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Både bestemor 
og baby kan ha 
grå stær
A

lle får grå stær, bare de blir 
gamle nok. Det begynner i 
40-årene. Da blir det mye 
snakk om syn. Langsyntbriller 

er en selvsagt del av «bordpynten» og 
plutselig er det meste så mye vanskeli-
gere å lese på nært hold. Armene blir 
ikke lange nok. «Det er forstadiet til grå 
stær», sier jeg gjerne til vennene mine. 
«Øyelinsen mister sin elastisitet». De 
fleste over 70 år har grå stær, eller 
katarakt som det heter, i noe grad. 
Men at babyer har det, er ikke så 
vanlig. To dager etter at Sigve ble født, 
oppdaget legen at det var noe galt 

med øynene hans. Fire uker senere lå 
han på operasjonsbordet og fikk satt 
inn kunstige linser. Sigve kunne vært 
blind, men heldigvis gikk det ikke sånn. 
I Norge har det blitt gjort forsøk de 
siste årene med å operere barn mens 
de er bare noen uker gamle. Nå er tiden 
kommet for å gjøre en vitenskapelig 
dokumentasjon av hvilken effekt disse 
operasjonene har hatt.
Vårt mål er at ingen skal behøve å 
miste synet unødvendig. Og faktisk 
gjør forskerne så store fremskritt at vi 
tror det en dag vil være mulig at ingen 
behøver å bli blinde. 

Mia Jacobsen 
Informasjonssjef i Norges 
Blindeforbund
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Erik Rosseland om det stille        tabuet:
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Da Erik Rosseland mistet synet, havnet han i et sosialt mørke.  
Det tok tid, men til slutt fant han veien ut selv.
Tekst: Lars O. Gulbrandsen  Foto: Morten Eik og private bilder

H
an husker den spesielle 
nyttårsaftenen, som om 
rakettene nettopp var blitt 
skutt opp. Tre år tidligere 

hadde diabetes-sykdommen gjort at 
Erik Rosseland (55) var blitt helt blind, 
og nå befant han seg på besøk hos 
gode naboer. Da klokken var slagen 
midnatt, kom rare lyder ut av mun-
nen: Han stammet på hver eneste 
bokstav.

– En psykolog hjalp meg med å sor-
tere tankene etter den sterke reaksjo-
nen jeg hadde fått, og måten jeg inntil 
da hadde reflektert på. Ingen av oss 
tenker vel daglig på hvor avhengige vi 
er av de forskjellige sansene våre. Selv i 
perioder under alle operasjonene hvor 
jeg var blitt helt blind, var det liksom 
utenkelig at jeg ikke skulle få synet 
tilbake. Men bitterhetens vei er en 
sidegate. I stedet lærte jeg å tenke 
over hvordan er det jeg vil at jeg skal 
fremstå. Hva kan jeg gjøre noe med, og 
hva kan jeg kreve av andre? 

Ingen instruksjonsbok
Diabetes 1-sykdommen førte til at 
Erik gradvis mistet synet. Mannen 

som hadde vært kaptein på Stabæk 
håndballs elitelag, klarte en dag ikke 
å ta imot ballen. I 2007 ble han funk-
sjonelt blind. 

– Det tok lang tid før erkjennelsen 
kom. Samfunnet har ikke laget noen 
instruksjonsbok i hvordan man skal 
takle alle de forvirrede tankene i 
hodet; som hvordan kommunisere 
med sine nærmeste og at man føler 
seg så ensom i verden. Da min eks-
samboer og jeg omsider fikk tilbud om 
familiesamtale, var det for sent til å 
redde forholdet. Jeg husker tilbake på 
denne perioden som veldig vanskelig, 
og nøkkelen til å komme videre var da 
jeg endelig fikk snakket med en 
ekspert.

Erik sitter engasjert på kanten av 
stolen og ser på meg mens han snak-
ker. Han ser ingen begrensning for alt 
han kan få til; det er det omgivelsene 
som i så fall gjør.

– Folk blir ofte overrasket over hvor 
få hjelpemidler som skal til for at en 
blind kan utføre veldig mange ulike 
jobber. Da er det dumt at vi må bruke 
så mye energi på å være kasteball 
mellom trygdekontoret og arbeids-

Erik Rosseland om det stille        tabuet:

OSS TO: – Hilus og 
jeg går turer hele 
tiden. Han gjør at 
jeg må være ute og 
må være sosial, 
sier Erik Rosseland.

– Jeg taklet å bli 
blind, men visste 
ikke at jeg skulle  
bli så ensom 
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formidlingen. Ofte synes jeg at de 
registrerer det jeg sier, fremfor å 
lytte til det samme.

– I boka «Nytt syn på livet» er du 
på fjelltur med forfatteren, som er i 
tvil om han kan kommentere den 
fine utsikten. Kan vi seende være 
for redde i forhold til nærtagenhet?

– Jeg liker aller best når folk 
betrakter og godtar meg som et helt 
vanlig menneske – noe jeg jo er – og 
sier det som er naturlig for dem. Jeg 
er på et hotell på Beitostølen seks 
ganger i året, og der bryr de seg ikke 
om at jeg ikke ser. Jeg blir liksom 
inkludert på en annen måte. Selv 
har jeg ingen problemer med at folk 
sier «Vi ses!» til meg, for da svarer 
jeg bare: «Det er dine ord!»

– Fra spøk til alvor: Du skulle vel 
ønske at du hørte dette mye oftere, 
med tanke på hvor mye du er 
alene?

– Ja, jeg føler ofte at det er jeg som 
må ta kontakt. «Vi ringes,» sier noen. 
«Når da?» spør jeg. Da jeg fikk synsut-
fordringene, mistet jeg nesten alle 
håndballvennene mine samtidig. 
Men jeg er glad for naboskapet. Jeg 
har hatt to-tre dramatiske følinger 

som følge av sukkersyken, og da har 
den hjelpen vært avgjørende.

Hilus kom med håp
Vi møter Erik i hans leilighet på 
Østerås i Bærum. Innenfor døren 
venter også labradoren Hilus (6), 
som i 2013 kom logrende inn i livet 
til sin nye eier. 

– Hilus og jeg går turer hele tiden. I 
fjor la vi bak oss 410 mil. I det hele tatt 
har sport alltid vært en stor del av 
livet mitt. Året etter at jeg ble blind 
var jeg med i Ridderrennet, men jeg 
syntes det gikk litt tregt. Så derfor 
begynte jeg like godt å stå alpint. Jeg 

elsker å kjenne på farten i 60-70 km/t 
og på friheten kjøringen gir! 

Da Nav i 2013 erklærte den sympa-
tiske 55-åringen for ufør, ville Erik selv 
det annerledes. Lions-medlemmer 
bidro til at han fikk utdannelse som 
idrettsmassør. Nå jobber han som 
selvstendig næringsdrivende to dager 
i uka på Østeråsklinikken, bare hundre 
meter unna sitt eget bosted.

– Jeg er heldig som fant en bedrift 
som satser på inkluderende arbeids-
liv. Jeg merker hvordan berøring får 
pasientene til å slappe av i mus-
klene. Det samme gjelder for meg.

– Hva er forskjellen på Erik før og 
etter at han ble blind?

– Jeg tror jeg fremstår som rimelig 
åpen. Etter alle årene jeg har tatt 
drosje, kan jeg si at trynefaktoren i 
hvert fall betyr ingenting for meg; 
det er det som kommer ut av mun-
nen som teller. Jeg setter stor pris på 
å høre utenlandske sjåførers histo-
rie, og da både lærer jeg og blir 
underholdt på samme tid. Det hand-
ler om å behandle hverandre og lytte 
til hverandre som mennesker, og det 
kommer det alltid mye godt ut av, 
fastslår Erik Rosseland.

«Jeg har ett  
motto i livet: Jeg 

vil. Jeg kan. Jeg er! 
Det er alltid  

noe man kan  
glede seg til.»

UT PÅ TUR: Ingen-
ting stopper Erik og 
førerhunden Hilus. 
Her er han sammen 
med Maren T. Feen 
og Herman Magne-
sen på vei mot 
Gaustadtoppen.

Erik Rosseland
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SPORTY:  
– Året etter at 
jeg ble blind, 
var jeg med i 
Ridder-rennet 
på Beitostø-
len, men jeg 
syntes det 
gikk litt tregt.  
Så derfor 
begynte jeg 
like godt å stå 
alpint, fortel-
ler Erik.

En dental tyggestang,  
som varer lenger og som 

RENGJØR GRUNDIG  
I DYBDEN rundt tenner  

og tannkjøttkant.

OPTIM
AL 

EFFEKT VED BRUK 

2 GANGER I U
KEN

©Mars2016

RENGJØR GRUNDIG

Large
(25+ kg)

Medium
(10-25 kg)

Small
(5-10 kg)

4 av 5 hunder eldre enn 3 år har synlige  
tegn på tannkjøttsykdomme. Ved å bruke  

Pedigree® DentaFlex® to ganger i uken  
reduseres oppbyggingen av plakk og  

tannstein og den hjelper hunden din med 
opprettholdelsen av en god munnhelse.Ut av ensomheten

Er du på jakt etter et sosialt nettverk, men 
usikker på hvor du skal lete? Da kan Norges 
Blindeforbund hjelpe deg:

l  Blindeforbundet arrangerer en rekke sosiale 
aktiviteter og turer. Kontakt Blindeforbundets 
fylkes- eller lokallag nær deg. 

l  Blindeforbundet har egen barne- og ungdoms-
avdeling, og arrangerer hvert år sommerleir for 
barn, ungdom og unge voksne. 

l  Det er opprettet babycafé for blinde og 
svaksynte i Oslo – et møtested for blinde og 
svaksynte foreldre.

l  Norges Blindeforbunds ungdom (NBfU) har en 
rekke tilbud for yngre synshemmede. Mer 
informasjon på www.nbfu.no.  

l  Blindeforbundet har en lang rekke rehabiliterings-
kurs, men det finnes også habiliteringskurs som 
for eksempel ølsmaking, matkurs, fjellturer, etc. 
Mer informasjon finnes i kurskatalogen på nett. 

l  «Get Going» er et nytt gruppetreningstilbud 
som startet opp nå i høst i flere fylker. 

For kontaktinformasjon og mer opplysninger, se  
www.blindeforbundet.no. Ring også gjerne Norges 
Blindeforbunds medlemssenter på telefon 23 21 50 50. 
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LISES BORD: – Når jeg dekker 
bordet, synes jeg det er mor-
somt at alt ikke er likt. Det er 
viktigere at det er hyggelig enn 
fancy, sier Lise Finckenhagen.

L
enge før høytiden er et 
faktum, har det vært «hou-
hou» og julestemning 
hjemme hos Lise 

Finckenhagen (40). Til ære for Alt 
om syns lesere har den sjarme-
rende kokken dekket middags-
bordetmed gode kontraster – slik 
at det fremstår mest mulig 

inkluderende, uansett syn.
– I forbindelse med fotografering 

til den nye kokeboka lagde jeg 
masse julekaker for barna mine 
allerede i midten av juni, så de vet 
at hvis jeg glemmer Lucia i desem-
ber, har de allerede smakt på lus-
sekattene! sier Lise.

På lille juleaften har hun og ekte-

mannen Espen (41) tradisjon med 
å servere due til gjestene.

– Denne kvelden pynter vi også 
juletreet, og det er her det spesi-
elle kommer inn: Gjestene må 
enten ha med pynt til treet som 
betyr noe ekstra for dem, eller 
som har en liten historie i seg. På 
ferie i Florida i sommer kjøpte vi 
for eksempel en gitarspillende sjø-
stjerne (!). Hvert år blir det derfor 
ekstra nostalgisk når vi skal henge 
opp pynten fra tidligere år – for 
hver ting har en plass i hjertet 

vårt.

En synsvennlig jul
Tekst: Lars O Gulbrandsen  Alle foto: Sara Johannessen  Oppskrifter fra 
boka «Lises jul»/Lise Finckenhagen/Font forlag

Små grep har stor effekt – slik at alle føler seg 
velkomne rundt julebordet.

Lise Finckenhagen elsker det personlige
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Glasert juleskinke

En synsvennlig jul

NY BOK: I «Lises jul» får du alle opp-
skriftene du trenger til høytiden.

Kontraster hjelper 
synshemmede
Til deg som skal ha selskap:
1. Bruk mørke tallerkener til lys 
duk, og omvendt.
2. Bruk mørke eller lyse brikker 
til glassene, avhengig av dukens 
farge og farge på drikken.
3. Bruk kuvertbrikker, f.eks. i 
plast. Hvit kopp gir kontrast til 
kaffen, etc.

Tips!
Ferdig kokt skinke kan også 
brukes. Dryss over litt revet 

sitron- eller appelsinskall 
og hakket persille eller 
estragon ved servering. 

Server gjerne med 
Waldorf-salat.

TOPP STEMNING:  
– Planlegg godt, så 
er halve jobben 
gjort, tipser Lise 
Finckenhagen for 
julens bord.

1 skinke (ca 2 kg), lett-
saltet, og gjerne røkt. 

Glasur:
l  1 dl sennep, gjerne  
     fin og grov 
l  1 dl brunt sukker 
l  1/2 dl honning
l  1 dl loffsmuler 
l  1/2 ts malt nellik 
l  1/4 ts malt ingefær 

1. Skyll skinken og pakk 
den inn i aluminiumsfo-
lie. Stikk et steketermo-
meter inn i den tykkeste 
delen av kjøttet. Legg 
skinken på rist over en 
langpanne og stek den 
ved 150 grader til kjerne-
temperaturen er ca 70 
grader. Åpne folien og la 
skinken avkjøles. Ta av 
nettet og skjær eventuelt 
vekk svoren om du fore-
trekker det. 
2. Skinker som er mindre 
enn 2 kg blir best når de 

trekkes i vann. Skyll skin-
ken og legg den i en kjele. 
Stikk et steketermometer 
inn i den tykkeste delen av 
kjøttet. Hell på kaldt vann 
til det så vidt dekker skin-
ken. Kok opp og la skinken 
trekke ved 85-90 grader i 
ca 50 minutter per kilo 
skinke. 
Kjernetemperaturen skal 
være rundt 70 grader. Ta 
opp skinken og avkjøl den 
noe. Fjern nettet og skjær 
eventuelt vekk svoren om 
du foretrekker det. 
3. Rør sammen sennep, 
sukker, honning, loffsmu-
ler, nellik og ingefær. 
Smør blandingen utover 
skinken og gratiner ved 
210 grader i ca 10 minut-
ter eller til den glaserte 
skinken har fått en fin og 
gyllen farge. Kald skinke 
pakkes inn i aluminiums-
folie og oppbevares i 
kjøleskapet. 
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BARN OG 
GRÅ STÆR

– i dag kan 
Sigve se 

Ble født blind

To dager etter at 
Sigve ble født, fikk 
foreldrene vite at 
gutten deres var 
blind. Men heldigvis 
fantes det behand-
ling slik at han nå 
kan se verden gjen-
nom et par nesten 
helt friske øyne.
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GLAD GUTT:  Sigve er 
nå fem år gammel. 
Han elsker å legge ut 
på eventyr. Turene går 
som regel utenfor 
familiegårdens tom-
tegrenser i Hallingdal, 
noe som fører til at 
mamma Mona og 
pappa Kjell Øystein 
stadig må ut og lete 
etter den vesle opp-
dageren. 

Ø
ynene til en liten baby 
er så små at det nesten 
er umulig å operere på 
dem. Men for godt 

trente og presise kirurghender er 
det mulig. Da Sigve var bare fire 
uker gammel, bestemte øyele-
gene at de ville operere bort den 
grå stæren som han ble født 
med. 

Det var øyelege Symira Cholidis 
som dagen før operasjonen tok 
imot familien til Sigve og satte 
dem inn i hva som skulle skje. 
Morgenen etter hentet de Sigve, 
og litt senere kunne mamma 
Mona Syvertsen og pappa Kjell 
Øystein se sønnen sin på over-
våkningen. Operasjonen gikk bra. 
Cholidis og hennes team ope-
rerte bort den grå stæren på 
øynene hans, og nye, kunstige 
linser ble satt inn.  

Blikkontakt 
– Dagen etter at Sigve kom hjem 
fra operasjonen, var første gan-
gen han så på meg. Vi fikk 
ordentlig blikkontakt, det var 
kjemperart og jeg husker jeg 
tenkte: Han ser meg, forteller 
Mona. 

Mammaen til Sigve legger til at 
de aldri tvilte på beslutningen 
om å operere. Som sykepleier var 
Mona redd for anestesien, men 
hun tvilte aldri på selve 
operasjonen. 

– Den eneste muligheten Sigve 
hadde til å se, var å ta denne ope-
rasjonen. Kunne han lese veiskilt 
og i avisa i fremtiden, så var det 

To dager etter at Sigve ble født, fikk foreldrene vite  
at gutten deres var blind. Men heldigvis fantes det 
behandling slik at han nå kan se verden gjennom  
et par nesten helt friske øyne.   
Tekst: Kari Frantzen  Foto: Private bilder og Jarle Tidemann. 

Nytt
studie
I perioden 2007 til 2016 var 
det årlig i gjennomsnitt åtte 
barn under ett år som ble 
operert for grå stær på Oslo 
universitetssykehus Ullevål. 
Sigve er ett av cirka hundre 
barn som kommer til å bli 
fulgt opp i et Norges Blinde-
forbund-finansiert fors-
kningsprosjekt som starter i 
januar. Studien vil være av 
stor internasjonal interesse 
fordi det er ulike oppfatnin-
ger i forskerverdenen om det 
er forsvarlig å operere inn 
kunstig linse på så små barn.
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ENGASJERT LEGE:  
Øyelege Symira Choli-
dis har operert sped-
barn i fem år, og fortel-
ler at hun alltid er litt 
spent før en operasjon 
på så små barn. – Det 
er et stort ansvar. Vi 
blir glade når alt går 
bra, sier hun.

godt nok for oss, sier Mona.
Siden 2007 har professor Liv 

Drolsum og Symira Cholidis fjer-
net grå stær og satt inn kun-
stige linser hos rundt 100 
spedbarn. Operasjonen er kon-
troversiell fordi den blir utført 
på så små barn. Nå har de mot-
tatt et forskningsstipend på 
480 000 kroner fra Norges 
Blindeforbunds forskningsfond 
som gir dem mulighet til å finne 
ut om operasjonen har hjulpet 
dem som har blitt operert – 
eller om man bør være mer 
restriktiv til å utføre den i 
fremtiden. 

– Det vi er mest opptatt av å 
finne ut av, er hvordan det har 
gått med disse personene som 
har gjennomgått operasjon ved 
spedbarnsalder. Resultatet av 
den studien vil være en kvali-
tetskontroll. Vårt generelle inn-
trykk er jo at det går bra, men 
det holder ikke. Vi kan ikke si at 
«vi har trua»; vi må ha en studie 
i bakhånd, og det har vi mulig-
heten til nå. Studien vil være av 
stor internasjonal interesse 
fordi det er ulike oppfatninger i 
forskerverdenen om det er for-
svarlig å operere inn kunstig 
linse på så små barn. Noen 
mener det er galskap, andre 
mener vi absolutt burde gjøre 
det, sier Drolsum.  

Forskerne mener at hvis barna 
skal utvikle et så normalt syn 
som mulig, må det opereres 
tidlig. Selv om man operer en 
tiåring som har hatt grå stær 
hele livet, kan selve operasjonen 
være vellykket, men barnet vil 
fremdeles ikke se fordi synet 
aldri har blitt stimulert.  

BARN OG 
GRÅ STÆR



Mye oppfølging
Det kreves mye av foreldrene etter 
en slik operasjon. Da Sigve var ope-
rert, begynte de med kontaktlinser. 
Mona beskriver dem som pyton. 
Og siden de var spesialbestilt fra 
England, var de i tillegg dyre. Hun 
husker den dårlige samvittigheten 
over disse kontaktlinsene som lå 
utover stuegulvet fordi de ikke 
klarte å få dem til å sitte på de små 
øynene. Men de ga seg ikke. De var 
pent nødt til å følge opp instruksjo-
nene fra sykehuset, slik at Sigve 
skulle se optimalt.  

Da Sigve var mellom ett og to år, 
begynte han med bifokale briller: 

– Det var så underlig å se på da 
han fikk på seg brillene. Han sto i 
stua med de nye brillene på, og 
jeg kunne se hvordan han løftet 
blikket og så ut i verden, forteller 
Mina. 

Blind uten operasjon
Grå stær-operasjoner er blant de 
vanligste operasjonene i verden, 
og Drolsum og Cholidis har utført 
tusenvis av dem. Men for å ope-
rere så små barn kreves en dyktig 

kirurg. Det kan virke skremmende, 
men det er likevel ikke til å stikke 
under stol at uten denne opera-
sjonen vil barn som Sigve som er 
født med grå stær, forbli blinde.   

Cholidis forteller at hun var vel-
dig nervøs første gang hun ope-
rerte på et lite spedbarn, men at 
det går fint nå. I begynnelsen var 
det kun Drolsum som tok seg av 
disse operasjonene, men nå har 
hun mer eller mindre gitt denne 
betydningsfulle jobben over til 
Cholidis, som Drolsum beskriver 
som en stjernekirurg. 

– Og det kan du sitere meg på, 
sier professoren idet hun forlater 
oss for en annen operasjon. 

Cholidis smiler litt forlegent og 
sier: 

– Vi gir alt under en operasjon, 
fordi det må gå bra med disse 
små.

«Vi gir alt under en operasjon, 
      fordi det må gå bra med 
disse små.»   Øyelege Symira Cholidis

Bli Førerhundvenn!

Nå du blir fast giver – Førerhundvenn – heier du frem en ny synshemmet. 
Du sørger for hjemmebesøk. Du åpner dørene til vårt syn- og mestringssenter 
for at den synshemmede skal lære å leve på nytt. Og du er der når 
den nye synshemmede kan spenne selen på sin første 
førerhund og gå på egenhånd igjen. 
Vi trenger 5 000 flere Førerhundvenner i året som kommer.

Ingen skal møte synstap alene
Bli 

Førerhundvenn på 
blindeforbundet.no 

eller ring 
giverservice 

05030
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H
vem skal jeg ringe 
til? Haster det? Og 
hvor kan jeg få hjelp 
og oppfølging når 

synstapet er et faktum? 
Spørsmålene er mange, og 
ikke alltid lette å finne svar på. 
Og i disse Internett-tider er 
også svarene mange og over-
veldende. Et Google-søk fører 
gjerne til flere ubesvarte spørs-
mål enn du hadde i utgangs-
punktet. Vi i Blindeforbundet 
vil derfor presentere informa-
sjon som vi mener er viktig. 

Her er noen tips til deg som får utfordringer med synet, 
eller som kjenner noen som gjennomgår et synstap.
Tekst: Norges Blindeforbund/Gunnar Omsted   
Foto: Mona Nordøy, Jørgen Juul, Kaia Means, AllOver/Scanpix.

Ring Norges 
Blindeforbund 
på 23 21 50 50 
for råd om din 
synshemming!

hjelpen du  
trenger

MANGE TILBUD:  
– Dersom du har 
problemer i dag-
liglivet ditt på 
grunn av synet, 
kan du bli med-
lem, anbefaler 
leder Unn Ljøner 
Hagen i Blindefor-
bundet.

Her kan du få

Blindeforbundet
Dersom synet svikter, har de fleste 
et behov for å lære å mestre livets 
store og små oppgaver på en ny 
måte. Ved Blindeforbundets syn- 
og mestringssentre på Hurdal i 
Akershus, Solvik i Hordaland og 
Evenes i Nordland tilbys kurs i alt 
fra hvordan du kan organisere kjøk-
kenet til hvordan du kan lese og 
skrive på en ny måte. Andre kurs 
består av opplæring i data, aktivite-
ter i dagliglivet, punktskrift, syns-
trening, mobilitetstrening, kunst 
og håndverk, fysisk aktivitet og 
sosialt samvær. 

Alle landets fylker tilbyr lokal opp-
følging og har et bredt utvalg av 
tilbud i nærområdene.

– Norges Blindeforbund arrange-
rer en rekke kurs og aktiviteter. 
Gjennom fylkeslagene vil du kunne 
delta på turer og oppleve kultur og 

aktiviteter med flere sanser. 
Rehabiliteringsavdelingen har kurs 
som kan lette hverdagen og gi livs-
mestring for de fleste, sier leder i 
Blindeforbundet, Unn Ljøner Hagen. 

Du kan også få hjemmebesøk av 
et annet medlem som selv ser dår-
lig og har erfart hvor tøft det kan 
være å miste synet. Disse likeperso-
nene vet hva som skal til for å 
komme seg videre. Nå bruker de sin 
fritid på å hjelpe nye synshemmede 
tilbake til et aktivt liv. 

– Blindeforbundet er de eneste 
som tilbyr trening og opplæring til 
voksne som mister synet. Mange 
misforstår navnet og tror forbun-
det bare er for blinde. Dersom du 
har problemer på grunn av synet 
ditt, kan du bli medlem. Mer enn 
80 prosent av våre medlemmer er 
svaksynte, sier Ljøner Hagen.

Sliter du med synet? 
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hjelpen du  
trenger

Blindeforbundet

Fastlegen

Øyelegen

Fastlegen er for mange den første fag-
personen som kontaktes når man får 
problemer med synet. Fastlegen vur-
derer en pasient, og tar beslutning om 
utredning, behandling og eventuell 
videre henvisning. Legen din vil være i 
stand til å gjøre synsprøve, undersøke 
synsfelt, måle øyetrykket, undersøke 
for skader og fremmedlegemer. I til-
legg er fastlegens vurdering av haste-
grad viktig for øyelegens prioriteringer.

Fastlegen vil i de fleste tilfeller være 
den fagpersonen som har best kjenn-
skap til sine pasienters helse. Derfor vil 
legen kunne vurdere hvilke pasienter 
som trenger tettere oppfølging i for-
bindelse med øyekomplikasjoner.

Ved mistanke om øyesykdom eller 
synstap, henvises du til øyelege. 
Øyelegen har ansvaret for diagnostikk 
og behandling av personer med mis-
tenkt eller påvist øyesykdom.

Man ser ofte at pasienter med syns-
problemer oppsøker ulike instanser. 
Tror de det er det er behov for (nye) 
briller, oppsøker de optiker. Har de en 
følelse av at problemene bunner i en 
øyesykdom, tar de kontakt med lege, 
som igjen henviser til øyelege. Mange 
blir også henvist etter rutinekontroller.

Du bør gå jevnlig til øyelege dersom 
du har en familiehistorikk med opp-
hopning av øyesykdommer som grønn 
stær (glaukom) eller aldersrelatert 
makuladegenerasjon (AMD). Det er 
også viktig å være klar over at en del 
sykdommer, som diabetes og forhøyet 
blodtrykk, kan gi synsproblemer og bør 
holdes under oppsikt.

For å få undersøkelse hos øyelege 
(med offentlig avtale), kreves det hen-
visning fra lege eller optiker.

TIL NYTTE: Blinde-
forbundet kan 
hjelpe deg med en 
rekke praktiske 
hjelpemidler, kurs 
og støtte.
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PRAKTISK: 
Smarttelefonen 
er blitt et kjært 
hjelpemiddel for 
mange syns-
hemmede.

Optikeren

Hjelpemiddelbutikken

Lokalsamfunnet

Optikeren er ofte den første 
fagpersonen du møter i forbin-
delse med synsfeil og synstap. 
Hovedoppgaven til optikere er 
å korrigere synsfeil, oftest med 
briller eller kontaktlinser. 

– Synet er menneskets viktig-
ste sans! Optikerens hoved-
oppgave er å sørge for at flest 
mulig ser best mulig lengst 
mulig. Mange går til optiker og 
tror at de trenger nye briller, så 
er det en grå stær-operasjon 
eller annen medisinsk hjelp 
som skal til for å bedre synet. 
Hvis ikke optikeren kan hjelpe, 
henvises du videre til andre 
som kan hjelpe, sier generalse-
kretær Hans Torvald Haugo i 
Optikerforbundet.

Det er ikke bare rene synspro-
blemer som avdekkes hos opti-
ker. Det oppdages i økende 
grad andre helseproblemer 
også. Å få oversikt over øye-
bunnen i øyet gir mye informa-
sjon. Optikeren samarbeider 
derfor ofte med fastlegen.

Det er viktig å undersøke 
øynene regelmessig. Du kan ha 
endringer på synsfunksjonen 
som du ikke er klar over, men 
som fagpersoner kan finne.

For nye synshemmede kan bruk 
av enkle hjelpemidler være det 
som skal til for å få hverdagen til å 
fungere. Mange opplever at små 
og store gjøremål vokser seg 
uoverkommelige, når øynene ikke 
lenger fungerer like bra. Heldigvis 
finnes en hel rekke hjelpemidler, 
som luper, fargeindikator (fortel-
ler fargen på en gjenstand ved å 
føres mot den), lese-tv, mobiltele-
fon, daisyspiller (for lydbøker og 
-aviser), talende kjøkkenvekt og 
følbare eller talende armbåndsur. 

Smarttelefonen er blitt et kjært 
hjelpemiddel for mange syns-
hemmede, og det er iPhone som 
har blitt den mest populære tele-
fonen for mange. Mye spen-
nende skjer på denne fronten, 
med nye produkter og ny 
teknologi.

Synsvennlige hjelpemidler kan 
kjøpes i ulike forretninger. Blinde-
forbundets egen butikk, Adaptor, 
har et stort utvalg. I tillegg er det 
mye til salgs på for eksempel 
Enklere Liv og Clas Ohlson.

Over hele landet finnes støtte-
spillere som kan hjelpe deg hvis 
du opplever at du selv eller noen 
av dine nærmeste mister synet. 
Hver kommune har en synskon-
takt som skal gi råd og veiled-
ning, slik at du får muligheten til 
å benytte deg av de tilbudene 
som finnes. 

Sammen med den synshem-
mede kartlegger synskontakten 
behovet for hjelpemidler og 
fysisk tilrettelegging i hjemmet. 
Synskonter anbefaler også gjerne 
rehabiliteringskurs i regi av 
Blindeforbundet. 

Dessverre er det ofte tilfeldig 
hvem som får hjelp. Det er ingen 
automatikk i at du blir fanget opp 
hvis synet blir dårlig. Ring din 
kommunes sentralbord for å 
finne din synskontakt.

Som synshemmet vil man 
kunne ha rettigheter innenfor 
offentlige ordninger som skal 
kompensere for utgifter du får 
som synshemmet. Synskontakten 
i kommunen din og Blindefor-
bundets rehabiliteringsavdeling 
kan hjelpe deg med å skrive og 
sende inn søknader om støtte. Se 
også Blindeforbundets nettsider. 
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EKSPERT: Hans Torvald Haugo er 
generalsekretær i Norges  
Optikerforbund.



Den originale øyetabletten

Blue Berry
er bra for
øynene mine

ANNONSE

Inga er en glad og aktiv 84-åring. 
Hun liker veldig godt å sitte og løse 
kryssord. Da hun en dag leste om 
øyetabletten Blue Berry, bestemte
hun seg for å prøve den. To år senere 
er hun fortsatt like begeistret over at 
hun fortsatt kan sitte og løse kryss-
ord helt uten briller.

Inga holder på å lære seg noe 
nytt. Mottoet hennes er; at man 

skal tilegne seg noe, for man kan 
alltid fi nne noe å bruke det til. 

Det var også med denne inn-
stillingen at hun dengang leste 
oppmerksomt en annonse for 
Blue Berry.

Synet mitt er viktig 
Som ung elsket hun å sy, og i 
mange år jobbet Inga som mo-
dist. Så hun vet hvor viktig det 
er med gode øyne. Hun har også 
lært seg både engelsk og fransk. 
Inga har et fantastisk pågangs-
mot, og vil helst leve livet fullt 
ut. Derfor var hun fast bestemt 
på å gjøre hva hun kunne for å 
unngå at øynene skulle begynne 
å tøyse. - Da jeg leste om Blue 
Berry, bestemte jeg meg for at 
dem måtte jeg bare prøve.

Blue Berry er helt 
fantastisk
I følge Inga er Blue Berry helt 
fantastisk og fortjener gullme-
dalje! ”Jeg er bare så glad for 
at jeg har funnet Blue Berry. 
Øynene mine fungerer bra. Jeg 
kan spontant sette meg ned og 
løse kryssord, uten å måtte fi nne 
fram brillene mine først. Hvis jeg 
sitter lenge, som jeg noen gan-
ger gjør, må jeg selvfølgelig fi n-
ne dem fram, men jeg er jo også 
en dame på 84 år”.

Slik tar du Blue Berry
De fl este begynner med Blue 
Berry når de føler at synet endrer 
seg, men det er ikke noe i veien 
for å starte tidligere. Den origi-
nale Blue Berry tabletten erstat-

ter ikke behovet for en sunn og 
variert kost, men det er en god 
blåbærtablett med øyentrøst og 
et naturlig høyt innhold av lutein 
samt øyevitamin A og sink. Vita-
min A hjelper med å bevare et 
normalt syn. Ta to tabletter hver 
morgen sammen med frokosten 
din.

Hvor kan du kjøpe
Blue Berry?
Blue Berry fås kjøpt hos Life, 
Sunkost, H Naturkost og VITA. 
Du kan også bestille det på 
www.newnordic.no. Ved spørs-
mål, ring New Nordic på tlf.nr.: 
69 25 73 00.

Et godt syn er livskvalitet
Øynene dine jobber hele tiden hver dag. Du leser, kjører bil, jobber foran 
en PC eller ser på TV. Du er avhengig av øynene dine og synet, så det er 
ikke rart at synet har stor betydning. Mange får nedsatt syn med alderen. 
Årsaken til dette er en forverring av øyets evne til å fokusere. Når vi blir 
eldre, kan linsen herde, og ofte svekkes musklene i øyet. Øynene våre 
trenger visse næringsstoff er for å kunne fungere. Vitamin A og sink 
bidrar til å opprettholde et normalt syn. 
Vitamin A og sink er avgjørende for at 
lys omdannes til elektriske impulser i 
synsnerven samt omstilling fra lys til 
mørke. Vitamin A har også en annen 
funksjon i øyet. Det bidrar til en normal 
funksjon i slimhinnene. Det betyr at 
vitamin A bidrar til å opprettholde 
normal fuktighet i slimhinnene, noe 
som motvirker tørre øyne og tørre 
hornhinner.
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D
et hele startet etter jeg 
hadde sett dårlig i to år. Da 
jeg våknet om nettene, så 
jeg plutselig tydelig og 

klart, men det jeg så var ikke der. 
Mannen min kunne ikke se det, for-
teller Elna Odden.

På soverommet hjemme i Skien 
kunne Elna se klart for seg et frem-
med fjes, en dukke, og en fugl med et 
dameansikt. Hun ble ikke redd, men 
tanken om at hun hadde mistet vet-
tet lå ulmende i henne.

– Det gikk helt rundt for meg, for så 
tydelig hadde jeg aldri sett i virkelig-
heten, men mannen min og jeg ble 
enige om å ikke snakke med andre 
om det, for da ville de sikkert tro at 
det var noe gærent med hodet mitt.

Hallusinasjoner
Hallusinasjonene til Elna foregikk i 
et års tid og det skulle gå lang tid 
før hun åpnet opp om de nattlige 
synene til andre enn mannen, 
Birger. Det var ikke før på 
Hurdalsenteret, i samtale med en 
synspedagog, at Elna forsto at det 

bare var en feil med øynene, og 
ikke i hodet.

– Hun begynte å snakke om hal-
lusinasjoner, uten at jeg hadde 
nevnt noe, og sa at det var øynene 
som spilte meg et puss, og det 
godtok jeg, sier Elna.

På Hurdalsenteret fikk Elna kunn-
skap om Charles Bonnet Syndrom 
(CBS), som kan beskrive hvorfor 
mennesker med dårlig syn likevel 
kan se hallusinasjoner av objekter 
og vesener. Enkelt forklart kan 
hjernene våre begynne å dikte opp 
opplevelser når den ikke får infor-
masjon fra sansene.

– Jeg sammenligner det litt med 
fantomsmerter, at man føler noe 
som ikke er der. For man ønsker så 
inderlig å se, til det punktet hvor 
hjernen bringer frem bilder på 
egenhånd, forteller Elna.

Viktig ufarliggjøring 
Det skulle også gå flere år før hun 
traff noen med like erfaringer, men 
på et møte med Blindeforbundet i 
Telemark var det endelig et annet 

På dagtid kunne ikke Elna (75) se verken tydelig eller i farger, men om natten ble solen 
gul og fin. Var hun i ferd med å miste forstanden, eller var drømmen virkelig levende? 

Tekst: Amalie Gulbrandsen  Illustrasjon: Lill Aarsund  Foto: Norges Blindeforbund

brakte frem de 
klareste bilder

Nattens mørke 
Elna har sjeldent syndrom:

medlem, som fortalte at han hadde 
sett en film av bilder som ikke fantes. 
Det ble stille, men Elna reiste seg og 
fortalte at også hun hadde sett ting.

– Det var godt å snakke med 
synspedagogen og andre, og jeg 
håper at også flere begynner å 
snakke om dette. Det er viktig å 
ufarliggjøre CBS, for frykten for 
mitt eget vett forsvant da jeg fikk 
snakket om det. Folk skal slippe å 
tenke at det er noe galt med dem, 
når det ikke er det, avslutter Elna. 

Charles Bonnet  
Syndrom
– Når sansene ikke lenger leverer 
informasjon, kan forventningene 
ta over, sier Marc Nicklas Andersen, 
som er PhD-student ved Aarhus 
Universitet.
Flere steder i verden forskes det på 
syndromet som lyder navnet 
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TANKEFULL: – Det 
sterke og inderlige 
ønsket om å se, kan 
bringe deg til det 
punktet hvor hjer-
nen lager bilder på
egenhånd, forteller 
Elna Odden.

Charles Bonnet. Allerede i 1760 
beskrev Bonnet hvordan mennes-
ker med dårlig syn likevel kunne se 
kvinner, menn, fugler, bygninger 
og annet som ingen andre kunne 
se. Forskerne mener nå å vite 
hvordan dette skjer, men det ser 
ikke ut til at den kan si noe om 
hvorfor CBS som oftest forsvinner 
av seg selv etter 12 til 18 måneder.

Kilde: Forskning.no og Optikeren



Har du diabetes og synsproblemer?

75 000 personer har nedsatt syn på grunn av diabetes 

Diabetesforbundet jobber for at synsproblemer skal oppdages 

tidligere, og at personer med diabetes skal få bedre oppfølging. 

Som medlem får du oppdatert informasjon om diabetes, og du 

bidrar også til å støtte diabetesforskning. 

Diabetesforbundet jobber for deg

Vi tilbyr nå Diabetesforbundets medlemsforsikring som ny 

medlemsfordel! Meld deg inn, og få to måneder kostnadsfri 

ulykkesforsikring til en verdi av 226 kroner. 

Meld deg inn på 
diabetes.no, eller 

send sms «diabetes» 
til 1960 D
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Vinn nydelig 
poesibok!

Julekryssord

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. desember

I «Ren poesi 2» har Ellen Wisløff 
samlet et nytt knippe med ord 
som kryper inn i hjertet – og blir 
der. Les mer på allerbok.no.
Vi trekker tre vinnere!
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KOMIKER: Spøk og alvor går 
hånd i hånd i det nye showet 
«Gudbedre» .

M
unnrappe Anne-Kat. 
Hærland (44) har i en 
årrekke levd av å være 
morsom. Samtidig 

har hun båret på hemmeligheten 
om at hun en dag kan bli blind. 
Som 22-åring kom den brutale 
beskjeden om at hun har Retinitis 
pigmentosa, en øyesykdom som 
gjør at cellene på netthinnen dør i 
sakte tempo. Tilstanden fører til 
innsnevret syn, og sjansen for å bli 
blind er helt reell. I sommer fikk 
offentligheten lese om det i VG, i 
et grundig forberedt intervju på 
hennes egne premisser. 

– Jeg har ikke orket tanken på at 
folk skal drive og mene ting om 
det, forteller hun.

En måned senere gir Anne-Kat. et 
nytt intervju med 
Blindeforbundets Radio Z. På sce-
nekanten på Latter i Oslo, under 
forberedelsene til hennes nye 

I mer enn 20 år har de nærmeste rundt Anne-Kat. 
Hærland visst at hun gradvis mister synet på 
grunn av øyesykdommen Retinitis pigmentosa 
(RP). Nå vet alle det.

Tekst: May Britt Haug  Foto: Line Lyngstadaas og Se og Hør arkiv

Dette er RP
Retinitis pigmentosa (RP) er 
fellesbetegnelse for en rekke, i 
hovedsak arvelige netthinnesyk-
dommer som gir sterk synshem-
ning i form av innsnevret 
synsfelt eller blindhet. Sykdom-
men beskrives som å ha kikkert-
syn eller tunnelsyn.

RP er blant de hyppigste 
årsakene til alvorlig nedsatt syn 
hos barn og yngre voksne. Omlag 
1500 personer i Norge har RP.

Som regel starter RP med at 
mørkesynet blir dårlig (natt-
blindhet). Senere er det et 
stadig mer innsnevret synsfelt 
(bortfall av sidesyn) som gir de 
største problemene for mennes-
ker med denne sykdommen. 
Normalt syn gir et synsfelt på 

fordommer 
rundt synstap

Anne-Kat. Hærland lever med øyesykdom

Setter søkelys på

nesten 180 grader. Med RP kan 
det bli helt ned i 3 grader. 

Retinitis pigmentosa har stort 
mangfold og mange ulike 
sykdomsforløp. Det finnes i dag 
ingen tilgjengelig behandling 
som stopper synstapet eller som 
helbreder skadene netthinnen er 
påført, men det foregår mye 
lovende forskning.

Mer info på Blindeforbundet.no.
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KAN BLI BLIND: 
Anne-Kat. Hær-
land mister grad-
vis synet. Nå tar 
hun opp kampen 
mot fordommene 
som synshemme-
de kan møte.
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OPTIMIST: Anne-Kat. vil se og oppleve mest mulig på lenge hun kan.

show «Gudbedre», møter vi henne 
– smilende, stressa og som vanlig 
klar for å prate.

– I showet skal jeg tøyse med det 
å miste synet, alle mytene, alle 
misforståelsene, smiler hun.

Holdningsendring
For dem som har sett showet, 
bærer det tydelig preg av egen
erfaringen med å miste synet. 
«Ingen er så blind som den som 
ikke lytter, tenker, reflekterer og 
analyserer,» kan vi lese i program-
met. Blindeforbundets generalse-
kretær, Arnt Holte, som var til 
stede på premieren, lot seg begeis-
tre av showet og tror komikerdron-
ningen vil være med å endre 
holdninger til det å miste synet. 

– Her er det spøk og alvor hånd i 
hånd – et oppgjør med negative 
holdninger og fordommer. Tusen 
takk til deg, Anne-Kat! sier Holte. 

Anne-Kat. Hærland snakker om 
oppfatningen om at synshemmede 
får bedre hørsel, og ler på karakte-
ristisk vis av denne utbredte myten. 
Og det «verste» hun vet, er unger i 

butikken med små handlevogner 
som fyker rundt i alle retninger. De 
er utenfor synsfeltet, så sammen-
støt er ofte uunngåelig. Resultatet 
er illsinte mødre som skjeller ut: 
«Så se deg for, da!» 

– Og når jeg sier «unnskyld, jeg så 
ikke», så blir jeg ikke trodd, sier 
Anne-Kat., og rister på hodet. 

Ingen skam
Det var for drøye 20 år siden at 
Anne-Kat. Hærland forsto at synet 
ikke var som normalt. Hun gikk til 
øyelegen, et ufølsomt møte, forteller 
hun, og fikk beskjeden om at «en 
dag blir du blind». Siden har synet 
gradvis forsvunnet. Og det fortsetter 
stadig å krympe inn. Det er vanskelig 
å forsone seg med situasjonen, 

siden synet hele tiden blir verre.
Anne-Kat. har valgt å holde syns-

tapet for seg selv og sin indre 
krets. Det har handlet om behovet 
for å verne om det private.

– Men jeg har aldri på noe som 
helst tidspunkt skammet meg over 
sykdommen, slår hun fast.

Det var ikke fritt for at hun var 
spent på reaksjonene etter at hun 
fortalte om synstapet, men hun 
fikk seg en overraskelse: Det var 
ganske så stille.

– Jeg tror ikke folk vet hva de skal 
si, de tør ikke, sier Anne-Kat.

Men flere blinde og svaksynte, 
som aldri hadde møtt komikeren, 
var ikke redde for å gi hyggelige 
meldinger og oppmuntrende 
kommentarer.

– Jeg begynte å grine, jeg ble så 
rørt, sier hun.

Kan ikke sitte og vente
Anne-Kat. går med en lommelykt i 
veska, for i kulissene bak den flom-
belyste scenen er mørket en evig 
utfordring. Trapper og kanter mer-
kes ekstra. Hun har funnet sine 
teknikker og metoder. Ellers er 
smarttelefonen hennes viktigste 
hjelpemiddel. Hun forstørrer tekst, 
har apper som hjelper henne å 
lese, forstørre og finne. 

Ingen kan forutse om en person 
med RP blir helt blind, eller når det 
skjer. Anne-Kat. er imidlertid klar 
på at hun skal fortsette med det 
hun har drevet med i lang tid frem-
over. Og for blinde og svaksynte vil 
hun bli en støttespiller, ikke minst 
for at man skal få være seg selv.

– Ikke alle funksjonshemmede 
kan gjøre sensasjonelle ting, og 
alle er ikke like blide og glade hele 
tiden, sier hun.

Selv er hun av dem som bare vil 
nyte livet, reise og se så mye som 
mulig så lenge hun kan.

– Jeg kan ikke sitte og vente, for-
teller hun med optimisme om flere 
store opplevelser som venter.

«Jeg kan  
ikke sitte og 

vente.»
Anne-Kat. Hærland
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Lurer du på noe om synet eller 
øyesykdommer, kan Alt om 
syn hjelpe deg. Professor Tor 
Paaske Utheim er spesialist i 
øyesykdommer og svarer fast 
på spørsmål fra lesere.  
Send e-post til  
altomsyn@blindeforbundet.no.

Grå stær  
av røyking

? Jeg har røkt i snitt cirka 
30 sigaretter daglig i 
mer enn 20 år. Vet du 

om det er noen sammen-
heng mellom røyking og grå 
stær?

Mvh Frank

! Ja, det er studier som 
viser økt forekomst av grå 
stær blant røykere. 

Hilsen Tor

Øyemigrene

? Jeg har to ganger på ett år 
fått anfall som har gitt syns-
forstyrrelser. Det føltes som å 

se på et skarpt, flimrende lys, som 
en blitz. Lyset var mest i over- og 
underkant av synsfeltet. Det tok 
tid å fokusere fordi jeg hadde 
blitzlyset foran meg hele tida. Det 
var mest behagelig å se ut av vin-
duet, enn å se inne i rommet jeg 
satt i. Jeg ble også småkvalm, og 
etterpå var jeg tung i hodet. Det 
siste anfallet varte i underkant av 
en time og var et lettere anfall 
enn første gang. Da varte det i 
opp mot to timer, og jeg ble kjem-
pesliten etterpå. Jeg var hos opti-
keren etter det første anfallet. 
Hun fant en flekk inni øyet (kan-
skje netthinna), og så ble jeg hen-
vist til øyelege. Men det tok 
nesten et halvt år før jeg fikk 
time. Da var flekken borte. 
Øyelegen mente at anfallene var 
øyemigrene. Hva kommer øyemi-
grene av, og er det noe jeg bør ta 
hensyn til framover? Har vært hos 
optiker nylig, og da var det ingen 
funn av noe galt. Jeg har også 
nylig gått til nevrolog for å forsi-
kre meg om at plagene ikke skyl-
des en svulst eller noe annet 
alvorlig, men heldigvis ble ingen-
ting oppdaget. 

Hilsen Inger

! Hva som er årsaken til 
migrene med aura, er ikke helt 
avklart. Endret blodtilførsel til 

hjernen og høye nivåer av 
signalstoffet serotonin er trukket 
frem som mulige årsaker. 
Pasienten bør tilstrebe å få 
oversikt over hvilke forhold (eller 
kombinasjon av faktorer) som 

Ny linse  
av stamceller

? Stamceller kan brukes til så 
mangt, har jeg lest. Er det mulig 
å lage en ny linse av stamceller 

for behandling av grå stær? 
Hilsen Per med stær (79)

! Nylig ble det publisert en uhyre 
spennende studie i «Nature» 
som viser at nettopp dette er 

mulig, i alle fall i dyrestudier og hos 
12 barn under to år med medfødt 
grå stær. Det blir interessant å se 
hvordan dette feltet utvikler seg de 
kommende årene.  

Mvh Tor

typisk utløser migreneanfallene i 
håp om å redusere disse. 
Utløsende faktorer varierer fra 
person til person, og kan for 
eksempel være stress, utmattelse, 
høye lyder, kraftig lys, rødvin og 
enkelte matvarer. 

Hilsen Tor
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P
å Salaama blindeskole uten-
for Kampala i Uganda er 14 
år gamle Nsamba John sko-
legårdens midtpunkt. 

Sjetteklassingen med det brede 
smilet er sterkt svaksynt, men den 
synsresten han har, tillater ham fint 
å orientere seg rundt på skoleområ-
det. Nsamba begynte på Salaama i 

andre klasse, og er dermed av dem 
som har gått lengst på skolen. Nå 
har han bare ett år igjen av grunn-
skoleundervisningen, og det er med 
blandete følelser han tenker på at 
tiden på Salaama snart er over. 

– Etter at jeg er ferdig med skole-
gangen, skal jeg gå på videregå-
ende skole, og deretter ønsker jeg å 

studere ved universitetet. Min 
drøm er å komme tilbake hit for å 
undervise neste generasjon blinde 
og svaksynte barn ved Salaama 
blindeskole, sier den utadvendte 
unggutten. 

Ulike skoletyper 
Utdanning er en grunnleggende 
menneskerettighet, og for funk-
sjonshemmede i fattige land er det 
særlig viktig. Mange blinde og svak-
synte ugandiske barn får imidlertid 
aldri sjansen til å gå på skole. 
Florence Nakabuje er lærer ved 
Salaama, og forteller at skolen er 

For 14-åringen Nsamba John er den store drømmen  
i livet å bli lærer, slik at han kan returnere til blinde-
skolen han går på og utdanne neste generasjon elever. 

Skolegutten 

Tekst og foto: Gunnar Omsted

Svaksynte Nsamba er full av glød:

som vil bli lærer
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den eneste spesialskolen for blinde 
og svaksynte barn i Uganda. 

– Spesialskoler skiller seg fra tradi-
sjonell skole i det at barna lærer seg 
å gjøre alt selv: vasking, matlaging, 
selvhjelpsferdigheter, og andre akti-
viteter i dagliglivet. Slik er det ikke 
nødvendigvis i tradisjonell skole, 
fordi lærere og andre elever ofte er 
litt for hjelpsomme overfor de syns-
hemmede barna. Resultater er at 
barna ikke lærer viktige ferdigheter, 
sier Nakabuje. 

Det finnes flere skoler i Uganda 
der synshemmede barn er inkludert 
i ordinære klasser, såkalt inklude-

rende skole, der elevene får ekstra 
støtte i undervisning i punktskrift 
og aktiviteter i dagliglivet. 

– Inkluderende skole er en god 
modell på flere områder. Syns-
hemmede barn lærer sosiale ferdig-
heter i en inkluderende setting. 
Seende barn lærer også av de blinde 
barna, slik at de ikke blir så frem-
mede for hverandre. Vennskap  
knyttes, stigma blir redusert og ste-
reotypiske holdninger begrenses. 
Slik vil seende barn bli bevisste på 
at blinde og svaksynte barn er akku-
rat som dem, bortsett fra at de ikke 
kan se, forklarer Nakabuje. 

Trygg tilværelse 
På Salaama går jenter og gutter i 
blandete klasser fra første til 
syvende trinn. I tillegg til skole-
undervisning og opplæring i akti-
viteter i dagliglivet, driver barna 
med sport, musikk, skuespill – og 
mye annet. Nsamba John under-
streker at samholdet og kontak-
ten med personer  
i samme situasjon som ham selv, 
betyr mye.  

– Her på skolen er det en trygg 
og god tilværelse. Bortsett fra at 
vi trenger flere punktskriftmaski-
ner og litt annet undervisnings-
materiell, har vi det vi trenger. 
Jeg kommer til å savne Salaama 
– men jeg vil jo komme tilbake, 
sier Nsamba, før han løper 
avgårde for å spille ball med 
noen kamerater.

TAKKNEMLIG: Om ett 
år flytter Nsamba 
John (14) fra blinde-
skolen han er så glad 
i. I fremtiden vil han 
returnere til Salaama 
som lærer for neste 
generasjon blinde og 
svaksynte barn og 
ungdom. 

Blindeforbundet  
i Uganda
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FORNØYD: Grå stær-
operasjonen var en 
positiv opplevelse for 
Berit Alnæs (77). – Jeg 
trodde ikke at synet 
skulle bli så mye bed-
re som jeg synes det 
har blitt, sier Berit fra 
godstolen hjemme på 
Nordstrand i Oslo, 
noen uker etter ope-
rasjonen. 

Etter en vellykket grå stær-operasjon i sommer, er Berit Alnæs (77) klar for nye 
leseopplevelser. Den spreke pensjonisten er én av ca 40.000 nordmenn som årlig 

lar seg operere for grå stær – de aller fleste med godt resultat. 
Tekst og foto: Gunnar Omsted

nytt syn
Klar for nye bøker med

Berit (77) opererte bort stæren:
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N
esten alle over 70 år 
opplever i større eller 
mindre grad at synet 
svekkes som en følge av 

grå stær, en aldersforandring som 
gir tåkete syn. Én av dem er Berit 
Alnæs (77) fra Nordstrand i Oslo, 
som tidligere i år fikk påvist øye-
sykdommen på begge øyne.

– Jeg gikk til optikeren fordi jeg 
trodde jeg trengte nye briller. 
Synet var så tåkete og uskarpt, og 
det var strevsomt å lese. Av opti-
keren fikk jeg imidlertid beskjed 

om at det ikke ville hjelpe med 
nye briller, men at jeg hadde grå 
stær og at den var moden for å 
opereres, forteller Alnæs.

Glad i å lese
Vi møter Berit på Oslo 
Universitetssykehus Ullevål like 
før hun skal operere det første 
øyet. Hun fått høre at operasjo-
nen ikke er noe å engste seg for av 
både sin søster og medlemmer i 
lesegruppa hun går i. Berit har 
spesielt store forventninger om 

bedre lesesyn, noe legene har gitt 
henne gode forutsetninger for å 
få. 

– Jeg er veldig glad i å lese bøker, 
og leser mye. Hjemme på stuebor-
det ligger et par nye bøker, som 
jeg håper at det ikke er lenge til 
jeg kan sette meg ned og kose 
meg med, sier Berit minutter før 
hun skal inn til operasjon. 

Og det tok heller ikke mange 
dagene etter operasjonen før Berit 
merket at synet var bedre, og de 
nye bøkene kunne plukkes opp og 
leses i godstolen hjemme på 
Nordstrand.

– Synet mitt er fantastisk i for-
hold til hvordan det var før jeg ble 
operert. Og forandringen skjedde 
så fort. Jeg kastet meg over 
bøkene jeg hadde hjemme – men 
tenkte at kanskje begynner jeg litt 
for tidlig. Men det gikk helt fint. 
«Dei som flyktar og dei som blir» 
av Elena Ferrante er allerede lest 
ut, sier Berit engasjert. 

Besparelse
Før operasjonen bestemte øyele-
gene styrken på den kunstige lin-
sen som settes inn, slik at 
brytningsfeil kan korrigeres. De 
fleste vil imidlertid fortsatt trenge 
lesebrille, og slik var det også for 
Berit. Den eneste brillen hun tren-
ger nå, er et par lesebriller til 50 
kroner med svak styrke. På dagen 
bruker hun ikke briller i det hele 
tatt.

– Før brukte jeg kostbare, pro-
gressive briller, samt lesebriller, så 
dette har vært økonomisk bespa-
rende. Det var dessuten belas-
tende å bruke briller hver dag i all 
slags vær. For eksempel i trapper 
og på skiturer kunne det være 
problematisk med progressive 
briller, synes jeg, så det er helt 
fantastisk å slippe å bruke briller 
til daglig! 

GODE RESULTATER:  
Professor Liv Drolsum på 
øyeavdelingen ved Oslo 
universitetssykehus Ulle-
vål opererer årlig flere 
hundre pasienter for grå 
stær, og forteller at så 
godt som alle er vellykket. 

Det finnes ingen medisin som 
hjelper mot grå stær (kata-
rakt). Det eneste alternativet 
er operasjon.
Inngrepet er enkelt og utføres 
på ca. 20 minutter med lokalbe-
døvelse i form av øyedråper. Det 
gjøres et lite snitt i øyet, den 
syke linsen suges ut, men 
hinnen som omslutter linsen 
bevares. En ny, kunstig linse i 
plast settes inn på samme sted 
som den opprinnelige.
Man kan velge styrken på 
den kunstige linsen som 
legges inn i øyet slik at 
eventuelle brytningsfeil kan 
korrigeres. De fleste vil 
imidlertid fortsatt trenge 
lesebrille eller brille for å se 

maksimalt på avstand.
Synet påvirkes ikke av 
operasjonen, heller ikke 
blunkerefleksen. Man 
behøver ingen bandasje og 
man slipper sykehusinnleg-
gelse. Allerede dagen etter 
inngrepet ser de fleste bedre. 
Enkelte kan få etterstær. Det 
skyldes at den hinnen som 
linsen satt i, blir gjennomsik-
tig. Symptomene er de 
samme som ved vanlig stær. 
Den kommer gjerne i løpet 
av det første året etter 
operasjonen, og sjansen er 
større desto yngre pasienten 
er. Etterstæren behandles 
effektivt og smertefritt med 
en spesiell type laser. 

Slik blir du kvitt stæren
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D
et er spesielt og kjempe-
moro å få oppleve dette, 
forteller en rørt mor, etter 
å ha gått en runde i 

blinde med førerhunden Gan på 
hundeskolen Veiviseren i Vestby.

Familien Hammer-Olsen fra Skien 

Svaksynte Noah (2) fikk oppleve  
hvor mye kjærlighet som kan komme 
tassende på fire bein!
Tekst: Amalie Gulbrandsen  Foto: Mia Jacobsen  

Små bestevenner

Noah vant drømmedag med hundeskolen

Klart jeg vil 
leke med deg!
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FIN GJENG: Torunn Gaarder med 
førerhunden Abby omkranset av 
Tommy Olsen, Linn Tobiassen Ham-
mer og Noah Hammer-Olsen.

HERLIG: – Å se Noah 
springe rundt på plassen 
her med de valpene, må 
være det fineste og 
kuleste jeg har sett i 
dag, konstaterte pappa 
Tommy om dagen på 
Blindeforbundets kennel 
i Vestby.

var raske med å sende inn en søk-
nad til Drømmetanken, som 
sammen med Blindeforbundet og 
Norsk Tipping ville gi et innblikk i 
livet som førerhundbruker.

– Det var viktig for oss å lære mer 
om fremtiden til sønnen vår, fortel-
ler foreldrene Linn og Tommy, som 
begge fikk super respons etter å ha 
prøvd seg bak førerhunden. 

Mange følelser ble satt i sving for 
foreldrene, som har søkt den erfa-

ringen de kan få om livet som blind, 
etter at Noahs synshemming ble 
kjent. For pappa Tommy var det 
veldig beroligende at man kan få en 
så god hjelper og en venn for livet i 
en førerhund. 

– Man går noen runder med seg selv 
som forelder, når man blir satt i en 
situasjon hvor ens barn ikke kan se. Når 
det ble slik med Noah, vil vi ha mest 
mulig informasjon og vi vil lære alt vi 
kan. At vi vant det her var helt topp! 

Det ble også en stor dag for Noah, 
som ble populær blant de søte val-
pene hos Veiviseren. Gladgutten 
smilte fra øre til øre, og var flink til å 
klappe de fremtidige førerhundene 
varsomt. 

– Vi ønsker å gjøre Noah kjent og 
fortrolig med hunder, men vi gjør 
det i like stor grad for vår egen del. 
Å treffe noen som bruker førerhund 
og høre hvordan de jobber har vært 
helt fantastisk. 

Bli Førerhund-
venn på 

blindeforbundet.no 
eller ring 05030.
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Tekst: Gunnar 
Omsted   
Foto:  
NTB-Scanpix
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Virker på alle tårefi lmens 3 lag.

Konserveringfrie øyedråper på 
fl aske.

Kan brukes sammen med alle 
typer kontaktlinser.

Kjøpes på apoteket.

Øyedråper som gir umiddelbar lindring 
for øyne som svir og føles tørre

Virker på alle tårefi lmens 3 lag.

for øyne som svir og føles tørre
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To av tre synshemmede 
elever sier at de mobbes i 
skolen, viser en undersø-
kelse som Ipsos har laget på 
oppdrag fra Norges Blinde-
forbund.

– Dette er veldig skrem-
mende. Vi har lenge visst at 
synshemmede barn utset-
tes for mobbing, men at 
tallene skulle være så store, 

det har vi ikke trodd, sier 
Sverre Fuglerud, seksjonsle-
der i Norges Blindeforbund.

Ifølge undersøkelsen 
opplevde mange av elevene 
å bli mobbet i over ett år 
eller mesteparten av 
oppveksten. 70 prosent 
mener mobbingen hadde 
direkte sammenheng med 
synshemningen.

Synshemmede barn 
mobbes i skolen

Blindeforbundet har en egen Facebook-side. 
Følg oss på facebook.com/norgesblindefor-
bund for å få med deg siste nytt. Du kan 
også følge oss på Twitter/blindeforbundet. 

Følg oss!
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I september startet Norges 
Blindeforbund en storstilt 
aksjon der det skal bankes på 
500 000 dører i hele Norge. 
Målet er å identifisere nye 
synshemmede og sørge for at 
de får hjelp. 

– I Blindeforbundets arbeid 
er det slik at organisasjonen 

selv må skaffe to av tre kroner 
som brukes, og hvis prosjektet 
gir flere medlemmer, må dette 
finansieres. Derfor vil også de 
vi banker på hos få en høflig 
forespørsel om de kunne tenke 
seg å bli en ny fast giver, sier 
Arnt Holte, generalsekretær i 
Blindeforbundet.

Nå kan du få besøk  
av Blindeforbundet

Synshemmede barn 
mobbes i skolen

Ta en titt innom, da vel! 
Med midler fra Extrastiftelsen har Norges Blindefor-
bund laget filmer om hva som skjer på organisasjo-
nens syn- og mestringssentre i Hurdal i Akershus, på 
Solvik på Askøy utenfor Bergen og i Evenes i Nordland. 
Filmene heter «Ta en titt innom, da vel!» og kan sees 
på Youtube.com. 

Er belysningen din god nok ?

 
Vi kan hjelpe deg som er svaksynt med:
• Problemer med eksisterende belysning
• Helhetlig vurdering av ditt lysbehov
• Avskjerming mot blending
• Tilstrekkelig lysmengde
• Riktig fargetemperatur
•

 

Riktig plassering 

23 21 55 55 | er@adaptor.no | www.adaptor.no | Pilestredet 75c, inng. Sporveisgaten
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HUSK SYNS-
TEST: Sørg for 
å få hjelp til å 
ta godt vare 
på øynene 
dine.

T
renger du mer lys enn dine 
jevnaldrende for å finne frem 
i halvmørke? Ser rette linjer 
(for eksempel dør- og vindus-

karmer) ut som de er skjeve? Da kan 
det være lurt å ta en tur til optiker 
eller øyelege for å sjekke synet. 
Samtidig er det mye du kan gjøre for 
å forebygge og bedre din øyehelse. 

Etter passerte 60 år (særlig ved 
70–80-årsalder) må man se opp for 
de tre store aldersrelaterte øyesyk-
dommene: grå stær, grønn stær og 
AMD. De aller fleste øyesykdommer 
er vanskelige å oppdage.

Diabetes type 2 kan være et pro-
blem i denne alderen, og krever regel-
messige synskontroller med øyefoto. 

For å kunne forebygge synstap, er det 
viktig å sjekke synet ditt. Og jo eldre du blir, 

desto viktigere blir en synsundersøkelse.
Tekst: Gunnar Omsted  Foto: NTB-Scanpix

Etter hjerneslag kan synsutfall 
oppstå. Sidesynet (synsfeltet) er 
viktig for å orientere seg. Se på et 
punkt rett frem og vurder om du, 
uten å bevege blikket, registrerer 
hånden ute til siden.

En ting som opptar mange eldre, er 
at øynene renner, spesielt når de er 
ute. Det skyldes hovedsakelig tørre 
og lett irriterte øyne, samt at vevet 
omkring tårepunktet slappes og 
avløpet for tårene dermed blir dårli-
gere. Det kan hjelpe å stramme opp 
vevet med en liten plastisk opera-
sjon på øyelokket.

Evnen til å se i mørket blir dårligere 
med alderen. Visste du at en 70-åring 
har behov for mer enn tre og halv 
gang så mye lys som en 20-åring?

synet ditt
Hold øye med

Verdt å se!
Norges Blindeforbund 
står bak filmserien «Bli 
med inn i øyet», som 
består av åtte korte 
filmer. Filmene beskriver 
hvordan øyet fungerer 
og hvordan ulike former 
for synshemning påvir-
ker synsevnen vår. Serien 
er produsert med støtte 
fra Extrastiftelsen. Du 
kan se alle filmene på 
Norges Blindeforbunds 
sider på YouTube.  

NB! Les mer om kosthold, 
belysning og øyesykdommer  
på blindeforbundet.no. 
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A
ldersrelatert maculadege-
nerasjon (AMD) er den 
vanligste årsak til redusert 
sentralsyn hos eldre i den 

vestlige verden. Tilstanden påvirker 
den gule flekken (macula), som er 
det stedet på netthinnen der inn-
kommende lysstråler fokuseres og 
danner skarpsynet («lesesynet»). 

AMD finnes i to hovedformer: en 
tørr (mest vanlig) og en våt form.

Tørr AMD merkes ved dårligere 
skarpsyn og fargesyn, at det tar 
lengre tid før synet normaliseres 
etter sterk belysning, og at det kan 
være tomme flekker i det sentrale 
synsfeltet. Det blir vanskelig å lese 
og kjenne igjen ansikter. 

Våt AMD arter seg på samme 
måte, men i tillegg ser rette linjer 
og kanter (for eksempel dør- og 
vinduskarmer) bølgete ut. Våt 
AMD kan på bare uker eller måne-
der føre til tap av lesesynet. 

Det er viktig at man kommer 
raskt til behandling for å få et godt 
resultat! 

Med en helt enkel test er det mulig  
for deg å sjekke om du har den utbredte 
øyesykdommen AMD.

Ta vår AMD-test

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

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

i dag!

Sjekk
synet 

her
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1

Hos Adaptor Hjelpemidler finnes det 
mange spennende nyheter som gjør det 
lettere å leve som svaksynt.
  Tekst: Amalie Gulbrandsen  Foto: Adaptor.no

Kjøpetips 
for en enklere 

hverdagNyttig 

ønskelisten
 å ha på

Induksjonstopp:
De nye koketoppene er blitt vanskelige å 
bruke for synshemmede, med sine knap-
pefrie og glatte flater. Med denne koketop-
pen fra ATAG blir matlagingen både 
enklere og tryggere, takket være meka-
niske betjeningsknapper, taktile kokesoner 
og gode kontraster. (Kr 14.900)

Målemugge:
Til den matglade: Denne 
målemuggen har store 
sorte tall mot hvit bak-
grunn og nivåsøyle, som gir 
best mulig avlesning. Når 
den i tillegg kan vaskes  
i oppvaskmaskin blir den  
et supert redskap på 
kjøkkenet. (Kr 90)

Fjern-
kontroll:
HandleEasy 321rc er en 
universal fjernkontroll av det 
aller enkleste slaget, som passer 
perfekt for de som aldri finner rett 
kontroll til TV-en. Fjernkontrollen kan både 
bytte kanaler, eller justere lyden på din TV, DVD, 
dekoder eller stereo.  (Kr 395)

32
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Andre generasjon 
smarttelefon laget for 
synshemmede er 
underveis. Taktile 
knapper både for 
talltaster og manøvre-
ring i menyen gjør det 
til en enkel og bruker-
vennlig mobiltelefon. 
SmartVision 2 er 
fullspekket med 
nyttige funksjoner for 
blinde og svaksynte. 
Med både tale-til-
tekst og tekst-til-tale 
får du enkelt tilgang til 
alle smarte funksjoner, 
og du kan når som 
helst få opplest alt 
som står på skjermen. 
(Pris ikke fastsatt.)

Dab-radio for synshemmede
I 2017 vil Dab-radioer overta for FM-radioer. Denne Dab-
radioen er merket med taktile knapper som er lette å føle for 
synshemmede. Radioen har svært god lyd, og man kan 
forhåndsinnstille 5 faste stasjoner som gjør det enkelt  
å bytte mellom favorittstasjonene dine (kr 1090).

Tastatur for svaksynte:
Et PC-tastatur med god kontrast og tydelige symboler er 
et nyttig hjelpemiddel for dataentusiaster, som er lei av å 
myse mot tastene. I tillegg finnes det praktiske hurtigtas-
ter, som leder deg raskt til blant annet e-post, internett, 
lydavspilling m.m. (Kr 590)

Smart Vision 2

The 
Traveller HD
Perfekt til lesehesten: Med dette 
hjelpemiddelet kan du komfor-
tabelt lese aviser eller bøker 
hvor enn du måtte ønske, enten 
det er i lenestolen eller på ferie. 
Dens unike mekanisme gjør det 
enkelt å følge setningen, og du 
kan selv velge hvor stor tekst du 
ønsker. (Pris ikke fastsatt.)

Adam 
norsktalende  
klokke:
Med dette fine armbåndsuret 
vil du alltid være presis. 
Klokken gir en analog tidsangi-
velse, hvor du hører en beskri-
velse av hvilken tid det er på 
døgnet.  Uret er enkelt å bruke, 
og i tillegg har det kraftige 
visere og tydelige sorte tall 
mot hvit bakgrunn. (Kr 1300)

4 5
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8

Flere 
produkter på 

adaptor.no



Se fremtiden i øynene

Bestill en utvidet 
synsundersøkelse 
med optomap på 

interoptik.no

Et optomap-scan viser 
over 4 ganger mer enn 
et vanlig netthinnebilde. 

Dette avslører mye 
om øyehelsen din og 

kan avdekke øye-
sykdommer på et 

tidlig stadium. 
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