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Stud
dier viser at 86%
% av de med tørre øyyne har problem med instabilt lipidlag i tåreﬁlmen1.
Da trrengs det noe annet enn fukttgivende
e øyedråper for å lindre2. Oxyal Triple Action er en
pleie
ende og langtid
dsvirkende øye
edråpe,, helt uten konserveringsmiddel, som dyptgående
virker på tåreﬁlmens tre lag – mucinlaget, væskelaget og lipidlaget. Virkestoffer er
hyalurronsyre, karbomer, glyserol og
g trig
glyyserid. Sup
ppler gjerne nattetid med Oxyyal Care*,
en gell som giir plleiiend
de og langttidsviirkkende effekt takke
et være virkestoffene dekspantenol
(provitamin B5) og karbomer. Oxyal Triple Action og Oxyal Care er som smørende og
pleiende «dag- og nattkremer», me
en for øynene.
Tilgjengelig i utvalgte apotek og
g optiker.
www.bausch.no

1. Lemp MA, Crews LA, Bron AJ, et al. Distribution of aqueous-deﬁcient and evaporative
dry eye in a clinic-based patient cohort: a retrospective study. Cornea 2012; 31:472–478
2. E.M. Messner The pathophysiology, diagnosis and treatment of dry eye disease.
Deutsches Ärzteblatt International 2015; 112: 71–82.
* Påføes 15 min før sengetid.

Oxyal er medisinsktekniske produkter. OXY/NO/1808/0057
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Ser
mulighetene

F

olk imponerer meg! Så mange
prøvelser og tap et liv kan by
på, og likevel biter folk tenna
sammen og går på. Jeg tenker
på de fine folka du kan lese om i
dette bladet: Edla som mistet moren
sin da hun var seks år, synet da hun
var 19 og datteren som bare ble to
måneder! Nydelige Andrea som rett
før konfirmasjonen, fikk påvist kreft
i hodet. Da ble ønskelista veldig
annerledes. Siri, en av våre mest
erfarne førerhundbrukere, som fikk
en tøff tid da førerhunden, Homer,
ble syk og døde. Så har du kjekkasen
Jostein som flere ganger har opplevd
at damene flykter når de hører han
er i ferd med å bli blind. Tøffe histo-

rier alle sammen, men det som er så
sterkt, er at de alle viser at det ikke
er snakk om å bli i mørket. De ser
mulighetene som ligger der, til tross
for utfordringer og ny livssituasjon.
«Jeg bestemte meg for å vise dem,
dette skulle jeg klare», tenkte unge
Edla. «Jeg kunne vært død, det er
ingen vits i å sutre over at jeg er
blind», sier Andrea. «Savnet etter
Homer vil alltid være smertefullt,
men jeg skal greie det», sier Siri.
«Det er ikke alltid det varer, men det
går fint likevel», sier Jostein.
Ser mulighetene er Blindeforbundets slagord, og i dette Alt om syn
kan du se at slagordet kan leves ut
i det virkelige liv.
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Farmor Siv med barnebarnet

Nærhet: Liam
liker å kose med
hestene, og de
liker Liam.

Nært forhold:
Farmor Siv og
lille Liam
hilser på favoritten Spirit.

Liam
kan alt

– bortsett fra å se
Som alle andre barn er Liam (3) høyt og lavt, og utforsker
alt han kommer over. Det at han ikke ser, er ingen
hindring. Ved hans side står farmor Siv i tykt og tynt.
Tekst: May Britt Haug Foto: Line Lyngstadaas og private

L

iam har lært meg å utforske
verden på en helt ny måte.
Han ser så uendelig mye mer
enn det vi seende gjør,
forteller farmor Siv stolt.
Da Liam kom til verden i november
2014, var det ingenting som tydet på
at den lille gutten skulle være blind.
Det ble oppdaget ved at Liam ikke
fokuserte slik han skulle. Det ble et
sjokk for den lille guttens foreldre, og
for farmor Siv Madsen (52) fra Skien.
– Jeg følte meg veldig hjelpeløs. Vi
kjente jo ingen som var svaksynte

«Han får se
på sin måte ved
å prøve alt»
4
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eller blinde, og vi hadde ingen
å spørre. Jeg husker jeg satt dag og
natt og saumfarte nettet for å finne
ut hvordan vi kunne hjelpe, og
hvordan jeg kunne være en ressurs
for Liam, forteller farmor Siv åpenhjertig.
– På den ene siden kjente jeg på
en stor sorg overfor min egen sønn
som skulle få oppleve å få en blind
gutt, og på den andre siden overfor
lille Liam.
Håpløshet ble glede
En ting er å forholde seg til realiteten om at den nyfødte var blind.
Langt verre var alle spørsmålene
om hvordan livet hans skulle bli.
– Jeg husker jeg tenkte at det var
en sorg at han ikke fikk se at
himmelen er full av stjerner, eller
den første snøen som faller, sier Siv.
Alt om syn
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Sivs 5 beste tips
1. Det viktigste – sett deg inn i
det å ikke kunne se med øynene.
2. Bruk blindfold/sovemaske for
å kunne forstå.
3. La barnet så tidlig som mulig
få oppleve og gjøre ting
i praksis.

«Liam har lært
meg å utforske verden»
Farmor Siv

Men håpløsheten snudde raskt.
Liam er frisk og rask, og akkurat
som alle andre smågutter, bortsett
fra at han ikke kan se.
Farmor Siv forteller at hun fikk en
«guts», en drivkraft, til å være sterk
for Liam, og for sin egen sønn,
Liams pappa.
– Alt snudde da jeg fikk oppleve
hvordan Liam selv tok det. Jeg vil
aldri glemme øyeblikket da Liam
første gang oppdaget det grønne,
frodige gresset. Han la seg ned,
luktet på det, kjente med hendene
og viste en glede og lo over hvor
fint han syntes det var, forteller
farmor stolt.
Fart og spenning
Det er nesten ingenting farmor og
Liam ikke gjør sammen. De spiller
piano og trommer, går på skogsturer, kjører tog og båt og besøker
dyrene på bondegården. Liam og
farmor har til og med fått danse
med selveste Kaptein Sabeltann.
Det aller morsomste Liam vet er
å «disse» med farmor. En undrende
6
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reporter lurer på hva det betyr.
Farmor forklarer, supplert av Liam,
at det er det samme som å huske.
Det er nemlig fart og spenning Liam
elsker aller mest.
Og når farmor fyller bensin, er
Liam med og holder i slangen og
setter inn kortet. Han må jo få se
på sin måte ved å prøve, mener
farmor.
– I og med at han ikke ser, må han
få være med og gjøre det i praksis,
sier hun med en tydelig stemme og
et bredt smil.
Hest som terapi
Da vi møtte Liam og Siv var det
regntungt i Skien, men til tross,
hest og ridning sto på programmet.
I underkant av ett år har tospannet

4. Ha tid – god tid. Husk det vi
fanger med øynene, skal de gjøre seg kjent med ved å ta, lukte,
føle og høre.
5. Ikke la synet legge en stopper
for lek og aktiviteter. La de få
utfolde og utvikle seg som
seende barn.

besøkt stallen og alle hestene på
Kallands ridesenter for å ri.
Å bruke hest som virkemiddel i
fysioterapibehandling er med på
å styrke den enkeltes balanse og
koordinasjon. I tillegg er det bra for
muskulatur i mage og rygg. Siv
forteller at Liams balanse har blitt
mye bedre det siste året.
Og han stortrives i stallen. Her
koser han med hestene og gårdshunden. Hesten Spirit får alltid en
gulrot etter hver ridetime, og det
er trygt og godt å ha farmor ved
sin side.
For familien har de små tingene i
livet gitt så mye større mening etter
at 3-åringen kom til verden.
– Liam har lært foreldrene sine og
meg virkelig det å se.

god tid til
Sanser: Liam får alltid
e minst lukte.
å kjenne, smake og ikk

Nettverk for besteforeldre
På Facebook er gruppen Besteforeldre til svaksynte/blinde barn
til stor nytte og glede for Siv Madsen og en rekke andre besteforeldre. Her har mange blitt kjent og har knyttet verdifulle nettverk. – For meg har dette vært veldig godt, for man kan ofte føle
seg alene. I denne gruppa får man utvekslet gode innspill og
erfaringer, forteller Siv.
Andre nyttige grupper på Facebook:
● Me som æ i sama båt og veit hen skoen trykker
● I gruppen Synshemmede foreldre på Facebook utveksles
det også erfaringer og råd.
Alt om syn
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Engelsk stil: Inviter til
deilig lunsj med søte
cupcakes, scones og
nydelige eggesandwich.

Tid for innekos

Velkommen
til teselskap

Te er godt – og sunt. Så hvorfor ikke invitere gode venner
eller familie på en «afternoon tea»?
Tekst: Bente Grønnevik og Mia Jacobsen Foto: Betina Hastoft

I

et tradisjonelt engelsk
teselskap serverer du,
foruten deilig te i kanne,
små sandwicher med godt
fyll, scones og små cupcakes.

Sandwich med eggesalat
6 stk.
4 egg
1 eple
4 ss. cottage cheese
1 ts. karri
2 ss karse
1/2 ts. sukker
salt og nykvernet pepper
4 skiver toastbrød, fine eller
grove
Kok eggene i 8–10 min., til de
er hardkokte. Ta av skallet og
finhakk eggene. Skyll eplet og
skjær det i bitte små terninger.
Rør cottage cheese sammen
med karri, karse, egg og eple,
og krydre med sukker, salt og
pepper. Legg brødskivene
sammen med eggesalat som
fyll, og press dem lett
sammen. Skjær av skorpene
og del sandwichene i smale,
avlange stykker som på bildet.
8
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Cupcakes med appelsin
24 stk. små

75 g smør
2 1/4 dl hvetemel
1 ts bakepulver
2 dl sukker
1 appelsin, revet skall og
1/2 dl saft av appelsin
3/4 dl melk
1 egg
Frosting:
75 g hvit sjokolade
25 g mykt smør
100 g kremost
1. Sett ovnen på 175°.
2. Smelt smøret og la det
avkjøles.
3. Bland appelsinskall, appelsinsaft, melk og egg i smøret.
Ha dette i melblandingen og
rør forsiktig til en deig.
4. Fordel deigen i små
muffinsformer som står i et
muffinsbrett. Fyll formene
3/4 fulle. Stek muffins midt i
ovnen i 15 minutter. Avkjøl.
5. Smelt sjokoladen over
vannbad og avkjøl. Pisk
smøret luftig. Tilsett kremosten og pisk til en glatt krem.

Pisk inn sjokoladen til slutt.
6. Sprøyt frostingen på
muffinsene og pynt med små
blomster, eller strimler av
appelsin og sitronmelisse.

Skjønne scones
6 stk.
4 dl hvetemel
1/2 ts salt
1 1/2 ts bakepulver
60 g mykt smør
1 dl kremfløte
1 dl melk
Servering:
Krem eller rømme
jordbærsyltetøy
1. Sett ovnen på 225°.
2. Bland mel, salt og bakepulver. Smuldre smøret i
melet til en grynete masse.
Tilsett fløte og melk og rør
raskt sammen til en deig.
3. Klem eller kjevle deigen ut
til en 2 cm tykk leiv. Stikk ut
scones ved hjelp av en rundform eller glass.
4. Legg sconesene på bakepapir på stekeplate.
5. Stek sconesene midt i
ovnen i ca. 10 minutter.

Te mot grønn stær
Te er godt til scones og
cupcakes, men kan være
bra for synet også. Forskere fant at de som drikker minst én kopp varm te
daglig, hadde 74 prosent
mindre risiko for å få
grønn stær (glaukom)
sammenlignet med de
som ikke drakk varm te.
Det ble ikke funnet noen
tydelige forbindelser mellom grønn stær og andre
drikker. Hvorfor tror for-

skerne at det virker slik?
Te-plantene inneholder
betennelsesdempende og
antioksiderende egenskaper som kan beskytte
øyet og nervene rundt.
Større studier må til for å
utforske nærmere den antatte forbindelsen mellom
te-drikking og lavere risiko for grønn stær.
(Kilde: The British
Journal of Ophthalmology, 2017)
Alt om syn
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Verktøy for leseglade

A

ldri før har teknologien
utviklet seg så raskt, og aldri
før har blinde og svaksynte
hatt så mange muligheter til å lese
det aller meste omkring seg. Men
enkelte ganger dukker det opp
produkter som gjør større framskritt
enn hva vi er vant til. OrCam MyEye
er et eksempel på dette.
– Dette er et lite og diskret
produkt, raskt i bruk og det vil være
like praktisk å bruke hjemme i
godstolen som når du er på shoppingtur, sier Per Tore Aakre, daglig
leder for SynSupport, selskapet
som selger OrCam MyEye i Norge.
Alle, fra barn og unge i skolealder
til dem som er godt voksne og som
kanskje vil lese papiravisen hjemme
i stua, kan ha nytte av det. Du fester

Lytt til
Følg oss!
RADIO
Blindeforbundet har
en egen Facebookside. Følg oss på
facebook.com/
norgesblindeforbund
for å få med deg siste
nytt. Du kan også
følge oss på Twitter/
blindeforbundet og
Instagram/
blindeforbundet.

Husk at Blindeforbundets egen
radiokanal kan
oppdatere deg om
Blindeforbundet,
om øyehelse og gi
deg sterke møter
med blinde og
svaksynte. Radio Z
hører du på www.
blindeforbundet.no/
radiozst
Foto: NTB scanpix

et lite kamera på et par briller. Fra
dette kameraet går det en kabel
ned til en styringsenhet.
Unike funksjoner
Selv om lesing er hovedfunksjonen
til OrCam MyEye, kan man få hjelpe
med en rekke andre daglige
gjøremål. For eksempel kan du
holde opp ulike norske pengesedler
foran kameraet, og det vil fortelle
deg hvilken valør du holder i hånda.
I tillegg vil man kunne gjenkjenne
rundt 150 ulike ansikter som kan
navngis, gjenkjenne mange ulike
produkter, identifisere farger og
fortelle hva klokka er.
Tekst: Yngve Stiansen
Foto: Victoria Støhlmacher

Les godt: Med kamera
festet på brillen, forsøker
journalist Yngve Stiansen
å lese teksten på suppeboksen fra Toro.

Looky 4 HD elektronisk lupe

Håndtaket kan foldes sammen og
brukes som stativ.
Looky 4 HD passer godt for dem som
vil ha en lupe til å lese hyllekantinformasjon i butikken, informasjon
på medisinboksen, og forstørre tekst.
www.adaptor.no

Tlf: 23 21 55 55

Vi hjelper øynene dine!

S

anten er et spesialisert
farmasøytisk selskap innen
øyesykdommer, dedikert til
å forbedre syn og helse hos
mennesker.

Vi utfører all vår virksomhet,
forskning og utvikling i tråd med
Santens verdier - Tenki ni sanyo
suru - fra hvilket selskapets navn
ble til.
Som Santen ansatte er vi fullt
bevisst vårt oppdrag som er å
tenke og opptre autonomt for å
hjelpe deg, pasienter og deres
kjære, vårt bidrag til samfunnet.

PP-SANTEN-NO-0002 / OKT 2017

Looky 4 HD er en liten og hendig
elektronisk lupe med sylskarpt
bilde og enkel betjening.

EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

Santen Norge · Postboks 43 · 3166 Tolvsrød Tlf 33 32 98 02 · info.no@santen.com · www.santen.no
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Ikke bare skjønnhetsmiddel

NB!

Barn som skjeler
kan også få effektiv
behandling med botox
istedenfor operasjon. Man
kan svekke muskelen som
drar øyet inn mot nesen,
eller injisere muskelen
som drar øyet utover,
og svekke denne.

Bedre
syn med
botox

Skjønnhetsindustrien elsker botox – stoffet
som kan gjøre deg ung og «fresh» på et blunk.
Men visste du at botox også brukes for å bedre
synet til personer som ser dårlig?

B

Synet er blitt bedre
Mette Nyhaug Leinum (54) har ett
kunstig øye og medfødt grå stær på
det andre. I tillegg fikk hun grønn
stær som tenåring. Hun forteller selv
at synet ikke er noe særlig å skryte
av. Avhengig av lysforhold, ser hun
to–tre meter. I tillegg har hun
nystagmus. Dette innebærer ufrivillige, flakkende øyebevegelser. For
Mette er nystagmusen såpass uttalt
at det gjør at hun ser enda dårligere
12
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Bedre med botox: – Jeg ble
først klar over hvor urolig øyet
var, etter den første botoxinjeksjonen, sier Mette Nyhaug
Leinum (t.v.) som på bildet over
får behandling av lege Marlies
Hummelen.

enn det hun egentlig gjør. Blikket er
flakkende og umulig å styre, og gjør
det vanskelig å orientere seg.
– Etter at jeg begynte med botox
for to år siden, er øyet blitt roligere
og jeg kan bedre utnytte det synet
jeg har. Det viktigste er nok at jeg

Ufrivillige, rytmiske øyebevegelser fra side til side eller opp
og ned. Nystagmus framstår
som del av enkelte refleksive
øyebevegelser, men kan også
skyldes skade eller sykdom i
balanseorganet eller balansenerven. En annen årsak kan
være en irritasjon av visse deler
av sentralnervesystemet, hvor
nervecellene til de nervene som
dirigerer øyebevegelsene, irriteres. Hos blinde og sterkt
svaksynte ses en egen form for
nystagmus hvor øyebevegelsene ikke er rytmiske, men mer
tilfeldige og flakkende.
(Kilde: Store norske leksikon)
større grad lytte til henne for å finne
ut hvilken effekt behandlingen har.
Men vi har målt at synet hennes er
blitt bedre, sier Hummelen.

Tekst og foto: Gunnar Omsted

otox er et stoff som ofte
brukes i små mengder i
ansiktsmuskulaturen for å få
den til å slappe av, slik at
linjene glattes ut. Ofte er motivet for
å ta botox å redusere rynker.
Stoffet er imidlertid også til stor
hjelp for folk som lider av muskelspasmer, nevrologiske sykdommer,
blæresykdommer og hudsykdommer
– og for noen med synsproblemer.

Dette er
nystagmus

igjen kan bruke kikkerten for å orientere meg. Nå kan jeg for eksempel se
nummeret på bussene, og om trafikklyset er rødt eller grønt, sier Mette.
Hun er også litt mindre sjenert av
lys, det er lettere å se i mørket og
kontraster blir bedre.

Gift i øyet
Botox inneholder nervegiften botulinum, som kan lamme muskler i
inntil fire til seks måneder. Ved
nystagmus, sprøytes stoffet inn i
muskulaturen rundt øyet.
– Jeg var litt skeptisk i starten, for
botox er jo en gift. Men hvis dette er
noe som gjør at jeg bedre kan utnytte
den synsresten jeg har, så måtte jeg
prøve, sier Mette.
Hun går til behandling på øyeavdelingen på Oslo universitetssykehus
Ullevål, og er blitt godt kjent der. Det
er også førerhunden Crissie, som får
kos og klapp av øyelege Marlies
Hummelen når de møtes. Det er

Hummelen som har behandlet Mette
hver tredje måned de siste to årene.
– Når Mette ikke lenger kan bruke
kikkerten sin fordi øyet er så urolig,
da vet vi at det er på tide med en ny
injeksjon, sier Hummelen. – Ofte er
synet til pasientene vi behandler,
ganske redusert, så det er vanskelig
å måle hvilken effekt behandlingen
har. Noen ser 30 prosent før en botoxinjeksjon og 80 prosent etter, og da
vet vi at vi har truffet bra.
– Enkelte slagrammede pasienter
med nyoppstått nystagmus, kan ha
en veldig god effekt av botox. Men
med Mette, som har såpass lite syn,
er det vanskelig å måle, og vi må i

Ukjent for mange
Behandlingen til Mette innebærer to
injeksjoner, én på hver side av øyet.
Øyedråper brukes som bedøvelse.
Hele prosedyren er over på drøye ti
minutter, og hun kan dra rett hjem
etterpå. Det gjør heller ikke vondt.
– Jeg ville ikke tatt denne behandlingen hvis jeg ikke merket at det har
en effekt, sier Mette.
– Mitt inntrykk er at det er mange
som ikke har hørt at botox kan hjelpe
mot nystagmus. Øyeleger kan nok
også bli flinkere til å informere om
dette. Hvis noen tror at dette kan
virke for dem, så bør de få en utredning, sier Mette.
– Vi har pasienter med nystagmus
som forteller at de ikke kan se skilt
her på Ullevål når de kommer inn til
behandling, men som kan det når de
er ferdig med botoxinjeksjonen og på
vei ut, avslutter øyelege Hummelen.
Alt om syn
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STERKT BÅND: Det er
sjelden det tar så kort
tid å få ny førerhund.
Siri møtte Afaia dagen
etter at hennes forrige
hund plutselig døde.

«Det var
en helhet
mellom
Homer og
meg.»
BESTEVENNER: – En førerhund er ikke bare et hjelpemiddel, men en venn og et
familiemedlem, sier Siri som var sterkt knyttet til Homer. (Foto: Privat)

Sorgen etter den firbente bestevennen ligger fremdeles rett under
overflaten. Når hun snakker om
Homer er det med varme og mye
kjærlighet i stemmen.

Siri mistet førerhunden sin brått:

– Afaia kom
som en engel
Da Siri ble rammet av en bunnløs sorg, dukket
goldradoren Afaia uventet opp og reddet henne.

Tekst: Mia Jacobsen og Marian Godø Foto: Line Lyngstadaas
14
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D

et har vært en vond tid for
Siri Hagen Rudlende (48).
I tretti år har hun hatt førerhunder, og overgangen
mellom dem har naturlig nok vært
triste. Det er leit å avslutte et godt
samarbeid.
Men i mai stoppet livet opp da hun
mistet bestevennen Homer, en herlig
retriever som var helt unik.
– En førerhund er ikke bare et hjelpemiddel. Det er også en venn og et
familiemedlem. Og slik var det med
Homer, sier Siri.

Ville gi opp
En god førerhund gir blinde og sterkt
svaksynte en uvurderlig frihet. Hunden
leder eieren sin utenom hindringer,
selv hindringer i høyden, og gjør at
den som er synshemmet ikke er
avhengig av hjelp fra andre.
Førerhunden markerer fortauskanter
og trapper, og finner dører og stoler
– eller et nøkkelknippe som har falt
på gulvet.
Homer hadde vært Siris førerhund
i fem år da hun mistet ham.
– Det var forferdelig. Det var det
verste som har skjedd meg, sier Siri.
Hun beskriver det som om en del av
henne ble revet bort, plutselig og helt
uten forvarsel.
– Det er en ubeskrivelig sterk sorg
som gir en følelse av at man vil gi
opp. Man havner på en måte utenfor
seg selv, og alle reaksjoner er sterke
og skumle. Da er det godt å ha mann
og barn som støtter, sier hun.
Lærte henne trygghet
En førerhund blir noe helt spesielt for
eieren sin. Men Homer var ekstra
spesiell.
– Det er ikke bare det at han har
ført meg, men han ga meg så mye

god energi. Han utstrålte godhet og
trygghet, og gjorde meg bevisst på at
jeg skal ta min plass i verden, sier Siri
entusiastisk.
– Det var en helhet mellom oss to.
Jeg sier det ikke til forkleinelse for de
andre hundene som jeg har vært like
god venn med. Men Homer lærte meg
så mye om både meg selv og om den
tryggheten jeg faktisk har, men som
jeg ikke visste at jeg hadde!
Slapp og sliten
Sykdommen til Homer kom ut av det
blå. En kveld Siri var på besøk hos
moren sin, følte hun at Homer virket
veldig rar og sliten. Hun la merke til
at han var litt øm i ryggen, og dro til
dyrlegen dagen etterpå.
– De tok alle mulige blodprøver,
men alt var normalt. Det eneste var at
han hadde en liten infeksjon, noe
som kunne henge sammen med ryggproblemet, forteller Siri.
En morgen, en måned senere, var
det helt klart at noe var alvorlig galt,
og Siri fikk en ny hastetime hos
dyrlegen.
På veien dit orket Homer så vidt
å gå opp en slakk bakke, enda Siri
bare holdt ham i bånd og ikke i førerhundselen.
Han skulle få slippe å være på jobb
når han var så syk, og heldigvis var
det såpass lyst at Siri klarte å skimte
forskjellen på asfalt og grus slik at
hun kunne føre seg selv.
Alt om syn
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FIN FØRER:
– Afaia er
målbevisst
og veldig
behagelig
å gå med,
sier Siri om
sin nye
følgesvenn.

Forferdelig beskjed
Dyrlegen tok et kjapt blikk på Homer,
og kontaktet AniCura Dyresykehus i
Oslo. Ikke bare det, hun insisterte på
å kjøre Siri og Homer rett dit. Da
begynte Siri for alvor å bli redd.
På sykehuset lovet de å ta godt
vare på Homer mens de prøvde
å finne ut hva som var galt. Siri tok
seg hjem på egen hånd.
– Jeg hadde ikke stokk, men jeg
brød meg filla om det. Alt var helt
forferdelig, ingen ting spilte noen
rolle – bortsett fra hvordan det gikk
med Homer, forteller Siri.
Allerede før hun hadde kommet seg
hjem, fikk hun telefonen hun fryktet.
Homer hadde kreft i hele kroppen, en
svært aggressiv form som hadde
spredd seg med lynets hastighet.
Det var ingen ting å gjøre.
Siri fikk kontaktet barna Jenny og
Tobias, ektemannen Loyd og moren,
og de samlet seg på dyresykehuset.
Der satt de sammen med den trofaste
hunden sin til det var over.
– Det var forferdelig vondt å gå fra
han etterpå, sier Siri.
En stor overraskelse
Helt plutselig sto Siri uten førerhund,
og hun skjønte ikke hvordan hun
skulle makte sommeren. Førerhundkursene arrangeres bare to ganger i
året, så hun så for seg at hun tidligst
kunne begynne å trene med en ny
hund i oktober.
– Jeg kan ikke fordra å gå med
16

stokk, og jeg trives heller ikke når jeg
hele tiden må holde noen i armen.
Man blir så stigmatisert, og friheten
blir utrolig begrenset. Dessuten blir
man sliten, og slitne mødre kjenner
vi jo alle til, det er ikke noe særlig
å være utsatt for.
Fortvilet tok Siri kontakt med Hilde
Strømsvold, treneren fra Blindeforbundets førerhundskole. Hun
hadde jobbet med henne og Homer,
og dagen etter dro Siri til Hilde for
å gråte sammen med henne.
Men hun var ikke forberedt på hva
som ventet. Hilde hadde nemlig en
ledig førerhund!
– Skal jeg prøve å gå med henne,
tenkte jeg, eller er det galt å gjøre det
mot Homer? Jeg mistet hunden min i
går, og så prøver jeg en ny allerede i
dag! Det føltes surrealistisk, sier Siri.
Men hun valgte å gå en tur med
Afaia, den ledige goldradoren som
hadde rykte på seg for å gå veldig
sakte. Sammen med Siri var hun
derimot ikke slik.
– Etter tretti år som førerhundbruker har man mange av bevegelsene som hunden forstår, plantet i
kroppen. Derfor kom Afaia og jeg opp
i et tempo som var helt supert!
Etter denne gåturen var det flere
som jobbet knallhardt for at Siri og
Afaia skulle få hverandre. Og de
lyktes. Homer døde tirsdag 22. mai,
det første møtet med Afaia var 23.
mai, og allerede 28. mai fikk Siri og
Afaia sitt eget kurs.

Annerledes logring
Den første Afaia fikk møte etter Siri,
var datteren Jenny.
– Afaia var så glad, la seg ned og
tok imot og logret. Da hørte jeg at
hun logret på en helt annen måte enn
Homer. Dette er fint, tenkte jeg. Dette
kan gå bra, forteller Siri, som skjønte
at det ikke var noe galt i å erstatte
Homer. Han vil alltid ha en stor plass
i hjertet hennes.
– Jeg har et nærbilde av ansiktet
hans på mobilen min, og hvis jeg har
nesa helt nedi den klarer jeg å se det.
Bildet kommer jeg alltid til å ha der,
uten at det betyr at Afaia er mindre
viktig for meg, sier Siri.
Hun er svært glad for at det er så
stor forskjell på hundene.
– Homer var en kjempebamse, og
det var godt. Mens han la seg til rette
ved siden av meg på bussen, smetter
Afaia under setet, og derfor blir hun
ikke tråkket på.
– Savnet etter Homer vil alltid være
smertefullt, men jeg skal greie det.
Afaia er veldig målbevisst og sikker i
jobben sin. Hun er rask på labben og
kjempebehagelig å gå med. Jeg trives
veldig godt med henne, sier Siri.
Evige minner
Tidligere har Siri pensjonert førerhundene sine fordi de har vært slitne,
men hun har likevel beholdt dem i
familien, noen ganger med hjelp fra
moren sin.
– Det var slik jeg hadde tenkt at det
skulle bli med Homer også. Det at vi
ikke fikk pensjonisttiden hans
sammen, vil alltid ligge der som et
stikk i hjertet, sier Siri.
Homer ble kremert, og urnen hans
står ved siden av urnen til Bess, en
annen av Siris tidligere førerhunder.
Mellom dem står en liten, hvit engel.
– Jeg skjønner virkelig hvorfor folk
kjøper ting for å minnes noen. Selv
har jeg kjøpt et smykke med to
ringer, en stor og en liten, og jeg
kjenner sterkt behovet for å skaffe
meg en liten tatovering – til minne
om Homer, sier Siri.

Sammen med iCare får du utrolige ting til å skje!
En julegave i Norge ble til
Johoras smil i Nepal

Gi en julegave med mening!
I vår nettbutikk på www.icare.no finner du julegaver
som bidrar til at flere smil og håp vekkes.
iCare er Norges Blindeforbunds initiativ for å
hjelpe blinde og svaksynte i Afrika og Asia.
Siden starten i 2012 har iCare bidratt til at mer enn
80.000 mennesker har fått synet tilbake. Du bidrar ved
å kjøpe flotte julegaver i vår nettbutikk. Her finner du
også gavekort som en alternativ gave.
Uansett hva du velger vil din gave bidra til at flere
mennesker får et nytt liv. Et liv med smil,
muligheter og gode drømmer.

Jeg vil fortelle deg en historie. Den handler om et
tilfeldig møte og om et smil jeg aldri vil glemme.

Bestill din julegave på www.icare.no.

Vi skulle egentlig møte en ung gutt, men ut av huset i
den lille landsbyen kom det ei vever jente. Det var
tydelig at hun var blind.
Navnet hennes var Johora og hun var 14 år.
Hun hadde aldri gått på skole eller fått leke med de
andre barna der ute. Hun kunne høre latteren deres,
høre vennskapene deres, men hun var ikke en del av
det. Hun kom seg ingen steder.
Vi måtte hjelpe henne, og tok henne med oss til øyesykehuset. Legene fastslo grå stær på begge øynene.
De opererte henne umiddelbart – tre timer senere
kunne hun se igjen! Og vet du hva? Den operasjonen
kostet ikke mer enn 300 kroner. Bare 300 kroner!!

Blikket hennes i det bandasjen ble tatt av kommer jeg
aldri til å glemme. Der og da fikk drømmene hennes liv
igjen! Jeg kommer alltid til å huske Johoras smil fordi hun er et levende eksempel på at vi kan få
utrolige og vidunderlige ting til å skje.
Sven Castberg
Prosjektleder iCare

iCare luen er utviklet i samarbeid med
designmerket M.A.M.B. Luen finnes i 14 flotte
farger.

Du finner luen i vår nettbutikk
www.icare.no
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Bjarne vil gi mens han lever

En million
nye
muligheter

Giverglede:
Bjarne og
Maïda med
sjekken til
Blindeforbundet,
her ved Knut
Blütecher og
Beathe Nytrøen.

Ifølge moren ble Bjarne (98) født under en
lykkestjerne. Han har levd – og lever et godt
liv med minner fra alle verdenshjørner.
Nå vil han gi videre av de mulighetene livet
så raust har gitt ham.
Tekst: Kari Frantzen Foto: Blindeforbundet og privat

H

an sitter med ryggen mot
det store stuevinduet. Bak
ham ligger det blå, blanke
havet, solen speiler seg
alene, det er ingen skyer på
himmelen i dag. På bordet står det
kald drikke, kaffe, små, søte vannbakkels og norske bringebær. Det
er hyggelig å være gjest hos Bjarne.
Han er elskverdigheten selv.
Viktig arbeid
I april i år bestemte han og samboeren Maïda at de skulle gi en gave til
førerhundarbeidet. En million kroner.
– Jeg følte stor glede ved å gi gaven,
fordi førerhundarbeidet er så viktig,
og førerhundene er fantastiske. Hvor18
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for ikke gjøre det mens vi lever, det
føles jo godt for oss som gir også.
Han blir stille et øyeblikk, som
om han tenker, så lener han seg
fram og sier:
– Jeg er svært følsom, og når jeg
ser en førerhund, får jeg tårer
i øynene. Det er helt utrolig hva
disse hundene kan gjøre. Maïda og
jeg elsker hunder. Jeg tror aldri at
jeg hadde klart å være fôrvert, for
jeg ville ikke klart å gi fra meg
hunden etterpå. Man blir jo så
glade i dem. Han smiler varmt.
Rikt liv
– Min mor sa at jeg var født under
en lykkestjerne. Hun har helt rett.

Jeg har vært heldig og har hatt et
fint liv, og det er godt å kunne gi
noe tilbake, forteller Bjarne.
Etter 25 år som yrkesmusiker i
Norge, tok Bjarnes eventyrlyst
over. I 1953 reiste han til USA og
kom tilbake først 40 år senere.
Under sitt første jobbintervju
etter at han emigrerte, traff Bjarne
Maïda, han fikk jobben og kjærligheten i samme slengen. Senere
arbeidet han seg opp til en god
stilling i en annen vellykket bedrift.
Da det eventyret var slutt, valgte
paret å flytte tilbake til Norge hvor
Bjarne fikk æren av å bli kapellmester på det nye cruiseskipet
til Den norske Amerikalinjen,

MS «Sagafjord». Maïda ble med,
og sammen reiste de ut og opplevde verden. Men lykken sluttet
ikke der.
Ny familie
Da Bjarne kom hjem igjen til
Norge, fikk han vite at han hadde
en gjenlevende slektning. I dag er
de nærmeste naboer, og Bjarne og
Maïda blir tatt godt hånd om av
den «nye» familien sin. De går ikke
gjennom alderdommen alene.
Jo, Bjarne har mye å være takknemlig for, men så har Blindeforbundet så mange grunner for
å takke Bjarne og Maïda også
– en million gode grunner.

Et eventyr: Til hest
på Påskeøyene.
I bakgrunnen ligger
MS Sagafjord.
Musikerkarriere: Her
er Bjarne (t.h.)
med orkesteret på MS
Sagafjord.

Fant lykken: Maïda
og Bjarne traff hverandre i USA.
Alt om syn
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Store senskader:
Andrea Bruun Eivik
fra Harstad er
lykkelig over å være
i live, men synet
hennes er ødelagt,
og deler av kroppen
er lammet. Hunden
Mille er god å ha når
dagene føles tunge.

Tilbud til synshemmede
barn og unge
Temakurs familie: Blindeforbundet arrangerer kurs for familier
med synshemmede barn. Her
får man innføring og opplæring
i syn, hjelpemidler, støtteordninger, mobilitet og orientering,
fysisk aktivitet, data og taktil
trening.
Barne- og ungdomsavdeling:
Denne avdelingen arrangerer vinter- og sommeraktiviteter, kurs i
mobilitet og organisasjonsskolering. Mange reiser hjem fra en
uke på leir med økt selvfølelse og

Elsket livet: Andrea var
en aktiv jente som
elsket både håndball
og bilsport. Noen uker
før konfirmasjonen
kom sjokkbeskjeden
fra legene – hun hadde
kreft i hodet.

Andrea var 14 år og hadde framtidsplanene klare.
Alt ble endret da hun fikk kreft i hodet.

Tekst: Svend Aage Madsen Foto: Svend Aage Madsen og privat

A

ndrea Bruun Eivik (18) fra
Harstad er lykkelig over
å være i live – men også
smertelig klar over at hun nå
betaler en tøff pris for å være kreftfri.
– Jeg har aldri likt meg alene i
mørket, så det var ganske skummelt
20
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å oppdage at synet mitt ble borte.
Særlig fordi jeg alltid har vært
mørkeredd, sier Andrea.
Begynte med hodepine
Hennes sykdomshistorie startet da hun
var i niårsalderen. Stadig hyppigere

anfall med hodepine gjorde at hun
enten måtte være hjemme fra skolen
– eller at pappa Tommy Eivik fikk en
telefon om at hun måtte hentes tidlig.
– Hun fikk ingen annen diagnose
enn uforklarlig barnemigrene,
forteller pappa Tommy.
Han forteller at datteren endret
oppførsel i 2015. Tenåringsjenta likte
seg best når hun fikk ligge på gulvet
hjemme med hodet under en varmepumpe.

Men selv da fikk Tommy og mamma
Mette Bruun (49) høre at de var hysteriske foreldre.
– Andreas historie viser hvor viktig
det er å ta barns hodepine på alvor.
I alle fall når den aldri vil gi seg.
Falt om på gata
Vendepunktet kom den dagen Andrea
uten forvarsel falt om på gata på en
tur til Tromsø.
– Det føltes som om smertene fikk

Foreldreutvalget: Utvalget arrangerer kurs og samlinger og engasjerer
seg i saker som lærebøker, hjelpemidler og foreldres rettigheter.
Individuell hjelp: Blindeforbundet assisterer familier som trenger individuell rådgivning og
hjelp, med blant annet juridisk
rådgiver og foreldrekontakter.

Litt hjelp: Som
tenåringer
flest, liker
Andrea
å bestemme
hva hun skal
ha på seg.
Likevel er
mamma god å
ha når hun skal
velge klær.

Andrea overlevde kreft – men mistet synet

Glad for å være i live

styrket motivasjon. Barne- og ungdomsavdelingen har også ferietilbud for familier hvor foreldre og/
eller barn er synshemmet.

hodet mitt til å eksplodere. Jeg husker
fortsatt hvordan jeg rev meg i håret
for å få smertene til å forsvinne,
forteller 17-åringen.
Hun ble fraktet til sykehus med ambulanse, og undersøkt nøye. Da ble svulsten i hodet hennes endelig oppdaget.
– Hun hadde en tumor på lillehjernen. Den hadde vokst fast i hjernestammen, og spredd seg nedover langs
ryggsøylen. Selv om det tok tid før
noen våget å si om den var ondartet,

var det aldri tvil om at Andrea måtte
hasteopereres. Hun hadde et enormt
trykk i hodet, sier Mette.
– Kirurgene laget hull i hodet mitt
samme kveld, og la ut et åpent dren
for å redusere trykket. Jeg følte at jeg
så ut som en enhjørning etter operasjonen, og orket ikke lenger se meg
selv i speilet, minnes Andrea.
Tunge tanker
22. april 2015 fjernet kirurgene ved
Alt om syn
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Andrea fikk
gledespris!

Sammensveiset familie: Andreas foreldre, Tommy og Mette, skal bygge
om huset for å gjøre det lettere for Andrea å bevege seg rundt.

Universitetssykehuset i Tromsø svulsten i hodet. Den viste seg å være
ondartet. Og med diagnosen medulloblastom måtte hun starte med både
cellegift og stråling.
– Det var en ekstremt tøff tid for oss
alle. Ingen kunne garantere at hun
ville overleve, men vi trøstet oss med
at oddsene var i hennes favør, sier
Tommy.
Andrea glemmer aldri de tunge
tankene som gjorde at hun følte som
om hun var fanget i en boble.
– Jeg hadde mistet en fetter i hjernekreft, og både pappa og mamma
hadde mistet mødrene sine. Nå
fryktet jeg at jeg skulle dø fra dem …
Alt ble mørkt
Fire uker etter hjerneoperasjonen gikk
alt i svart for Andrea. Svulstens beliggenhet og mangel på oksygen hadde
ødelagt synsnervene.
– Jeg så litt etter operasjonen, men
så ble alt borte. Det var tungt – jeg ble
både sint og frustrert, sier Andrea,
som også sliter med lammelser i
ansiktet.
– De sier det er som om jeg skulle
hatt et slag. Musklene er intakte, men
jeg må trene dem opp igjen.
Tilbudet Andrea fikk om protonstråling ved et sykehus i Florida, gjør at
hun i dag er kreftfri. Behandlingen var
22
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tøff, men Andrea har likevel så mange
gode minner, at hun har hatt en drøm
om å reise tilbake og møte igjen noen
av de fantastiske menneskene hun
ble kjent med.
Kampen mot kreften startet tre uker
før hun etter planen skulle konfirmeres. Hun ønsket seg bilcross-bil og
passende kjøreklær i gave. Men da
hun, halvannet år etter vennene, ble
konfirmert i Trondenes kirke, var
ønskelista kraftig redusert.
– Nå ønsket jeg meg penger – for
å kjøpe Flax-lodd, sier hun med
galgenhumor.
Savner venner
Balanseproblemer og svekkede
muskler gjør Andrea avhengig av
rullestol. Nå ønsker foreldrene
å bygge om huset slik at datteren
fortsatt kan bo hjemme.
– Bortsett fra manglende syn, er jeg
som før. Derfor er det leit å oppleve at
mange av de jeg før regnet som gode
venner ikke lenger tar kontakt. For
selv om jeg ikke lenger kan se, er det
mye jeg kan være med på …
Harstadjenta har vært blind i to år,
og erkjenner at livet ikke ble som
planlagt.
– Jeg drømte om å ta sertifikat,
men innser at det aldri kommer til
å skje, hvis ikke legene finner en

I 2011 ga nå avdøde prinsesse
Ragnhild og hennes ektemann
Erling Lorentzen (96) én million
kroner til et fond for barn med
kreft i Norge. Hvert år deles
«Gledesprisen» på 50 000 kroner ut til en familie som ønsker
å realisere en drøm, eller gjøre
noe hyggelig sammen. Prisen
deles ut av fondet i samarbeid
med ukebladet Se og Hør.

måte å reparere de ødelagte synsnervene. Men jeg liker fremdeles å se på
TV, selv om altfor få filmer er tolket for
synshemmede.
På videregående skole lærer
Andrea først og fremst punktskrift,
og både datamaskinen og mobiltelefonen leser opp det hun vil se
og skrive.
Takknemlig
17-åringen er optimistisk med tanke
på framtiden, og takknemlig for
innsatsen som er gjort for å redde
livet hennes.
– Jeg kunne vært pleietrengende
med store hjerneskader, eller i verste
fall død. Derfor er det ingen vits i
å sutre for at jeg ikke ser. Men jeg har
dager hvor jeg føler at jeg har lov til
å være lei meg, sier Andrea.
– Jeg er takknemlig for å være i live,
og for at mamma og pappa er så
tålmodige med meg. Uten dem hadde
jeg aldri klart meg.
Andrea ble svært glad da hun fikk
beskjeden om at hun er tildelt «Prinsesse Ragnhilds gledespris» for 2018.
– Jeg trodde først at noen tullet med
meg. Men nå gleder jeg meg til å ta
med mamma og pappa tilbake til USA
slik at vi kan møte noen av dem vi ble
kjent med under oppholdet i Florida,
sier Andrea.
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Slik gjør du:
Setningen i den gule rammen i kryssordet er
løsningen på vår oppgave. Send på mail til
altomsyn@blindeforbundet.no eller på et
postkort til Norges Blindeforbund, Att: Alt om
syn, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.
Svarfrist: 15. desember

ÆRA
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VINN te
fra iCare
Vi trekker tre vinnere! En
får denne flotte tre-esken
fra iCare med nydelig te.
To vinnere får den vakre
diktsamlingen Ren poesi.
Alt om syn
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Tekst: May Britt Haug Foto: NTB, Hennig Olsen

Smart info

Følg oss!
Blindeforbundet har
en egen Facebookside. Følg oss på
facebook.com/
norgesblindeforbund
for å få med deg siste
nytt. Du kan også
følge oss på Twitter/
blindeforbundet og
Instagram/
blindeforbundet.

Historie i fjøset
Jo Øvergaard fra Sollia i Hedmark kommer til å bli
blind, men det hindrer ham ikke i å satse friskt!
Han har gjort om et gammelt sauefjøs til en interessant utstilling av en av Norges største private
krigshistoriske samlinger.
I juni hadde han nyåpning av samlingen som
består av tyske og norske uniformer, våpen og alle
tenkelige effekter fra krigens dager, mye av det fra
Milorg og Kompani Linge. Veistrekningen gjennom
Sollia er Nasjonal turistvei, og samlingen er avmerket
i NAFs kommende digitale presentasjon av perler
langs veien. (Foto: Liv Simensen, Østlendingen)

Presis ernæring er en integrert del
av filosofien til Royal Canin. Den
stadig voksende kunnskapen vår
om ernæringsbehovene til katter og
hunder skaper hele tiden nye produktinnovasjoner. Vi deler din lidenskap
for dyrene og ønsker å bedre måten
vi fôrer og fremmer helsen til
kjæledyr over hele verden på.

© ROYAL CANIN ® SAS 2017. All Rights Reserved.

royalcanin.no
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Jan Bang Henningsen (44) har gått
hele 280 mil, fra Nordkapp til
Kristiansand. Han har sterkt nedsatt
syn, og en dag kommer han til å bli
blind. Derfor bestemte han seg for
å se Norge før det ble for sent.
I cirka tre måneder i sommer gikk
han sammen med sine kolleger og
arbeidsgiver, Hennig-Olsen Is i
Kristiansand, hvor Jan jobber som
mekaniker. For hver mil de gikk,
tikket skrittelleren inn en sum, og til
sammen ble det hele 300 000
kroner fra Hennig-Olsen Is til Norges
Blindeforbund og iCare. Gjennom
iCare får mennesker i utviklingsland
en øyeoperasjon som gir dem synet
tilbake. Jans fantastiske innsats gir
hele tusen mennesker nytt syn!

Vil ut
i jobb

ERNÆRING SOM
LEVERER TAKKET
VÆRE INNOVASJON
OG PRESISJON
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Nettstedet
smartja.no hjelper
deg om du har
spørsmål om smarttelefoni og nettbrett
som passer for alle,
inkludert funksjonshemmede og eldre.
De som trenger
hjelp kan selv finne
informasjon, det
samme gjør de som
hjelper andre i gang
(fagfolk, lærere,
venner, barn). På
smartja.no finner
du framgangsmåter
og informasjon om
apper, tjenester og
nye produkter.

Norge
på langs

34 prosent av svaksynte
og blinde mellom 23 og
36 år har uføretrygd, viser
en undersøkelse utført av
Opinion AS.
Hele 44 prosent av
disse fikk trygd da de var
tjue år eller yngre. Dette
til tross for at alle som
deltok i undersøkelsen,
sa at de ønsket å komme
seg ut i jobb. Undersøkelsen viser at synshemmede oftere tar høyere
utdanning enn folk flest.
Blindeforbundet har tatt
opp saken med arbeidsog velferdsdirektør
Sigrun Vågeng.
Alt om syn
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Jostein (28) søker kjæreste og turvenn

Svaksynt
på date

«Daten varte i en
uke. Det var en
god uke.»

Han kaller seg The norwegian wildman på Instagram.
Han er kjekk, på jakt etter dame og nesten blind. Tre
gode grunner til å slå av en prat, altså.
Tekst: Kari Frantzen Foto: Privat

B

le det noe greie på dette
datingprosjektet ditt, da,
Jostein?
– Ja, jeg fant ei. Han smiler
og ser ut over Heddalsvannet i
Notodden.
– Hun er fra Holmenkollen.
Egentlig skulle vi bare gå tur
sammen, men det ble til at vi pratet
og fant tonen. Snakket i timevis –
og jeg som ikke kan fordra å snakke
i telefonen. Og så er hun en ekte
friluftsdame, en skikkelig fjellgeit.
– Så hva er statusen?
– Hun var dama mi. En liten
stund. Da hun besøkte meg for
første gang ble hun i en hel uke.
Så varte ikke forholdet lenge,
omstendigheten var litt utfordrende
og de måtte avslutte. Men Jostein
er ved godt mot.

På jakt etter
dame: Jostein
ønsker seg en
god kjæreste
som også kan
være turvenn.
26
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Dating har vært vanskelig
Det var nytt for Jostein å møte en
dame som så hvem han er, uavhengig
om han ser dårlig. Han forteller at
dating har vært ekstremt vanskelig,
lenge gadd han ikke en gang å prøve.

Helt til han tok sats og la ut
annonsen på Instagram i vår.
Det ble noen få og kleine dater,
men de fleste som meldte sin
interesse, ble stille da de forsto at
han har et handikap.
– Jeg er interessant, helt til jeg
sier at jeg ser dårlig. Så, poff – blir
de borte, forteller Jostein. – Dette
har jeg opplevd siden jeg var tjue.
Jeg kan jo forstå det, samtidig som
jeg ikke kan det. Tanken på å ha en
synshemmet kjæreste kan sikkert
være litt skummel, men man
trenger ikke å forhåndsdømme. Se
hvem jeg er først. Jeg blir definert
ut fra min synshemning, men jeg er
jo ikke synshemningen min!
Et kort forhold
Hun kontaktet ham på Instagram.
Han hadde allerede rukket å bli
skeptisk, men gikk i seg selv:
Hadde han overlevd noen vanskelige dater, så kunne han vel gi
henne en sjanse.
– Hvordan var det å treffe henne
første gang?

Åpen om sjekking: Jostein
søkte etter kjæreste på
Instagram.

Tanker
om dating
Her er tre råd fra Jostein om
sjekking. Konklusjonene han
har trukket, er basert på hans
erfaringer som en synshemmet
mann på jakt etter en allright
dame:
1. Du må tåle å bli avvist. Mer
eller mindre hver gang.
2. Er du så heldig å møte en som
klarer å se bak det åpenbare,
kan du ende opp med en sprek
og fin fjellgeit fra storby’n …
3. Det er ikke alltid det varer
– men det går fint likevel.
– Det var jo litt sånn magisk, da.
Han smiler igjen, humrer lavt og
forteller om da hun kom på besøk
til Notodden. Han hadde gått ned
de tre etasjene i blokka han bor i,
for å hente henne. Hun sto foran
inngangsdøra og ventet – på han.
Alt om syn
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Utfordring: – Jeg vil at folk skal se den jeg er. Og jeg er ikke synshemningen
min, sier Jostein.

En god uke
Hun lagde middag. Spagetti bolognese med klumper i. Den var god.
Han er bare ikke så glad i klumper
og heller ikke i tomater, men det
gjorde ingenting, for kokken var så
fin. Lasagnen hun serverte dagen
etter var perfekt.
– Daten varte i en uke. Det var en
god uke. Til og med Dina, hunden
min, godtok henne. Og hun er
skeptisk til så å si alle andre enn
meg, sier Jostein.
Å være i evigheten
Forskjellen er stor, fra å bli avvist før
han har fått muligheten til å vise
hvem han er, til å bli kjent med en
dame han kunne prate med i timevis.
En å være stille sammen med og
å traske rundt på fjellet med.
– Når jeg er på tur, da lever jeg
bare nå. Det er så deilig. Trenger ikke
å dra så langt for å få den følelsen.
Det er godt når det er stille. Og det
var fint å kunne dele det med noen.
Han beskriver det som å være i
evigheten. Når han fikk dele det med
en som med glede bærer tung sekk,
28
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leser kart og kompass og digger
å sove i telt, da bleknet alle avvisningene litt.
Sluttet å være sint
For avvisning har det vært mye av.
Avvisning, ufine kommentarer og
mobbing fra barnsben av – fordi
han hadde en synshemming.
Han ble født med 85 prosent
skarpsyn. I dag har han fem
prosent igjen, og ingen har klart å
finne ut hvorfor.
I flere år nektet han å akseptere
at han aldri kommer til å se godt.
Helt til han våknet opp en dag og
bare aksepterte at «sånn var
ståa».
Da ble livet mye bedre. Jostein
sluttet å være sint. Livet er så mye
bedre når man ikke er så sint.
Magiske ting kan skje
Det nærmer seg slutten på samtalen vår. Jostein forteller hvor jeg
skal kjøre, og jeg slipper han av
ved inngangen hvor det hele
begynte.
Jeg kan se henne for meg, der

hun står og venter på Jostein. Første
gang de møtes: The norwegian
wildman og fjellgeita fra Oslo, en
historie som viser at hvis vi klarer
å se bak det åpenbare, da kan
magiske ting skje.
Nå ble det ikke de to, men det må
være fint likevel, endelig å bli sett
for akkurat den man er.
Jeg tillater meg å kline til med en
moderert floskel: «Det er bedre
å ha finni ei nydelig frøken og tapt
henne, enn aldri å ha finni ei frøken
i det hele tatt.»
Og til dere single jenter: Etter
å ha hengt med Jostein i et par
timer, kan jeg si at han nok ikke
kommer til å være singel så veldig
lenge – han er nemlig morsom,
klok, avslappa og tøffere enn toget.
Et superb kjæresteemne altså. Jeg
ville bare nevne det …

Syn og
sjekking
Det å være på sjekker’n er for
de fleste en krevende øvelse,
uavhengig av hvor godt eller
lite man ser, sier psykolog Tone
Gravvold som selv er svaksynt.
● Mye kommunikasjon skjer

gjennom kroppsspråk, noe som
kan være vanskelig å fange opp
når man ser dårlig.
● Av frykt for å skremme bort
den andre på et tidlig tidspunkt,
eller bli avvist, kan det føles
vanskelig å si noe om hvor man
står i forhold til hverandre. Det
er vanskelig å uttrykke egne
tanker og følelser, og spørre om
den andres.
● Det vil alltid være en risiko for

å bli avvist når man «legger hjertet på bordet», men man må våge
å gi av seg selv og vise seg fram.

LED-LANTERNE

STRIKKELYS

Stilig lanterne med
koselig LED-lys som
simulerer levende
flammer. Gir en
Kr
lun og
hyggelig
stemning. Nr. 3954

Kjempesmart
liten lampe til
å henge rundt
nakken.

249

Fra

159
JULEDUKER

STOLTREKK
«TARTAN»

Deilig og mykt
trekk laget av
100 % lammeull!

Eksklusive pynteduker med nydelig
broderi og gjennombrutt mønster.

Kr

129
Nr. 6104

Nr. 5386 Juleduk 85 x 85 cm Kr 199,Nr. 5388 Juleløper 40 x 137 cm Kr 159,-

Nr. 3689 Natur
Nr. 3971 Grå

Kr

299

TURBOVARMER MINI

Praktisk turbovarmer
som plugges rett i
stikkontakten på veggen
og gir deilig varme!
Justerbar termostat fra
15 til 32 °C.
Kr

399

Nr. 3849

Nr. 3936

Tlf. 52 70 47 00

Bli med oss på tur til vakre Toscana!

1 uke fra
4990,-

Prisen inkluderer reise og opphold

www.nyttig.no – Tlf. 52 70 47 00 man–fre 9–20

Riktig belysning er viktig

Se lyst
på livet!
Hjemmet til Arnfinn Nypan fra Fredrikstad framstår i nytt lys, bokstavelig talt. Flere offentlige
instanser har bidratt til tilrettelagt belysning
slik at Arnfinn igjen kan finne fram i skuffer og
skap, kroker og kriker.

Få
økonomisk
støtte

Lys – rom for rom
God belysning der du trenger det, blir enda viktigere
hvis du er synshemmet.

Tekst: May Britt Haug Foto: Andreas Poppe

D

ette er veldig bra, og jeg er så
fornøyd, alt blir lettere, sier
Arnfinn som har svært redusert syn som følge av grønn
stær. Det fikk han påvist allerede som
40-åring, i 1984. Siden da har synet
gradvis blitt dårligere. Mørkesynet er
et problem, og i tillegg har han dårlig
balanse. Dette har
medført et stadig økende
behov for riktig belysning
i hjemmet. Rett belysning,
på rett måte er en utfordring når man ser dårlig.

støtte til utredning og/eller prosjektering av boligen når man har behov
for tilpasning for å kunne fungere i
boligen i dag eller i framtiden.
Hos Arnfinn og kona Åse Berit
i Fredrikstad ble det Adaptor
Hjelpemidler som fikk oppdraget
med å lyssette boligen på nytt.
– Det første vi gjorde var
å se på hvilken belysning
boligen hadde, og hva
som skulle til for å oppnå
det beste resultatet, sier
lyskonsulent Evelyn Rodriguez hos Adaptor.
Deretter var Arnfinn på
utprøving i Adaptor Hjelpemidlers lyslaboratorium. Fargetemperaturer, belysningsstyrker, lyskilder
ble målt og testet. Man så også på
hvordan Arnfinn opplevde det hele.

«Det ble en
ny verden
med ny
belysning!»

Samarbeid på tvers
I 2016 kontaktet Arnfinn
kommunens syns- og hørselskontakt,
og sammen ba de NAV Hjelpemiddelsentral Østfold om bistand. Etter en
innledende kartlegging av boligens
belysning, søkte Arnfinn Husbanken
om støtte til å starte prosjektering av
belysning.
Husbanken gir enkeltpersoner
30
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Dekker utgiftene
Ut ifra funn i lyslaboratoriet og befaring i Arnfinns bolig, ble det levert

Fornøyd:
Arnfinn orienterer seg lettere
i huset med ny
belysning.

Stua: Oppholdsrommet vårt
har mange funksjoner. Det
krever variert lyssetting med
flere lystyper og en variasjon av lamper. Det trengs
godt leselys/punktlys, god
takbelysning, detaljbelysning/dekorbelysning som
framhever bilder, planter og
pyntegjenstander. Du får
best resultat med en kombinasjon av spotlights, takplafond og uplights, samt
gode reguleringsmuligheter.
Gangen: Her trenger vi et
godt orienterende lys som
kaster lyset nedover og imot
garderobeskapene, skohyllen og klesstativet. Valg av
armatur henger nøye
sammen med graden av lysømfintlighet og fargetemperatur som din synsfunksjon krever. Lys ved
speil må plasseres slik at
lyskilden ikke reflekteres i
speilflaten.
Kjøkkenet: Dette brukes
mest, både til arbeid og
samvær. Det kreves godt arbeidslys til de ulike arbeidsplassene: benkeplaten,
komfyren og oppvaskbenken, mot skapene, og lys

over spisebordet. Spisebordet brukes ofte til ulike aktiviteter, og det er en fordel
om lysstyrken kan reguleres. Det er viktig at lampen
over spisebordet er godt avskjermet og henger i riktig
høyde for å unngå blending.
Soverommet: Et godt orienterende allmennlys i taket
er nyttig på soverommet.
Lampe som kan reguleres,
gir godt leselys på sengen.
Eget lys ved garderobeskapene kan være aktuelt.
Våtrom: Allmennlys i taket
og godt lys ved speil er de
to viktigste typene for badet. Valg av lampetyper er
avgjørende fordi vegger og
gulv ofte er flislagt. Det gjør
at lyset reflekteres og spres
i rommet. Armatur i våtrom
må ha godkjennelse spesielt for dette.
Trapp: Allmennlys i taket,
gjerne en lampe som henger
ned i trapperommet avhengig av takhøyde. Lyskilde/
vegglampe på hver vegg.
Det anbefales en trinnmarkering som gir kontrast
for å unngå å trå feil.
(Kilde: Adaptor Hjelpemidler)
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Lyspunkt: Godt og riktig type
leselys er viktig.

rapport til NAV Hjelpemiddelsentral
Østfold og til Arnfinn og Husbanken.
Sammen gjennomgikk de punktene
rapporten viste til i hvert enkelt
rom. På bakgrunn av dette sendte
Arnfinn sin søknad til NAV Hjelpemiddelsentral Østfold.
Hjelpemiddelsentralenes rolle er

å dekke utgiftene til selve belysningen og montering. Det som
omtales som allmennbelysning
dekkes ikke av folketrygden, det må
du koste selv. Foreningen Lyskultur
(lyskultur.no) har utarbeidet en
tabell for anbefalte belysningsstyrker som kan brukes som et
grunnlag for å vurdere belysningen
i hjemmet ditt.
Arnfinn fikk totalt 100 000 kroner
i støtte fra Husbanken og hjelpemiddelsentralen, men han måtte
også betale en del selv for å få den
optimale løsningen for sitt hjem.
Frydefullt resultat
Boligen har vært gjennom en lang
prosess. Den har fått bedre belysning i gangen, på kjøkken, i stua,
i trappa, på badet og på soverommet. Og endelig kan Arnfinn ta
i bruk husets bibliotek igjen.
– Etter at vi fikk oppgradert til
riktig belysning i dette huset, er det
blitt en helt annen verden. Jeg var

Slik får
du hjelp
Hvis du ønsker å få din bolig
vurdert i forhold til belysning,
kan du gjøre følgende:
●●Kontakt synskontakten i
kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentral, avdeling syn
●●Søknad om prosjektering
sendes via kommunen til
Husbanken
●●Benytt søknadsskjema HB
8.S.05 på www.husbanken.no
●●Husbankens regionskontorer behandler søknadene.

ikke klar over hvor dårlig han så,
sier kona Åse Berit, som forteller at
ektemannen nå blant annet kan se
fargen på veggene, noe han ikke
tidligere kunne.

HJELP TIL Å SE!
HJE
ProVista er totalleverandør av produkter for personer med nedsatt synsfunksjon.
Vi har bred kompetanse på produktnivå og høy faglig kompetanse. Gjennom lang erfaring og bred kunnskap,
har vi bygget opp et unikt produktsortiment, som omfatter hjelpemidler fra enkle luper og lamper, til avanserte
hjelpemidler for blinde og sterkt svaksynte.
Provistas optiker tilbyr:
• Synsundersøkelse
• Utprøving av sterke lesebriller
• Utprøving av ﬁlterbriller
• Utprøving av luper og kikkerter
• Rådgivning av valg av hjelpmidler
• Hjelp med søknad til NAV

ProVistas synspedagog tilbyr:
• Kartlegging av lysbehov
• Utprøving av lamper for lesing
• Utprøving av lamper for skriving
• Utprøving av lupelamper for
detaljarbeid

Nils Hansens vei 20 tlf 22 69 61 00 e-post mail@provista.no

www.provista.no

ANNONSE

Min historie

Anne har alltid hatt et
langt, flott og tykt hår.
For 3 år siden begynte
hun å miste mye hår.
– Etter at jeg begynte
med Hair Volume mister
jeg ikke mer hår, det er
helt fantastisk!

– Nå mister jeg
ikke mer hår!

S

om ung ble jeg
brukt som hårmodell, fordi jeg
hadde et veldig
langt og tykt lyst hår.
– Derfor var det også et
kjempesjokk for meg,
da jeg for ca. 3 år siden
begynte å miste det. Det
var rett og slett hår over
alt. Til slutt var mannen
min så lei av det, at han
bad meg om å klippe
det lange håret. Så jeg
klippet det kortere i flere

omganger, men det hjalp
ikke stort.
Leste om
Hair Volume
– Helt tilfeldig leste
jeg om Hair Volume™
i et ukeblad og tenkte:
“det er enten eller - jeg
prøver”. Og allerede etter
5-6 uker med en tablett
om dagen, begynte jeg å
få en masse nye hår.
– Etter 6 måneder kunne
jeg nesten ikke la være

HÅRTABLETT MED
INGREDIENSER FOR
NORMAL HÅRVEKST
Hair Volume™ er en hårtablett og
den eneste tablett på markedet
som inneholder eple ekstrakt
medprocyanidin B2. Tabletten
forsyner også hårsekkene med biotin
og sink, som bidrar til å opprettholde
normalt hår.

å ta på det. Jeg mister
ikke mer hår, og jeg har
faktisk også fått noen
av mine ungpikekrøller
tilbake - og det er jeg glad
for.
Min frisør har
bemerket det
– Frisøren min har også

bemerket forandringen,
og sist jeg var hos henne,
fortalte jeg om Hair
Volume™ tablettene. Hun
synes det er helt fantastisk. Jeg anbefaler Hair
Volume™ til alle vennene
mine, og jeg har også en
kollega som nettopp har
kjøpt en pakke.

BESTILL NÅ - INGEN BINDINGSTID
Jeg mottar Hair Volume™
(30 tabletter) til 209 NOK pr.
måned. Sendingen leveres
fraktfritt hjem i postkassen.
Hver måned mottar jeg en
ny forsendelse og beholder
samtidig den gode prisen. Det
er ingen bindingstid og du kan
når som helst endre/ justere
abonnementet. Tilbudet gjelder nye kunder.

BESTILL PÅ TELEFON

69 25 73 00
www.newnordic.no

Online Store

Professor Tor Paaske Utheim om øyehelse:

Hva er
tørre
øyne?

Blunking

– er det så nøye?

Tørre øyne er en kompleks tilstand med
flere faktorer. Den kan
gi alt fra lette til betydelige plager, inkludert
fremmedlegemefølelse, sårhet, smerter,
lysskyhet og redusert
syn. Det finnes hundrevis av utløsende faktorer, men dette er de to
vanligste årsakene til
tørre øyne:
1. Sviktende talgkjertler i øyelokkene som
fører til betydelig økt
fordampning av tårefilmen.
2. Betennelse i øyets
overflate.

De fleste blunker flere hundre ganger per time, og enkelte av oss mer enn
tusen ganger. Er dette virkelig nødvendig? Hva skjer om vi blunker sjeldnere?
Tekst: Mia Jacobsen Foto: NTB Scanpix

B

lunking er nødvendig for
øynene. Det bidrar til å holde
øyets overflate fuktig ved
å fordele tårene over øyets
overflate, sier forskningsleder og
professor Tor Paaske Utheim ved
Tørreøyneklinikken.
Utskifting av tårefilmen ved hjelp
av blunking, er også viktig fordi
tårefilmen ernærer øyets overflate
og fjerner avfallsstoffer.
Tårefilm i tre lag
– Hvis vi ikke blunker, blir synet
dårligere, og vi vil oppleve ubehag
og smerter. Sår på øyet kan også
oppstå lettere, noe som igjen øker
risikoen for infeksjoner. Blunking
kan ikke undervurderes, sier
Utheim.
– Tårefilmen består av tre lag
(se illustrasjon). Det ytterste laget,
lipid-/oljelaget, produseres av talgkjertler i øyelokkene. Dette laget
reduserer fordampningen av tårefilmen. Til tross for tilstedeværelse
av det ytterste beskyttende laget,
vil tårefilmen likevel sprekke opp.
Det er bare et spørsmål om tid,
forklarer Utheim.
34
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Snakk og blunk
Hvis tårefilmen fordamper raskt og
sprekker opp før vi blunker, blir
øyets overflate eksponert. Dette kan
føre til tørre øyne. Mange vil nok
stille spørsmål om det er lett å øke
blunkefrekvensen, da dette som
regel er en ubevisst prosess.
– Det er faktisk mulig, sier Utheim
med stort engasjement. – Skjermbruk reduserer blunkefrekvensen,
mens blunkefrekvensen typisk øker
når vi snakker. Også lesing reduserer
blunkefrekvensen. Spesielt uheldig
er lesing ved hjelp av elektroniske
hjelpemidler, da dette fører til større
grad av ufullstendig blunking. Det

skal også nevnes at noen sykdommer gir endring av blunkefrekvens,
for eksempel blunker pasienter med
Parkinsons sykdom sjeldnere enn
befolkningen for øvrig.
Du kan justere
– Det er ikke slik at Tørreøyneklinikken råder sine pasienter til
å slutte å lese og i stedet bruke
tiden på å snakke, forsikrer Utheim.
– Men vi gir råd avhengig av symptomer og kliniske funn. Ett slikt råd
er å justere skjermen og stolen, slik
at man ser ned på skjermen. Det
gjør at øyeåpningen blir mindre og
tårefilmen fordamper saktere.

Tidligere ble tørre øyne
oppfattet som en tilstand med nedsatt
tåreproduksjon, og
dermed utelukkende
behandlet med tåresubstitutter.

SMØRER: Det
ytterste laget på
øyets tårefilm
kalles oljelaget
og produseres
av talgkjertlene
i øyelokket.
GJORT PÅ ET
BLUNK: Hold
øynene sunne og
friske med hyppig
blunking.

– Våre erfaringer fra
Tørreøyneklinikken tilsier at dette er riktig
behandling i færre enn
ti prosent av tilfellene,
sier øyelege Tor Paaske Utheim. – Flere
behandlingsstrategier,
hvorav de fleste er blitt
utviklet de senere år,
er altså nødvendig for
å behandle disse pasientene.
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Er Edla (96) Norges eldste med førehund?

Omtenksom: Edla
er en sjarmerende
dame, kjent for
å være en ressurs
for sine omgivelser.

Takknemlig: Edla setter stor pris på at datteren Randi (t.v.) kan bo hos
henne, og at datterens barndomsvenninne, Torunn Krane, ofte stikker
innom på besøk. – Jeg liker ikke å være alene, forteller hun.
en ressurs, selv om hun er inne i sitt
97. år.
– Edla er en person som hjelper
og sprer glede. Hun gir også håp til
andre mennesker. Slik har hun alltid
vært, og slik er hun fortsatt, sier
Torunn Krane, datterens barndomsvenninne som er på besøk.
Torunn har et godt poeng. Er det
noe man merker når man er sammen
med Edla, er det hvor humørfylt hun
snakker til alle rundt seg og hvor
uredd hun er i forhold til utfordringer
som dukker opp. I tillegg har hun et
enormt pågangsmot.

Blind – ingen
hindring

Som nittenåring mistet hun synet under dramatiske omstendigheter. I dag er den karismatiske 96-åringen antakelig Norges
eldste førerhundbruker. Bli kjent med Edla Henriksen!
Tekst og foto: Freddy Ludvik Larsen

E

r du kommet for å intervjue
meg? Så hyggelig. Men først
skal vi drikke kaffe, spise litt
og kose oss!
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Jeg er på besøk hos Edla, en sjarmerende dame som ble født i 1921, og bor i
et gulmalt hus i sentrum av Breivikbotn,
en liten bygd på Sørøya i Finnmark.

Her på finnmarkskysten, er det som
om rausheten og gjestfriheten blir
legemliggjort. Den er til å ta og føle
på, og hos Edla er det intet unntak.
Yngstedatteren Randi er også på
besøk. Edlas to døtre bytter på å bo hos
moren, når hun ikke bor hos dem.
– Jeg blir så skremt av styggværet,
jeg får rett og slett angst av det, sier
Edla mens hun forsikrer seg om at

gjesten får noe å bite i. – Slik var
det ikke før. På mine eldre dager vil
jeg gjerne at noen bor sammen med
meg. Du må også nevne Tor André,
barnebarnet mitt. Han bor ofte hos
meg, og er til stor hjelp.
Full av pågangsmot
Godordene sitter løst når Edla skal
beskrives. Hun er kjent for å være

Lykken som snudde
Bare seks år gammel mistet Edla
moren sin, men takket være
innsatsen fra fem eldre søsken, fikk
den lille jenta en trygg oppvekst.
Pappaen var stort sett på sjøen og
jobbet, og barndomsårene på tjue-

«Jeg bestemte
meg for ikke å bli
en stakkar»

tallet var preget av en tøff samtid.
Likevel følte ikke Edla at familien
manglet noe, etter datidens standard.
Etter hvert som hun kom i tenårene,
begynte Edla å gå på den lokale
ungdomsklubben. Her traff hun Roald
Henriksen, en kjekk ung mann.
– Jeg var så lykkelig og forelsket,
og da jeg var 19 år, i 1940, giftet vi
oss. Året etter ble Randine født, sier
hun smilende.
Men lykken ble kortvarig. To
måneder etter fødselen fikk Edla
intense hodesmerter.
Hun klagde til «far», som hun alltid
kalte ektemannen sin. Roald tenkte
at litt hvile ville hjelpe, og foreslo at
Edla skulle legge seg litt oppe på
loftet.
Falt i koma
– Da jeg våknet var jeg blind. I full
panikk sprang jeg gråtende ned til
far, og hoppet på fanget hans. «Jeg
er blitt blind, jeg er blitt blind»,
ropte jeg.
«Nei, nei. Er du blitt helt tullete.
Du er jo bare syk. Du er ikke blind»,
svarte han, men var tydelig overrasket.
Alt om syn
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Edla kom seg etter hvert til sykehuset. Det viste seg at det var en
svulst i hodet som hadde forårsaket tilstanden hun hadde
havnet i. Situasjonen forverret
seg, og snart falt hun i koma.
Det skulle gå en hel måned
før hun våknet igjen.
Hun ler når hun forteller
videre:
– Vet du hva? Det første
jeg spurte etter da jeg
våknet, var en brødskive.
Jeg var så forferdelig sulten.
Hun blir med ett alvorlig
igjen.
– Men jeg gråt som et lite barn
da jeg fikk beskjed at jeg aldri kom
til å få synet tilbake. Likevel, etter
en stund bestemte jeg meg for at
jeg i hvert fall ikke skulle bli en
stakkar. Dette skulle jeg klare.
Nye prøvelser
Da Edla kom hjem igjen til Breivikbotn, var hun innstilt på å begynne
et nytt liv. Et liv som blind.
Hun var bestemt på at hun ikke
skulle ha noen begrensninger. Men
prøvelsene ville ikke ta slutt.
Lille Randine hadde fått lungebetennelse, og bare ni måneder
gammel døde hun fra mor og far.
Denne tragedien gikk svært hardt
inn på de unge foreldrene, og det
skulle gå hele fire år før Edla følte

«Å få førerhund
var en
velsignelse»
seg sterk nok til å få et nytt barn.
– Jeg vet at sladrekjerringer
snakket om at Roald måtte være
helt toskete som ville ha barn med
meg igjen. Jeg bestemte meg for
å vise dem. Dette skulle jeg klare.
Jeg måtte imidlertid ha litt hjelp, for
far var ofte borte på sjøen. Så
ganske snart flyttet det inn en
tjenestepike hos oss. Anny Hansen
38
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alle har vært meg like kjær. I dag
kunne jeg aldri klart meg uten.

Ekte kjærlighet: Kongepuddelen
Axa er Edlas femte førerhund.
– Jeg er så utrolig glad i hundene
mine. Dette er ekte kjærlighet.
– hun var vidunderlig, forteller Edla
som fødte døtrene i 1943 og 1947.
Et annet eksempel på hvor stort
pågangsmotet hennes er, var da
Roald ble syk. Det var lite hjelp å få
fra kommunen, og det endte med at
Edla selv stelte mannen sin den
siste tiden han levde. «Han far»,
Roald, døde i 1987.
En frihetsfølelse
Tilbake til 50-tallet begynte Edla,
etter en del overtalelser, på sin
yrkesvei. I 1959 reiste hun til Oslo
for å lære blant annet blindeskrift,
maskinskriving og forskjellig håndarbeid på en blindeskole. Hun ble så
flink til å veve matter, at hun fikk en
vevstol med seg hjem.
Det neste store steget tok hun i
1975. Da fikk hun sin første hund,
Donna.
– Å få førerhund var en velsignelse, røper hun. – Bare det å kunne
gå til butikken alene, var en ubeskrivelig følelse. Jeg var så fri. Jeg har
hatt fem førerhunder siden da, og

Rappellerte i fjellvegg
Edla har vært aktiv gjennom
hele livet, og fylt det med
blant annet friluftsliv, sang,
dans og moro, ved siden av
hardt arbeid.
I dag har det naturligvis
blitt færre fjellturer, men
Edla fikk spalteplass i
Harstad Tidende da hun
som 89-åring rappellerte ned
en fjellvegg på femten meter
under et opphold på Evenes
syn- og mestringssenter. Her har
hun også deltatt på skiaktiviteter og
kanopadling.
– Vet du! Jeg er så utrolig glad i Blindeforbundet og Evenes syn- og mestringssenter. Det er mitt andre hjem.
Der treffer jeg gamle og nye venner,
og det er alltid moro å komme dit.
Jeg har så mye å takke Norges
Blindeforbund for. De har vært til
enormt stor hjelp.
La oss leve
Til tross for de mange tragediene hun
har opplevd, klager ikke Edla i dag.
Det har selvfølgelig vært hardt til
tider, men alt i alt er hun takknemlig
for det livet hun har fått.
– Men du, nå er det forresten tid for
middag. Randi har stekt ribbe til oss.
Du spiser vel her? Etterpå kan du ta
en middagshvil på sofaen.
Edla går fra kjøkkenet til stua for
å sette seg i sofaen. Vel framme
kjenner hun etter med hendene hva
som ligger på salongbordet.
– Her ligger jo sangboken også. Den
er skrevet med punktskrift. Har jeg
fortalt deg at jeg tok et gitarkurs her i
Breivikbotn? Jeg har glemt alt nå. Men
jeg elsker fortsatt å synge. Denne
sangen her er jeg veldig glad i.
Edla begynner å synge med en varm
og fredelig stemme.
«La oss leve, for hverandre, å ta vare
på, den tid vi har. La oss leve, for hverandre. Livet selv, kan gi de rette svar …»

Foto: NTB scanpix

Spør oss
Lurer du på noe om
øyesykdommer eller
synet kan Alt om Syn
hjelpe deg. Professor Tor
Paaske Utheim er spesialist i øyesykdommer og
svarer fast på spørsmål
fra lesere. altomsyn@
blindeforbundet.no

Solbeskyttelse

Laserkirurgi

?

Jeg er nærsynt, og lurer på
hva som er aldersgrensen
for laserkirurgi for å korrigere dette. Får man dekket
operasjonen av det offentlige?
Hilsen Elin, 19 år

!

Du må være fylt 18 år for å få
utført laserkirurgi. Hvis synet
ditt ennå ikke er stabilt, må du
vente lenger. Det bør ikke ha vært
særlig endring i brillestyrken de
siste to årene. Er synet i endring,

vil det fortsette å endre seg etter
laserbehandlingen. Operasjonen
dekkes i utgangspunktet ikke av
det offentlige, da vanlige synsfeil,
som kan korrigeres med briller
eller linser, ikke regnes som
sykdom, men som normale avvik.
I særskilte tilfeller kan operasjonene bli dekket av det offentlige.
Et eksempel er brytningsfeil som
umuliggjør utøvelse av yrker der
bruk av briller eller linser ikke er
mulig eller tillatt.

?

I år var det en fantastisk
sommer med sol det meste
av tiden. Jeg vet at det er
gunstig å oppsøke skyggefylte
områder når solen er på det sterkeste, men hvordan beskytter jeg
øynene best mulig når jeg er ute
i sterk sol? Kan solen føre til
øyeinfeksjoner?
Hilsen Svein, 61 år

!

Du beskytter øynene best
ved å bruke solbriller. Det er
viktig at solbrillene blokkerer
for UV-stråling og at de dekker
øynene godt. Da unngår du
refleksjon fra innsiden av brilleglassene mot øynene. En
bredbremmet hatt vil også kunne
beskytte godt mot sol. Oppholder
du deg i sterk sol over lengre tid,
kan du bli solbrent på øyet.
Tilstanden kalles ofte snøblindhet
og gir typisk sterke smerter, tårefold, lysskyhet og følelse av sand
eller rusk i øyet. UV-strålingen
kan gi sår på øye- overflaten, som
igjen kan gi grobunn for bakterier
og virus, og dermed lettere føre til
infeksjoner.
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