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Les mer på 
blinde-

forbundet.no
Produsert i samarbeid 
med Aller Media AS

Når våre 
nære rammes
D

et er ikke dødelig og det er 
som regel ikke smertefullt, 
rent fysisk, å miste synet. 
Men det er fryktelig uprak-

tisk, og det er frihetsberøvende. 
Mange blir helt avhengig av andre. 
Det er tungt for den som mister 
synet, men også de som er 
nærmest, får nye utfordringer. For 
en som kanskje aldri har møtt en 
som er synshemmet, er omvelt-
ningen stor når en i familien eller 

vennekretsen mister synet. 
På Blindeforbundets introduk-

sjonskurs kan man som ny-syns-
hemmet ha med seg en nær- 
stående person. For paret Per og 
Sidsel var ikke det nok. De mener 
det er avgjørende å styrke den 
pårørendes rolle når synet svikter. 
Derfor har de startet prosjektet 
«Samspill». Kanskje noe å lære for 
alle par – ikke bare der det er syns-
hemming med i bildet?
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P
er merket synsforandringer 
på netthinnen allerede i 1975. 
I 2012 kunne han ikke kjøre 
bil mer, og ved fylte 65 år 

måtte han slutte å jobbe. Sidsel har 
gått ved siden av, som en solid støtte 
og håndlanger. Rollene måtte endres. 

– Skal man klare å holde sammen 
og fortsette å ha en god og menings-
full relasjon når én i forholdet mister 
vitale funksjoner, så trenger man ofte 
støtte og hjelp, begge to, sier Sidsel 
og ser på Per. Han nikker: 

– Og da det trengs en arena hvor 
også de pårørende kan dele tanker 
og erfaringer seg imellom. 

I høst er en slik arena i ferd med å 
ta form. I regi av Blindeforbundet har 
prosjektet Samspill fått støtte til å 
starte et prøveprosjekt i Vestfold. 

Sidsel tok fjellet tilbake
Per og Sidsel har hytte i Tuddal i 

Telemark, og har alltid vært ivrige 
turgjengere – sammen. Men når den 
ene mister synet, er det ikke selv-
sagt at man kan gå toppturer lenger.

– Jeg elsker å gå i fjellet, sier Sidsel. 

– Men det tok veldig lang tid før 
jeg ga meg selv lov til å gå alene. 
Det var et følsomt tema.  
Men omsider tok jeg fjellet tilbake. 

Hun kviet seg fordi hun ikke kunne 
dele det med Per. 

– Jeg har tenkt: «Uff, nå blir han 
alene på hytta i mange timer. Blir det 
ikke litt egoistisk? Det hadde vært så 
koselig å sitte på det og det stedet, 
på den og den toppen – sammen.»

Men tiden er forbi for de lange, 
felles fjellturene. De har måttet bli 
turvenner på en annen måte. Så de 
har funnet alternativer som gir like 
mye frisk luft og glede. De går på 
hytteveier og seterveier, og puster 
inn fjellets champagneluft der også.

Jeg har jo vært på alle toppene!
Sidsel ser på Per: 

– Og du har jo skjønt det etter hvert, 
Per, at du må oppmuntre meg … og så 
sier du: «Men Sidsel, du er som er så 
glad i gå i fjellet, du kan jo gå.» 

Han nikker og smiler: 
– Jeg har jo vært på disse toppene, 

jeg, som Sidsel vil gå til. Det er 
umulig for meg å gå på topptur, jeg 

– Det praktiske er blitt helt annerledes, 
men samlivet vårt har fått en ny 
styrke, sier Per Werner Larsen. Han er 
blitt sterkt svaksynt på grunn av 
diabetes, og kona Sidsel Bredvei er 
blitt hans hjelper. Det har skapt noen 
par-utfordringer.

Tekst: Kari Frantzen  Foto: Line Lyngstadaas og privat

Det viktige samspillet

Du og jeg: Sidsel og 
Per har hatt mange 
år å venne seg til at 
Per ser stadig  
dårligere, og må ha 
mer og mer hjelp. 
Labradoren Emmet 
er blitt et verdifullt 
familiemedlem.

«Det er umulig 
for meg å gå på 
topptur, jeg kan 

jo gå rett ut  
i tomme lufta.»

Per

Per og Sidsel
Per Werner Larsen: Bor i Stokke i Vestfold. 
Pensjonert fylkesaudiopedagog. Utdannet  
lærer og spesialpedagog. Han sitter i fylkes-
styret i Blindeforbundet, tilgjengelighetsut-
valget, brukerrådet i kommunen og andre 
verv i ulike organisasjoner. 

Sidsel Bredvei: Pensjonert lærer og rektor, 
har spesialpedagogisk utdannelse. Hun enga-
sjerer seg i både pårørendearbeid i Blinde-
forbundet og for en god demensomsorg. 

Førerhund: Etter 
at Emmet ble en 
del av familien, 
kan Per gå mer 
tur enn før. 

Når din  
kjære blir syk
– hva med deg? 
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kan jo gå rett ut i tomme lufta. Etter 
noen knall og fall er det blitt hytte-
veien og seterveien. Vi tar ofte en 
runde sammen, og så kan Sidsel ta 
en ekstra sving etter at vi har delt 
matpakka i en setervegg. 

– Vi må bare akseptere at ting har 
forandret seg. Det praktiske er blitt 
helt annerledes, men samlivet vårt 
har fått en ny styrke, vil jeg si. Vi 
finner nye veier – sammen, sier Per. 

Prosjekt Samspill
Det var på Blindeforbundets intro-
duksjonskurs på Hurdal syn- og 
mestringssenter for tre år siden at 
ideen om prosjektet Samspill 
begynte å ta form. Der deltok Sidsel 
og Per, og ideen som vokste fram var 
at både den rammede og pårørende 
burde ha en egen arena hvor de 
kunne få dele tanker og erfaringer 
med andre i tilnærmet lik situasjon. 

– Det er så lett å glemme at det 
ikke bare er de som mister synet 
som rammes, det er også deres nære 
og kjære. Ivaretakeren trenger også 
å bli ivaretatt, sier Per. 

– Det er ofte skyldfølelse hos 
begge, forteller Sidsel. 

– Den rammede, fordi han eller 
hun vet at de endrer tilværelsen for 
den andre, og den pårørende fordi 
man må innstille seg på en ny livs- 
situasjon. Det er så viktig å kunne si 
noe om hvordan vi har det, og hva vi 
trenger. Når vi tør å åpne opp, er det 
helt nødvendig å ha en fallskjerm 
som kan gi en myk landing. Samspill 
kan være den fallskjermen, den 
tryggheten, for å klare å gjøre livet 
godt for begge, sier hun. 

Den skamfulle sorgen
– «Alt er mulig», sier mange til oss. 
Det er ment som oppmuntring og 
støtte, men vet du hva: Alt er ikke 
mulig lenger. Mange veier blir 
stengt. Men verden går absolutt ikke 
under, sier Sidsel:

– Man må være villig til å forandre 
en del. Vi må stikke fingeren i jorda, 
og det trenger både den som er blitt 

syk og vi som er pårørende hjelp til. 
Det å ha lov til å ha en sorg, også for 
pårørende, sier Sidsel. 

– Det kan virke som om det er noe 
skamfullt over det: «Det er da ikke jeg 
som er blitt svaksynt eller syk. Med 
hvilken rett har jeg til å føle slik?» 

Man vet at det er mange pårørende 
som har det vanskelig, og akkurat det 
er et sårbart tema for mange. Men 
sykdom og funksjonshemninger kan 
ramme alle, og det handler ikke om at 
den ene er en byrde for den andre. 
Det handler om å kunne orientere seg 
ut fra en livssituasjon som har endret 
seg. De pårørende kan ofte kjenne på 
at de er lei seg på vegne av den som 
ikke ser lenger, på vegne av seg selv 
og på vegne av «vi-et». 

Vi må støtte de unge 
– «Vi-et» endrer seg, sier Sidsel. 

– «Vi-et» må finne andre veier. Når 
partneren mister synet, trenger vi 
ofte hjelp til å akseptere forand-
ringene og å klare å prate sammen. 
Det verste for en som ikke ser, er nok 
å bli alene, å bli forlatt av en som 
ikke klarer å stå i situasjonen. Derfor 
vil vi skape en arena der begge kan 
dele erfaringer og tanker med andre 
i samme situasjon. 

– Vi to har levd sammen lenge, 
men tenk på de som er unge og i 
starten av et samliv, sier Per. 

– De må ha god hjelp til både det 
praktiske og det følelsesmessige. De 
må vite at hvis de trenger å snakke 
med noen, kan de ringe det 
nummeret eller få en time på det 
kontoret. Det er så viktig at de vet at 
det er hjelp å få! 

Per har en kongstanke: 
– Mennesket er kropp og sjel, den 

psykiske og den fysiske helsen. Er 
ikke begge til stede, så har man det 
ikke godt. Like mye som vi trenger 
hjelp til å lære om kjøkkenred-
skaper og talende vekter, trenger  
vi psykisk støtte. Da er det så viktig 
med den psykiske hjelpen og støtte 
fra de som evner å ta deg imot,  
sier Per. 

Hva er 
Samspill? 

Samspill er en arena for å tryg-
ge både den med synstap og 
den nærmeste pårørende. I regi 
av Blindeforbundet har prosjek-
tet fått støtte til å starte et  
prøveprosjekt i Vestfold i høst. 

HAR DU noen spørsmål, tanker, 
erfaringer og forslag vedrø-
rende Samspill, så del det 
gjerne med Per og Sidsel:  
sidselbredvei@mail.com.

På tur: Per går kortere turer, 
Sidsel litt lengre. Og koser seg 
med nistemat i seterveggen.
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  Julefest
for alle sanser
Et hyggelig dekket bord sørger for stemningen! Her er 
enkle tips som gir herlig atmosfære og gode kontraster.

3 bord, 3 stiler

Dekket med: Vinglassene 
uten stett er fra Riedels 
O-serie, fra Howard. Spise-
brikkene er servietter fra 
Bolina. Tallerknene er fra 
Illums Bolighus, bollene 
fra Bolina, sølvtøyet fra 
bruktbutikk og linserviet-
tene kjøpt som metervare 
på Ikea og klippet opp.

Dekket med: Dekorative fjær fra Panduro, 
dekketallerken fra Palma Skøyen, hvit, dyp 
tallerken fra Lyngby. Det svarte bestikket 
er fra Bolina og glassene kjøpt på Ikea. 
Serviettene er kjøkkenhåndklær fra Illums 
Bolighus, den hvite duken fra Home & 
Cottage og telysholdere fra Illums.

Tekst og styling: Irene Zeier  Foto: Morten Eik

Sterke farger og naturlig pynt
Varmt okergult er moderne i in-
teriørverden nå, og her har vi 
brukt okergule linservietter 
som spisebrikker. Vi skal sitte 
lenge til bords, ha det behage-
lig og kjenne gode dufter. Der-
for har vi dekorert med bunter 

av rosmarin midt på bordet. 
Rosmarin er nydelig i maten, 
den kan tørkes og brukes som 
krydder; den varer omtrent 
evig. Eller bruk granbar, som jo 
er klassisk for julen.  
Grupper pynten på bordet. Det 

virker ryddig og oversiktlig. Val-
nøttene hører julen til, og pas-
ser fint mot det grønne og de 
gylne spisebrikkene. Så tenner 
vi masse lys: Spar på syltetøy-
glass gjennom året og bruk 
dem til telys på bordet. Vakkert!

Tørket nellik og stjerneanis strødd 
midt på bordet er perfekt julepynt. 
Det dufter deilig, og stjernene gir 
en fin effekt mot den hvite duken. 
Legg gjerne en liten overraskelse, 
som en fløyelsmyk fiken, på hver 
tallerken. Del den i to – klar til å ny-
tes. Det svarte bestikket mot duken 
gir god synlighet. En mørk dekke-
tallerken har samme effekt – og 
med den blir det enkelt å bruke hvi-
te tallerkener og hvit duk; høytide-
lig og fint. Mat og mørk dekor vil 
komme godt fram. Vannglassene er 
mørke og vinglassene er kraftige, 
stødige og korte med en stor fot.

Duften av jul

Tips
Dekk opp med 

vinglass uten stett. 
De finnes hos flere 

produsenter. 

Tips
En enkel fargeskala gir 
god oversikt. Her har vi 
holdt oss til hvitt, brun-

svart og aubergine. Bruk 
gjerne ensfargete duker, 

servietter og 
servise.
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Dekket med: De robuste vinglassene 
med kort stett er fra Bolina, marmor-
brikker fra Palma Skøyen, og det er 
også bestikket i stål/messing. 
Suppebollene er fra Ikea og tallerke-
nene og vasene er Lyngby. 
Smell-bonbonene er kjøpt på TGR i 
fjor. Duken er fra Home & Cottage, 
messingstjernene fra Karen Blixens 
jul fra Rosendahl, telysholderne fra 
Illums Bolighus. 

 Tips
Tenk oversikt når du 

dekker på. Har du flere 
retter som krever flere 
sett bestikk og glass, 

legg det gjerne på 
underveis i måltidet.

Funklende
stjerner

En mørk duk skaper lun og god at-
mosfære, men gjenstander kan lett 
«forsvinne» mot underlaget. Sørg 
for god belysning over bordet, og at 
oppdekkingen er lys nok til å skape 
klare kontraster. Her har vi brukt 
hvit tallerken og en brikke av mar-
mor til å ha glass og bestikk på. 
Som dekor har vi brukt blank mes-
sing på midten av bordet. Det gjør 
at bordet funkler og gir en litt gla-
morøs og høytidelig stemning. De 
hvite vasene er fylt av duftende fu-
rukvister fra skogen. Humor er lov – 
start gjerne middagen med et smell 
fra bonbonene på hver kuvert!
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Blindeforbundet har 
en egen Facbook- 
side. Følg oss på 
 facebook.com/
norgesblindeforbund 
for å få med deg siste 
nytt. Du kan også 
følge oss på Twitter/
blindeforbundet. 

Følg oss!
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På Norges Blinde-
forbunds landsmøte i 
september ble Unn 

Ljøner Hagen (57) gjenvalgt 
som forbundsleder i to nye 
år. Dette blir Ljøner Hagens 

andre periode som leder i 
forbundet. Hun har hatt 
vervet siden høsten 2015.

– Jeg er veldig glad over å 
bli gjenvalgt, og ser fram til 
å ta fatt på to nye år som 

forbundsleder, sier Ljøner 
Hagen.

Som ny nestleder valgte 
landsmøtet Terje André 
Olsen (48) fra Arendal i 
Aust-Agder.

Gjenvalgt som 
leder i Blinde-
forbundet

Brudd på 
valgloven under 
stortingsvalget
Under høstens stor-
tingsvalg har mer enn 
50 synshemmede over 
hele landet rapportert 
at de ble nektet å ha 
med egen ledsager inn 
i stemmeavlukket. 
Stortinget har helt klart 
slått fast, i valgloven og 
forarbeidene, at syns-
hemmede har rett til å 
ha med egen ledsager. 

– Dette er veldig 
alvorlig. Det kan med- 
føre at blinde og svak-
synte lar være å 
stemme, sier Arnt 
Holte, generalsekretær 
i Blindeforbundet.

I NRK Dagsnytt 
beklaget Valgdirekto-
ratet hendelsene og 
lovet bedring neste valg. 

Synshemmede har 
også opplevd at valg-
funksjonærer tok stem-
meseddelen før den var 
brettet, og at stemme-
avlukkene ikke var 

tilrettelagt med stor-
skrift og punktskrift. 

– Dette førte til at 
mange blinde og svak-
synte opplever at 
valget ikke var 
hemmelig. De er i tvil 
om den riktige stemme-
seddelen ble levert inn, 
sier Holte. 

Norges Blinde-
forbunds landsmøte 
krever at synshemmede 
sikres sin lovbestemte 
rett til hemmelig valg. 
Det må også bli mulig å 
stemme gjennom 
e-valg, enten for alle 
stemmeberettigede 
eller for grupper som i 
dag har utfordringer 
med å stemme 
hemmelig.

En undersøkelse Opinion 
AS har gjort for Norges 
Blindeforbund, viser at 62 
prosent av landets syns-
hemmede smarttelefon-
brukere får et mer aktivt liv 
gjennom mobilen sin. Imid-
lertid er det mange som 
ikke har digital kompe-
tanse, og spesielt syns-
hemmede er sårbare fordi 
løsningene som oftest har 
et visuelt grensesnitt.

– Steget over til smartte-
lefonen oppleves som lang 
og utfordrende for mange 
synshemmede. Men med 
ny teknologi vil mange 
flere få en helt ny hverdag 
med smartteknologi, sier 

Sverre Fuglerud, seksjons-
leder i Norges Blinde-
forbund.

Ansvaret for nødvendig 
opplæring ligger hos 
kommunene, fastslår Blin-
deforbundet.

– Nå det er det viktig at 
kommunene tar det 
ansvaret de har. I dag er 
det ikke gode nok rutiner 
for å fange opp dem som 
har behov for hjelp. Uten 
digital kompetanse blir 
man stående på utsiden av 
samfunnet, sier Fuglerud.

Ifølge Norges Blinde-
forbund har 180 000 
nordmenn en synshem-
ming. 

Etterlyser 
opplæring 
i bruk av  
smarttelefon

Veldig alvorlig, 
mener Blinde-
forbundets general-
sekretær Arnt Holte.
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M
ay Hansen fra Askim trodde 
at nye briller kunne gjøre 
noe med den irriterende 
tåkeflekken som hadde 

dukket opp i synsfeltet hennes, og gikk 
derfor til sin lokale optiker.

– Hos optikeren fikk jeg vite at jeg 
trolig hadde fått aldersrelatert 
maculadegenerasjon (AMD). Da 
begynte jeg å svette, siden jeg vet at 
sykdommen i verste fall kan føre til 
sterkt synstap, sier Hansen.

Jevnlig sjekk
AMD er den vanligste årsaken til 
sterk synshemming blant personer 
over 50 år, forteller Dilane Uthayase-
elan, optiker hos Specsavers i Askim. 
Mer enn hver tiende person over 70 
år i Norge har mistet lesesynet som 
følge av AMD.

Ofte merker man det ikke selv med en 
gang, og derfor oppfordrer optikeren til 
jevnlig synssjekk. Spesielt viktig er det 
om øyesykdommen finnes i familien.

– AMD kan være arvelig. De første 
tegnene på sykdommen er ofte 
underlige synsopplevelser, for 
eksempel at flisene på kjøkkenet eller 
badet ser skjeve ut – eller at de rette 
linjene på veien ser buet ut, eller 
bilens tak er misformet. Andre tegn 
kan være sløret syn, at fargene blir 
svakere eller kanskje at det dukker 
opp små, grå flekker i synsfeltet som 
ikke vil forsvinne, sier Uthayaseelan.

Ved symptomer som dette, er det 
viktig å ta kontakt med lege umiddel-
bart. 

Optikeren
så feilen 
på Mays øyne 
Da May Hansen (76) pusset brillene sine, ble ikke 
tåkeflekken i synsfeltet borte. – Jeg ble riktig engstelig 
da optikeren fortalte at jeg hadde AMD, forteller hun. 

Avdekket  alvorlig  øyesykdom:

Tekst og foto: Gerd Inger Ericson/Smaalenenes Avis

«Nå har jeg fått 
en slik sprøyte 
hver fjerde uke, 
og jeg har fått ti 
prosent bedre 
syn allerede.»

May Hansen

Kan
behandles

AMD er en kronisk syk-
dom; verken tørr eller 
våt AMD er det i dag mu-
lig å bli kvitt. For våt 
AMD finnes det imidler-
tid medikamenter som 
hemmer nydannelse av 
blodkar og lekkasje fra 
disse, såkalte 
VEGF-hemmere. Medika-
mentene injiseres i selve 
øyet med en tynn nål og 
lokalbedøvelse. For 
mange vil behandlingen 
medføre at de beholder 
eller til og med bedrer 
skarpsynet i mange år. 
Kilde:  
www.blindeforbundet.no

Rammer skarpsynet
Aldersrelatert maculadegenerasjon er 
betegnelsen på en øyesykdom der 
den gule flekken (macula) sentralt i 
netthinnen er svekket. Det er i macula 
øyet vanligvis er i stand til å se de 
små detaljene, og øyesykdommen 
omtales derfor også som svekkelse av 
skarpsynet. Det er to forskjellige typer 
AMD: tørr og våt. Den tørre varianten 
er den mest vanlige.

– AMD rammer det sentrale synet og 
lar seg ikke operere, men det finnes 
behandling som kan stoppe progre-

sjonen. Og jo raskere en oppdager 
øyesykdommen, jo større er sjansen 
for å beholde synet, sier Uthayase-
elan.

Behandling
Takket være optikeren som umiddel-
bart henviste til øyelege, fikk May 
Hansen raskt hjelp.

– Allerede dagen etter var jeg hos 
øyelege og fikk min første sprøyte i 
øyet. Det er slett ikke så farlig som 
det kan høres som. Selve sprøyten er 
kun et lite stikk som er gjort på 

en-to-tre. Nå har jeg fått 
en slik sprøyte hver fjerde 
uke, og har reagert posi-
tivt på behandlingen. Jeg 
fått ti prosent bedre syn 
allerede, sier Hansen.

Fremover venter det 
sprøyteinjeksjon hver 
femte uke – og det ser 
May Hansen mest på som 
en hyggelig tur til Oslo. 

– Den dagen får gubben 
min lage maten selv; det viktigste for 
meg er ikke å miste synet!

NB! 

Her trengs tiltak: May Hansen 
er sjeleglad for at optiker 
Dilane Uthayaseelan 
oppdaget øyesykdommen i 
tide til at den kan behandles.

På side 29 
kan du ta 

Amster-testen 
for å sjekke ditt 

eget syn for AMD. 

Følg med:  
... på synet ditt, 
anbefaler 
optiker Dilane 
Uthayaseelan.
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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 øye sykdommer og svarer  
fast på spørsmål fra lesere.   
I denne utgaven har vi også 
med optiker og professor 
Rigmor C. Baraas fra Høgskolen 
i Sørøst-Norge.  Send e-post til  
altomsyn@blindeforbundet.no 

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Traveller HD - ny elektronisk lupe

 

Vi hjelper øynene dine!

Traveller HD er en ny generasjon 
forstørringshjelpemiddel som ligger midt i 
mellom en LeseTV og en elektronisk lupe.
 
Her får du det beste av to verdener. Et 
apparat med stor skjerm som tar liten 
plass og kan brukes overalt.  

Den unike innebygde xy-bordfunksjonen 
gjør det svært enkelt for brukeren å følge 
teksten mens man leser.

www.adaptor.no
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?Jeg har mye problemer med 
øynene mine. De blir ofte 
røde, tørre og irriterte.  

Sandpapirfølelsen jeg kjenner  
i hornhinnen er det verste. Sist 
jeg var hos øyelege, kunne han 
fortelle at jeg har demodex- 
infeksjon i øyelokkene. Øyelegen 
oppdaget midden ved bruk av 
spesialmikroskop, og ville ikke 
utelukke at dette kan forklare 
plagene mine. Tenker du det 
samme? Jeg er kontaktlinse- 
bruker, og nå lurer jeg på om du 
vet om det er en sammenheng 
her? Er demodex-midd vanlig? 

Hvordan kan midden gjøre skade? 
Jeg er spesielt bekymret for  
hornhinnen. Kan hornhinnen ta  
skade av midden?

Hilsen Berit (33)

! Du har symptomer som kan 
være forenlig med tørre øyne. 
Dette passer også godt med 

?Kan jeg bli nærsynt nå som ung 
voksen, selv om jeg var litt 
langsynt på barneskolen? Det 

var så lite så det var aldri snakk om 
korreksjon med brille. Og er det 
nødvendig å gå til synsundersø-
kelser når jeg selv synes jeg ser helt 
godt? 

Hilsen Sigurd, 21 år

! Ja, du kan bli nærsynt i 
ungdomsåra, eller som ung 
voksen, selv om du hadde en 

svak langsynthet som barn. Noen 
blir mindre langsynte, noen mer 
nærsynte gjennom ungdomsårene, 
og dette kan endre seg helt fram til i 
slutten av 20-åra. Du kan ha en 
synsfeil selv om du selv synes du ser 
godt. Synsfeil endrer seg gradvis, og 
det er ikke sikkert du merker 
endringen. Noen synsfeil gir også 
andre plager som hodepine eller 
trøtthet. Om du aldri har hatt en full 

synsundersøkelse tidligere, eller det 
er lenge sien sist, så vil jeg anbefale 
deg å ta en tur til optiker. Be om at 
optiker bruker dråper for at øynene 
dine skal slappe helt av under syns-
undersøkelsen – så du vet hva den 
fulle synsfeilen din er. Dette siste er 
spesielt viktig om du sitter mye med 
nærarbeid. I noen tilfeller er det slik 
at barn, unge og unge voksne har 
brukt øynene så mye på korte 
avstander at øynene ikke greier å 
slappe av når optiker undersøker 
avstandssynet. Det kan medføre 
falsk nærsynthet. I disse tilfellene er 
det viktig at du ikke bare blir gitt 
briller eller linser for nærsynthet 
(eller for økt nærsynthet). Nærsynet 
og samsynet ditt må undersøkes 
godt for at du skal få briller eller 
linser som kan hjelpe øynene til  
å slappe mer av, selv når du jobber 
på nær. 

Hilsen Rigmor

?Her om dagen så jeg en 
person med ganske utstå-
ende øyne. Hva kan dette 

skyldes, og kan det være farlig? 
Hilsen gutt (14)

! En tilstand hvor ett eller begge 
øynene står lenger fram i 
øyehulen enn normalt, kalles 

eksoftalmus.  I uttalte tilfeller står 
øynene så langt fram at øyelokkene 
ikke kan omslutte øyet ved 
blunking. Dette kan føre til sår på 
hornhinnen. Det er mange årsaker til 
tilstanden, for eksempel betennelse, 
blødning og/eller svulst.  Romopp-
fyllende prosesser i øyehulen kan 
klemme på synsnerven. Dette kan 

ubehandlet resultere i blindhet. 
Eksoftalmus sees hyppig ved 
sykdommer i skjoldbruskkjertelen, 
hvor betennelse i bløtvev og musku-
latur i øyehulen gir fremskutte øyne. 
Det bør også nevnes at utstående 
øyne kan være genetisk betinget og 
forekomme uten patologi.

Mvh Tor

Midd på 
øyelokkene

Spør oss

Utstående øyne

øyelegens funn av demodex- 
midden.  Jeg tenker som din 
øyelege, men denne typen midd 
kan også finnes hos pasienter 
uten symptomer. Midden er svært 
vanlig, og hyppigheten øker med 
alderen. I en studie ble det funnet 
demodex-midd i øyelokkene hos 
over 80 prosent av personer over 
60 år! Det er så langt ikke 
beskrevet en sammenheng 
mellom kontaktlinsebruk og  
forekomst av demodex-midd i 
øyelokkene.  
 
Det finnes en rekke arter av 
demodex-midden, og de kan 
finnes både i øyevippene og i 
øyelokkjertlene. Den vanligste 
næringskilden til midden er talg 
som finnes i øyelokkjertlene. 
Imidlertid kan de små skapnin-
gene også konsumere kjertelceller 
og utførselsganger – og dermed 
resultere i tørre øyne. Midden kan 
føre til betennelse, samt bringe 
bakterier til øyelokkene. Det er 
svært uvanlig at hornhinnen tar 
skade av midden, men ved uttalt 
middinfestasjon med betente 
øyelokk, er hornhinneskade blitt 
beskrevet.  
                                            Hilsen Tor

Kan langsynt bli nærsynt?
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K
ontaktlinser kan være en 
stor avlasting for briller i 
hverdagen. Pussekluten 
kan få hvile, for ikke å 

snakke om å slippe dugg på glasset 
en regnværsdag. Da er det greit å ty 
til linsene. Men ved feil bruk kan det 
få stygge konsekvenser for øynene. 

– Noen av de vanligste feilene folk 
gjør er at de ikke følger anbefalt 
bruksmønster for sine linsetyper, 
eller ikke er grundige nok med 
hygiene og rengjøring, sier Marie 
Eidhammer, MScOptom Regional 
Training Manager ved Specsavers. 

Dersom du ikke er forsiktig, kan 
mangel på hygiene og rengjøring 
føre til ulike problemer med øynene, 
fra mindre irritasjoner og allergi, til 
mer alvorlige infeksjoner og 
endringer i strukturen på horn-
hinnen. 

– En optikers anbefalinger for 
håndtering og bruk av kontaktlinser 
er alltid individuelt tilpasset, og det 
er derfor det er så viktig at kunden 
følger opp med å komme på linse-
kontroller, slik at øyehelsen blir 
ivaretatt, understreker hun. 

Kontaktlinser kan være en fryd  
for øyet, men bare om du bruker  
dem riktig! 

Ekspertens linse-ABC

Linser: Fantastisk 
lettvint og effektivt, 
men det er viktig  
å følge noen huske- 
regler!

Tekst: Amalie Gulbrandsen  Foto: Scanpix og privat

Optikerens 
viktigste råd

Dette gjør du:
 ● Gå til regelmessige kontroller 

hos optikeren din, og følg anbefalt 
bytteintervall og tips til rengjøring 
av dine kontaktlinser.

 ● Vask alltid hendene grundig før 
du håndterer linsene eller tar på øy-
nene. Bruk en mild håndsåpe, even-
tuelt antibakteriell, og tørk hendene 
på et lofritt håndkle eller papir. 

 ● Benytt linsevæske og komfort-
dråper laget spesielt for dine lin-
ser, og skyll eller oppbevar aldri 
linsene i vanlig springvann.

 ● Ved bading om sommeren, bruk 
svømmebriller, eller skift til dags-
linser som kan kastes etter svøm-
meturen. Det er ikke anbefalt å 
sove med linsene etter at de er 
blitt eksponert for basseng, sjø-
vann eller boblebad som kan inne-
holde bakterier. 

 ● Ta kontakt med optiker eller øyele-
ge dersom du opplever rødhet, smer-
ter, endringer av synet, økt tåreflod, 
lysømfintlighet eller puss i øynene. 

Dette gjør du ikke:
 ● Ikke sov med kontaktlinser dersom 

de ikke er designet for det, og du har 
rådført deg med optikeren først. 

 ● Bruk aldri samme kontaktlinse-
væske flere ganger, eller fyll på 
mer løsning i samme beger. Kast 
og skift til ny linsevæske hver 
gang du skal oppbevare linsene i 
beholderen. 

 ● Ikke fortsett å bruk linsene der-
som øynene ikke ser bra ut, føles 
bra, eller du plutselig ser dårligere 
med linsene. 

 ● Dersom du er syk, er forkjølet, 
har influensa eller lignende, er det 
anbefalt at du avlaster med briller.

 ● Del aldri dine kontaktlinser med 
andre, og ikke bruk linser dersom 
de ikke er foreskrevet deg. 

10 tips for
kontaktlinser

Det går helt fint å bruke sminke 
sammen med kontaktlinser, 
men husk:
1. Sett inn linsene før du 
påfører makeup. 
2. Påfør øyeskygge og eyeliner 

forsiktig, slik at du ikke 
kommer borti eller skader 
linsene.
3. Bruk olje- og parfymefri øye- 
sminke.
4. Bruk vannfast maskara og 

Sminke og kontaktlinser eyeliner for å unngå at 
sminke faller av og gnis 
utover.
5. Ta ut linsene før du fjerner 
øye-sminken.
6. Ikke bruk maskara med 
«vippe-oppbyggende fibre» 
da disse kan skade linsene.

Eksperten:
Optiker Marie 
Eidhammer.

Alt om syn 02/201720
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J
eg blir lei meg av å tenke på 
alt Ryan har gått glipp av 
fordi ingen oppdaget at han 
hadde problemer med synet, 

sier Anita Wood og kikker på 
tenåringssønnen sin, som 
nettopp kom hjem fra skolen.

Ryan er ganske fersk ungdoms-
skoleelev ved Vesong ungdoms-
skole på Kløfta, men har allerede 
funnet seg godt til rette.

– Han sitter klar halv åtte og 
spør om han ikke kan dra snart, 
ler Anita.

Slik var det ikke før. På 
spørsmål om hva han syntes om 

Nå er skolen 
blitt gøy
For Ryan Wood (13) var skolearbeidet noe han 
ikke mestret. Så fikk han riktige briller.

Hadde synsfeil – ble utredet for ADHD og autisme

Forandret livet: Den 
rette diagnosen foran-
dret livene til både Ryan 
og mamma Anita Wood. 
Anita er bare lei seg for 
at det gikk så mange år 
før Ryan fikk mulighet 
til å lese og lære.

Tekst: Stine Okkelmo Thorp  Foto: Stine Okkelmo Thorp og Norges Optikerforbund

Fikk nesten 
ødelagt 
skole-

gangen

Hva er 
vinkelfeilsyn?
Vinkelfeilsyn, eller samsynsfeil, 
betyr at det er ubalanse i øynenes 
bevegelsesmuskulatur. Det kalles 
også skjult skjeling. Med andre ord 
kan man ikke se at noen har 
vinkelfeilsyn. 

Graden av vinkelfeilsyn varierer. 
For noen byr det ikke på 
problemer, for andre gjør det det.  
I slike tilfeller vil symptomene hos 
barn merkes som hode- eller øyes-
merter, synsforstyrrelser, konsen-
trasjonsproblemer og manglende 
leselyst. Barnet kan ha vanskelig-
heter med å tegne og skrive.  
Motorisk kan de ha koordinasjons-
problemer eller slite med  
rastløshet/uro i kroppen.

Kilde: Convergenceinsufficiency.org

barneskolen, svarer Ryan:
– De tre første årene vil jeg helst 

glemme.

Vansker med konsentrasjon
Fra første skoledag hadde Ryan egen 
spesialpedagog. Han hadde vansker 
med å følge klasseundervisningen, 
og måtte lokkes med pauser og lek 
for å orke å sitte og jobbe. Men det 
hjalp ikke på konsentrasjonsproble-
mene, og i fjerdeklasse begynte 
utredningene. Hadde han ADHD? 
Lett autisme?

– PP-tjenesten som var koblet på i 
barnehagen sa at han ikke hadde 

ADHD, og heller ikke var autist, og det 
kunne ikke fastlegen forstå, heller. 
Men spesialpedagogen ville likevel 
følge disse sporene. Ryan var nesten 
ikke i klasserommet, og følte ikke at 
han tilhørte klassen. sier Anita.

Ryan hadde vært hos øyelege siste 
året i barnehagen uten at synsfeilen 
hans ble oppdaget. Da han var hos 
optiker i starten av fjerdeklasse fikk han 
briller for å avlaste muskulaturen i 
venstreøyet, der han hadde dårligst 
syn. 

Briller hjalp ikke
Brillene hjalp ikke på konsentra-

sjonsproblemene. Og skolen var 
ikke favorittstedet.

– Men i femteklasse møtte jeg 
Julian, og alt er bedre når du har 
venner. Men jeg har lært meg å 
klare meg uten noen venner, 
konstaterer Ryan.

Kameraten gjorde det hygge- 
ligere på skolen, men skolear-
beidet var fortsatt en utfordring.

Det var tilfeldigheter som gjorde 
at Ryan endelig fikk hjelp. Mor 
Anita fikk problemer med synet, og 
av en ortoptist fikk hun vite at hun 
trengte prisme i glassene.  

–  Men hun kunne bare komme 
med en anbefaling på hva slags 
prismeglass jeg trengte. Etter to år 
med oppfølging hadde jeg fått 
briller jeg kunne se med, men jeg 
ble veldig sliten av å gå med dem. 

Hun henviste meg til en optiker 
som spesialiserer seg på samsyn 
og lesevansker, sier Anita.

Arvelig synsfeil
Optikeren undersøkte øynene 
hennes med spesialutstyr og sa at 
hun hadde vinkelfeilsyn, skjult 
skjeling. Med riktig prisme i bril-
lene ble trettheten i øyene og 
hodet borte. Anita nevnte sønnens 
problemer, og optikeren mente 
han kunne ha det samme, for 
vinkelfeilsyn kan være arvelig.  

Det stemte. En synstest avdekket 
at Ryan hadde vinkelfeilsyn. Han 

«Jeg brukte de 
tre første årene 
på skolen bare 

på å lære 
meg å holde 
en blyant og 

skrive.» 
Ryan
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Bokorm: – Før stoppet jeg opp 
når jeg leste. Nå kan jeg lese en 
hel bok uten stans, sier Ryan.

trengte også prismebriller. Med slike 
på nesen så han normalt for første 
gang.

– Hva sa du da, Ryan, spør Anita.
– Hva skulle jeg si? Det blir som om 

du er på date med Erna Solberg – 
hva skal du si, ler han.

– Men det var rart. Jeg hadde hatt 
det slik siden barneskolen, jeg 
brukte jo de tre første årene bare på 
å lære meg å holde en blyant og 
skrive. Før måtte jeg stoppe opp når 
jeg leste. Nå kan jeg lese gjennom en 
hel bok uten stans. 

Lærte nesten ingenting
– Jeg har fått forklart at Ryan har et 
bevegelig syn som kan sammen-
lignes med at du holder opp en bok 
og beveger den som en pendel. Sånn 
var Ryans verden før han fikk riktige 
briller, sier Anita.

To uker etter at han fikk prisme-

briller hadde Ryan time hos en 
nevropsykolog. Den var bestilt lenge 
før, og de dro, enda hun visste at det 
ikke var noe galt med hodet til 
gutten. Han har lært seg teknikker for 
å kompensere for det dårlige synet, 
og har super hukommelse. I dag 
følger Ryan vanlig undervisning, men 
han har en del huller i kunnskapen.

– Jeg føler at de tre første skole-
årene var en forlengelse av barne-
hagen. Han lærte fint lite. Alle 
målene som skulle vært nådd etter 
førsteklasse, de var der fortsatt i 
tredje, sier Anita.

– Han er mye flinkere til å sitte å 
jobbe og konsentrere seg, men har 
en del uro i kroppen fortsatt. Men 
når han først setter seg ned og gjør 
leksene, går det fort. Når jeg tidligere 
har stått på mitt og sagt at det ikke 
er noe galt med intelligensen, så har 
jeg hatt rett. 

Mer krevende 
skolehverdag
Det finnes ikke statistikk 
som kan fortelle om flere 
barn enn før får synspro-
blemer. Men skolehverdagen 
er mer utfordrende for synet 
enn tidligere. Det er flere 
grunner til dette:
• Mindre tavlebruk, mer 
skjermbruk.
• Mindre skriftstørrelse.
• Skjermer holdes nærmere 
øyne enn før.
• Ikke «skjermfri» i friminut-
tene heller, hvis barnet sitter 
med smarttelefon eller nett-
brett.

Vil ha bedre 
testing:  
Rigmor Baraas, 
Høgskolen  
i Sørøst-Norge.

Hvert femte barn har synspro-
blemer, og langt fra alle får hjelp.
– Det overrasket oss hvor mange 
som har ukorrigerte synsfeil, sier 
Rigmor Baraas, professor ved 
Nasjonalt senter for optikk, syn og 
øyehelse ved Høgskolen i Sørøst-
Norge, der norske optikere 
utdanner seg. Hun ledet en under-
søkelse som ga aha-opplevelser.

Her fant man at i videregående 
skole hadde ni av ti nærsynte fått 
korrigert synsfeilen, mens bare 
halvparten av elevene med skjeve 
hornhinner og bare tre av ti lang-
synte hadde fått briller/kontakt-
linser som rettet synsfeilen.

– Vi mangler et system for å 
undersøke synet til elevene i grunn-
skole og i videregående skole. Det 
skjer mye med synet i alderen 6 til 
19 år, tiden da grunnlaget for utdan-
ning og videre karriere blir lagt. Hvis 
et barn ser dårlig og ikke får den 
brillen de trenger, og dette gjør at 
det sliter i skolen, så er det veldig 
ille, sier Baraas.

– I dag har vi to 
obligatoriske 
synstester, den 
ene er øyelysing 
som nyfødt, så en 
fireårskontroll. 
Disse gjøres for å 
oppdage grave-
rende synsfeil 
som kan gi varige 
synsskader 
senere i livet. De 
er ikke laget for å 
plukke opp de litt 

mindre synsfeilene, som kan gi store 
pedagogiske utfordringer, sier gene-
ralskretær Hans Torvald Haugo i 
Norges Optikerforbund.

– Så er det gjerne slik at hvis 
lærerne mener noe er feil, settes det i 
gang en utredning, for eksempel av 
ADHD. Så går det en del tid, og så var 

det ikke det, da startes en annen 
utredning, for eksempel for dysleksi. 
Dermed går årene, og eleven kan ha 
kommet til 4., 5. eller 6. klasse før 
synet blir tema. Vi mener at flere 
forhold bør utredes samtidig, og at 
synet bør være et av dem, sier Haugo.

Leder i Den Norske Ortoptisters 
Foreningen, Eva Strasser, mener 
synstest også bør skje rundt 
skolestart ved helsestasjon.

– Det er viktig at alle barn får 
testet synet rundt seksårsalder. En 
autorefraktor-undersøkelse vil 
avdekke om barnet har synsfeil som 
skjeve hornhinner, er langsynt eller 
nærsynt, allerede ved skolestart, 
sier Strasser.

 – Lærere og foreldre må være obs 
på at barn som henger etter på 
skolen eller har lese- eller skrivevan-
sker, kan ha synsfeil eller samsyns-
problemer. Disse barna bør sendes 
til helsesøster på skolen som 
henviser videre til optiker, øyelege 
eller ortoptist. Optiker kan etter 
grundige undersøkelse eventuelt 
sende barna videre til øyelege og 
ortoptist, sier Strasser. 

På Høgskolen i Sørøst-Norge ser 
de nå på muligheten for å lage et 
opplæringssystem for lærere for at 
de skal være mer bevisst på symp-
tomer på dårlig syn, og å utvikle en 
enkel test som foreldre eller lærer 
kan gjøre sammen med barnet for si 
hva som kan være problemet.

– Trenger barnet briller eller 
kontaktlinser, bør det offentlige 
betale i hvert fall en andel av kost-
naden, sier Rigmor Baraas. 

I dag er det bare øyelege som kan 
gi godkjennelse til at briller/kontakt-
linser blir dekket. 

– Hvor mange elever når ikke 
potensialet sitt fordi de ikke har bril-
lene eller kontaktlinsene de trenger? 
Samfunnsøkonomisk vil vi tjene på 
dette, sier Baraas.

Mange får ikke hjelpMed én hånd på sykkelstyret
Motorisk har Ryan også utviklet 
seg.

– Du har sluttet å svaie når du 
går, sier Anita henvendt til 
sønnen.

– Jeg ser det på syklingen, 
også. Før syklet du slalåm, jeg 
satt med hjertet i halsen, ler 
hun.

– Nå kan jeg sykle med én 
hånd på styret, sier Ryan.

– Og så kan du sitte og se en 
hel film. Før klarte du ikke det. 

– Det var en lettelse å skjønne 
hvorfor han har vært som han 
har vært, men jeg følte meg som 
verdens verste mor. Jeg ble 
rådet til å sette ham på 
ADHD-medisiner, og jeg 
vurderte det, men jeg følte at 
det ikke var det som var 
problemet. 

– Jeg må si at jeg synes det er 
rart at det ikke ble oppdaget før. 
Jeg vil gjerne dele vår historie 
fordi det kan være flere barn der 
ute som har fått diagnosen 
ADHD, men som egentlig har 
problemer med synet. 

Gjelder for barn 5–12 år. Ved kjøp av synsundersøkelse til ordinær pris får barnet brille inkludert standard enstyrkeglass (indeks 1,5) fra 395-kategorien på kjøpet. Ved valg av briller fra høyere priskategori fås 395 kr. i rabatt. Tilbudet gjelder ett par briller per år, 
og gjelder ikke briller som dekkes av NAV. Kan ikke kombineres med andre tilbud. ©2017 Specsavers.

Barnebrille 
fra 0 kr.
Fordi ditt barns syn 
er viktig

Bestill synsundersøkelse på specsavers.no
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J
eg synes det var fint og naturlig at 
tante Emily valgte å tilgodese 
Norges Blindeforbund, og det 
synes også min mor. Vi visste jo 

       ikke om det. Min tante hadde et 
godt forhold til Blindeforbundet, og 
hadde nok et ønske om å gi noe 
tilbake for den hjelpen hun hadde 
fått, forteller Anne Louise Falch. 

Det var etter at Emily Gellein Holm 
som 75-åring fikk vite at hun hadde 
øyesykdommen aldersrelatert macula-
degenerasjon (AMD) at hun meldte seg 
inn i Blindeforbundet. Hun aksepterte 
raskt den nye livssituasjonen, og at det 
bare var noe hun måtte leve med.

– Slik var min tante Emily. Vi rundt 
henne synes hun tok synstapet veldig 
bra; hun tilpasset seg den nye hver-
dagen, bl.a. med gode hjelpemidler 
fra Blindeforbundet, forteller Anne. 

Øyesykdom i familien
Annes mormor, Emilys mor, hadde 
også våt AMD, så tanten var allerede 
godt kjent med øyesykdommen. 

Omtrent på samme tid fikk også 
Annes mor, altså Emilys søster, 
konstatert våt AMD, så de var flere 
kvinner i nær familie med samme 
øyesykdom. Anne synes det er beun-
dringsverdig hvordan de eldre kvin-
nene i familien håndterte synstapet. 

– Min mormor taklet også 
synstapet godt, så tante Emily lærte 
nok mye av henne, sier Anne.

– Tante Emily klagde aldri på sitt 
dårlige syn; det var en del av det 
som fulgte med alderen. Selv om 
synet etter hvert ble sterkt redusert, 
klarte hun seg veldig bra. 

Annes mor lever fremdeles og har 
ifølge datteren også innrettet livet 
sitt med synstap på en imponerende 
måte.

Gave som lever videre 
Hjelpemidlene som Blindeforbundet 
hjalp henne med å skaffe seg, gjorde 
det lettere for Emily å opprettholde 
det livet hun levde, forteller niesen. 
Viktigst var kanskje lese-tv-en som 

Tante Emily 
ønsket å

Da Anne Louise Falch skulle ta hånd om dødsboet etter sin tante 
Emily, så hun at deler av arven var testamentert til Norges 

Blindeforbund. – Veldig fint og helt i hennes ånd, forteller niesen.

Ga testamentarisk gave til Blindeforbundet:

Helt riktig: 
Anne Louise 
Falch (t.v.) 
synes det er så 
fint at hennes 
tante Emily 
valgte å testa-
mentere deler 
av arven til 
Norges Blinde-
forbund. 

Tekst: Gunnar Omsted  Foto: privat

Testamentariske gaver hjelper 
bl.a. Blindeforbundet til å arran-
gere leirer for blinde og svaksynte 
barn og kurs i å mestre hverdagen 
for eldre som sliter med synet. 
Store ressurser brukes også på 
øyeforskning, forebyggende ar-
beid og til førerhundarbeid.

Ring gjerne markedssjef i Blinde-
forbundet, Knut Fr. Blütecher, på 
telefon 23 21 50 05 eller 90 98 
23 69 dersom du ønsker en ufor-
pliktende samtale om arv og  
testament. Ønsker du å få til-
sendt en brosjyre, send e-post  
til kfb@blindeforbundet.no.  

l Bestem selv ved testament 
hvordan din arv skal brukes. 

l Du står fritt til å gi veldedige 
gaver mens du er i live, selv om 
du har barn. 

l Du kan testamentere fritt inntil 
en tredjedel av det du etterlater 
deg uten hinder av pliktdelsarv til 
barn. 

l Har du ikke barn, kan du testa-
mentere alt du eier og etterlater. 

l Sitter du i uskiftet bo og har 
barn, kan du testamentere inntil 
en sjettedel av uskifteboet.

l Sitter du i 
uskiftet bo og 
ikke har barn, 
kan du testa-
mentere over 
inntil halve 
uskifteboet. 

l Blindeforbun-
det kan hjelpe 
med juridisk  
bistand til å  
sette opp testa-
ment for deg, hvis du ønsker 
det. Denne bistanden er 
vederlagsfri dersom  
Blindeforbundet tilgodeses.

hun brukte til å lese aviser. Kikkert-
brille og en sterk lupe var også 
blant hjelpemidlene som ble flittig 
brukt. 

Emily Gellein Holm sovnet fredelig 
inn i 2013, som 87-åring. Anne 
snakker varmt om sin tante, og tror 
at valget om å tilgodese Blinde-
forbundet i sitt testamente var nøye 
og vel gjennomtenkt. 

– Det var helt i tante Emilys ånd å 
ønske å gi noe tilbake, i form av en 
gave. 

Om arv og testament

gi noe tilbake



28

MYN-
TER

KALD
DRIKK

NAIVE

KRAFT
FRØ

LISSE

PRØVE

TRIST

NÅLE-
TRE

SKOLE-
FAG

DASK
FILT-
RERE

BRYGG
MÅL

(fork.)

HOVED-
STAD

VER-
DENS-
DEL

PÅ BYEN

BRUKES
MED
BUE

RESUL-
TAT AV
TIDENS
TANN

LUMSK

VENN

DYR

AVKOM

FLIRE

BE-
HOVET

TIL-
HENGER

RAMPE-
STREKER

SYNGE-
TEATER

MORO

MED-
MEN-
NESKE

IN-
FORMA-
SJONS

TEKNO-
LOGI

BOKS-
TAVER

RYTMEN

DYRENE

KLASSE-
TRINN

HOLDE
ØYE
MED

NABO

IKKE
VÅR

LØNNE-
BERGET-

GUTT

TALLORD

LIME
POSTE

LÆR-
AKTIG

TALL

BLOMST
SKRED

AKSJE-
SEL-
SKAP

HISSIG
HELSE-

FARLIGE

KULTUR-
HUS

GAM-
MEL

PAPIR

ELV

SMERTE

PARTERT

SPIEL-
BERG-
FILM

HARSE-
LAS

PÅ-
FUNN

HUS-
KER EGEN

PHIL
COLLINS
VAR VO-
KALIST I
GRUPPEN

RETTS-
LIG BIN-
DENDE
SAMLIV

Et par som pakker ut/ned fullt av pappkasser

Alt om syn 02/2017

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 post-
kort til Norges Blindeforbund, Att: Alt om syn, 
postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. 
Svarfrist: 15. desember 2017

VINN gripende 
kjærlighetsroman!
«Før du går» av Clare Swatman handler 
om Zoe og Ed, som møttes som studenter, 
møtes igjen etter mange år og blir 
sjelevenner og kjærester. Så dør Ed ...  
Vi trekker tre vinnere!

Julekryssord
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A
ldersrelatert maculadegene-
rasjon(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 
innkommende 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 
måneder føre til tap av lesesynet.

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

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

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 
unormalt?
Ta kontakt
med lege eller
optiker snarest.

i dag!

Sjekk
synet 

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

Følg oss!

FÔRET SOM 
FYLLER 
KATTENS 
BEHOV
La katten dra nytte 
av alle fordelene 
ved sunn ernæring, 
både som våtfôr 
og tørrfôr!
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• Gul – over målområde

• Grønn – innenfor målområde

• Rød – under målområde

Se din diabetes 
i et nytt lys

1. The SMARTSON user test evaluation of the CONTOUR NEXT ONE meter and the CONTOUR diabetes app,  
June 2017, Sweden. Participants received free meter and test strips.
Ascensia, the Ascensia Diabetes Care logo, Contour and smartLIGHT are trademarks and/or registered trademarks  
of Ascensia Diabetes Care Holding AG. © Copyright 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
All rights reserved. Date of preparation: July 2017. Code: G.DC.07.2017.52120. GRØSET™ 11.17.A.NO

Målesystem
for blodsukker

Diabetes, i et nytt lys

®

Bestill på 67122800
e-post: diabetes.1@ascensia.com 

www.contournextone.no

92%
av brukerne synes det 
er raskere og enklere  
å tolke blodsukker-
målingene ved hjelp  
av smartLIGHT™- 

funksjonen1.

*E.M. Messner The pathophysiology, diagnosis and treatment of dry eye disease. Deutsches Ärzteblatt International 2015; 112: 71–82. 

+

Studier viser at plager med tørre og trette øyne ofte kommer av 
at lipidlaget – det smørende ytre laget i øyets tårefi lm – blir ustabilt. 
Da trengs det noe annet enn fuktgivende øyedråper for å lindre.* 
Oxyal Triple Action er en pleiende og langtidsvirkende øyedråpe, 

helt uten konserveringsmiddel, som dyptgående virker på tårefi lmens 
tre lag – mucinlaget, væskelaget og lipidlaget. Virkestoffer 

er hyaluronsyre, karbomer, glyserol og triglyserid. Supplér gjerne 
nattetid med Oxyal Care, en gel som gir pleiende og langtidsvirkende 

effekt takket være virkestoffene dekspantenol (provitamin B5) og 
karbomer. Oxyal Triple Action og Oxyal Care er som smørende 

og pleiende «dag- og nattkremer», men for øynene.

Tilgjengelig i utvalgte apotek. 

www.bausch.no
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Erna besøkte Blindeforbundet

På Evenes syn- og mestringssenter 
fikk statsminister Erna Solberg 
treffe kursdeltagere som har blitt 

rehabilitert av Blindeforbundet.
Under besøket trakk Solberg fram 

viktigheten av rehabiliteringskontakter, 
som det finnes mange av i Blinde-
forbundet.

– Det er noe helt spesielt å møte folk 
som er i samme situasjon som du selv 
er i. Mange organisasjoner har en unik 

Statsminister Erna 
Solberg ble mottatt av 
Blindeforbundets 
forbundsleder Unn 
Ljøner Hagen (t. v.), 
generalsekretær Arnt 
Holte og daglig leder 
ved Evenes syn- og 
mestringssenter, 
Elisabet Israelsen. 

ekstraside ved seg i det likemanns- 
arbeidet de gjør, sier Solberg.

Statsministeren fikk blant annet møte 
en kursdeltager som har hatt en barndom 
preget av mobbing. Solberg fikk med 
andre ord møte en av de som represen-
terer den dystre statistikken Blinde-
forbundet presenterte for statsministeren 
i fjor; i en undersøkelse svarte 65 prosent 
av synshemmede barn at de ble mobbet 
på grunn av funksjonsnedsettelsen sin.

Heder og midler 
til norske 
forskere
Tre norske forskere er med i et 
konsortium som får 36 milli-
oner kroner fra EU-rammepro-
grammet Horizon 2020. Én av 
dem er øyelege og professor 
Tor Paaske Utheim ved Oslo 
universitetssykehus/UiO 
(bildet).

Nordmennene skal bidra i 
studier der de skal dyrke 
stamceller på membraner, som 
ved hjelp av en ny teknologi har 
fått helt spesielle egenskaper, 
ifølge UiOs nettsider. De to 
andre norske forskerne er 
professor Ola Nilsen fra UiO og 
Jon Roger Eidet.

Paaske Utheim ble i mai for 
øvrig tildelt pris fra Oslo univer-
sitetssykehus for fremragende 
forskning. Prisen «Early Career 
Award» er på 150 000 kroner og 
skal brukes til videre forskning. 

NB! Paaske Utheim har mottatt 
midler fra Norges Blinde- 
forbunds forskningsfond ved 
flere anledninger, og svarer  
fast på spørsmål fra lesere  
i dette bladet. 



32 33Alt om syn 02/2017 Alt om syn 02/2017

I 
1975 leste moren til Kjersti Langås 
Hvalen om øyekreft i en bok for 
mødre. Denne tilfeldigheten skulle 
vise seg å redde deler av datterens 

syn. Nå oppfordrer Kjersti alle voksne 
med sykdommen om å kontrollere seg 
jevnlig for mulig ny kreftsykdom. 

Kjersti Langås Hvalen (42) hadde 
kreftformen retinoblastom. Hun har 
fjernet det ene øyet, og ser svært 
redusert på det andre på grunn av 
sykdommen. Det dårlige synet har hun 

levd med hele livet, så Kjersti har blitt 
vant til det.

Da Kjersti var ti måneder gammel, 
oppdaget moren gule reflekser på 
småjentas øyne, og oppsøkte raskt 
lege. Det viste seg at Kjersti var født 
med såkalt dobbeltsidig retino-
blastom. Begge øynene hadde kreft-
svulster på netthinnen. 

Sykdommen skyldes en genfeil. Genet 
er arvelig eller kan oppstå som en muta-

sjon. Til tross for at sykdommen er 50 
prosent arvelig, har Kjersti aldri vært i tvil 
om at hun ville ha barn. Begge jentene 
hennes ble født med sykdommen.

Godt liv med lite syn
Hun er opprinnelig sørlandsjente, 
men har bodd store deler av livet i 
Oslo. I dag bor hun på Løren med 
ektemann og to jenter på 9 og 13 år. 

– Jeg har alltid hatt et godt liv, tross 
synshemmingen. I og med at vi visste 
om faren for at barna kunne få 
sykdommen via mine gener, ble 
jentene kontrollert og behandlet alle-
rede som nyfødte, og begge har i dag 
normalt syn, forteller Kjersti. 

I Sinsen kirke i Oslo jobber Kjersti i 
dag som prest. På spørsmålet om hva 
prestegjerningen betyr for henne er 
hun tydelig:

– Det gir meg mange fine møter 
med mennesker i alle aldre og alle 
livssituasjoner, forteller hun oss med 
overbevisning. 

Følg med som voksen
Den som er født med dobbeltsidig 
øyekreft, slik som Kjersti, har økt fare 
for å få kreft senere i livet. Man har 
blant annet økt risiko for hjerne-
svulst, lungekreft og føflekkreft. 

Barn med øyekreft kontrolleres 
jevnlig hos kreftlege fram til de er 18 
år. Etter dette har ikke lenger spesia-
listhelsetjenesten ansvar. 

– Man blir ikke automatisk fulgt 
opp som voksen, og hos mange fast-
leger er ikke kunnskapene tilstrekke-
lige, forteller Kjersti.

Hun ba selv som voksen om å få en 
MR av hodet, bare for å få en trygghet 
for at alt var i orden. Og i fjor høst fikk 
hun fjernet en svulst i hjernen, som 
heldigvis var godartet. Fastlegen hun 
hadde den gang, bagatelliserte 
behovet for å handle raskt. 
Flere leger sa hun måtte 
vente på symptomene. Men 
da ville det kanskje være for 
sent, tenkte Kjersti. Og hos 
nevrologen fikk hun støtte 
for at hun hadde bedt om 
kontroll.

Spesialister hun har vært i 
kontakt med er enige i at 
oppfølgingen av voksne 
burde ha vært bedre. Kjersti 
håper at fokus på saken kan 
bidra til endring og bedre 
oppfølging.

– Ikke vær redd for å mase, 
det er bedre å få en kontroll 
for mye enn en kontroll for 
lite. Hadde jeg ikke bedt om 
å få MR av hodet, hadde ikke 
svulsten blitt oppdaget så 
tidlig, sier Kjersti.
Kilde: Kreftforeningen

– Kreften kan 
dukke opp igjen

Arvelig øyekreft Sjekk deg: Kjersti 
Langås Hvalen er 
tobarnsmor, prest  
i Sinsen kirke, og 
svært opptatt av  
at voksne med  
retinoblastom må 
kontrollere seg 
jevnlig.

Tekst: May Britt Haug  Foto: Morten Eik

«Hos mange fast-
leger er ikke 
kunnskapene  

tilstrekkelige.»

– Bedre med en kontroll for mye enn en for lite, 
understreker Kjersti. Hun vet hva hun snakker om.

Dere er flere
På Facebook finnes flere  
interessegrupper for dem 
med sykdommen, søk  
på diagnosenavnet  
«retinoblastom».

Huskeregel: – Ikke vær redd for 
å mase på legen, sier Kjersti.
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H
un heter egentlig ikke 
Gaga når hun er med meg, 
hun heter hakk-i-hæl, 
forteller Kent Ove 

Bjerknes, familiefar og blikken- 
slager i Mysen. 

44-åringen fant fort tonen med 
den svarte labradoren som entret 
livet hans for fire år siden. Siden da 
har de vært kompiser og faste 
følgesvenner.

– Gaga er et veldig bra hjelpe-
middel når jeg går rundt i Mysen. 
Hun leder meg forbi alle hindringer 
som måtte være i veien – fortaus-
kanter, stolper og skilt. 

Kent Ove har ikke bare blitt en 
trygg turgåer med Gaga. Viktigst av 
alt er at han er blitt en selvstendig 
familiefar for Mari Viktoria (18), Felix 
(7) og Tomine (3). 

– Det er fint å kunne hente ungen 
sin i barnehagen alene. Å hente 
Tomine med Gaga er veldig koselig. 
Du blir møtt av en kjempeglad unge 

med utstrakte armer. Bare det å 
kunne bruke Gaga til det jeg trengte 
andres hjelp til tidligere, er en god 
følelse. 

En sjelden øyesykdom
Kent Ove har i likhet med broren sin 
en svært sjelden øyesykdom som 
heter Senior-Løken Syndrom. 

Brødrene er de eneste som har 
sykdommen i Norge, og den 
angriper nyre og netthinne. Kent 
Ove har hatt dårlig syn hele livet, 
men etter en nyresvikt i 2004 ble 
det drastisk dårligere. 

– Det har vært helt svart i seks år. 
Jeg fikk litt samme følelse som av 

klaustrofobi, og ble nesten panisk. 
Jeg begynte å klemme på øyet om 
morgenen. Da kom lyset tilbake. 
Men plutselig en morgen var lyset 
borte. Det er veldig stor forskjell på 
å se litt og ingenting. Det var en tøff 
overgang, forteller han. 

Det ble derimot en fin prosess da 
Kent Ove kom i gang med opplæ-

ringen for å få seg førerhund. Og 
det var ved en tilfeldighet at han 
møtte menneskets beste venn. Blik-
kenslageren var nemlig på jobb på 
Førerhundskolen, hvor han satte 
opp rustfrie benker på kjøkkenet. 
Da han begynte å kose med 
hundene som var der ble fristelsen 

– For meg betyr Gaga at jeg er selvstendig, at jeg kan være 
impulsiv og gjøre det jeg har lyst til der og da, sier Kent Ove.

Livet med førerhund

Tekst og foto: Amalie Gulbrandsen

– Gaga ga meg  
en vanvittig 

«Hun heter egentlig ikke Gaga 
når hun er med meg, hun heter 

hakk-i-hæl.»

Tre gode venner: Kent 
Ove med veslejenta 
Tomine, som han 
endelig kunne hente i 
barnehagen på egen 
hånd da Gaga kom til 
familien.

frihetsfølelse
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for stor, så han tok et møte med 
skolen om selv å få en førerhund, i 
samme slengen. 

Resultatet ble at den da tre år 
gamle Gaga flyttet inn til familien på 
Mysen, noe som gjorde livet mye 
enklere for både Kent Ove og kona 
Tine. 

– Kent Ove går tryggere rundt med 
Gaga enn med meg, tror jeg. Og hun 
letter også min hverdag, for jeg kan 
konsentrere meg om ungene, 
forteller Tine. 

Blitt en del av familien
– Første tur på egen hånd med Gaga 
ga en vanvittig frihetsfølelse. Jeg 
har alltid gått mye og klarte å venne 
meg til å gå med stokk, men det er 
mye deiligere å gå med en hund. Du 
vet at du kan stole på henne, og at 
du ikke havner i en grøft. 

Kent Ove forteller at Gaga er en 
ordentlig kosehund som raskt fant 
sin plass i familien. 

– Det funker veldig godt for meg, 
men hun har nok ikke et like strengt 
regime som andre førerhunder, tror 
han. 

Den glade labradoren er lydig 
med selen på, men uten selen er 
hun blitt en helt vanlig familiehund. 

– Voksne glemmer oftere at Gaga 
er på jobb, men barna vet godt at 
hun er på jobb når selen er på. 

Merker lite til synshemningen
Kent Ove er en hardtarbeidende 
familiefar som ikke har latt syns-
hemningen påvirke ham mer enn 
nødvendig. Han er godt kjent rundt 
omkring, og det tok til og med en 
stund før nabobarna forstod at han 
var blind. 

– Jeg kan finne på å drive på ute 
på plenen fordi klipperen ikke 
fungerer. En gang måtte jeg fikse 
den på kveldstid, og Tine ropte at 
jeg ikke måtte stå ute og fikse den i 
mørke! Men det er jo ikke så stor 
forskjell for meg, ler Kent Ove. 

I tillegg til å være en aktiv familie- 
far har Kent Ove også et yrke man 

skulle tro ikke fungerte når man er 
blind. 

– Men blikkenslageryrket fungerer 
relativt greit, for jeg har hatt kjenn-
skap til dette siden jeg var en neve 
stor, da jeg hang etter faren min. Jeg 
vet jo hvordan alt ser ut, og har fått 
en fin rutine på jobb. 

44-åringen har alltid vært glad i 
alt som durer, og er utdannet bil- 
mekaniker. Drømmen om å eie en 
gammel amerikansk bil er virkelig-
gjort, og i garasjen finner man en 
1967-modell Chevrolet Camaro RS 
SS Cabriolet. 

– De på jobb glemmer at jeg er 

Stor flokk: Felix (7) 
har nabogutten 
Lucas på besøk, 
Kent Ove med 
Tomine (3) på skul-
drene, og  nabo-
jenta Andrine ved 
siden av Tine. 

En førerhund gir blinde 
og sterkt svaksynte mu-
ligheten til trygt å beve-
ge seg på egen hånd. 
Hunden vil lede utenom 
hindringer, sånn som en 
gren i hodehøyde eller 
en åpen dør på en vare-
bil. Den markerer for-
tauskanter ved å stoppe, 
og vil på kommando 
søke til døren, fotgjen-
gerfeltet, trappen, heisen 
eller f. eks. et mistet  
nøkkelknippe.

• Ca. 300 personer i Nor-
ge har førerhund.

• Førerhunden kan være 
med inn på offentlige 
steder som butikker, re-
stauranter, apotek, lege-
kontor og transportmidler.

• Ikke forstyrr! Det er et 
stort problem at hunden 
blir forstyrret av andre 
hunder og mennesker. 
Husk at når den har sele 
på, er den på jobb. 

Mer info på   
blindeforbundet.no.

blind. De sier «se her»! For jeg ser 
faktisk på min egen måte. Jeg ser 
med hendene. 

Det er ingen tvil om at Kent Ove 
må jobbe hardere enn andre som 
har synet i behold. Men én ting er 
sikker, og det er at Gaga er kommet 
til familien for å bli. 

– Man blir jo veldig knyttet til 
hunden, og hun skal være hos oss, 
selv etter at hun har pensjonert seg. 

Kona Tine er enig, og er takk-
nemlig for hvor mye lettere livet har 
blitt etter at Gaga kom. 

– Det handler om hvilke sjanser 
samfunnet er villig til å gi folk. 

«De på jobb 
glemmer at jeg 
er blind. De sier 

«se her»! 
For jeg ser  

faktisk – med 
hendene.» 

Du og jeg: Gaga vil ha kos, og Kent 
Ove er med på notene.

Førerhund  
– venn og 
hjelpemiddel
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Seeing AI er Micro-
softs nye app, et 
snakkende kamera 
som bl.a. gjenkjen-
ner personer, leser 
opp tekst og beskri-
ver det du filmer. 
Det er den mest av-
anserte appen for 
synshemmede, og 
ble lansert i USA i 
sommer. Foreløpig 
er den kun tilgjen-
gelig i USA og for 
iPhone og iPad. 

Alt om syn 02/2017 Alt om syn 02/2017

D
agligvarehandelen har gått 
online. Vi kan handle 
dagligvarer i nettbutikk, og 
få dem levert på døren. Det 

skaper en enklere hverdag for stadig 
flere, ikke minst for synshemmede.

– Jeg så at flere synshemmede likte 
Kolonial.no på Facebook, og ville 
finne ut hva dette var. Jeg hadde 
testet noen andre tjenester før, men 
syntes de var vanskelige å bruke. Det 
var ikke Kolonial.no, appen er veldig 
brukervennlig, sier Arnt Holte, gene-
ralsekretær i Blindeforbundet. 

Alt om reker
Han åpner appen på smarttelefonen 
sin, og viser hvordan han med noen 
få tastetrykk søker opp varer, finner 
gode tilbud og handler.

– Nå søker jeg på «reker», og da 
kommer alle produkter som har med 
reker å gjøre opp, fra rekesalat til 
frosne reker, sier Holte. 

Han holder mobilen foran munnen, 
sier «reker», og en kvinnestemme, 
«Siri», bekrefter søkeordet før hun 
ramser opp produktene som passer i 
kategorien. Andre mobilmerker enn 
det Holte har, har andre typer stem-
meassistanse.

Appen lagrer også lister over 
varene han pleier å handle, og infor-
merer om gode tilbud.

– Så liker jeg spesielt at mobilen 
vibrerer for å gi beskjed om at varen 
er lagt i handlevognen, sier Holte.

Gøy og nyttig
– Det er gøy, for den funksjonen lagde 
vi fordi vi synes det var morsomt. Vi 
tenkte ikke over at det er en smart 
funksjon for synshemmede brukere, 
sier Mats André Kristiansen, 
markedssjef i Kolonial.no.

Han er en av gründerne som startet 
dagligvaretjenesten i 2013. I dag er 
Kolonial.no Norges største matbutikk 
på nett. 

– Det at appen vår er så funksjonell  
for blinde og andre som har vansker i 
vanlig butikk, var ikke noe vi bevisst 
tenkte på under utviklingen av den, 
men det er veldig gledelig, sier daglig 
leder og medgründer Karl Alveng 
Munthe-Kaas.

Entusiastisk
På initiativ fra generalsekretær Holte 
tok Blindeforbundet kontakt med 
Kolonial.no. Kristiansen og Munthe-

Kaas kom på besøk og fikk se hvordan 
Holte bruker appen deres.

– Vi ble veldig entusiastiske, og har 
siden da tatt imot innspill for å gjøre 
appen enda mer brukervennlig, sier 
Munthe-Kaas.

– Det er en stor gruppe, ikke bare 
synshemmede, som ikke kan bruke 
butikker som andre. Vi tenker derfor 
på disse når vi utvikler nye versjoner 
av appen, sier Kristiansen.

Hurra, koster ikke mer! 
– Vi som er synshemmede og funk-
sjonshemmede er vant til at ting må 
koste mer fordi det er tilpasset oss. 
Men Kolonial.no opererer med priser 
som kan sammenlignes med priser i 
butikk, det er ikke dyrere å handle 
der selv om du er funksjonshemmet. 
Tjenesten er tilrettelagt også for oss, 
men samtidig konkurransedyktig 
prismessig, sier Holte.

– Vår prisstrategi er å være på nivå 
med lavpriskjedene, sier Kristiansen.

– Det koster ikke oss noe mer å 
levere til en synshemmet eller funk-
sjonshemmet. Det er flott at et 
produkt som er laget for massemar-
kedet treffer denne gruppen så godt.

Kan handle uten hjelp
Kolonial.no har nå inngått et samar-
beid med Blindeforbundet om dona-
sjon til iCare, som gir øyehelsehjelp 
til fattige mennesker i den tredje 
verden. For hver nye kunde som 

Mat må vi ha!
... og nå kan synshemmede handle hjemmefra, uten 

hjelp, med appen til matleverandøren Kolonial.no. Den er 
blitt en uventet hit hos synshemmede. 

Dagligvarekjøp på nett
Det funker:  
Og DER ... havnet  
potetene i hand-
lekurven!

Tekst: Stine Okkelmo Thorp  Foto: Scanpix og Åsmund Holien Mo

Mobil-
apper som 
gjør livet 
lettere

Snakkende 
kamera

Med funksjonene 
VoiceOver (for iPho-
ne) eller TalkBack 
(for Android-telefo-
ner), som leser opp 
tekst fra mobilen, 
kan synshemmede 
bruke mange apper 
uten problemer. Her 
er et utvalg apper 
som gjør hverdagen 
lettere!

Spesielt for  
synshemmede:

Be My Eyes: Via en 
live videoforbindel-
se låner du øynene 
til en frivillig hjelper. 
Du bruker mobilka-
meraet for å peke på 
det du lurer på, og 
får hjelp og forkla-
ring av den du har 
kontaktet. Kjekt for 
alt fra å finne fram 
på ukjent sted, sjek-
ke om maten er ut-
gått på dato, finne 
sokkene som hører 
sammen. 

BlindSquare: GPS-
app utviklet speesielt 
for blinde og  
svaksynte. Den opp-
lyser hvor du befinner 
deg, beskriver omgi-
velsene og hjelper 
deg å navigere fram 
til der du skal.

KNFB Reader: Les 
inn det du ønsker å 
sende i en sms eller 
e-post, og appen 
gjør det om til tekst.

Tap Tap See: Ta et 
bilde av det du ikke 

ser ordentlig, men 
ønsker å identifise-
re, og appen fortel-
ler deg hva det er. 

Magnifier Free: App 
som forstørrer og 
belyser det du retter 
mobilkameraet mot. 

Lydhør: Last ned  
bøker fra Norsk lyd- 
og blindeskrift- 
bibliotek.

Andre apper som 
fungerer godt for 
synshemmede:

RuterReise: Ruteta-
beller, reiseplan-
legger og 
sanntidsinfo om  
Ruters kollektivnett-
verk i Oslo og 
Akershus.

RuterBillett: Kjøp av 
billett til Ruters  
kollektivreiser via 
mobil.

Moovit: Global 
transportapp som 
gir deg rutetabeller, 
direkteavganger og 
kart. 

Yr: Oppdatert vær-
melding på mobilen.

Helserespons:  
Bestill legetime og 
resepter via mobilen

Vipps og Mobil-
bank: Send penger, 
betal regninger og 
kontroller konti.

OSL: Informasjons-
tjeneste for  
Gardermoen.

registrerer seg på nettsiden til  Kolo-
nial.no og skriver «ICARE» i feltet 
for invitasjonskode, gir Kolonial.no 
100 kroner til iCares arbeid.

– Vi er veldig glade for at vi har fått til 
dette samarbeidet. Men uansett ville 
jeg ha anbefalt Kolonial.no til andre 
synshemmede. Jeg er i hvert fall veldig 
begeistret for tjenesten, sier Holte.

– For meg er det å gå i en butikk 
og handle mat krevende. Jeg må 
alltid ha med meg en hjelper. Med 
appen kan jeg sitte helt alene og 
handle, sier Holte fornøyd.

Nyttige apper

Daglig leder i Kolonial.no Karl Alveng 
Munthe-Kaas er glad for at Blinde-
forbundets generalsekretær Arnt Holte 
og andre synshemmede liker appen.
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