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MELISSA DREAM | MIN HISTORIE
Søvn er en fysiologisk nødvendighet.
Kvaliteten på søvnen din er avgjørende
betydning. Mangel på søvn påvirker
både humøret og kroppen.

Birthe kjenner altfor godt følelsen
av å våkne og føle at hun har
sovet dårlig. Det var Birthes
hverdag i mer enn fem år.
–Hver morgen når jeg våknet
følte jeg meg trett og uopplagt.
Jeg kunne nesten ikke klare
hverdagen. Etter at jeg begynte
med Melissa Dream, våkner jeg
glad og opplagt.

NÅ SOVER JEG
SOM EN DRØM

B

irthe bor i en
liten forstad i
nærheten av
Vejle. Sammen
med sin mann driver
hun en mindre snekkervirksomhet, der hun har
ansvaret for regnskapet.

Var i dårlig humør
–Vi har hatt et godt liv,
med mange gleder.
Dessverre ble alt dette
overskygget av at jeg
for snart fem år siden
begynte å sove urolig
samt våkne midt på
natten. Det påvirket
meg veldig. Jeg var ofte
i dårlig humør, og jeg var
trett hver eneste dag.
Jeg begynte å trøstespise fordi jeg syntes det

ga meg mer energi.
Det førte ikke til annet
enn at jeg vokste ut av
alle mine klær, og så ble
jeg enda mer nedfor.
Slik var det i omtrent
to år.

Fikk anbefalt
Melissa Dream
–En dag stod jeg og
snakket med min nabo
om dette. Hun anbefalte
meg å prøve kosttilskuddet Melissa Dream™,
som hun hadde hørt
så mye bra om.
–Jeg spurte etter den
i helsekostbutikken.
Der fortalte de meg at
Melissa Dream kan bidra
til å bevare en sunn og
rolig nattesøvn. Samtidig

kan de virke avslappende,
men ikke sløvende og
de kan støtte nervefunksjonen. Jeg kjøpte
en pakke og gikk hjem
full av forventninger.

SAMMENHENG MELLOM
SØVN OG VEKT

Mennesker som sover for lite har
en tilbøyelighet til å være mindre
oppmerksomme, irritable og ha
dårligere helse med en tendens
til overvekt. Langtidsstudier
viser at de av oss som sover
dårlig, ofte går opp i vekt og
får økt risiko for å utvikle
fedme. Det er derfor en
naturlig konklusjon at
dersom du forsøker å
gå ned i vekt så skal du
sørge for å få en god
og rolig nattesøvn.

Nå sover jeg rolig
hver natt
–Det er en fantastisk
følelse å legge seg hver
kveld å vite at jeg vil sove
rolig hele natten. Det gir
meg ro! Jeg er i godt
humør og føler at jeg
har fått mitt liv tilbake.
Hvor får du kjøpt
Melissa Dream?
Melissa Dream™ kan
kjøpes i din nærmeste
helsekostbutikk, VITA eller
direkte på newnordic.no
www.newnordic.no

Online Store

SPØRSMÅL?

Ta kontakt med oss direkte på telefon

69 25 73 00

eller se www.newnordic.no

Kanskje
ikke flykaptein,
men …

H

ørte du på nyhetene i høst,
at personer med nedsatt
syn er de minst foretrukne
arbeidstakerne? Det er så
trist og misforstått, men arbeidsgivere tror ikke synshemmede kan
bruke «data», så da er det ikke rart
de havner nederst på lista.
Hvis de digitale verktøyene bare
er utformet slik at alle kan bruke
dem, så kan blinde bruke epost,
lage presentasjoner og anvise
fakturaer som bare det.
Det viktigste verktøyet i dagens
arbeidsliv er digitale dingser, og målet
må være at datasystemer som brukes

på arbeidsplasser skal være brukbare
for alle.
Det har vært valg, også i Norges
Blindeforbund. Terje André Olsen er
ny leder av sentralstyret, og for han er
hjertesaken arbeid.
– Alle synshemmede som vil det,
skal ha en jobb å gå til, og få den
karrieren de ønsker, sier han, men
innrømmer at visse yrker er utelukket
– som flykaptein.
I dette Alt om syn møter du politibetjenten, medielæreren, økonomimedarbeideren og skuespilleren som
elsker yrket sitt, selv om synet ikke er
mye å skryte av (se side 23-25).
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Sterkt møte: Rune Almås Larsen
fikk drømmen oppfylt da han traff
klatredronningen Cecilie Skog på
Østmarksetra i Oslo.
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Rune Almås Larsen fikk synsproblemer etter slag

– Du er
mitt forbilde,
Cecilie
De har begge klatret til topps og opplevd nedturen. Drømmemøtet
med klatredronningen Cecilie Skog gir Rune ny motivasjon – og
deres neste møte kan bli på et av fjellene «De syv søstre».
Tekst: Tore Østvold Foto: Per Ervland

D
Til topps: Her er
Rune på vei opp til
toppen av Aconcagua, som ligger
på grensen
mellom Argentina
og Chile. Det er
den høyeste fjelltoppen utenfor
Himalaya, og
måler 6962 meter.

e har begge opplevd store kontraster
i livet sitt, men å gi opp har aldri falt
dem inn. På Østmarksetra i Oslo møtte
de hverandre for første gang, og det ble
en sterk og tårevåt opplevelse for dem begge.
For Rune Almås Larsen (43) fra Nordland
ble livet totalt endret da han fikk sitt andre
hjerneslag i mars 2013. Friluftsmannen hadde
besteget Aconcagua på grensen mellom
Argentina og Chile to år tidligere. Det er den
høyeste fjelltoppen utenfor Himalaya, og er
på 6962 meter.
Han var i toppform den gangen. Overgangen fra å bestige høye fjell til å sitte
i rullestol ble krevende.
Smile, prate, løfte
– Jeg satt på jobb som finanskontroller i Aker
Solutions Sandnessjøen da mine kolleger
merket at noe var galt med meg. Jeg tok en
slurk kaffe, og så rant den ut av munnen min.
En kollega testet om jeg kunne smile, prate
og løfte, som er sjekkpunkter for hjerneslag.

Etter det ringte de 113, forteller han.
For Rune ble dette starten på hans livs
mareritt. Hjernen hovnet opp, siden trykket
ble voldsomt. Han ble sendt til trykkavlastende kirurgi ved UNN i Tromsø.
– Der skar de av ni ganger tretten centimeter
av kraniet og tok ut beinlappen, sier han.
I dag, seks år etter, er han fortsatt redusert.
– Jeg har aldri blitt kvitt lammelsene jeg fikk
den gang, men har klart å trene meg tilbake
til litt funksjonalitet. Nå klarer jeg å bevege
meg til fots over små distanser, sier han.
Ble lyssky
I likhet med rundt 60 prosent av alle slagrammede fikk han også synsskader etter slaget.
Heldigvis ble han oppmerksom på at det var
hjelp å få ved Hurdal syn- og mestringssenter.
– Jeg tror det er grunnen til at jeg er kommet
så langt som jeg har gjort. Vi startet med
å trene opp øyemotorikken i etterkant. Det
er som ren fysioterapi for øynene. Det er
forferdelig vondt, og det svir noe hinsides på
Alt om syn
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baksiden av øyeeplet, men det har
hjulpet meg mye, sier Rune.
I dag er det filterbrillene som
avslører at synet ikke er slik som
det en gang var. Han er blitt lyssky,
og brillene hjelper til å fjerne det
blå lyset som er spesielt plagsomt.
Siden han også har synsutfall er det
uaktuelt for ham å kjøre bil.
– Jeg synes det er for dårlig informasjon i helsevesenet om hjelpen
du kan få ved Hurdal syn- og mestringssenter. Det er ren og skjær
flaks som gjorde at jeg hørte om
stedet, og det er noe jeg hører fra
mange. Det er størst fokus på å få
pasienten på føttene igjen, men det
hjelper ikke å trene balanse hvis du
ikke vet hvordan du skal håndtere
synsutfordringen, påpeker han.
Et sterkt møte
Hans store forbilde er Cecilie Skog
(44), og å møte henne denne dagen
gir ham fornyet energi.
– Jeg skulle vært på et av dine
foredrag for noen år siden, men
siden jeg fikk infeksjoner i hodet,
måtte jeg avlyse. Du skrev en
hilsen til meg i boka di, og det har
betydd mye for min motivasjon
i rehabiliteringen. Du har vært mitt
forbilde i alle år, sier Rune henvendt
til Cecilie.
Han unnskylder at han blir emosjonell, for tårene renner under drømmemøtet denne sommerdagen.
For Cecilie Skog er det sterkt
å møte Rune.
– Jeg har erfaring som sykepleier,
og kan forstå litt av hvor hardt du
har hatt det og hvor vanskelig det
har vært. Du må være en fantastisk
person som klarer å beholde livsgnisten, slik du har gjort. Vi trenger
å høre din historie mange ganger
for å bli minnet på hvor heldige vi er,
sier Skog.
Rune kom på den briljante ideen
å skrive en bok om alt han har
opplevd, som en del av rehabiliteringen. Det skulle vise seg
å by på mange utfordringer.
6
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«Jeg håper at
jeg kan komme
til topps på en
av De syv
søstre igjen.»
– Jeg prøvde å logge på pc-en.
Da må du jo ha passord, og det
husket jeg, men hver gang jeg
prøvde, ble det feil. Det viste seg
at lyset fra skjermen var for skarpt,
og da ble det feil med avstandsbedømmelsen, forklarer han.
I boka kan du blant annet lese om
da Rune bestemte seg for å sykle
Norge på tvers! Det krever planlegging når du er sterkt funksjonshemmet, og han takket moren og
gode kompiser for at han fikk det til.
– Jeg er så heldig at jeg bor et
sted der Norge er smalest. Det var

Hjelpende hånd: Rune klarer å gå
noen meter på egen hånd, men litt
hjelp på veien kommer godt med
for mannen som fortsatt sliter med
lammelser etter slaget.

11 mil med parasykkel fra Umbukta
til Nesna i Nordland, og det var
slitsomt når du bare kan bruke ett
bein. Vi var også uheldig med været
denne dagen. Vi startet på svenskegrensa og over to fjelloverganger.
Men det gikk, forteller Rune, som
høster anerkjennende blikk fra
Cecilie for prestasjonen.

Skrev bok
på mobilen

Fikk utfordring: Cecilie Skog
har aldri vært på toppen av
noen av fjellene «De syv
søstre». Hun har invitert
Rune med, og det gir ham ny
motivasjon til å jobbe videre
med rehabiliteringen.

Rune har skrevet boken «Slagkraftige Rune» om sine opplevelser.
Avstandsbedømmelsen gjorde det
vanskelig å treffe riktig tast på tastaturet. Derfor er boken skrevet med
én finger på mobil.
– Det startet med stikkord, som ble
til setninger. Det ble også tungvint,
for etter det siste slaget har jeg
mistet tidsforståelsen, så jeg hadde
behov for hjelp med faktasjekking
for å få hendelser i rekkefølge.
I tillegg har jeg dysleksi. Det er jo
merkelig at jeg som ikke har lest en
bok, plutselig skulle skrive en selv,
påpeker han med en latter.
Han har bestemt at et eventuelt
overskudd fra boka doneres Norges
Blindeforbund, og øremerkes Hurdal

Vil til topps igjen
Skog har også opplevd traumer det
har vært vanskelig å håndtere. I 2008
omkom hennes ektemann Rolf Bae da
de skulle bestige verdens nest høyeste
fjell, K2 i Himalaya.
– Frem til da hadde livet mitt bestått
i å mestre. Ingenting var umulig
sammen med ham. Så måtte jeg dra
fra K2 uten Rolf. Da var det vanskelig
å stå opp av senga, men de aller fleste
dagene kom jeg meg opp. Da dro jeg
ned til stranda og så på bølgene,
forteller Cecilie.
I likhet med Rune har hun vært på
toppen av Aconcagua. Nå setter de
seg andre mål.
– Jeg håper at jeg kan komme til
topps på en av De syv søstre igjen.
Tenk å komme opp dit og se ut over
skjærgården, sier Rune.
– Kan ikke vi gjøre det sammen? Jeg
har aldri vært der. Jeg inviterer deg,
her og nå, sier Cecilie Skog, og tar ham
i hånda på det.

syn- og mestringssenter.
I boka forteller han blant annet om
da han bestemte seg for å fri til sin
kjære Anne-Helene Dahlheim.
– Det var mange fuktige øyne da
jeg klarte å reise meg og følge kona ned
kirkegulvet. Ingen visste at jeg hadde
trent meg opp i smug, forteller Rune.

HEALTH IS
MAGNIFICENT
Tilpasset
hunderasenes
unike behov

Mineraler og
vitaminer:
Blandingen kan
dempe risiko
for forverring
av AMD.

Anbefaler tilskudd:
Øyelege/professor
Tor Paaske Utheim
viser til vitenskapelige studier.

Kosttilskudd
mot AMD

Den vanligste årsaken til sterk synshemning hos
personer over 50 år er øyesykdommen AMD. Nå
viser det seg at en bestemt blanding av mineraler
og vitaminer kan ha en god effekt på sykdommen.
Tekst: Mia Jacobsen Foto: NTB scanpix

A

ldersrelatert makuladegenerasjon (AMD) er en
øyesykdom der den gule
flekken (makula) sentralt
i netthinnen er svekket. Mange kaller
øyesykdommen for «forkalkninger
i øyet». Selv om den stort sett
rammer de over 50, forekommer den
også blant yngre.
Nå har vitenskapelige studier vist
at en bestemt sammensetning av
vitaminer og mineraler har en
positiv effekt på sykdommen.
Tørr og våt variant
Det finnes to typer AMD, en tørr og
en våt. Den tørre er den vanligste,
mens den våte typen er mest
alvorlig. Mer enn hver tiende person
8
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over 70 år i Norge har mistet lesesynet på grunn av AMD. Sykdommen
er kronisk, og man kan ikke kurere
verken tørr eller våt AMD.
For den våte varianten finnes det
imidlertid medikamenter som
hemmer nydannelse av blodkar
og lekkasje fra disse, såkalte
VEGF-hemmere (vascular endothelial growth factor). Medikamentene injiseres med en tynn nål
i selve øyet under lokalbedøvelse.
For mange vil behandlingen medføre
at de beholder, eller til og med
bedrer, skarpsynet i mange år.
De såkalte AREDS-studiene
(Age-Related Eye Disease Study)
har vist at risikoen for forverring av
AMD hos enkelte risikopasienter,

kan reduseres noe ved å innta en
spesiell kombinasjon av vitaminer
og mineraler.
Ikke godkjent i Norge
Produktet som vår rådgivende
øyelege, Tor Paaske Utheim,
anbefaler, heter «Preservision Areds
2 softgel» og er fra Bausch & Lomb.
Denne kombinasjonen av kosttilskudd er imidlertid ikke godkjent
i Norge, og dermed ikke kommersielt
tilgjengelig. En rundspørring blant
apotekkjedene, viser at i hvert fall
Apotek 1 kan skaffe tilskuddet – hør
med ditt lokale apotek.
Basert på kunnskap om ernæring,
bør imidlertid AMD-pasienter
tilstrebe et sunt kosthold, rikt på
frukt, grønnsaker, fisk og nøtter.
Tobakk er også en risikofaktor
for AMD, og alle pasienter med
sykdommen bør slutte å røyke.
Les mer eller bestill brosjyre på
blindeforbundet.no eller ring
Blindeforbundet, tlf. 23 21 50 00.

Synstest

Synstest

AMSLERS TEST: Med denne enkle testen er det mulig for
deg å sjekke om du kan ha den utbredte øyesykdommen AMD.
Følg fremgangsmåten nederst på denne siden.

Sjekk Synet hver måned:
SJEKK SYNET HVER MÅNED:

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

Synes du noe i rutenettet virker tåkete, forvrengt, misfarget9
Alt om syn

Ragna ba om hjelp da hun fikk vite at Mattis var svaksynt:

Var redd for
sønnens fremtid
– Jeg var i en sorgprosess da vi dro på Foreldrekurs
på Hurdal syn- og mestringssenter. I møter med
likesinnede, slapp redselen taket. Jeg fikk puste igjen,
forteller Ragna, mammaen til tre år gamle Mattis.
Tekst: Kari Frantzen Foto: Mari Næss Bolme

D

a Ragna Roaldset fødte
Mattis var hun 23 år. Da han
var rundt et halvt år ble han
diagnostisert med CP (celebral parese) og foreldrene fikk
beskjed om at han var sterkt svaksynt. Ragna ble redd. Redd for alt
gutten hennes ikke skulle få gjøre,
alt han kom til å gå glipp av.
– Jeg tenkte: Hva om han ikke kan
se farger, eller aldri vil få se en fin
solnedgang eller fjella rundt oss.
Tenk om han ikke kan nyte alle de
vakre tingene rundt seg.
Angsten i magen
Hun sitter i sofaen hjemme i stua
sammen med samboeren sin Bjørn
Olav Vangen Aure Valle i Skodje
kommune på Sunnmøre. Stuen er
ryddig og det er få ting å snuble i.
Så motsatt av hvordan hun hadde
det inne i seg før de dro på dro på
familiekurs. Det var kaos i hodet
hennes. Alt virket så håpløst. Hun
var så redd for at gutten hennes ikke
skulle få det godt. Angsten hadde
satt seg i magen.
– Jeg visste ikke hva jeg skulle føle,
så jeg følte på frykt og angst i stedet.
Jeg var så redd for å åpne den slusa,
10
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for jeg visste ikke hva som kom.
Det var som om jeg visste inni meg
at jeg ikke klarte å åpne den før jeg
hadde fått en forsikring om at det
kom til å gå bra med gutten min.
Først da klarte jeg å slippe det ut.
Vi var ikke alene
Ragna var helt ferdig da hun kom på
rommet om kvelden etter en kursdag.
Hodet hennes jobbet på spreng. Hun
fikk en skikkelig reaksjon. Ble sint. Og
gråt. Mange følelser som endelig fikk
komme ut. Det var så godt etterpå.
– Jeg trodde jo jeg skulle ha det
sånn resten av livet, og jeg husker
jeg syntes det var så trist hvis Mattis
noen gang skulle forstå at jeg hadde

«Jeg tenkte: Hva
om Mattis ikke
får se farger
eller en fin solnedgang og
fjella rundt oss.»

det sånn fordi jeg sørget over ham.
Jeg var i en sorgprosess da vi dro
på Foreldrekurs på Hurdal syn- og
mestringssenter. Og da jeg kom dit,
så slapp den bare taket. Jeg fikk
puste igjen.
– Da Ragna kom til Hurdal var det
som om hun fikk roet seg ned. Landet
på en måte. Som om hun forsto at det
kom til å gå bra. Der var det voksne
folk som ikke så så godt, men som
hadde jobb og levde livet sitt. Og det
gikk fint med dem, sier Bjørn Olav.
Det var en lettelse å forstå at de
ikke var alene. Det å møte mange
mennesker som kunne mye om det
Ragna og Bjørn Olav visste så lite om,
var ikke bare en stor trøst, men det
ga dem den forsikringen de trengte
om at Mattis har alle muligheter til
å skape seg et skikkelig bra liv.
Be om hjelp – og du får
– Det er så herlig å kunne prate om
ungen sin uten å snakke om problemene, men snakke om hamsom
den personen han er. Det er noe vi
alle kan ta med oss; at det ikke er
viktig hva vi har av funksjonsnedsettelser, men hvem vi er som
personer, uavhengig av hvilke
utfordringer vi har, sier Ragna.
– Noe annet veldig viktig som jeg
har lært, er at uansett hvor godt du
ser, så lenge du har en synsnedsettelse, så er det garantert noe Blindeforbundet kan gi deg informasjon om
eller hjelpe deg med. Så mye som vil
gjøre hverdagen din enklere.

Dette er
Mattis

• Han er tre år, og har verdens

Fikk hjelp: – Vi har lært så mye som gjør hverdagen lettere sier Ragna,
mammaen til de to fine guttene Mattis og Evan Matheo.

Stol på deg selv
Nei, det er ingenting som tyder på
kaos i den lyse stua på Valle. Det
er et år siden de var på familiekurs
i Hurdal, og forandringen fra da til
nå er ikke til å kimse av. De har
lært så mye gjennom på disse

kursene, små ting som kan gjøre
hverdagen så mye enklere. Ikke
minst har de lært å stole på seg
selv, og at uansett så er det de
som kjenner Mattis best. Eller
som det står på koppen til Ragna:
«Mamma har alltid rett.»

beste storebror.
• Broren heter Evan Matheo
og er fem.
• Mattis elsker gravemaskiner
og alt annet med motor.
• I barnehagen har han mange
venner.
• De går på skattejakt
sammen hver dag.
• Når Mattis er rampete, så
stikker han av. Da fyker han
nedover gata med mamma
i hælene ... akkurat som
andre barn.
Alt om syn
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Foto: Norges Blindeforbund

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

Ny ledelse i Blindeforbundet

P

å Norges Blindeforbunds 64.
landsmøte fikk Blindeforbundet ny
politisk ledelse. Terje André Olsen
ble valgt til ny forbundsleder.
– Det viktigste for meg er arbeid. Alle
synshemmede som vil det, skal ha en
jobb å gå til og få den karrieren de
ønsker, sier Olsen.
Medlemmene det nye sentralstyret
kommer fra ulike kanter av Norge, Terje
André Olsen (50) er fra Oslo, Kari Wiik

(65) fra Ålesund (nestleder), i tillegg til
styremedlemmene Sissel Sørensen Bye
fra Oppegård i Akershus (51) og Unn
Tone Forfang Jenssen (48) fra Tromsø.
1. vara er Inge Fiskvik (39) fra Bergen, 2.
vara er Andreas Havsberg (45) fra Oslo,
3. vara er Lena Gimse (28) fra Melhus i
Trøndelag og Brit Beate Eikehaug (65)
fra Kragerø i Telemark er
4. vara. Personalrepresentant er Mariann Fossum, med vara Jane Forberg.

2 for 1 fra
kr

795

Kjøp en brille,
Få en brille.
Bestill synsundersøkelse på specsavers.no
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Når du kjøper 2for1
fra syn
795 kr. får du den rimeligste med på kjøpet, uavhengig av valg av brilleglass og tilleggsbehandlinger i henhold til prisliste. Standard enstyrkeglass (1,5) og brilletilpasning
er alltid inkludert. Eventuell synsprøve er ikke inkludert. Kan ikke kombineres med 60+ eller andre tilbud. 2for1 er personlig og kan ikke deles med andre. ©2019 Specsavers

Syv førerhundvettregler lansert:

Ikke forstyrr en

førerhund i arbeid
Små forstyrrelser kan være
nok til å skape farlige
situasjoner for en førerhund
i arbeid. Blindeforbundets
førerhundvettregler hjelper
både hundeeier og andre til
å bli tryggere i møte med
en førerhund på jobb.
Tekst og foto: Elin Dragland

A

nita Sandstrøm (58) fra Tønsberg opplevde brått å miste
synet for noen år tilbake,
og ble blind. Førerhunden
Unita er til uvurderlig hjelp og støtte
i hverdagen.
– Jeg kan gå ut av døren min alene,
uten å være avhengig av andre. Unita
fører meg forbi reklameskilter, forbi
store hull i veien og hun leder meg
trygt fram, for jeg ser det ikke selv,
sier Anita til TV2.
Anita med flere opplever at hundeeiere og andre kan for lite om hvordan det er best å opptre i møte med
en førerhund i arbeid. Selv små
forstyrrelser som kanskje synes
bagatellmessige, kan få store konsekvenser og skape farlige situasjoner.
For å gjøre det lettere for hunde-

«Veldig små
forstyrrelser kan
skape farlige
situasjoner.»

Hjelper: Førerhunden Unita
er til stor
hjelp for Anita
Sandstrøm.

eiere og andre å huske hvordan man
skal opptre i møte med førerhund,
har Norges Blindeforbund lansert
disse syv førerhundvettreglene:
▶ 1. Jeg jobber når selen er på. Ikke
klapp, snakk eller ta øyekontakt
med meg.
▶ 2. Hold hunden din på avstand,
så vi ikke møtes for tett.
▶ 3. Gi deg gjerne til kjenne, og
fortell eieren min at du har med hund.

▶ 4. Hvis jeg går uten sele, spør
eieren min om det er greit før du
slipper din hund bort til meg.
▶ 5. Gi meg ikke godbiter – det er
det bare eieren min som får gjøre.
▶ 6. Hvis du vil gjøre
oppmerksom på en fare, si fra til
eieren min.
▶ 7. Hvis jeg går uten sele, kan
du spørre eieren min om å få
klappe meg.
Alt om syn

13

Realitystjernen Amalie Snøløs er iCare-ambassadør:

– Dette har

forandret livet mitt
Amalie er en ekte og oppriktig iCare-ambassadør. Til sine utrolige
276 000 følgere på Instagram, og mange flere, er hun med og sprer
informasjon og kunnskap om Blindeforbundets prosjekt i Nepal.
Tekst: May Britt Haug/Bente Grønnevik Foto: André Clemetsen og Sven Castberg

F

or meg er det hyggelig å få
dele, og etter hvert også vise
hva jeg faktisk mener om
ulike saker. Derfor ønsker
jeg å bruke denne muligheten til
å samarbeide med Blindeforbundet,
sier realitystjernen Amalie Snøløs.
Kontrastfulle opplevelser
Amalie ble med Blindeforbundet
til Nepal for å besøke de ulike
prosjektene iCare er involvert i.
Hun reiste rett fra luksusevent med
motehuset Dior i Marokko til hovedstaden i Nepal, Katmandu.
– Det er en ekstrem kontrast, sier
hun tankefullt. – Det å kunne være
med en såpass stor merkevare som
Dior er kjempemessig, men iCare har
virkelig forandret livet mitt. Den
endringen gjør ikke sminke og klær.
Amalie hadde ikke noe forhold til
Nepal da hun dro, annet enn at landet
har noen av verdens høyeste fjell.
– Jeg ble veldig overrasket. Ikke
bare over hvordan landet ser ut,
men også av menneskene som bor
her. Hjertet mitt bare … menneskene
er så varme og gode. Selv om de bare
har én krone, så deler de gjerne den.
14
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Amalie
og iCare
• Amalie Snøløs, 23 år, fra
Birkeland i Rogaland,
bor i Oslo.
Kjent
fra «Farmen»,
•
«Skal vi danse» og
i høst som skuespiller
i tv-serien «Semester».
• Amalie satt igang egen
innsamling for iCare
på Instagram.
• Filmene vises på
YouTube og Instagram.
Fortsatt kontakt: Amalie holder kontakten med
Arjun som er blind og studerer i Katmandu.

De deler senga si om de må. De er så
gjestfrie, sier Amalie, tydelig berørt
av møtene.
Knyttet bånd
32 millioner mennesker er unødvendig blinde i verden i dag. iCare er
Norges Blindeforbunds initiativ for

å gi synet tilbake til mennesker som
er unødvendig blinde. Siden iCare
startet i 2012, har rundt 100 000
personer fått synet tilbake. I Nepal
støtter Blindeforbundet driften av
tre øyehelsesykehus med tilhørende
seks øyeklinikker.
En av dem som ble operert fikk

Like før operasjon: Amalie møter
en spent Kiran og mammaen
hennes like før operasjonen.

iCare
hjelper
blinde
i Nepal
Amalie møte, 13 år gamle Kiran.
– Det var sterkt å møte Kiran som er
like ung som min egen søster. For
meg ble det plutselig veldig nært.
Kiran var redd, alt var nytt for henne.
I hennes landsby finnes hverken leger
eller øyeleger, langt mindre sykehus.

– Jeg fikk et sterkt behov for å passe
på og støtte henne. Til tross for at hun
ikke så meg, ikke skjønte hva jeg sa,
og heller ikke visste hvem jeg var, fikk
vi god kontakt, forteller Amalie.
En annen som gjorde et sterkt
inntrykk på Amalie var 22 år gamle

Arjun. Han er blind og kommer fra den
aller fattigste delen av Nepal. Ved
undersøkelse viste det seg at Arjun
ikke kunne få synet tilbake. Han har
fått hjelp til skolegang og studier
gjennom Blindeforbundet og
Blindeforbundets partnere i Nepal.
Alt om syn
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Sterkt: – Jeg holdt
hånden hennes så
godt jeg kunne,
forteller Amalie,
som var med da
13 år gamle Kiran
fikk operert øynene
i regi av iCare
i Nepal.

Besøk: Amalie i lek med barn på skolen i Rapti, hvor ett av øyesykehusene
til iCare ligger. Her får mange blinde barn utdanning.

Arjun studerer nå statsvitenskap,
og drømmer om å løfte landet ut
av fattigdom, korrupsjon og politisk
kaos.
– Jeg har aldri møtt et menneske
med en så sterk stemme. Han finner
løsninger der forholdene ikke ligger til
rette for å studere som blind. Selv om
vi bor på forskjellige steder og lever
vidt forskjellige liv, så tenker jeg på
han hver eneste dag. Vi er blitt nære
venner, forteller Amalie.
Menneskeverd og muligheter
Blindeforbundet har også lansert
en iCare-te som har blitt solgt til
næringslivsmarkedet. Det finnes
et mindre te-skrin som er ypperlig
gave. Amalie besøkte fabrikken
som produserer teen. Produsenten,
Rakura, sysselsetter 1500 bondefamilier. Gjennom samarbeidet får
familiene inntekter til å dyrke te
16
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med sikre og gode inntekter. Mange
bondefamilier i Nepal har gitt opp
landbruket og tatt arbeid blant annet
i Dubai og Qatar. For Nepals økonomi
er det veldig viktig at produksjonen
i landbruket opprettholdes.
– Nepalesisk te er blant verdens
beste! sier Amalie overbevisende.
Det dyrkes te av høy kvalitet, men
dessverre eksporteres mye av teen
til India og selges som indisk te.
Dermed får ikke Nepal synliggjort
merkevaren «Te fra Nepal». Altfor
mange bønder selger teen altfor
billig til indiske oppkjøpere som
selger den under egne merkenavn.
Rakura er det første selskapet som
har klart å bringe produktene ut
i større volum, og Norges Blindeforbund selger teen i Norge.
Amalie vil bidra til at verden blir
oppmerksom på iCares arbeid. Det
spres informasjon blant annet

Støtt iCare
De kjente skjerfene og luene av
kasjmir produseres i Nepal.
I høst kommer luene i tre nye
farger, i tillegg til 14 andre.
Te-skrinet er også på plass.
Bestilling gjøres på icare.no, eller
ring telefon 70 04 55 44, e-post
icare@blindeforbundet.no
gjennom filmer på YouTube og
i sosiale medier, om hennes sterke
opplevelser i Nepal.
– Jeg er glad for å få lov til å være
med og vise hvordan omstendighetene er. Det er viktig for å gjøre
folk bevisste, sier Amalie.

Nyhet på lekefronten!

Smart: Noah er fem år og blind, og tester klossene – han er fornøyd!

LEGO I

med
punktskrift
Nå blir det enda mer spennende
å bygge med lego for alle
lekelystne. Verdensnyheten går
under navnet Lego Braillead.
Tekst: Redaksjonen Foto: Jørgen Juul
og Idrak Abbasov/NRK

deen bak de nye klossene
er at barn skal lære å lese
gjennom lek med lego. På
denne måten kan både
svaksynte, blinde og seende
barn og voksne lære seg både
bokstaver og tall i punktskrift, på
en morsom måte. Blindeforbundet har samarbeidet med
Lego-konsernet om dette.
Norge, Brasil, Danmark og
Storbritannia har testet det ut.
Fra 2020 vil det bli produsert for
fullt.
Slik fungerer det: Knottene på
toppen av klossene er punktskrift. Hver enkelt legokloss har
knotter formet som én av bokstavene i punktskriftalfabetet. Under

Svaksynt?
Vi kan hjelpe deg!
• Undersøkelse av synet
• Søknad om støtte

• Tilpasning av hjelpemidler som:
- luper
- briller
- filterbriller

Tlf. 52 80 89 00 | klinikk@ifocus.no

står det markert for seende
hvilken bokstav klossen har.
Ikke nok med det. Lego
skal også i høst lage byggeinstruksjonene i lyd og med
punktskrift, i første omgang
testes det på fire produkter.
Man kan velge å høre lydinstruksjoner ved hjelp av
skjermleseren eller med lyd
levert av Lego Group, eller
å lese instruksjonene ved hjelp
av en leselist. Avhengig av tilbakemeldinger fra forbrukerne
om de fire pilot-instruksjonene,
som vil bli samlet inn til slutten
av 2019, er intensjonen å lansere
flere Audio & Braille-instruksjoner første halvår av 2020.

Optimist: Cathrine fikk transplantert stamceller i håp om
å få bedre syn, slik gikk det
ikke. Men forskningen går
bare fremover, sier hun og
prøver gjerne en gang til.

Cathrine Johansen Ravnanger (29) er født med aniridi

Prøvekanin

i forskningprosjekt
Cathrine har øyetilstanden aniridri, og hun er villig til å gå langt for
å få bedret synet. Til og med så langt som å få sydd leppa fast til øyet!
Tekst: Kari Frantzen Foto: Line Lyngstadaas og privat
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Dette er
aniridi
Medfødt aniridi er en sjelden
og alvorlig øyetilstand som
ofte medfører sterkt nedsatt
syn. Det er viktig at tilstanden
oppdages tidlig og at de som
har aniridi går regelmessig til
undersøkelse hos øyelege.
• Innebærer delvis eller total
mangel på regnbuehinne (iris).
• Øyetrykket må måles
regelmessig, og ved behov
behandles.
• Kunstig tårevæske er bra for
alle. Alle øyedråper skal være
uten konserveringsmiddel.
• Øynene hos personer med
aniridi er sårbare, og de tåler
operasjoner dårligere.
• Er operasjon nødvendig,
bør lege og pasient diskutere
dette grundig først og overveie
fordeler og ulemper.
Kilde: aniridi.no

Medfødt: Cathrine
er født med aniridi,
men brydde seg
ikke om synshemmingen
i oppveksten.

C

athrine er optimist. Det har
hun visst alltid vært, ifølge
sikre kilder. Det er en god
egenskap å ha når du frivillig
utsetter deg for en operasjon hvor
legen syr leppa fast i øyet.
Men la oss vente litt med det – la

oss starte med slutten: Nemlig at
operasjonen ikke gikk så bra. Men
det er altså, ifølge Cathrine, ikke
no` stress det heller. Hun kan jo
bare prøve på nytt en annen gang.
Til tross for mye smerter i etterkant av operasjonen, og det faktum

at den verken gjorde synet verre
eller bedre, så er Cathrine glad for
at hun valgte å si ja til en stamcelletransplantasjon.
– Jeg har i flere år visst at det har
vært forsket på dette både i USA og
i andre land. Forskning på mus har
vært vellykket – og jeg tenkte at når
de skulle prøve den samme
metoden på mennesker, ville jeg
være med og teste den ut, sier hun.
(Mer om stamceller og at det
finnes flere typer, kan du lese om på
neste side.)
Jenta med de mørke øynene
Cathrine er født med øyesykdommen
aniridi, som kjennetegnes ved delvis
eller total mangel på utvikling av
regnbuehinne (iris). De som har
sykdommen omtaler seg ofte som
«personer med de mørke øynene».
– Sykdommen arter seg ulikt.
Noen har fullt syn, men problemer
med tilbakevendende infeksjoner.
Jeg har et slags tåkesyn og er
lysømfintlig, forklarer Cathrine.
– Lysømfintlighet er typisk for alle
med aniridi. Øynene våre slipper inn
maksimalt med lys fordi vi ikke har
den muskelen som gjør at pupillen
kan trekke seg sammen og utvide
seg, og fordi vi mangler regnbuehinnen.
Kan ha vært for sent
På skolen var Cathrine en blid sprett
som aldri følte seg særlig annerledes selv om hun hadde en synshemning. Hun er heller ikke særlig
engstelig av seg, for da hadde hun
ikke reist rundt i verden alene. Sånn
sett er hun en inspirerende dame,
og det er godt å ta med seg som
samfunnsfaglærer. For det er nemlig
planen hennes – å jobbe med
mennesker, gjerne barn og unge.
Det var da Cathrine begynte på
videregående at det ene øyet
begynte å bli dårligere. Etter 15 år
med forverring, kom hun i kontakt
med øyelege Liv Drolsum ved
Ullevål universitetssykehus.
Alt om syn
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Forskerne er optimistiske om fremtiden:

Stamceller kan gi mange synet tilbake
Tekst: Martin Kristian Smestad
Operert: Cathrine bestemte
seg for å prøve stamcelletransplantasjon.

Gjennom en rekke samtaler
ble de enige om at det skulle
gjennomføres en stamcelletransplantasjon på det øyet hvor
Cathrine hadde svakest syn.
Det ble operert ut en liten bit av
underleppen hennes for å hente
ut stamceller som finnes i slimhinnene i munnen.
Leppebiten ble så behandlet
i laboratoriet i 35 uker for å dyrke
frem stamceller, før den ble
operert inn i øyets overflate.
– Jeg hadde ingen forventninger om at jeg skulle få tilbake
synet jeg hadde som barn, men
jeg håpet at det skulle bli noe
bedre. Slik gikk det ikke, sier
Cathrine.
– Ifølge legen var en mulig
årsak at karvekster og vev har
grodd så langt innover i øyet, at
det ikke kunne fjernes ved hjelp
av en stamcelletransplantasjon.
Det var rett og slett for sent.
Bedre neste gang
Cathrine er optimistisk, for
det friskeste øyet hennes er
fremdeles ganske bra. Og selv
om hun foreløpig ikke trenger
operasjon på det øyet, så vet
hun at hvis det går den gale
veien, så er en stamcelletransplantasjon et alternativ.
Utføres den på et tidligere
stadium, kan det hende at resultatet blir bedre neste gang.
For som Cathrine sier:
– Forskningen går jo bare én vei,
og det er fremover.
20
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V

ille det ikke vært fint om man
kunne bruke stamcellenes livgivende og reparerende egenskaper til å reparere eller erstatte
øyets celler når man mister synet?
Den muligheten er kanskje ikke langt
unna. Vi begynner livet som en klump
av stamceller. I disse cellene ligger
potensialet til å bli et fullt utviklet
menneske. Når du skjærer deg
i fingeren er det stamceller som gjør at
såret gror. En stamcelle kan kopiere/
reprodusere seg selv og utvikle seg
til å bli ulike typer celler i kroppen.
Stamceller i øyeforskning
Kliniske forsøk med ulike typer stamceller er godt i gang både for øyesykdommene AMD (aldersrelatert
maculadegenerasjon) og RP (retinitis
pigmentosa). Forskningen jobber
hovedsakelig etter prinsippet om at
stamceller kan lage nye celler i øyet,
men stamceller kan også holde liv
i eksisterende celler lenger.
Det er flere utfordringer forskerne
står overfor: Å unngå svulstdannelser
som følge av ukontrollert celledeling.
Å hindre at immunforsvaret angriper
donorceller. Å effektivisere produksjonen av stamceller slik at man har
nok celler å jobbe med. Forbedring av
leveringsmetodene, slik at en større
andel av stamcellene man tilfører,
danner nye celler og fungerende
synapser/koblinger til synsnerven
og synssenteret i hjernen.
I Norge drives forskning på stamceller blant annet ved Nasjonalt
senter for stamcelleforskning, administrert av Oslo universitetssykehus
Rikshospitalet. Cathrine Ravnanger,
som deltok i forskningsprosjektet
ledet av professor Liv Drolsum ved
Oslo universitetssykehus Ullevål, ble
dessverre ikke bedre. Forskerne tror

det kan være på grunn av arrvev som
hindrer stamcellene i å «få fotfeste».
Ulike typer stamceller
Embryonale stamceller kan bli til alle
typer celler i kroppen. Cellene kan
komme fra for eksempel befruktede
egg som er til overs etter prøverørsbehandling. Det er etiske problemstillinger og politisk uenighet om bruk av
denne typen stamceller i mange land.
Voksne stamceller finnes i ulike
organer i kroppen, og de reparerer
skader som oppstår. Disse stamcellene kan ikke bli til alle typer celler.
Voksne stamceller i musklene f.eks. vil
bare utvikle seg til å bli muskelceller.
Induserte pluripotente stamceller
(IPS) kalles det når pasientens egne
celler behandles i laboratorium og blir
gjort om til en pluripotent stamcelle
som igjen kan utvikles til å bli en
annen type celle enn man startet
med. En hudcelle kan på denne
måten bli gjort om til en stamcelle og
videre utviklet til en øyecelle. Det er
liten risiko for immunforsvarreaksjoner fordi det er pasientens egne
celler i utgangspunktet. Et team ledet
av forskeren Shinya Yamanaka, var
i 2007 de første som laget menneskelige IPS-celler. I 2012 fikk han Nobelprisen i medisin for dette arbeidet.
«Retinal progenitor»-celler er ikke
en stamcelle i ordets rette forstand,
men en spesielt designet celle som er
laget for å kunne bli fotoreseptorer og
andre netthinneceller. De kan ikke
utvikle seg til å bli andre typer celler
enn de som finnes i netthinnen.
I forskning med AMD-pasienter er
det særlig embryonale stamceller og
induserte pluripotente stamceller
(IPS) som blir brukt, mens «retinal
progenitor»-celler er laget spesielt for
RP og annen arvelig netthinnesvikt.

Spør oss
Treningsblind

?

Lurer du på noe om synet eller
øyesykdommer, kan Alt om Syn
hjelpe deg. Professor Tor
Paaske Utheim er spesialist
i øyesykdommer og svarer fast
på spørsmål fra lesere. I denne
utgaven har vi også med Inga
Britt, optiker/forsker/seksjonsleder i Blindeforbundet.
Send spørsmål på e-post til
altomsyn@blindeforbundet.no

Jeg trener regelmessig, men
i det siste har jeg mistet synet på
det ene øyet etter trening. Det
begynner med at hele synsfeltet blir
mer og mer uskarpt, inntil jeg nesten
ikke ser noen ting. Så kommer synet
gradvis tilbake etter 10-15 minutter.
Øyelegen har sagt at dette ikke
skyldes sykdom. Hva kan det være?
Frode 32

!

Fysisk aktivitet kan føre til at
hjertet ikke alltid pumper nok blod
til alle organer. Da kan også netthinnens celler få perioder med lavere
blodtilgang. Disse cellene trenger
jevn tilførsel av oksygen og næring fra
blodet for å fungere optimalt. Avtar
dette, vil deres evne til å formidle
synsinntrykk til hjernen kunne avta.

Man kan da oppleve kortvarige synsforstyrrelser. Siden blodtilførselen til
høyre og venstre øye kan variere noe,
kan noen oppleve at synet bare blir
forstyrret på ett øyet.
Hilsen Inga Britt

Knirkende øyne

?

Dette høres rart ut, men når jeg
gnir meg i øyet, så knirker det.
Det er ikke bare en følelse «inni
hodet». Det er slik at andre hører det
når de sitter ved siden av meg. Det er
ikke vondt. Er det farlig? Kan øyet løsne?
Silje, 53

!

Det er vanskelig å si med sikkerhet
hva dette er. Det kan det være luft i
tåregangen, eventuelt i kapillærkreftene mellom øyelokk og øyeeple. Det
er ikke farlig, og øyet kan ikke løsne.
Hilsen Tor

Få blodsukkerverdien opplest med tale
Blodsukkerapparat med talefunksjon som
leser opp måleverdiene høyt
Brukes sammen med URight TD-4280
teststrimler som fås på apotekene
Perfekt til synshemmede eller andre som
trenger talefunksjon
www.adaptor.no

Vi hjelper øynene dine!
EIES AV NORGES BLINDEFORBUND

2020

Elbil
med lyd

Å R E TS S Ø T E ST E VA L P E R

Fra 1. juli i år må nye
el- og hybridbiler
lage lyd ved lav
hastighet. Nye
EU-regler krever at
bilene utstyres med
AVAS (acoustic
vehicle alerting
systems), et system
som gjør at bilen
produserer kontinuerlig lyd når den
kjører i 20 km/t eller
saktere. Eksisterende modeller
som selges nye,
må ha Avas fra 2021.

Verdens søteste
Gjennom 20 år har kalenderen
vår smeltet hjerter – og gjort
hverdagen bedre for svært
mange blinde og svaksynte.
Og det kan vi ikke få takket alle

dere som har støttet oss nok for.
Har du ikke fått kalenderen, er
det bare å ta kontakt med oss
på tlf. 23 00 06 00, eller send
e-post til giver@blindeforbundet.

Vitaminer til øynene dine
Ophtamin20 er et godt dokumentert vitamin tilskudd,
basert på amerikansk forskning fra mai 2013.
Ophtamin-serien har eksisteret siden 2006 i Danmark.
Øyevitaminene inneholder viktige vitaminer og mineraler
for å opprettholde et normalt syn.
Bestill på www.ophtamin.no eller ring oss på vårt norske
nr 4693 0592. Vi sender frakt fritt direkte til postkassen din i Norge.
Vitamin C
Vitamin E
Sink

Næringsinformasjon pr. tablett:
125 mg
156% RI
Lutein
75 mg
625% RI
Zeaxanthin
20 mg
200% RI
Kobber

2,5 mg
0,5 mg
0,50 mg

50% RI

RI= referanse inntak
Ophtamin20 er et kosttilskudd med en anbefalt daglig dose på 1 tablett.

Ophtamin-for ditt syns skyld.
Ophtamin20: 180 tabletter kr. 348,22 Alt om syn
Disophta
Aps · Skanderborgvej 152A · DK-8382 Hinnerup · 4693 0592

Pris
pr. tablett:
kr. 2,-

Ophtamin-serien kommer nå også til Norge.

OPHTAMIN.NO

NESTE SIDE:
Bli kjent med fire
synshemmede som
stortrives i jobb. De har
ikke akkurat den type
jobb du tenker at svaksynte og blinde kan ha.

Arbeidsgivere trenger mer kunnskap:

Svaksynte og blinde
kan også jobbe
– bare så du vet det!

Fantasien er i hovedsak det som setter stopper for hva en svaksynt eller
blind kan ha som jobb. Alle forstår at flyger, kirurg og sjåfør ikke er noe
særlig, men det finnes utrolig mange andre muligheter.
Tekst: May Britt Haug Foto: Per Ervland, Tom Egil Jensen og Kristin Heier

U

ndersøkelser tyder på at
ledere i norske bedrifter og
ansatte i NAV har for liten
kunnskap om hva det vil si
å være svaksynt og blind. Med riktig
tilrettelegging kan mye være mulig.
Ingen erfaring
En helt fersk undersøkelse fra NORCE
Norwegian Research Centre «Mangfold på arbeidsplassen» (finansiert
av Forskningsrådet), viser at arbeidsledere og deres ansatte har svært
liten kjennskap til svaksynte og blinde
som arbeidstakere. Hele 87 prosent
svarte at de ikke hadde erfaring med
å ha en svaksynt eller blind arbeidstaker. Det som går igjen, er at

arbeidsledere ikke tror at synshemmede kan bruke pc og teknisk
utstyr, og at de har dårlige forutsetninger for å samarbeide med andre.
Det er svært liten kjennskap til
Navs tjenester og de hjelpemidler
som er med på å tilrettelegge
arbeidssituasjonen til svaksynte og
blinde.
Ifølge en undersøkelse gjort av
Opinion for Norges Blindeforbund
2018, er situasjonen slik:
• 34 prosent av svaksynte og blinde
mellom 23 og 36 år har uføretrygd.
• 44 prosent av disse fikk trygden
da de var 20 år eller yngre.
Disse tallene forteller at det er
mye uutnyttet arbeidskraft der ute.

Så mange muligheter
Det finnes svaksynte og blinde
som har jobb som bilmekaniker,
pølsemaker, dj, selger, rådgiver,
butikkmedarbeider, sangpedagog,
bonde, radiovert, treningsinstruktør,
eiendomsmegler, jurist, prest, helsearbeider, psykolog, IT-konsulent,
forsker, forfatter, journalist for
å nevne noen – listen er lang!
Blant hjelpemidlene er, ikke minst,
datamaskinen og smarttelefonen
viktige støttespillere for synshemmede, uavhengig om de står
i jobb eller ikke.
Det er veldig viktig å kunne se
mulighetene – og ikke tenke på
begrensningene.
Alt om syn
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Siren Jackson (50),
økonomimedarbeider

Håkon Gisholt (53),
politibetjent
Arbeidssted:
Kriminalvakten,
Oslo politidistrikt

H

Arbeidssted: Thon Hotel
Parken, Kristiansand

S

åkon jobbet som politibetjent i ordensavdelingen
iren jobber i økonomiavdeling i dag, men hun har
i tre år før det ble oppdaget at synet var i ferd med
hatt andre jobber i hotellnæringen før.
å svekkes.
– Jeg har vært i hotellbransjen i 17 år. Jeg har
– Jeg trivdes i yrket og ønsket å fortsette, selv om
stått i resepsjonen, vært på booking og hatt flere
synet ble gradvis dårligere. Jeg var heldig å ha en
runder med regnskap og økonomi. Det er ingen tvil om
arbeidsgiver som ønsket å tilrettelegge. Da jeg
at jeg har trivdes i bransjen. Synet har blitt gradvis
fikk spørsmål om hva jeg ønsket å jobbe med, fikk
dårligere mens jeg har stått i jobb. Det er først de siste
jeg en stilling i arrestmottaket og nå jobber jeg ved
fem årene det har begynt å bli mer plagsomt, forteller
kriminalvakten, forteller Håkon.
Siren.
Hva er dine arbeidsoppgaver? – Jeg tar blant annet
Hva er dine arbeidsoppgaver? – Jeg jobber med
imot tips som kommer per telefon eller mail, og tilretteregnskap, fakturering og innkreving.
legger kurs for de ansatte.
Noen utfordringer? – Det må være å forflytte seg,
Noen utfordringer? – Tidligere var det å komme seg
finne pennen på pulten, musepekeren på skjermen og
til og fra jobb. Men nå har jeg fått førerhund.
de rette papirene på skriveren.
Betydningen av å ha jobb:
Betydningen av å ha jobb:
– Først og fremst det sosiale,
– Det er godt å møte gode
Blindeforbundets karriereverksted
å være en del av et fellesskap,
kolleger hver arbeidsdag og
Med hjelp av løsningsorientert tilnærming
kjenne på mestring.
å føle at man gjør noe fornuftig.
Tilrettelegging: – I de nye
settes dine ressurser i fokus på kurset.
Tilrettelegging: – I forhold til
kontorene vi er i nå, er
Blindeforbundets mentorer hjelper med å finne
arbeidsplassen har det vært
utfordringen å ta seg frem
ut hva du vil og hvordan du skal få til deltakelse
effektivt å blende vinduer
på en trygg måte, derfor har
i arbeidslivet. Kontakt rehabiliteringsavdelingen
slikt at jeg får riktig lysforhold.
jeg fått meg funksjonspå tlf. 23215000, info@blindeforbundet.no
I tillegg bruker jeg skjermassistent.
forstørring.
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Rune Breck (53),
lærer

Eline Opsal (33),
skuespiller

Arbeidssted:
Sørumsand
videregående skole

R

une er journalist i bunn. I flere år hadde han
karriere som reporter og programleder i NRK P3
med arbeidssted i Trondheim.
– Jeg ønsket meg tilbake til Oslo, og hadde lyst
til å prøve noe helt annet enn å være journalist.
Derfor tok jeg pedagogisk utdanning og ble lærer
fra 2004.
Hva er dine arbeidsoppgaver? – Jeg underviser
i mediefag med alt det innebærer som lærer.
Noen utfordringer? – Det er å ha full oversikt.
Da jeg startet som lærer, var én klasse på rundt
15 elever, i dag er det 30. Jeg må alltid stole på at
elevene i klassen er på plass.
Rune forteller at han bruker mye humor som virkemiddel og snakker med elevene om tillit.
Betydningen av å ha jobb: – Elevene betyr alt, det
å se samarbeidet dem imellom, hvor de skaper nye
ting, og dynamikken mellom dem og meg.
Tilrettelegging: – Læringsplattformer i skolen er
lite egnet for blinde, og de byttes ut hele tiden også.
En lese- og sekretærhjelp bistår meg her. Jeg har
funksjonsassistent som er med meg som ledsager
på turer og seminarer. Skolen har også gitt meg en
iPad som er et godt hjelpemiddel med tale.

Arbeidssted:
Frilanser

E

line har alltid vært veldig fascinert av teater.
– Det har føltes som noe jeg bare måtte gjøre! Jeg har
ikke helt sett for meg hva annet jeg kunne ha gjort.
Hva er dine arbeidsoppgaver? Skuespiller, inspisient,
eventyrforteller.
Noen utfordringer? – Som frilanser er det krevende
å få jobber. Det blir forsterket av mitt synsproblem. Det
er vanskeligere å få oversikt over notiser, meldinger om
audition, prøver og lignende. Utfordringen er ikke det
å utføre jobben, men å nå ut til oppdragsgiverne.
Betydningen av å ha jobb: – Jeg er privilegert som får
lov til å jobbe med det jeg liker aller best. Jeg får uttrykke
meg, møte spennende folk både på scenen og i sal.
Tilrettelegging: – Jeg improviserer nok mer enn andre,
og lærer meg nok raskere replikkene i og med at jeg ikke
kan stå med manuset i hånden.
Når hun leser bruker hun en lese-tv, eller veldig store
bokstaver på arket.
– De som jobber med scene driver faktisk med universell utforming, uten at de er klar over det. De markerer
trapper og kanter. De setter opp en ekstra lampe i et
hjørne for at skuespillerne lett kan komme seg frem
i mørket, og bak scenen er det farlig å gå om du ikke ser,
ikke helt ulikt som for svaksynte og blinde i vår hverdag.
Alt om syn
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Bestevenner:
Ingri vet hvor
mye en hund kan
betyr for et annet
menneske. Her
med sin egen
Taico.

Støtter
førerhundarbeidet

Ingri har tatt
et valg
– Tenk over hva som betyr noe for deg, og skriv
testamentet ditt mens du er klar og frisk, sier Ingri Lie.
Tekst og foto: Kari Frantzen

I

ngri Lie har satt frem sjokolade
i to små skåler og skjenker
kaffe i gamle kopper i fint, tynt
porselen. Vi sitter i stuen
hennes i huset hun kjøpte sammen
med mannen sin da de kom tilbake
fra Amerika etter flere år.
Her har hun bodd alene siden han
døde for 19 år siden. Ikke helt alene
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da, for hun har alltid hatt hund.
Ekteparet fikk aldri barn.
Noe godt kan fort bli vondt
– Det er viktig å skrive testamentet
mens man er klar i hodet, ikke
når man er syk eller har begynt
å glemme, sier Ingri.
Hun er opptatt av å være ryddig,

og er man gift eller samboer, så anbefaler hun å gjøre det mens begge
fortsatt lever, er friske og kan gjøre
rede for seg. Skaff en advokat som
kan hjelpe på best mulig måte. Hvis
ikke kan noe som i utgangspunktet er
ment til å være noe godt og meningsfullt, bli til vondt og splittende.
– Hva er viktig for deg?
Hun legger hånden sin på brystet,
bøyer seg litt frem og sier:
– Jeg tror det er viktig å tenke litt
over hva du vil bruke pengene dine
til, hvilket formål som er viktig for
deg. Hva vil du etterlate deg når
du drar.
Arven etter Ingri
Ingri har vært Førerhundvenn siden
hun og mannen hennes kom hjem
fra Amerika for 20 år siden.
– En førerhund endrer menneskers
liv. Den kan hjelpe folk å komme seg
ut og gjøre ting de ellers ikke ville ha
fått til. Selv hadde jeg ikke klart meg
uten hund. Jeg kommer aldri hjem til
tomt hus, jeg er aldri ensom, jeg har
alltid en som er glad i meg. Og tanken
på at jeg kan gi det til noen som
trenger det, gjør meg veldig glad.
Ingri blir blank i øynene og er stille
en stund før hun sier:
– For meg er det ikke viktig med
penger i banken hvis jeg ikke kan
bruke dem på noe som betyr noe for
meg. Og det er godt for meg å vite at
mine nevøer og nieser har gitt sin
velsignelse til at jeg gir min arv til
Førerhundarbeidet. Det blir deres
arv etter meg, sier hun og smiler.

Ønsker du råd?

– Er det noe du lurer på vedrørende testamentariske gaver,
så må du gjerne ringe meg
på 909 82 369 eller sende
meg e-post på
kfb@blindforbundet.no.
Hilsen Knut FR. Blütecher,
markedssjef
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Turer med

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: 25. januar 2020.

STØNNE

Turer med
stokk

VINN

bok og lue!
Vi trekker to vinnere.
Premiene er boken «Turer med
stokk» og iCare kasjmir-lue.
Alt om syn
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Keratokonus – den kontrastfylte øyesykdommen:

Samme
diagnose
– ulikt syn

Rammet
av arvelig
sykdom

Ola ser hvordan mamma Heidi sliter med synet.
Og for ikke lenge siden fikk han vite at også han har
den arvelige øyesykdommen keratokonus. Foreløpig
merker han ingenting.
Tekst: May Britt Haug Foto: Line Lyngstadaas

D

a Heidi Midthus (54) fra
Fetsund fikk diagnosen
keratokonus som 19-åring,
tok hun ikke til takke med
ubesvarte spørsmål og skuldertrekninger
fra helsepersonell og det offentlige. På
80-tallet var det nesten ingen som hadde
hørt om denne øyesykdommen.
– Mamma har alltid vært interessert
i å finne ny informasjon om alt mulig,
ikke bare om keratokonus, avslører
sønnen Ola (27) og smiler.
Heidi er nemlig primus motor for å ha
satt keratokonus på dagsorden her til
lands. Sammen med venninnen Trine
står hun bak Facebook-gruppen Keratokonus Norge, som ble opprettet i 2012.
– I mangel på informasjon, så vi
behovet for en plattform der folk kunne
stille spørsmål, støtte hverandre, og gi
råd, forteller Heidi.
I dag har gruppen nesten 900 medlemmer. I tillegg til gruppens egne
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medlemmer, bidrar også flere fagfolk
med tips og råd.
Forveksles med nærsynthet
Det har lenge vært manglende kunnskap
om hva øyesykdommen er og hvilke
utfordringene den kan bringe med seg,
både blant folk flest og fagfolk. Heidi
er temmelig sikker på at flere har
sykdommen uten å være klar over det.
– Den er ikke like lett å oppdage.
Mange går ikke til øyelege eller optiker
tidsnok, og sykdommen forveksles
gjerne med nærsynthet, forteller Heidi.
Det hele handler om at hornhinnen
gradvis blir kjegleformet og tynnere enn
normalt, grunnet en svakhet i bindevevet
i hornhinnen.
– Dette fører til nærsynthet, skjeve
hornhinner og gjerne også store
brytningsfeil, forklarer Heidi.
Det er sprikende tall på hvor mange
som faktisk har keratokonus.

Arvelig: Mamma
Heidi forsto hva
som var i ferd med
å skje da sønnen
Ola fikk problemer
med synet.

Forskning
i Norge
Heldigvis har ikke tiden stått
stille siden 80-tallet. Ola har
fått collagen crosslinking, som
innebærer en «herding» av
hornhinnen, hvor man først
metter hornhinnen med vitamin
B2 og dernest bestråler den
med UVA-lys.
Internasjonalt ble collagen
crosslinking første gang introdusert i 2003. Øyeavdelingen
ved Oslo universitetssykehus
Ullevål var blant de første
øyeavdelingene i Europa til
å starte med behandlingen
i 2006/2007 og har opparbeidet seg bred kompetanse.
Avdelingen driver med
forskning på behandlingen.
Alt om syn
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Kunnskap og
informasjon

Stolt av mamma: – Hun har sørget for å spre kunnskap om sykdommen, sier Ola.

På verdensbasis anslås det at
1 av 2000 har øyesykdommen.
I Norge finnes det ingen oversikt.
Kontrastenes sykdom
Heidi er selv hornhinnetransplantert,
og vet ikke hvordan fremtiden blir.
Hun plages med brennende og slitne
øyne og stor grad av lysømfintlighet.
Dette fører til mye hodepine. I tillegg

«Jeg ble
engstelig, men
ville ikke
overføre det
til Ola.»
er samsynet og dybdesynet ikke
lenger til å stole på.
Heidi har også fått kontaktlinseintoleranse, og i tillegg korrigerer ikke
briller synet i god nok grad. Derfor
kategoriseres hun i dag som svaksynt.
Ola synes det er leit å se mamma
bli verre og verre. Selv har han ingen
plager eller utfordringer med synet.
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Han var på sesjon i militæret, og
synstesten viste at ikke alt var slik
det skulle. Dermed bar det rett til
optiker på mammas formaning.
– Hun er som et lite leksikon når
det kommer til dette her, sier Ola.
– Det skal litt til før jeg blir skikkelig
lei meg, så jeg ble faktisk ikke deppa
da jeg fikk diagnosen.
– Jeg kjente at jeg ble engstelig,
men jeg prøvde å ikke overføre det
på Ola, sier Heidi. – Jeg har jo gått
igjennom dette, og unte ikke Ola
som sto på terskelen til voksenlivet,
å få tilleggsbelastningene jeg selv
har kjent på kroppen, forteller Heidi.
Tidlig innsats
Ola fikk tilbud om collagen crosslinking (CXL). Da han ble operert for
fem år siden, var dette fortsatt bare
på forskningsstadiet.
– Se for deg en liten børste hvor de
setter på en minidrill. Med den
skraper de av det øverste laget på
hornhinnen. Så dryppes det hele
med vitaminer og bestråles med
ultrafiolett lys, forklarer Ola.
CXL er en herdeteknikk som gjør
hornhinnen stivere. Dette fører til
at hornhinnen stabiliseres og at

I mangel på informasjon så
Heidi behovet for mer kunnskap ut til folket, og ut til dem
som faktisk har keratokonus.
Facebook-gruppen hun startet
for rundt syv år siden, lever i
dag sitt eget liv. Og hun er stolt
over at Blindeforbundet nå er
på banen:
– Vi trenger også en organisasjon i ryggen, og det er Blindeforbundet vi skal ha tilhørighet
til, sier Heidi.
Ola konstaterer at moren har
fått til mye ved å sette keratokonus på dagsorden.
– Jeg er stolt av alt mamma
har fått til. Før var det bare
mamma og jeg. Nå er vi klar
over at vi ikke er alene om
dette. Vi er mange, sier Ola.

man hindrer videre utvikling av
sykdommen. Synet i seg selv blir ikke
bedre enn det det var på tidspunktet
for behandlingen.
Det hele ble som natt og dag for Ola.
Han hadde ikke tenkt over at den
hyppige hodepinen, stadige nye briller
og den dårlige bilkjøringen i mørket
skulle ha noe med saken å gjøre. Nå
forsvant hodepinen, og stadige brillekorreksjoner ble overflødig.
Det er viktig å være tidlig ute med
collagen crosslinking. I tidlig stadium
av sykdommen har hornhinnen ofte
kun en mindre grad av skjevhet, noe
som gjør at synet ofte ikke er så
påvirket. Gjør man collagen crosslinking, kan man forhindre at hornhinnen utvikler seg videre og at synet
gradvis blir dårligere.
– Er det noe som ikke stemmer
med synet – gå til optiker så raskt
som mulig, er Heidi og Olas samstemte og viktige oppfordring.

