Sørland var nybakt pappa da han ble sterkt svaksynt av diabetes. 
Han oppfordrer alle, og særlig folk med diabetes, til årlig sjekk av synet.

Tekst: Elin Dragland  Foto: Sondre Transeth

Engasjert: – Prioriter å 
sjekke synet ditt, spesielt 
om du har diabetes, råder 
Christian Sørland. Han er 
selv et eksempel på 
hvordan en slik diagnose 
kan påvirke synet.
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C
hristian Sørland (43) er en av 
mange med diabetes som 
har fått sterkt svekket syn 
som følge av senskader. Han 

bor i Mandal med samboer og hennes 
to barn og har delt foreldreansvar for 
sin datter. Inntil nylig jobbet han i 
fabrikkindustrien, men på grunn av 
synstapet måtte han gi opp jobben. 

Christian syns det var tøft å få 
beskjed om at han hadde diabetes 
type 1 som 18-åring. Men i likhet 
med en del andre ungdommer som 
får diagnosen, forsto han ikke 
alvoret og risikoen som følger med 
sykdommen. Dermed fulgte en 

– Det er så viktig å
sjekke synet ofte

Diabetes retinopati
● Diabetes retinopati betyr syk-
dom i øyets netthinne (retina) 
som følge av diabetes. Dette er 
den viktigste enkeltårsaken til 
at personer i yrkesaktiv alder i 
vestlige land mister synet, helt 
eller delvis. Skaden på netthin-
nen oppstår dersom blodsukke-
ret er for høyt over lengre tid. 
Dette medfører endret blod-
strøm og lekkasjetendens 
i netthinnens små blodårer.  

● Symptomer på diabetes reti-
nopati kan være tomme flekker 
(utfall) i synsfeltet, sløret syn 
og nedsatt kontrastsyn er 
symptomer Fortegning av rette 
linjer kan også forekomme, det 
vi si at linjene buer seg (eksem-
pelvis flisfugene på badet).  

● Diabetes retinopati er den vik-
tigste enkeltårsaken til at perso-
ner i yrkesaktiv alder i vestlige 
land mister synet, helt eller del-
vis. Dette viser viktigheten av 
regelmessige kontroller hos øye-

lege, som vil følge, 
og eventuelt be-
handle, retinopati-
en. Dette gjøres best på et tidlig 
stadium, gjerne uavhengig av 
eventuelle symptomer; det vil si 
også selv om synet føles greit, 
fordi de gradvise forandringene 
i øynene ofte ikke merkes.  

● I Norge har ca. 230 000 per-
soner diabetes. Rundt 28 000 
av disse har type 1. 

● Mange har diabetes uten å 
vite det. Undersøkelser tyder på 
at det totale tallet for diabetes 
type 2 i Norge kan være mellom 
300 000 og 400 000, når de udi-
agnostiserte er tatt med. 

● Hos personer som har hatt di-
abetes i mer enn 20 år, vil 
nesten alle med type 1, og over 
60 prosent av de med type 2, ha 
utviklet retinopati i noen grad. 

Kilde: blindeforbundet.no

Tema!

periode der han ikke hadde så god 
kontroll med blodsukkeret. Det øker 
risikoen for at man får skader på 
netthinnen og svekket syn.

– Jeg var ung og dum, ville helst 
være som alle andre og var dess-
verre ikke så forsiktig. Blant annet 
hadde jeg litt aversjon mot å stikke 
meg selv med insulinsprøyte. Det 
tok noen år før jeg ble flinkere, tok 
grep og sørget for å få bedre 
kontroll på blodsukkeret, sier han.    

Alvorlige konsekvenser
Christian kan ikke huske at verken 
leger eller andre i helsevesenet 

nevnte viktigheten av å sjekke 
synet ofte, og forsto ikke selv hvor 
viktig det var. I 2012 fikk dette 
alvorlige konsekvenser. Han var 
nybakt pappa til en seks måneder 
gammel datter da han fikk blød-
ninger på begge øynene. 

– Da jeg fikk jeg veldig panikk og 
skjønte det var alvorlig, sier han.

Synet ble sterkt svekket, tross 
behandling med laserskudd og to 
påfølgende operasjoner i 2013. 
Operasjonene ga komplikasjoner. 
På venstre øye ble han helt blind 
etter en netthinneløsning. På det 
høyre mistet han sidesyn mot 
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Turglad: Christian liker  
å holde seg i form med 
turgåing, både i nærmiljøet 
og til fjells.
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100 år med 
insulin

I år er det 100 år siden den 
første pasienten med diabetes 
ble behandlet med insulin. 
Med dette fikk vi diabetesbe-
handling som har reddet man-
ge liv. Før dette var diabetes 
type 1 nærmest en dødsdom, 
og det fantes nesten ikke 
kunnskap om type 2. 

Når du har diabetes, lager 
ikke kroppen nok insulin,  
eller så virker det ikke godt 
nok. Da blir blodsukkeret for 
høyt. Dette skader kroppen 
og kan være dødelig. Alle 
med diabetes type 1, og man-
ge med diabetes type 2, må 
ta insulin daglig med insulin-
penn eller pumpe. 

Selv om forskning har gitt oss 
langt bedre medisiner og hjel-
pemidler, er det fortsatt en 
stor belastning å ha diabetes 
for enkeltpersoner, familier 
og samfunn. Diabetes er en 
folkesykdom, og en av de 
vanlige senvirkningene er 
skader på netthinnen og 
svekket syn. Et stabilt blods-
ukker og hyppige synskon-
troller er viktig forebygging.

Blindeforbundet vil i 2022 sette 
ekstra søkelys på synstap etter 
diabetes, og arrangerer den 
5. april et fagseminar om dette.  
Følg med på: blindeforbundet.no

begge sider, fikk dårlig dybdesyn, 
kontrastsyn og mørkesyn, og ble 
veldig lysømfintlig. 

Fikk livet i gave
Christian syns det var dramatisk 
å få livet snudd opp ned på denne 
måten, og en periode var han veldig 
redd for fremtiden. Både da og 
senere har samboeren vært en god 
støtte for ham. 

 På toppen av alt fikk han nyresvikt 
og måtte jevnlig i dialyse en periode, 
før han fikk transplantert ny nyre og 
bukspyttkjertel i 2017. I en femårspe-
riode så han derfor knapt annet enn 
sykehusvegger.

– Det var helt utrolig å få livet 
i gave på nytt etter transplantasjo-
nene. Nå trenger jeg ikke bruke 
insulin, og selv om jeg ikke ser som 
en ørn lenger, klarer jeg meg fint og 
lever et godt og fullverdig liv, under-
streker han. 

Fokuserer på muligheter
I starten syntes Christian synd på 
seg selv. Men så innså han at det 
ikke nytter å grave seg ned, og 
fokuserte mer på muligheter, ikke 
hindringer.

Han er glad i å snekre og lage 
mat, og liker å trene på trenings-
studio og gå turer. Da han trente 
seg opp etter transplantasjonene, 
satte han seg som hårete mål å gå 
til Gaustatoppen. Han beskriver det 

som en ut-av-kroppen-opplevelse å 
gjennomføre det. 

– En fysioterapeut hjalp meg med 
opptreningen og motivasjonen, og 
det tok et halvt år å bli klar. Det 
føltes helt utrolig å stå der på 
toppen og kjenne på at jeg hadde 
klart det. 

Å møte andre i samme situasjon
Christian synes han har fått veldig 
god hjelp både i helsevesenet, hos 
hjelpemiddelsentralen og hos syns-
kontakten i kommunen. 

Sistnevnte satte ham i kontakt 
med Blindeforbundet, og han har 
hatt stort utbytte av synsreha- 
biliteringen og kursene han har  
tatt på Hurdal syn- og mestrings-
senter. 

– Jeg fikk vite om tilbudet i Hurdal 
i forfjor. Nå har jeg vært der fire 
ganger, og jeg skal tilbake igjen nå 
i mai. Det er veldig kjekt! 

Før han kom til Hurdal, tenkte han 
ikke så nøye over hvor dårlig han 
egentlig så og hvorfor han stadig 
dultet borti ting, snublet eller slo 
skulderen ut av ledd.

– Det var fantastisk å komme til 
Hurdal der alt er så godt tilrettelagt 
for synshemmede. Jeg forsto plut-
selig mye bedre hva synstapet mitt 
innebærer og fikk hjelp til å mestre 
hverdagen. Ikke minst betyr det 
mye å møte andre i samme situa-
sjon. Da senker vi skuldrene, deler 
erfaringer og praktiske tips, og ler 
litt av situasjonen, sier han.

Ta vare på synet!
Christian er opptatt av hvor viktig 
det er at folk flest, og personer med 
diabetes spesielt, sjekker synet 
ofte. For i tillegg til senskader etter 
diabetes, er det mange andre 
øyesykdommer som kan komme 
snikende på, spesielt med alderen.

– Synet er noe du har, helt til du 
ikke har det lenger. Derfor er det 
så viktig å sjekke det ofte, slik at 
flere unngår å miste synet unødig, 
sier han. ●

«Selv om jeg 
ikke ser som en 

ørn lenger, 
klarer jeg meg 
fint og lever et 

godt og 
fullverdig liv.»
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Blindeforbundet har 
en egen Facebook- 
side. Følg oss på 
 facebook.com/
norgesblindeforbund 
for å få med deg siste 
nytt. Du kan også 
følge oss på Twitter/
blindeforbundet  
og Instagram/ 
blindeforbundet. 

Følg oss!

HEALTH IS 
MAGNIFICENT 
Tilpasset   
hunderasenes  
unike behov
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Sterkt svaksynte Salum Kashafali 
(28) ble kåret til årets mannlige 
parautøver på Idrettsgalla 2022.  

Salum Ageze Kashafali er en 
norsk friidrettsutøver, født i DR 
Kongo, som konkurrerer i sprint. 
Han ble olympisk mester på 100 

meter i Tokyo i 2021. Kashafali ble 
også verdensmester på 100 meter  
i 2019 og har verdensrekorden på 
distansen i sin klasse. Han er dess-
uten tidligere norsk mester på 60 
meter innendørs og 100 meter uten-
dørs for funksjonsfriske.

Salum er raskere enn lynet

Elsparkesykkelreglene 
strammes inn
Til våren kommer nye og strengere regler for å 
kjøre elsparkesykkel. Det blir innført promille-
grense, aldersgrense og hjelmpåbud for de 
under 15 år. Før de nye reglene trer i kraft, 
ønsker regjeringen avklaringer på flere tiltak. 
De blir snart sendt ut på en rask høring, og 
Blindeforbundet er klare til å gi et tydelig 
høringssvar. Vi heier på krav om klassifisering 
som motorvogn og forbud mot at elsparkesy-
kler kan kjøre og parkere på fortau og andre 
arealer i konflikt med gående.

Se navnet ditt i punktskrift
Har du lyst til å se hvordan navnet ditt skrives i 
punktskrift (blindeskrift)? Da kan du prøve genera-
toren vår. Den laget vi til punktskriftens dag i janu-
ar. Du finner den på vår nettside: https://www.
blindeforbundet.no/static/punktskriftgenerator/



Vårt mål er å beskytte og bevare  
DITT SYN HELE LIVET 

Allergan Norden AB | Strandbergsgatan 61 | SE- 11251 Stockholm | Sweden | www.allergan.se Allergan an AbbVie company
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Synet er vårt fokus. I 70 år har vi ligget 
i forkant når det gjelder forskning på og 
utvikling av innovative legemidler for  
personer som rammes av øyesykdommer. 

Vi tilbyr behandlinger og skaper helhetlige 
løsninger som bidrar til bedre helsetjenester 
og et bedre liv for deg som pasient.
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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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A
ldersrelatert macula 
degenerasjon (AMD) er 
den vanligste årsaken til 
sterk synshemming i vår 

del av verden, og man regner med 
at cirka ti prosent av alle 80-åringer 
har sent stadium av AMD. 

Det finnes to typer AMD, en tørr 

og en våt, der den tørre er den 
vanligste. Det er en øyesykdom der 
den gule flekken (macula) sentralt  
i netthinnen svekkes, og det merkes 
ved dårligere skarpsyn, fargesyn  
og at det tar lengre tid før synet 
normaliseres etter sterk belysning.  
I tillegg kan det være tomme flekker 

i det sentrale synsfeltet. 
Øyelege og forsker Øygunn 

Utheim ved Øyehelseklinikken  
i Oslo hører mange historier på 
legekontoret om tap av syn og 
opplevelse av redusert livskvalitet 
som følge av AMD.

– Jeg synes man som øyelege har 
plikt til å utforske nye behandlinger, 
og det finnes seriøs vitenskapelig 
evidens bak Valeda, selv om det fort-
satt er ubesvarte spørsmål som gjen-
står å finne ut av, påpeker Utheim.

– Svært spennende
Flere pasienter i målgruppen har gjen-

– Ser ut til å virke 
forebyggende 

AMD-ekspert: Øyelege og 
forsker Øygunn Utheim har 
prøvd ut lysterapi på flere 
pasienter. Faksimile fra Alt om 
syn 1/2020, da vi først omtalte 
behandlings- metoden.

Tekst: Tone Aalborg  Foto: Nina Hansen/Dagbladet

To år med lysterapi mot tørr AMD:

Øyehelseklinikken i Oslo har siden februar 2020 
tilbudt Valeda fotobiomodulering, også kalt lysterapi, 
for tørr AMD. Her er status fra øyelege og forsker 
Øygunn Utheim.
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Vi hjelper øynene dine!

Liten og praktisk lupelampe

10 cm i diameter   
 
Forstørrer 1,75x (3 dioptrier)
 
Liten og plasseringsvennlig 
 
Svært behagelig LED lys 
 
Bordfot og bordklemme 
 
Lett å flytte fra rom til rom

nomgått behandlinger ved Øyehelse-
klinikken i Oslo siden oppstarten for 
to år siden. Synsskarphet (visus) er 
blitt målt både før og etter behandling, 
og man har tatt bilder av netthinnen 
for å se etter bedring. 

 Utheims erfaring med behand-
lingen så langt er at den er trygg, 
smertefri og at virkningen er målbar 
for mange av pasientene, men ikke 
veldig stor. Enkelte som har gjen-
nomført behandling, har opplevd  
å gå fra en fase med alvorlig syns-
hemning til å få betydelig bedre syn. 
De har f.eks. kunnet gjenoppta turer 
alene eller øke lesehastigheten.

– Det kan virke som denne behand-
lingen har størst effekt på de som 
bare har begynnende synsproblemer. 
Dersom det er langtkommen sykdom, 
vil man som oftest ikke oppleve en 
effekt av behandlingen, og selv om 
man er i målgruppen, er det ikke alle 
den virker på, påpeker Utheim. 

For mange som har prøvd behand-
lingen, har drusene gått litt ned i 

størrelse. Druser er forandringer 
som kan sees i øyebunnen og som 
er tegn på avleiringer.

– Dette er svært spennende fordi 
det kan tyde på at behandlingen 
kan ha en forebyggende effekt og 
stoppe opp eller hindre utviklingen 
av AMD. For å vite dette med 
sikkerhet og med vitenskapelig 
evidens, må vi gjøre studier hvor vi 
følger pasienter over tid. Slike 
studier finnes ennå ikke publisert 
fordi behandlingen er såpass ny, 
forklarer Utheim.

Takk til pasientene 
Utheim er takknemlig for alle pasi-
entene hun har fått lov til å følge og 
behandle så langt. De har brukt av 
sin tid og private midler for å 
utforske muligheten med lysterapi.

– Mitt mål er å hjelpe alle med 
AMD å følge med på den nye 
forskningen som til enhver tid 
finnes. Jeg håper og tror at det i 
fremtiden kommer nye behandlinger 

som kanskje kan ha enda mer 
potensial, eller at vi skal kunne 
finne frem til akkurat hvem som har 
nytte av Valeda-behandlingen og 
hvor ofte den bør gis. 

Utheim takker også Blinde-
forbundet, som har støttet forskning 
på Valeda for å undersøke mer i detalj 
hvilke undergrupper av AMD som har 
størst nytte av behandlingen.

Nytt forskningsprosjekt
På Ullevål er det nå initiert et 
forskningsprosjekt med støtte fra 
Helse sør-øst, hvor også en repre-
sentant fra Blindeforbundet er med 
i forskergruppen. 

Her skal man behandle pasienter 
med lysbehandlingen Valeda og 
deretter gjøre statistisk sammenlig-
ning med en gruppe som ikke får 
behandling. Håpet er at Valeda 
beskytter mot forverring av AMD, 
slik at færre i behandlingsgruppen 
utvikler sent stadium av AMD med 
svært dårlig syn. l
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Retisan™
Mineraler og antioksidanter 
når du vil ta vare på øynene
•  Innholdsstoffene er godt dokumentert via studier utført av 
 National Eye Institute i USA, og anbefales av mange øyeleger
•  Inneholder vitamin C, vitamin E, sink, lutein, zeaxantin og kobber
•  Retisan er enkel å svelge. Liten og filmdrasjert tablett 
 med en glatt overflate

Gunstig pris på Retisan!
• Pris pr tablett er lavest i markedet,  
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Lurer du på noe om synet  
eller øyesykdommer, kan  
Alt om Syn hjelpe deg.  
Professor Tor Paaske Utheim  
er prisbelønnet spesialist 
i øye sykdommer og svarer  
fast på spørsmål fra lesere.  
Send dine spørsmål til:  
altomsyn@blindeforbundet.no

Fo
to

: N
TB

?Covid-19-pandemien har for de 
fleste gått ut over livskvali-
teten, men kan pandemien 

også ha gått ut over øynene, enten 
ved direkte infeksjon eller som en 
konsekvens av endret livsstil? 
   Hilsen Liv, 47 år 

! Dessverre må jeg svare ja på 
begge delspørsmålene. En rekke 
artikler har beskrevet diverse 

forandringer i øyet som muligens 
kan settes i sammenheng med 
infeksjon under pandemien. Koro-

Covid-19 og øyne

Laserkirurgi

?Jeg er nærsynt, og lurer på  
hva som er aldersgrensen for 
laserkirurgi. Får man dekket 

operasjonen av det offentlige?  
   Hilsen Hedda, 17 år

! Etter gjeldende retningslinjer må 
du være fylt 18 år for å få utført 
laserkirurgi. Operasjonen 

dekkes i utgangspunktet ikke av 
det offentlige, da vanlige synsfeil, 
som kan korrigeres med briller eller 
linser, ikke regnes som sykdom, 
men som normale avvik.  
   I særskilte tilfeller kan operasjo-
nene bli dekket av det offentlige.  
Et eksempel er brytningsfeil som 
umuliggjør utøvelse av yrke, der 

bruk av briller eller linser ikke er 
mulig eller tillatt.
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naviruset er særlig blitt knyttet til 
røde øyne. Tørre øyne er også blitt 
rapport. Noen av de beskrevne 
forandringene er forbigående, mens 
andre er permanente. De fleste som 
blir smittet med koronaviruset 
unngår heldigvis at øyet rammes. 
   Hvordan pandemien har innvirket 
på livsstilen varierer, men jeg tror vi 
kan enes om at pandemien for de 
fleste har ført til økt skjermbruk. 
Dette er en betydelig risikofaktor 
for utvikling og forverring av tørre 
øyne. Flere studier viser at blunke-
frekvensen avtar betraktelig ved 
skjermbruk. Dette er problematisk 
da blunking bidrar til å fornye tåre- 
filmen. Det ideelle er å fornye tåre-  
filmen ved å blunke før den danner 
sprekker og bryter opp. På den 

måten kan man unngå å få mikro-
skopiske sår på øyets overflate.  
For noen bryter tårefilmen opp 
i løpet av et sekund, mens den for 
andre først danner sprekker etter 
mange sekunder. I den første 
gruppen er det behov for å blunke 
minst 3600 ganger i timen for  
å sikre at tårefilmen hele tiden 
beskytter øyet. Det er krevende  
å få til, ikke minst foran en skjerm. 
Ved å snakke øker blunkefre-
kvensen flere ganger sammenlignet 
med skjermbruk. «Tale er sølv, 
taushet er gull» gjelder altså ikke 
innen tørre øyne feltet. Her er det 
stikk motsatt. 
   Jo lengre tid det tar før tårefilmen  
sprekker opp, desto bedre er du 
beskyttet mot skjermrelaterte 

plager. Heldigvis er det med egnede 
instrumenter lett å måle tårefilmens 
kvalitet og hvor raskt den bryter 
opp. Dette er nyttig for å kunne 
skreddersy behandlingen av tørre 
øyne. I dag finnes en rekke behand-
linger som kan gjøre at tårefilmens 
kvalitet bedres og risikoen for  
fremtidige skjermrelaterte plager 
reduseres. Flere av disse behandlin-
gene har kommet til Norge det  
siste tiåret.  
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L
ine Victoria Husby (38), 
kanskje best kjent som 
tidligere programleder i både 
TV2 og TVNorge, la nylig ut 

en post på sin Instagram-profil. På 
bildet smiler hun tappert fra syke-
sengen med en stor bandasje over 
det høyre øyet.

Det var da hun holdt et foredrag 
i forbindelse med jobben at hun 
merket at det ene øyet begynte å 
oppføre seg rart. Det startet med 
lysglimt og sorte prikker som 
vandret litt over synsfeltet. Det 
neste døgnet ble situasjonen 
tydelig forverret.

– Så merket jeg den mørke 
skyggen. Som en sideveis rulle-
gardin, som var i ferd med å lukkes.

Trodde det var stress
Line Victoria trodde at det kanskje 
var stressrelatert, eller at det var 
noe i veien med linsen hennes. Da 
hun om kvelden testet synet ved å 
legge hånden over det friske øyet, 
oppdaget hun at synet var redusert 
til en liten glippe. Dagen etter ringte 
hun optikeren sin, som ba henne 
komme inn så fort som mulig. Det 
er Line Victoria veldig glad for at 

hun gjorde, for det viste seg at 
hun var rammet av netthinneløs-
ning. 

Bare rundt 1 av 10 000 nord-
menn i året opplever å få netthinne-
løsning, en tilstand som krever rask 
behandling. I motsatt fall kan man  
i ytterste konsekvens risikere å 
miste synet.

Hastesendt videre fra optikeren 
Selv om Line Victoria tydelig merket 
at noe var galt på det ene øyet, 
forteller hun at alvoret ikke gikk 
opp for henne før optikeren slo 
alarm.

– Nei, jeg bestilte meg sushi, før 
jeg ruslet ned til optikeren og fikk 
tatt bilder. Men da assistenten 
etterpå holdt opp en penn og 
spurte om jeg kunne se den, fikk 
jeg problemer. Med bare en stripe 
av øyet å se gjennom, så jeg ingen 
penn i det hele tatt.

For Line Victoria er det i ettertid 
viktig å dele sin skremmende 
opplevelse. Optikeren hennes 
trykket nemlig umiddelbart på «den 
store, røde alarmknappen». Etter et 
lite stopp innom sykehuset i Skien, 
ble hun raskt sendt videre til Ullevål 

sykehus for å bli operert.
– Jeg lå bak i en taxi inn til Oslo, 

og jeg husker at jeg var lettet over 
at det ikke var hjerneblødning eller 
svulst. I ettertid har jeg jo skjønt at 
netthinneløsning kan være vel så 
alvorlig.
 
Tolv år siden sist
Hun forteller at da optikeren 
hennes i 2019 oppdaget at det var 
tolv år siden forrige gang hun 
hadde sjekket synet, fikk hun klar 
beskjed om å ta øyehelsen mer på 
alvor. Hun skulle ikke nøle med å ta 
kontakt, dersom hun oppdaget noe 
uvanlig. Det er alltid viktig å få 
avklart om det er snakk om 
sykdom, fikk hun vite. 

– Folk er ikke så opptatt av 
øyehelse. Nå skjønner jeg hvor 

Forsto ikke at noe var
alvorlig galt
Nå vil hun gjøre andre oppmerksom på faren 
ved å gå for lenge med øyeplager.

Line (38) fikk netthinneløsning:

Tekst: Beth-Kajsa Elveos Foto: Privat

«Selv om 
faresignalene var 
der i starten med 
svarte prikker og 
lysglimt, var det 
ikke før det ble 

mørkt at jeg 
skjønte alvoret.»
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OPERERT: Etter øyeo-
perasjonen var Line 
Victoria Husby synlig 
preget med forstørret 
pupill en god stund, 
men nå har øyet 
normalisert seg.

«Selv om 
faresignalene var 
der i starten med 
svarte prikker og 
lysglimt, var det 
ikke før det ble 

mørkt at jeg 
skjønte alvoret.»



16 Alt om syn   

viktig øynene er for resten av 
kroppen, sier Line Victoria, som tror 
mange tar øynene og synet for gitt. 

Selv har hun alltid vært nærsynt 
og brukt linser, som hun kjøper på 
nett. Dermed har hun ikke følt 
behovet for å oppsøke optiker.

På Ullevål sykehus ble hun tatt 
godt imot av dyktige øyekirurger. 
Hun fikk raskt tillit til legene, som på 
en forståelig måte forklarte henne 
gangen i inngrepet som ventet. 

Mens Line Victoria sov søtt under 
narkose, gikk kirurgen inn bak øyet 
hennes, og festet netthinnen igjen.

– Det er helt utrolig å tenke på at 
alt vi ser gjennom det lille hullet 
i øyet vårt blir sendt til et lerret bak 
linsen, og deretter videre til hjernen 
vår, som forteller oss hva vi ser. At 
legene klarer å korrigere netthinne-
løsning ved en operasjon er rett og 
slett imponerende, synes hun. 

Netthinnen er en tynn hinne  
som kler bakre del av øyets innside. 
Når den løsner, glir den gradvis  
ned, og det er dette som forårsaker 

det Line Victoria beskriver som en 
rullegardin som trekkes for. 

Når dette først skjer, er det vanlig 
at man blir bedt om å legge seg ned, 
slik at tyngdekraften ikke bidrar til 
ytterligere løsning av hinnen.

Ta det på alvor
Etter den første operasjonen måtte 
Line Victoria i tillegg gjennom en  
laseroperasjon for å ordne opp 
i noen mindre blødninger og rifter.

Hun forteller at hun har hatt noe 
smerter, men at hun nå er på 
bedringens vei. I tillegg merker hun 
at skyggene på øyet er blitt helt 
borte, noe som tyder på at opera-
sjonen var vellykket. 

Line Victoria råder nå andre til  
å ta øyehelse på alvor.

– Selv om faresignalene var der 
i starten med svarte prikker og 
lysglimt, var det ikke før det ble 
mørkt at jeg skjønte alvoret. Nå må 
jeg være obs på det andre øyet, for 
det er ti prosent sjanse for at det 
samme kan skje her, sier hun. l

Viktig å vite om netthinneløsning
Netthinneløsning er en akutt sykdom som det 
haster å komme seg til øyelege med. Sjansene for 
å bevare synet er større jo raskere man får hjelp. 
Sykdommen rammer rundt 1 av 10 000 årlig 
i Norge.

Netthinnen kler innsiden av øyeeplet vårt, og 
består av sanseceller som sender bilder videre til 
hjernen. Når hele eller deler av netthinnen løsner, 
fungerer den ikke optimalt lenger, og synet 
forsvinner som regel der hvor det løsner.

Det første som skjer før en netthinneløsning er at 
det oppstår en rift i netthinnen. Symptomer er 
lysglimt og flytende uklarheter i synsfeltet på det 
aktuelle øyet. Deretter oppstår det en skygge i syns-
feltet, som indikerer at netthinnen løsner. Denne 
skyggen starter som regel i kanten av synsfeltet. 
Etter hvert øker den, og trekker seg lenger og lenger 
innover i synsfeltet. 

Hvis du oppsøker lege før netthinnen løsner, mens 
det ennå bare er en rift, kan øyet behandles med 
laser. Dette er ofte enkelt, gjøres på poliklinikk og 

tar bare noen minutter. Dersom netthinnen har 
begynt å løsne, må øyet opereres. I ni av ti tilfeller 
lykkes operasjonen på første forsøk.

Over 80 prosent av dem som rammes av 
sykdommen, er over femti år, men også barn og 
ungdom kan oppleve tilstanden. Nærsynte personer 
er hyppigst utsatt for netthinneløsning, og spesielt 
de med høy grad av nærsynthet.

Netthinneløsning kan også oppstå som følge av 
skader på øyet, som f.eks. stikkskader eller stumpe 
traumer, som en ball mot øyet. 

Dersom du tror at du har netthinneløsning bør du 
oppsøke øyelege samme dag. Går du via fastlege, 
er det viktig med en hastehenvisning slik at en 
spesialist kan undersøke øyet så fort som mulig. 

Noen opplever ikke de klassiske symptomene på 
netthinneløsning, men kan f.eks. føle at de plutselig 
har fått tåkesyn, og at noe er galt med øyet.  
Uansett er det viktig å oppsøke lege raskt. 

Kilder: nhi.no og Blindeforbundet

PÅ BEDRINGENS VEI: Line Victoria 
Husby ble hasteoperert etter å ha  
fått påvist netthinneløsning.  
FOTO: linevictoriahusby/Instagram
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Å
rets vår- og sommermote 
favner bredt. Fra de sofisti-
kerte svarte 50-talls i 
cateye-fasong til 70-tallsin-

spirerte former i minimalistisk metall, 
med lekre detaljer og graderte glass. 
Og gjerne med farger som rosa, grønt 
og blått i glassene. Vi ser også mye 
tidløse jordtoner, hvitt og offwhite på 
innfatningene.

Med noen unntak er solbrille-
trenden nå ganske lik for kvinner  
og menn. For eksempel henger 
pilotbrillen fortsatt med. Det er  
en klassiker som finnes i mange 
modifiserte former og materialer. 

Du kan også finne din favoritt-
brille i butikken og få satt solbrille-
glass med din egen synskorreksjon 
i disse. Dette gir en enorm fleksibi-
litet og mulighet til å skreddersy en 
løsning helt etter smak og behov.

 
Dyrt eller billig?
Ifølge optikerne vil glass i rimelige 
solbriller beskytte like godt mot 
UV-stråler som de i dyre solbriller, 
så lenge glassene er CE-godkjente. 

 – Briller som ikke tilfredsstiller 
kravene til CE-merkingen, kan være 
farlige og må unngås. Hvis brillene 
ikke har skikkelig UV-beskyttelse, 
vil øynene dine absorbere mer 
UV-stråling enn om du ikke hadde 
brukt solbriller i det hele tatt, med 
påfølgende økt risiko for skader, 
sier produktsjef Arne Aasrud hos 
Specsavers.

Men om glassene er CE-god-
kjente, er da dyre briller egentlig 
bedre enn de rimelige?

Dyrere solbriller kan ha bedre pass-
form, høyere komfort, bedre ripemot-
stand, polariserende effekt og bedre 
holdbarhet, ifølge Aaserud. 

Solbrillenes funksjon
 – Hvor viktig er egentlig solbriller? 

 – Hovedfunksjonen er å blokkere 
ut skadelige UV-stråler, redusere 
blending og øke synskomforten. 
Solbriller med UV-beskyttelse, som 
i tillegg dekker godt på sidene, 
beskytter øynene mot skader og 
reduserer risikoen for utvikling av 
øyesykdommer som macula dege-

Stilig og smart  
i solveggen
Fargesterkt eller jordnært. Klassisk, retro eller sporty. 
Årets mote har noe for enhver smak. Men det er viktig 
at glassene er kvalitetsmerket, uten at det betyr at de 
må være dyre av den grunn.

Årets solbrilletrender:

Tekst: Gro Kristin Hære  Foto: NTB, produsentene

nerasjon og grå stær, forklarer 
fagsjef Trine Johnsen i Specsavers.

 – Et fellestrekk for en rekke 
øyesykdommer og -lidelser er at 
man får redusert kontrastsyn og blir 
plaget med blending. Solbriller og 
mer spesialtilpassede filterbriller 
brukes i disse tilfellene til å redu-
sere plager med lysømfintlighet, 
samt forbedre kontrastsyn.

Macula degenerasjon, grå stær, 
grønn stær, diabetes relatert 
øyesykdom (diabetes retinopati), 
keratokonus og veldig tørre øyne 
(Sjøgrens syndrom) er noen eksem-
pler på øyesykdommer hvor filter-
briller kan bidra til å bedre kontrast- 
syn og reduksjon av plager med 
blending. Med en diagnose på 
lysømfintlighet eller blendings-
plager relatert til en øyesykdom, 
kan man i enkelte tilfeller få dekket 
utgiften til filterbriller fra NAV.

 
Forskjeller på filtre
Filtre kommer i forskjellige farger og 
mørkhetsgrad. Som tommelfinger-
regel sier man at glass med mørke 
filtre brukes ute, mens lyse filtre er 
ment til innebruk eller i skumring. 

De filterfargene som brukes mest 
for svaksynte er gule, oransje, røde 
og brune filtre. Felles for disse er at 
de blokkerer ut noen bølgelengder 
slik at kontrasten i omgivelsene 
forbedres, og lys som virker forstyr-
rende, reduseres. l
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Ta vare på 
solbrillene

Her er noen tips for gode 
solbrillevaner:

• Oppbevar dem i et etui eller 
annen emballasje når de ikke 
er i bruk.

• Legg aldri brillene fra deg med 
glasset vendt ned, fordi det kan 
føre til glassene skrapes opp.

• Unngå å sette brillene på 
toppen av hodet, da dette kan 
føre til spenn i glassene. Dess-
uten kan ulike hårprodukter 
skade plastmateriale.

• Ikke utsett brillene for høye 
temperaturer. Om du for eksem-
pel lar dem ligge på dashbordet 
i bilen, kan det oppstå flass-pro-
blemer på glass og innfatning.

• Skyll brillene i ferskvann der-
som du er ved sjøen og får salt-
vann på dem. Saltet kan ripe.

• Hold brillene rene og frie for 
fett og annet smuss. Ikke bruk 
svært varmt vann, sterke såpe-
midler eller papir/filler som kan 
lage riper. Bruk gjerne egnet 
brillespray eller våtservietter be-
regnet for solbriller. Tørk med 
pusseklut for briller eller et mykt 
håndkle som ikke loer.

Vårsol: Deilig  
å kjenne solen 
varme. Men 
husk å beskytte 
øynene med 
CE-godkjente 
solbrilleglass.

Klassisk fasong med mørke glass 
og sort, slank ramme fra Converse  

(kr 1595, Specsavers).

Firkantet stålramme med rosa glass 
fra Marc Jacobs (kr 1995, Specsavers).

Ramme i terrakotta og lys fersken  
med matchende gradering i glassene 

fra Luxe (kr 1795, Specsavers).

Pilotbrillen er evig aktuell,  
Ray-Ban (kr 1615, Krogh Optikk).

Klassisk modell med rundere glass,  
Gant (kr 1995, Specsavers).

Kombinasjonen mørke glass og  
hvit innfatning fra Harp Seal Sun  

(kr 795, Specsavers).

Kule bilder med gule glass fra  
Chimi (kr 400, Get Inspired).

 Cateye-fasong med trendy, hvit ramme 
fra Celine (kr 3050, Krogh Optikk).

Dyrisk retroinnfatning  
fra Saint-Laurent  

(kr 2825, Krogh Optikk).

Sportsbrille som dekker godt fra 
Oakley (kr 2408, Krogh Optikk).
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N
oen unghunder og valper flyttet inn i Norges 
Blindeforbunds anlegg i Ås kommune syd for 
Oslo 21. desember. Samme dag kom forvent-
ningsfulle fôrverter og hentet sine små 

firbente, nye venner. Snakk om fine julegaver!
I januar begynte Veiviseren å ta store deler av det 

innvendige anlegget i bruk. Selv om det er en del som 
gjenstår, er det også mye som er på plass. Rommene 
til hundene er ferdige, og her har de kommende fører-
hundene stor og deilig boltreplass. Kjøkken, vaskerom 
og grovkjøkken er også ferdigstilt. 

Nye valpekull ventes i april/mai – og det passer bra, 
siden noe av det som ikke er helt ferdig er føde- og 
barselrommet. Her gjenstår blant annet interiør.

Utvendig gjenstår det fremdeles en del, slik som 
ferdigstillelse av carport, sykkelbod, panel på bygget 
og gjerder rundt eiendommen. Når telen går, vil det 
også bli ordnet med fine grøntarealer og beplantning.

På førerhundskolen gleder de seg til alt står ferdig. 
Og nå som pandemien er på hell, regner vi med at det 
går raskt. Akkurat når den offisielle åpningen vil være, 
gjenstår ennå å se – så vi venter alle i spenning. l
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Hundeskolen har flyttet inn
Hundeskolen Veiviseren flyttet inn  
i splitter nytt anlegg rett før jul, og  
en viktig milepæl ble nådd. 
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S
olberg-regjeringen gjorde  
i sin tid massive kutt i 
støtten til barnebriller, som 
førte til at mange familier 

ikke lenger fikk dekket brilleutgif-
tene til barna sine. Hovedregelen er 
at familier kun får støtte til briller 
dersom det er i behandlingsøyemed.

Før forhandlingene med SV valgte 

regjeringen i sitt budsjett å ikke 
legge inn mer penger til barnebrille-
ordningen. Finansministeren Trygve 
Slagsvold Vedum begrunnet dette 
med behov for mer tid til å finne  
en permanent løsning, og det rakk 
ikke regjeringen å få til de to ukene 
som Ap og Sp arbeidet med 
budsjettet i Hurdal.

Seier i brillesaken
Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstre-
parti ble til slutt enige om neste års statsbudsjett. En  
av Blindeforbundets kampsaker, det at barn skal få 
brillene de trenger for å se godt, vant fram.

Kuttet i brillestøtten for barn reverseres

Feiring: Forbundsleder Terje André 
Olsen tok med kake til SV-leder 
Audun Lysbakken og nestleder Kirsti 
Bergstø som takk for at de sikret  
mer penger til barnebrillestøtten.

Tekst og foto: Norges Blindeforbund

Men etter forhandlingene med SV 
har regjeringen snudd. Det er nå 
bestemt å bevilge 220 millioner 
kroner til å gjeninnføre ordningen 
med brillestøtte for barn slik den 
var før Solberg-regjeringens kutt. 
Hvordan dette blir i praksis, vet vi 
først mer om til sommeren.

– Det er tydelig at SV har tatt på 
alvor de mange stemmene som har 
sagt at dette er viktig. Dette er en 
gladnyhet for oss, sier forbunds-
leder Terje André Olsen i Blinde-
forbundet. – Og vi i Blindeforbundet 
jobber videre for å sikre at alle barn 
som trenger briller, får det dekket 
av staten. l 



Storsjarmør: Silje 
Antonsen har fører-
hunden Juno. Hun 
kaller ham Mangle-
ruds Don Juan.
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Førerhund – venn og hjelpemiddel:

Juno er Siljes 
lykkepille

Å miste synet var en stor sorgprosess for Silje.  
Så kom Juno inn i livet hennes.

Tekst: Gry Thune  Foto: Astrid Waller

Leken hjelper: Livet før og etter 
Juno er som natt og dag, mener 
Silje. – Å se ham glad – ingenting 
er bedre enn det, sier Silje. V

i møter Silje Antonsen i 
Oslo sentrum. Den brune 
labradoren som sitter ved 
beina hennes, reiser seg og 

logrer ivrig med en gang han vies 
oppmerksomhet.

– Han er litt ivrig til å være fører-
hund, men for meg passer han 
perfekt, sier Silje og ler.

Hun som før murte seg inne, er 
ikke lenger redd for å gå ut. «Finn 
vei», sier Silje, og Juno går en av 
rutene han er lært opp til å gå. Ser 
han en anleggsmaskin, går han 
utenom. Kommer det en trapp, 
stopper han opp for å markere at 
hun må passe på.

– Det er kjempekult. Det kjennes 
veldig trygt å gå med ham. Nå 
skjønner folk at jeg ser dårlig også 
og tar mer hensyn. 

Klarte ikke å redde synet
Høsten 2018 satt Silje Kristin 
Antonsen hjemme på Manglerud 
i Oslo, nedbrutt og fortvilet etter en 
vår og sommer der hun hadde vært 
innlagt på sykehus. Hele sitt liv 
hadde hun kjempet med kroniske 
sykdommer, med diabetes – og med 
en genfeil som ga kronisk beten-

Førerhund-
fakta

En godt opplært førerhund 
gir blinde og sterkt svaksynte 
muligheten til å bevege seg 
trygt rundt.  
   Hunden vil lede den syns-
hemmede utenom hindringer, 
sånn som en gren i hode- 
høyde eller en åpen dør på 
en varebil. Den markerer  
fortauskanter ved å stoppe, 
og vil på kommando søke til 
døren, fotgjengerfeltet, trap-
pen, heisen eller et mistet 
nøkkelknippe.  
   Cirka 300 personer i Norge 
har førerhund. Norges Blin-
deforbund har to førerhund-
skoler og leverte ut  
17 førerhunder i 2021.

nelse i bukspyttkjertelen. At kjer-
telen som produserer insulin og 
regulerer blodsukkeret var betent, 
forverret diabetessykdommen 
betraktelig. På sikt ville det gi 
henne svekket syn.

Etter flere års kamp hadde hun 
fått innvilget transplantasjon av ny 
bukspyttkjertel. Operasjonen var 
ikke uten risiko, men med en ny, 
fungerende bukspyttkjertel ville 
hun ikke lenger ha diabetes.  
Håpet var at også synet ville  
stabilisere seg.

Ei uke etter operasjonen var 
formen god og Silje euforisk. Hun 
hadde ikke lenger sykdommen som 
hadde styrt hele livet hennes!

Så ble hun dårligere enn før 
operasjonen. Synet fortsatte å bli 
dårligere – og Silje forsto at opera-
sjonen hadde kommet for sent til 
å redde det.

Nå var hun nærmest blind. Det 
lille hun så, var som å se gjennom 
et sugerør. Det var sånn cirka da en 
supersosial og over snittet livsglad 
type kom inn livet hennes.

– Han er egentlig på slanker’n sier 
Silje og gir Juno enda en godbit.

– Å få den glade hunden tar 
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brodden av angsten. Du tvinges til 
å være til stede her og nå. Å se ham 
glad – ingenting er bedre enn det.

Blogget om hverdagen som syk
Vi tar et tilbakeblikk til. I 2014 startet 
Silje bloggen  siljeantonsen.com. 
Hun skrev om hverdagen som 
kronisk syk, om ikke lenger å kunne 
stå i jobben som avdelingsingeniør 
og å bli ufør i en alder av 33 år.

Kjæresten: Sten er en 
annen av Siljes støtte-
spillere. Her er de på 
tur med Juno.

Ukebladet Tara nominerte henne til 
Årets  modigste kvinne det året.

Det var da hun innså at transplan-
tasjonen ikke kom til å gi henne det 
nye livet hun hadde drømt om, at 
hun tok den tunge beslutningen om 
å legge ned  bloggen.

«Å dele er å dvele», skrev hun 
i det siste innlegget. Hun som 
hadde kjempet i så mange år for 
å få operasjonen, ville nå prøve 

å forsone seg med at den kom for 
sent til å redde synet. Hun ville 
prøve å gi slipp på det som hadde 
vært og pusle på plass den nye 
hverdagen. Se framover, ikke 
bakover.

– Den store drømmen min er  
å komme tilbake i arbeidslivet.  
Å få bidra.

En firbeint venn og hjelper
Det var da hun var på rehabilitering 
på Catosenteret at noen foreslo for 
Silje at hun kanskje kunne hatt god 
hjelp av en førerhund. 

Tanken hadde aldri streifet  
henne, hun trodde at man måtte 
være helt blind for å få førerhund. 
Hun hadde aldri hatt hund før, men 
nå sendte hun en  søknad til NAV. 
Hun var et tvilstilfelle sa de, siden 
hun fortsatt hadde det som  kalles 
restsyn. Men etter en omfattende 
synsutredning fikk hun tilkjent  
en førerhund fra Lions Førerhund-
skole.

Juno var fortsatt under utdannelse 
og hadde ennå ikke bestått 
eksamen da de to skulle ta en 
første prøvetur sammen. 

– Jeg var livredd for å falle, men 
bestemte meg for å gå «all in». Det 
gikk som bare det.

Hun smiler før hun igjen blir 
alvorlig.

– Det har vært en kjempesorg 
å miste synet. Jeg kan  miste mye 
annet i livet, men ikke det, har jeg 
tenkt. Så fikk jeg Juno. 

Hun titter ned på ham der han 
ligger rolig ved beina hennes.

– Nå føler jeg meg naken uten Juno. 
Han er veldig godt selskap. Han 
oppfører seg helt annerledes når han 
er på jobb. Da er han i jobbmodus. 
Hjemme, derimot, i fri dressur, gjør 
han stort sett som han vil. Han er 
«B-menneske» og må vekkes, men er 
like blid. Og trolig har han det største 
utvalget av hundeleker i hele Oslo. 
Han elsker å gå i dyrebutikker. Da 
glemmer han at han er på jobb, sier 
Silje lattermildt. l
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FISKEN TEMA

MATTEL-
DUKKE

BABY-
LEKE

SPILL-
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FOR-
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INVI-
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STENGE

SYKKEL-
LØP

SMER-
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MAT-
GLAD

PERSON

STARTE

FLIT-
TIG
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SAFT
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NET

FARGE

SPORT

KON-
KUR-

RERER
MANNS-
NAVN

ILTERT
DYR

FORBRY-
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PLASSER

KARTBOK

ARTIST

VIA

BLÅSER

SMYKKE-
STENEN

BÆRE-
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ELTER

HELG-
ENBILDE

GLATT

SINT

GI RÅD

NARKO-
TIKUM

HASTE

PROFIL

EN LIND-
FORS

LØSULL

BALJEN

BAK DO

SKOLE-
VÆR-
ELSE

FLIRE

HELLER

JORD-
STYKKE

HYGGE TØRR-
LEGGER

Blåmeis

Alt om syn   

Kryssord

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: 15. mai 2022

Send inn og 
VINN BOK!
Vi trekker tre heldige vinnere av boken 
«Ikke ta Haiku!» av Beate Winther.  
Den handler om gutten Miko og fører-
hundvalpen Haiku, og egner seg for 
både små og store leseglade i familien.
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For ei dame!
Det finnes mange rause og herlige mennesker. Blindeforbundet hadde 

gleden av å møte ett av dem, nemlig Aase Jevanord.

Portrett av et medmenneske

Stor gave: Aase Jevanord (97) 
ønsker ikke å si så mye om den 
rause gaven hun og hennes 
avdøde mann, Egil, har gitt til 
Blindeforbundet. Hun vil mye 
heller snakke om hvor takk-
nemlig hun er for det gode livet 
hun har hatt.

Tekst: Kari Frantzen  Foto: Jarle Tidemann
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H
vor gammel er du? 29? Aase Jevanord ser på 
meg over det pent dekkede bordet. Jeg liker 
henne umiddelbart. Både fordi hun nettopp 
trodde jeg var 20 år yngre enn jeg er, men 

mest fordi Aase er et godt menneske å være rundt. Det 
er noe med måten hun snakker på; rolig, hun tar pauser 
og lener seg fremover for å lytte til hva jeg sier. Jeg får 
en tanke om at Aase gir plass til andre, at hun er raus 
– på så mange måter.

Vi har tatt henne med til Losby Gods som takk for en 
gave hun har gitt. En gave på to millioner kroner! Da vi 
så summen som hadde kommet inn på konto, måtte vi 
ringe henne for å sjekke om hun virkelig ga Blinde-
forbundet så mye penger? Eller hadde hun skrevet et 
null for mye? Nei da, det var riktig, det, bekreftet Aase.

– Egil og jeg ble tidlig enige om å gi bort penger. 
Luftambulansen reddet livet vårt i en alvorlig bilulykke 
for mange år siden, så fikk jeg grønn stær for seks år 
siden og Egil fikk dårlig hørsel. Da var det naturlig å gi 
til Norsk Luftambulanse, Hørselshemmedes Landsfor-
bund og til dere, sier Aase.

Til sammen ga ekteparet bort seks millioner kroner. 
Dette er store gaver, som vil bety mye for mange. 
Likevel virker Aase så liketil, så sky for skryt og store 
ord. I stedet sier Aase takk. Hun takker for at vi har tatt 
henne med til Losby Gods. Hun har gledet seg. Her har 
hun vært i bryllup og her feiret hun sin 75-årsdag. Hun 
takker for måltidet, for laksen med sandefjordsmør og 
sjokoladefondanten som smelter i munnen. 

– Jeg kom fra et fattig hjem – eller fattig og fattig. Det 
var fattig, men godt, sier hun.

Moren hennes ble enke da Aase var ti år. Hun jobbet 
hardt, og selv om de ikke hadde stort, så ga moren henne 
en god og trygg barndom i huset deres på Strømmen. 
Aase var enebarn, og da livsoptimisten Egil Jevanord en 
sankthansaften bød opp til dans på Robsrudhaugen, var 
det gjort. Han flyttet etter hvert inn hos Aase og moren, 
og etter seks år som kjærester giftet de seg.

– Da vi flyttet til et nytt hus på Lørenskog, tok vi mor 
med. Mor bodde med oss til hun døde. Hun og Egil kom 
godt overens. Det var aldri et vondt ord mellom dem, og 
kjeftet jeg på ham, så var’a bortpå meg.

Hun humrer og ser på meg over bordet. Selv om hun 
ikke kan se meg klart, så søker hun øynene mine med 
blikket sitt.
 
Aase sier hun har mye å være takknemlig for. Hun 
hadde 70 gode år med Egil, de hadde lite bekymringer, 
de hadde gode jobber og de reiste verden rundt.

– Dessverre fikk vi aldri barn. Det ble ikke sånn.  
I stedet reiste vi. Vi har vært i Australia, på Hawaii,  

i Karibia og i alle land i Europa, unntatt Grønland og 
Island, forteller hun.

– Men vet du, at jeg visste ikke at vi hadde så mye 
penger, jeg. Vi har jo alltid hatt det vi har trengt, og Egil 
viste meg jo bankkontoen vår, men jeg trodde ikke det 
var så mange nuller.

– Kanskje du skal gjøre litt stas på deg selv, da, Aase. 
Unne deg noe, sier jeg. 

Hun rister på hodet.
– Nei, det er liksom ikke helt meg.
Jeg ser på henne, på den mørkegrønne blusen og 

smykket i halsen, en blomst i gull, som hun har arvet 
etter moren sin. Aase er 97 år, helt klar i hodet, og 
foruten en kranglete hofte og vondter i noen ledd, er 
hun ved god helse. 

På sykehjemmet hvor hun bor, tar de godt vare på 
henne, men siden de andre beboerne har større pleie-
behov enn henne, har hun ikke hatt noen å prate med 
de siste to årene. Det har ikke vært så lett. Inntil for 
kort tid siden. Da flyttet en 98 år gammel dame inn på 
avdelingen. Klar i toppen og lett i steget.

– Hun er helt utrolig, sier Aase og smiler håpefullt.
– Du trenger bare én, sier jeg. – Én er så mye mer enn 

ingen å snakke med.
– Ja, det er sant, sier Aase.
Så sier hun takk. Igjen. Men det er vi som skal takke  

– for den rause gaven, og for gleden over å ha møtt en 
så herlig dame. l

Fant tonen umiddelbart: Aase og Blindeforbunders utsendte 
hadde en koselig middagsprat på ærverdige  
Losby Gods i Lørenskog.



28 Alt om syn   

Fride Farestad Spakrud fikk påvist keratokonus, en 
øyesykdom som ikke er uvanlig for mennesker med 
Downs syndrom. Vellykket behandling og nye 
brilleglass har gitt henne bedre syn, og nå satser den 
spreke 20-åringen videre på sin store lidenskap.

Tekst: Hilde Greve Mo/May Britt Haug  Foto: Jørgen Juul

Jeg er en stjerne! Slik beskriver 
Fride Farestad Spakrud seg selv, 
og det med god grunn. Hun 
skinner virkelig som en stjerne 

når hun tar på seg sin glitrende 
paljettdrakt, og spretter grasiøst 
rundt på gulvet med et stort smil 
rundt munnen.

Født i Paris
Fride ble født i «Lysenes by», Paris. 
To dager senere styrtet to passa-
sjerfly inn i World Trade Center 
i New York og snudde verden på 
hodet. At det for tidlig fødte barnet 
hadde Downs syndrom var det 
ingen som visste om.

– Det var noen voldsomt heftige 
dager, så det at hun hadde Downs 
syndrom kom helt i bakgrunnen, 
forteller Frides mor Tone Farestad.

Ikke bare ble Fride født for tidlig, 
men hun hadde også en innsnevring 
på tarmen, og måtte opereres  
i full fart. 

Operasjonen gikk heldigvis bra, og 
etter to år i Frankrike flyttet familien 
tilbake til Norge.

I full aktivitet
Fride går siste året på Sandvika 
videregående skole. Mesteparten 
av fritiden bruker hun på rytmisk 
sportsgymnastikk. 

Interessen og talentet er så stort 
at hun konkurrerer på internasjo-
nalt nivå.

– Det som er så moro med sports-
gymnastikken er at jeg kan vise 
hvem jeg er, sier Fride, og forklarer 
at det å føle musikken og rytmen 
i kroppen er en sentral del av denne 
idretten. 

Fride elsker også jobben sin på 
Kiwi i nabolaget. 

Her setter hun på plass varer 
i butikken, og på lageret presser 
hun pappen. 

– Kollegaene kaller meg for papp-
dronningen, sier Fride og smiler.

Fikk påvist øyesykdom
Fride har brukt briller fordi hun er 
langsynt. 

På en vanlig synssjekk i 2019 
mistenkte optikeren at hun hadde 
keratokonus, en diagnose som 
senere ble bekreftet på det ene øyet 
etter undersøkelse på Ullevål 
sykehus.

Keratokonus er en progressiv 
øyesykdom. Hornhinnen (kornea) 
endrer form og blir mer kjegle-
formet, og etter hvert blir den 
tynnere. 

Sykdommen opptrer og utvikler 
seg ulikt fra person til person, og 
den ene hornhinnen er som regel 

Keratokonus blant personer med Downs syndrom

Fride lar seg 
ikke stoppe
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mer påvirket enn den andre.  
Dette er årsaken til at man ikke 
alltid oppdager sykdommen selv 
før det har gått litt tid.

Fride forklarer at hun merket at 
det var ubehagelig for øynene å bli 
utsatt for sterkt lys, noe som kjen-
netegner nettopp denne 
sykdommen.

Ikke alene, viser ny studie
Ny forskning viser at flere nord-
menn har øyesykdommen kerato-
konus enn først antatt. Videre har 
30 ganger så mange med Downs 
syndrom diagnosen, sammen-
lignet med resten av befolkningen.

Talent: Fride Farestad 
Spakrud har øyesyk-

dommen keratokonus, 
uten at det hindrer 

henne i å drive med 
rytmisk gymnastikk på 

internasjonalt nivå.

Dette er keratokonus
X Sykdom i hornhinnen som  
påvirker syn og øyehelse. Horn-
hinnen blir tynnere og ujevn, 
noe som kan gi kompliserte 
brytningsfeil som kan være van-
skelige å korrigere med briller 
og vanlige kontaktlinser. 
X Den ene hornhinnen  
er som regel mer påvirket  
enn den andre og dette er  
årsaken til at man ikke alltid 
oppdager sykdommen selv før 
det har gått litt tid. 
X Normalt starter sykdommen  
i 15- til 25-årsalderen. I de fles-

te tilfeller stanser utviklingen 
opp i voksen alder. 
X Årsaken til at noen utvikler 
keratokonus er ikke kjent, men 
i noen tilfeller kan det være  
arvelig betinget.  
X Det blir anslått at 1:2000 per-
soner i den generelle befolknin-
gen får konstatert sykdommen. 
X 30 ganger så mange med 
Downs syndrom har diagnosen.  
X Keratokonus kan ikke kureres, 
men det finnes behandling som 
kan begrense eller stoppe  
utviklingen.
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Overlege, forsker og universitets-
lektor Olav Kristianslund ved Oslo 
universitetssykehus Ullevål sier det 
ikke finnes et klart svar på hvorfor 
keratokonus er overrepresentert 
i denne gruppen. Han sier også  
at det kan være vanskelig å 
oppdage sykdommen hos 
mennesker med Downs syndrom, 
både fordi de ofte har en høyere 
smerteterskel enn andre, og fordi 
de kan synes det er utfordrende å si 
ifra om at de har vondt.

 Dette kan bety at det er høye 
mørketall for hvor mange som har 
keratokonus i denne gruppen. Det 
er derfor viktig at mennesker med 
Downs syndrom får sjekket synet 
jevnlig, og at terskelen bør være lav 
for å henvise til bildeundersøkelse 
av hornhinnen. 

Operasjon og nye briller
Fride måtte gjennom to runder med 
behandlingsmetoden corneal 

collagen cross-linking (CXL). En av 
operasjonene gikk av stabelen på 
selveste valentinsdagen, husker 
Fride, som syntes dette var litt stas.

Hun hadde det som plommen i 
egget etter operasjonen, der hun 
fikk slappe av hjemme på sofaen 
med godt stell fra familien.

– Da fikk jeg Nugatti og to is, 
forteller hun fornøyd.

Frides mor Tone skryter av øyeav-
delingen på Ullevål og oppfølgingen 
de får derfra. Hun bekrefter at synet 
til Fride har bedret seg etter 
behandling og nye brilleglass. Frem-
over skal Fride til jevnlig kontroll 
hos optikeren. 

– Nå merker jeg at hun kan lese 
hvilken buss som kommer mot oss, 
og det kunne hun ikke for en liten 
stund siden.

Neste år venter det nye utfor-
dringer i arbeidslivet for Fride, og 
planen er etter hvert å få seg egen 
bolig. l

Effektiv 
behandling

Ved øyesykdommen kerato-
konus benyttes behandlings-
metoden corneal collagen 
cross-linking (CXL), også kalt 
kollagen kryssbinding. 
Metoden kombinerer bruk av 
øyedråper med B-vitamin og 
bestråling med UV-lys. 
Effekten er en herding eller 
forsterking av hornhinnen, noe 
som kan stoppe utviklingen av 
sykdommen og forhindre 
videre synssvekkelse. Hos de 
fleste holder det med én 
behandling pr. øye, men i noen 
tilfeller må ny behandling til, 
fordi utviklingen ikke har 
stoppet helt opp.

Gode resultater: Tone 
Farestad gleder seg 
med datteren over at 
behandling og nye 
brilleglass har gitt 
Fride et bedre syn.



Marta er pensjonert 
kantinemedarbeider og 
elsker å gå på turer med 
venninner og naboer. Men 
plutselig orket ikke bena 
lengre, og hun måtte si nei 
til mange opplevelser. Det 
tæret på humøret og hun 
følte seg ensom. Marta 
hadde prøvd nesten alt, 
før en eldre dame i nabo-

oppgangen 
kom på 
kaffebesøk 
og fortalte 
henne 
om kost-
tilskuddet 
Wonder 

Legs, en tablett basert på 
furubark og vinblader. 
Marta hadde prøvd så mye 
forskjellig, så hun var litt 
skeptisk - men håpet om 
å leve aktivt og få gleden 
tilbake var større en tvilen. 

Overskudd og livsglede
-Jeg er lykkelig for at 
jeg begynte å ta Wonder 
Legs. I dag slipper jeg å 
tenke på at det skal være 
et problem å dra på turer 
med gamle venninner, 
eller om jeg klarer å gå i 
trapper. Venninnene mine 
sier de har fått den gamle 
humørsprederen Marta 

tilbake igjen, og det er jeg 
glad for. 

Mer vitalitet - 
tablett for tablett
Naturens store utvalg av 
planteekstrakter er kilden 
til New Nordics produkter. 
Mer enn en trededel av 
jordens plantearter er truet 
med utslettelse - planter, 
som muligens inneholder 
ukjente stoffer. Dette er 
grunnen til at New Nordic 
er med på å beskytte 
truede planter og frukter i 
regnskogen i Asia. 

Wonder Legs fås kjøpt 
direkte på newnordic.no, 
eller i en helsekost nær deg.

Bestill Wonder Legs i dag 
å få den hjem i postkassen!

Fås også kjøpt der du 
kjøper helsekost!

Kundeservice: 69 25 73 00

Få 20% rabatt hver gang! 
Bestill abonnement på 

www.newnordic.no

Wonder Legs™ tabletten hjelper deg å opprettholde en normal 
funksjon av vener og kapillærer. Den unike kombinasjonen av 
bioaktive næringsstoffer i hver tablett lindrer følelsen av trette 
ben, som man får etter å ha stått eller 
sittet i lang tid. 
De svenskproduserte tablettene 
inneholder ekstrakter fra fransk mari-
tim furubark, rødvinsblader og svart 
pepper, samt vitamin C. Fransk maritim 
furubark hjelper med å opprettholde en 
normal venøs funksjon, og C vitamin 
bidrar til å opprettholde en normal 
produksjon av kollagen og en normal 
funksjon av blodkar.

DERFOR ER WONDER LEGS™ SÅ BRA!

Undersøkelser av 
furubark fra områder 
rundt middelhavet

Forskere har testet de 
naturlige planteforbindel-
sene fra furubark i mer enn 
200 undersøkelser. 27 av 
dem er spesielt testet for 
virkning med hensyn til å 
støtte oppunder funksjonen 
til vener og kapillærer.

www.newnordic.no

Online Store



St. Olav EyeClinic tilbyr Valeda
lysbehandling ved klinikkene 

våre i Tønsberg og Oslo.

www.stolaveyeclinic.no

VALEDA LYSBEHANDLING
mot tørr AMD

www.stolaveyeshop.no

✆ 92 97 37 90
post@stolaveyeclinic.no

Besøk vår nettbutikk for informasjon 
om hjelpemidler og produkter knyttet
til øyehelse og behandling.

ØYEBEHANDLING
ved hjelp av lys

Lysbehandling fra
Valeda er et nytt
og innovativt 
behandlingstilbud 
for deg med øye-
sykdommen AMD.

Valeda lysbehandling
er godkjent i EU som 
medisinsk behandling.
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