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Annette (51) fra Telemark har 
aldri hatt bra hårvekst, og hun 
sveiset gjerne på håret for at 
det skulle se bedre ut. Inntil en 
dag da håret hennes begynte 
å brekke samtidig som Annette 
også startet å miste mye hår.

- Jeg har alltid 
drømt om et flott 
og fyldig hår

www.newnordic.no

Online Store

Gå inn på newnordic.no 
for å bestille. Spar 20% 

på abonnement. 

Kundeservice: 69 25 73 00

FRI FRAKT PÅ 
ALLE ORDRE!Ta vare på håret både 

fra innsiden og utsiden!
New Nordic har utviklet en shampo 
og balsam innenfor Hair Volume™  
kategorien. Hair Volume™  Shampoo 
er en naturlig, luksuriøs og nærende 
shampo for alle hårtyper. Reparerer 
håret og gir det volum, fylde og 
fuktighet. Shampoen inneholder 
eple, eplesidereddik og aminosyrer. 
Kombineres gjerne med Hair 
Volume™  conditioner, for et vakkert 
hår med volum, glans og mykhet!

Jeg har alltid vært 
på jakt etter noe 
mirakeltabletter for 
håret som kunne gi 
meg både fyldigere og 
mer glansfullt hår. Hun 
har gjerne vært innom 
både frisørsalonger og 
helsekostforretninger 
for å sjekke om de 
har noe for problemet 
hennes, og for Annette 
så ble dette nå enda 

viktigere.
Det var også 
bakgrunnen for at hun 
var innom den lokale 
helsekostbutikken.  
Her fikk hun anbefalt 
kosttilskuddet Hair 
Volume™, som 
inneholder blant annet  
eple, og hun gikk ut av 
butikken med en stor 
eske i veska. Annette 
fikk anbefalt å bruke 

tablettene i minst tre 
måneder, og hun startet 
allerede samme dag. 
Huden var det første jeg 
merket det på. Noe som 
jo var en veldig positiv 
tilleggseffekt. Jeg synes 
at huden virket mykere 
og at den fikk ny glød. 
Håret var det mannen 
min som kommenterte 
først. Man kunne helt 
tydelig se nytt hår i 

hårfestene. Hun har 
ikke turt å slutte med å 
ta tablettene og føler nå 
at håret har mer glans 
og liv enn noen gang. 
Derimot så har hun 
sluttet helt med å bruke 
løshår. 

Hair Volume kan kjøpes 
direkte på newnordic.
no eller der du kjøper 
helsekost. 

New Nordic Norge
@newnordicnorge
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Les mer på 
blinde-

forbundet.no
Produsert i samarbeid 
med Aller Media AS

Mia Jacobsen 
kommunikasjonssjef 
i Norges Blindeforbund

Bli med  
i brillekampen
E

n gjennomsnittlig barne-
brille koster flere tusen 
kroner. Barns syn er under 
stadig utvikling, og det er 

ikke uvanlig at de må bytte briller 
flere ganger i året. Briller går også  
i stykker under lek og aktiviteter. 
Blindeforbundet jobber for en 
løsning der barns synsundersø-
kelser, briller og linser dekkes fullt 
ut av staten, slik at de ikke blir 
stående utenfor lek og læring.

Regjeringens reduksjon i stønads-
ordningen til barnebriller skapte 
mye bråk i fjor høst. Innstram-
mingen på 160 millioner kroner 
viser at det legges opp til drama-
tiske kutt i den støtten familiene 

får. Blindeforbundet mener de nye 
stønadssatsene ikke dekker kost-
nadene til funksjonelle briller for 
alle som har behov for det. Dermed 
kan det fort bli slik at foreldrenes 
lommebok avgjør om barn får de 
brillene de trenger. 

Marthe Kongstein (27) fra Tøns-
berg, som du kan lese om i dette 
bladet, har to barn som bruker 
briller. Hun må jobbe overtid for å 
få økonomien til å gå rundt. Sånn 
skal det ikke være. Derfor kjemper 
Blindeforbundet for at staten skal 
gi gratis briller til alle barn. 

Støtt oss gjerne ved å signere 
oppropet vårt! 

Les mer på side 16 og 17.

Innhold
04  Anne Turids skaperglede
07 Strikkeoppskrift
08  Vår nye digitale verden
10  Smått om syn
12  Synet endres med alderen
16  Kutt i brillestøtte

18  Spør oss
20  Finn din hjertesak
22  Harejeger i 40 år
24  To skjebner – ett vennskap
27  Kryssord
28  Theo finner vei med hørselen

Sjefredaktør: Mia Jacobsen
Redaktører: May Britt Haug og 
Hanne Kathrine Bratholt  
(Aller Media)
Layout: Aller Design
Trykk: Aller Tryk
Utgiver: Norges Blindeforbund, 
Postboks 5900 Majorstuen, 
0308 Oslo. Tlf: 23 21 50 00 
E-post: altomsyn@ 
blindeforbundet.no
Coverfoto: Kristin Heier
Annonsesalg: Wenche Søvre, 
e-post: wenche.sovre@ 
blindeforbundet.no 
Tlf: 700 45522



4 5Alt om syn   Alt om syn   

I 
1993 fikk Anne Turid Skarpeteig 
(62) vite at hun har øyesykdom- 
men retinitis pigmentosa, som 
gjør at man gradvis mister synet. 

Likevel hadde hun et godt liv – hun 
kunne lese, arbeide og kjøre bil.

– Jeg klarte å venne meg til at 
synet ble svekket. Men i 1999 fikk 
jeg kyssesyken. Både leveren og 
gallen ble rammet og jeg var veldig 
syk. I denne perioden ble synet mye 
dårligere og jeg ble praktisk talt 
blind. I tre år slet jeg med 
sykdommen og meg selv. Jeg hadde 
tunge stunder, forteller Anne Turid. 

41 år gammel måtte hun innse at 
hun ikke kunne arbeide mer og ble 
uføretrygdet. 

– Det var en stor omveltning. Livet 
ble snudd på hodet. Jeg hadde 
heldigvis en støttende mann og fire 
barn som trengte en mamma. «Hva 
kan jeg gjøre for å få en god 
hverdag?» spurte jeg meg selv.

En ny verden
For Anne Turid ble Norges Blinde-
forbund redningen. Hun hadde flere 
opphold på Hurdal syn- og 
mestringssenter og Huseby 
kompetansesenter, og deltok på 
alle kursene hun kunne.              

– En ny verden åpnet seg for meg. 

Anne Turid Skarpeteig tryller fram de vakreste ting med hendene sine. 

Anne Turid har egen vevstue

Tekst: Ingrid Stephensen  Foto: Kristin Heier

Mistet synet,
ikke skapergleden

Kreativ: I vevstua har  
Anne Turid Skarpeteig alt  
hun trenger for skape 
duker, tepper og skjerf.  
For 27 år siden fikk hun 
diagnosen retinitis 
pigmentosa, forkortet RP, 
en sykdom som langsomt 
bryter ned fotoresepto-
rene i øyets netthinne. 

Jeg lærte å bruke data, for jeg ønsker 
å være mest mulig selvhjulpen. Det 
var en nødvendighet og livet ble mye 
lettere, sier Anne Turid. Hun har alltid 
vært glad i håndarbeid. 

– Å skape med hendene betyr 
uendelig mye for meg. Og jeg er så 
glad for at jeg som blind kan fort-
sette med hobbyen min. Hver 
eneste dag strikker eller vever jeg.

Den kreative dama bruker vanlige 
strikke- og veveoppskrifter, som 
hun skriver inn på pc-en og får lest 
opp via et taleprogram (Jaws). 

– Men jeg trenger hjelp av en 
assistent til å lese oppskriftene og 

forklare mønsteret. Jeg vet hva jeg 
vil ha av både stoff og form, tilføyer 
Anne Turid, som er glad for det fine 
samarbeidet med assistenten. 

Hus med sjel
For noen år siden tok Anne Turid 
farvel med livet på landet og flyttet 
til Grimstad med ektemannen, som 
var bonde før han ble pensjonist.

– Vi har alltid hatt lyst til å bo i et 
gammelt hus og falt for en bolig fra 
1893 midt i byen. Vi syntes begge to 
at huset har sjel, sier Anne Turid. 

Vakre, florlette gardiner i lin og 
bomull rammer inn vinduene. 

Vev i vei: Anne Turid manøvrerer en stor flatvev med letthet. 

Har utstyret i orden: Kuleramme, diktafon og målebånd med 
stifter som markerer centimeterne, ligger klart.  



Strikk høstens    favorittgenser

«En ny verden 
åpnet seg»
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Finner løsninger: Anne Turid strikker etter vanlige oppskrifter.  
En assistent eller datamaskinen leser opp mønsteret. 

D
es

ig
n:

 R
au

m
a 

G
ar

n/
B

ri
tt

 K
at

hr
in

e 
Aa

se
n 

 F
ot

o:
 T

ri
ne

 H
is

da
l

Genseren strikkes ovenfra og ned. 

Bærestykke: 
Legg opp på p nr 4 1/2 med farge 1 72 
m, 76 m, 80 m, 84 m, 88 m, 92 m. Strikk 
rundt, 1 vridd r, 1 vr 7 cm. Skift til p nr 5. 
Strikk genseren høyere bak slik: Sett et 
merke midt foran. Strikk glattstrikk til 6 
m, 7 m, 8 m, 8 m, 9 m, 10 m før midt 
foran. Snu, strikk vr tilbake til 6 m, 7 m, 
8 m, 8 m, 9 m, 10 m før midt foran. Snu 
og strikk 3 m mindre for hver snuing. 
Fortsett frem og tilbake på denne måten 
til det er snudd 3 ganger i begge sider. 
Strikk 1 omg r over alle m og sett 
samtidig et merke midt bak. På neste 
omg, flytt omg-start (fra midt bak) 12 m, 
13 m, 14 m, 15 m, 16 m, 17 m frem og 
strikk videre slik: Strikk 12 m (= erme). 
Sett et merke. Strikk 24 m, 26 m, 28 m, 
30 m, 32 m, 34 m (= forstykke). Sett et 
merke. Strikk 12 m (= erme). Sett et 
merke. Strikk 24 m, 26 m, 28 m, 30 m, 

32 m, 34 m (= bakstykke). Sett et 
merke. Fortsett med denne delingen 
og øk samtidig til raglan på annenhver 
omg slik: Strikk til det gjenstår 2 m før 
merket, *strikk 2 m r sammen uten å 
løfte de av venstre pinne, 1 kast, 
strikk de 2 m r sammen igjen, løft dem 
av venstre pinne (= 1 m økt)*, gjenta 
fra * til * etter merket. Øk slik ved alle 
merkene = 8 m økt på omg. Strikk 
samtidig stripemønster etter 
diagrammet. Øk til raglan totalt 18, 
20, 23, 25, 27, 29  ganger = 216 m, 
236 m, 264 m, 284 m, 304 m, 324 m. 
Strikk 2 omg uten å øke. Del arbeidet 
slik: Sett 48 m, 52 m, 58 m, 62 m, 66 
m, 70 m til hvert erme på en tråd og 
120 m, 132 m, 148 m, 160 m, 172 m, 
184 m igjen til bole.

Bol: 
Strikk rundt og legg samtidig opp 6 
nye m under hvert erme på 1. omg = 
132 m, 144 m, 160 m, 172 m, 184 m, 
196 m til bolen. Fortsett med stripe-
mønster og strikk til hele arbeidet 
måler 47 cm, 49 cm, 51 cm, 53 cm, 
55 cm, 57 cm. Skift til p nr 4 1/2. 
Strikk 1 vridd r, 1 vr 5 cm. Fell løst av.

Ermer: 
Sett erme-m fra det ene ermet inn på 
pinne nr 5. Legg opp 3 nye m i begyn-
nelsen av omg, strikk erme-m, legg opp 
3 nye m i slutten av omg = 54 m, 58 m, 
64 m, 68 m, 72 m, 76 m. Fortsett rundt 
med stripemønster og fell samtidig 2 m 
midt under ermet hver 5,5 cm, 5. cm, 
4,5. cm, 4. cm, 4. cm, 4. cm, til det er 
40 m, 42 m, 46 m, 49 m, 52 m, 54 m 
igjen. Strikk til ermet måler 40 cm, 
41cm, 42 cm, 43 cm, 44 cm, 45 cm. 
Skift til p nr 4 1/2 og samtidig fell jevnt 
fordelt til 30 m, 32 m, 34 m, 34 m, 36 
m, 38 m. Strikk videre 1 vridd r, 1 vr 5 
cm. Fell løst av. Strikk det andre ermet 
likedan.

Montering: 
Sy sammen under ermene. Brett 
halskanten dobbel inn mot vrangen 
og sy den til. l

Garn:  
Rauma Iris

Srørrelse:  
XS, S, M, L, XL, XXL

Garnmengde: 
Farge 1: Natur nr Z920 - 200 g, 200 
g, 250 g, 300 g, 300 g, 350 g.

Farge 2: Lys gråblå nr 5146 - 50 g, 
50 g, 50 g, 50 g, 50 g, 50 g.

Farge 3: Gråblå nr 5628 - 50 g, 50 g, 
50 g, 50 g, 50 g,50 g.

Farge 4: Lavgrønn nr 5151 - 50 g, 
50 g, 50 g, 50 g, 50 g, 50 g.

Farge 5: Oliven nr 1908 - 50 g, 50 g, 
50 g, 50 g, 50 g, 50 g.

Veiledende pinner:  
Rundp og 5 korte p nr 4 1/2 og 5.

Strikkefasthet:  
15 m glattstrikk på p nr 5 = 10 cm. 
Kontroller strikkefastheten. Stem-
mer den ikke, må du skifte pinner. 
Strikker du fastere, bruk tykkere 
pinner. Strikker du løsere, bruk  
tynnere pinner.

Mål:  
Brystvidde 88 cm, 96 cm, 106 cm, 
114 cm, 123 cm, 131 cm. 
Hel lengde 52 cm, 54 cm, 56 cm, 58 
cm, 60 cm, 62 cm. 
Underermslengde 45 cm, 46 cm, 47 
cm, 48 cm, 49 cm, 50 cm.

I sofaen er det mange puter, 
noen strikkede, mens andre er 
vevde. På kjøkkenet henger 
håndklær i matchende farger. 
Nydelige tepper i fem ulike 
farger pryder veggene.

– Alt er så gjennomført. 
Hvordan klarer du å få en så 
ren stil i alle rom?

– Jeg er opptatt av at form og 
stoff må passe sammen. Jeg er 
nøye med å velge gode 
materialer – bruker lin, bomull, 
ull, silke og alpakka. Kvalitet er 
viktig, sier Anne Turid.

Heier på håndarbeid
To store flatvever står i vev- 
stuen. På den ene lager hun 
sjal. På den andre vever hun 
filleryer. Mange strikkede 

sokker, votter og skjerf ligger 
fremme. Jungeltelegrafen går 
og folk stikker ofte innom for 
å kjøpe gaver eller noe til seg 
selv. 

– Mitt ønske er at alle som 
har lyst, får lære å strikke eller 
veve. Fylkeslaget i Blinde-
forbundet har stiftet en  
strikkekafé i Arendal, hvor vi 
treffes en gang i måneden. 
Altfor mange synshemmede er 
passive. Strikkekafeen skal 
være en levende møteplass 
for både strikkeglade og 
andre. Det er viktig for oss 
synshemmede å ha steder 
hvor vi kan utveksle våre 
tanker, mener Anne Turid som 
alltid er på jakt etter nye ideer, 
teknikker og hjelpemidler. l

Her er 
oppskriften

Diagram:

1 rapport 
- gjenta

= farge 1

= farge 4

= farge 2
= farge 3
= farge 3 - vrang på retten

= farge 5
= farge 5 - vrang på retten

Diagram:

1 rapport 
- gjenta

= farge 1

= farge 4

= farge 2
= farge 3
= farge 3 - vrang på retten

= farge 5
= farge 5 - vrang på retten
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M
ange svaksynte og 
blinde personer har for 
lengst tatt moderne 
teknologi i bruk. Avan-

sert bruk av smarttelefoner, nett-
brett og pc har hjulpet mange til  
et mer selvstendig liv. Men noen  
har blitt stående utenfor, kanskje 
fordi frykten for det nye har vært 
større enn trangen til å utforske 
mulighetene. 

Den siste tiden er det mange som 
har tatt spranget inn i en ny digital 
verden, påskyndet av korona- 
viruset. 

– Jeg har deltatt på mange nett-
møter de siste månedene. Jeg 
hadde hørt om disse mulighetene 
før, men jeg tok dem aldri i bruk før 
omstendighetene nærmest krevde 
det, forteller Odd Østby.

Han er blind og jobber som fysio-
terapeut i Kristiansand. 

– Jeg er overrasket over hvor bra 
det har fungert, sier Østby, som 
også har deltatt på flere arrange-
menter som har blitt direkteoverført 
på video. 

Fysioterapeuten, som er midt 
i 60-årene, har brukt smarttelefon 

med talesyntese i årevis. Den leser 
teksten på mobilskjermen høyt. Nå 
har det åpnet seg nye muligheter til 
å komme i kontakt med andre. Han 
har i liten grad opplevd sin syns-
hemming som et hinder for å ta  
i bruk nye apper. 

Tilgjengelig for alle
Morten Tollefsen driver selskapet 
MediaLT, som spesialiserer seg på 
digitale løsninger for funksjons- 
hemmede. Han opplever at jobben 
blir stadig viktigere. For det er stor 
forskjell fra selskap til selskap  
i hvor stor grad de har tilrettelagt for 
synshemmede som trenger opp-  
 lesning eller forstørrelse av tekst.

– Et av programmene som brukes 
mye til videokonferanser heter 
Teams, og her er alt av tilgjen- 
gelighet for synshemmede på plass, 
sier Tollefsen, som påpeker at 
programmene blir stadig mer 
brukervennlige. 

Han forstår godt at mange syns-
hemmede har blitt positivt over-
rasket den siste tiden.

– Utfordringen er at det ofte 
finnes så mange innstillinger og 

Vår nye 
digitale verden
– Jeg hadde hørt om mulighetene, men tok dem aldri 
i bruk før, forteller fysioterapeut Odd Østby. 
 

 Korona åpnet teknologidøra

Videosamtale: 
2020 ble året da 
mange ble nødt 

til å kommunisere 
på nye måter. 

Videosamtaler 
har blitt utbredt 
både på jobb og  

i privatlivet. 

Tekst: Yngve Stiansen  Foto: Alex Ruhl/Shutterstock/NTB, privat

valg at man lett kan rote seg bort på 
den måten. Kompleksiteten er det 
største hinderet for at for at svak-
synte og blinde tar teknologien fullt 
i bruk, sier IT-spesialisten, som 
jobber for at apper og nettsider skal 
få universell utforming, det vil si at 
de er brukervennlige for alle 
grupper. 

Alder ingen hindring
Tilbake på kontoret til fysioterapeut 
Odd Østby, er han svært klar i sine 
tanker om fremtiden.

– Alder er ingen hindring for å prøve 
noe nytt. Min oppfordring har alltid 
vært at dersom du er redd for å hoppe 
ut i noe nytt, er det bare å hoppe, 
avslutter Østby med et smil. l

Ekspert:  
Morten 
Tollefsen  
i MediaLT jobber 
i krysnings-
punktet mellom 
IT og syns-
hemming.

Digital opp- 
våkning:  
Fysioterapeut 
Odd Østby er 
en av mange 
blinde som er 
blitt positivt 
overrasket over 
de digitale 
mulighetene. 

Fem smarte apper:
Zoom Cloud Meetings:  
Videokonferanser har blitt en 
viktig del av manges arbeids-
hverdag under pandemien. 
Også for synshemmede er 
denne appen en god løsning  
for møter og samtaler.

Vipps: Norges fremste  
betalingsapp er like  
tilgjengelig for svaksynte og 
blinde, som for alle andre. 
Digital pengeoverføring  
holder virusspredningen  
nede. 

Facebook: Verdens mest popu-
lære app for sosiale medier 
ekskluderer ikke. Facebook har 
fått stadig flere svaksynte og 
blinde brukere den siste tiden.

YouTube: Video er mer enn bilder, 
lyden er også viktig. Appen er fullt 
ut tilgjengelig for synshemmede.

NRK: Om du tror svaksynte og 
blinde kun får nyhetene gjennom 
radio, tar du feil. Denne appen 
brukes flittig og er godt tilgjen-
gelig både med og uten syn.
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Blindeforbundet har 
en egen Facbook- 
side. Følg oss på 
 facebook.com/norges-
blindeforbund for å få 
med deg siste nytt. Du 
kan også følge oss på 
Twitter/blindeforbundet 
og Instagram/blinde-
forbundet.

Følg oss!

HEALTH IS 
MAGNIFICENT 
Tilpasset   
hunderasenes  
unike behov

Fine valper  
hele året
Blindeforbundets fører-
hundkalender for 2021 
er nå i salg. Bestill ved å 
sende SMS med kode-
ordet VOFF til 2030. Du 
får kalenderen i posten 
og kan støtte med 
beløpet du selv ønsker.

Ny generalsekretær

Å R E T S  S Ø T E S T E  V A L P E R
2021
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Per Inge  
Bjerknes (41)  
blir ny general- 
sekretær i  
Norges Blinde- 
forbund fra  
nyttår. 
   Per Inge  
og hans eldre  
bror er begge  
født sterkt  
svaksynte  
og ble senere  
blinde, så famlien kom tidlig med i Blinde-
forbundets arbeid.
   – Jeg er lettet, glad og spent! Blinde-
forbundet har en viktig rolle i samfunnet  
og enkeltmenneskers liv. Jeg trives med å 
jobbe i skjæringspunktet mellom politikk  
og fag, sier Bjerknes.

Klistremerkeaksjon
Lei av el-sparkesykkelkaoset? Norges Blinde-
forbund har laget et klistremerke som kan festes 
på sparkesykler som står parkert til hinder for 
fotgjengere. Klistremerkene er lett å ta av så de 
ikke skal sette merker. Vi driver ikke med hærverk 
og forsøpling, og vi ber deg sette merket på «ratt-
stammen» slik at det er større sannsynlighet for  
at det får stå i fred. Klistremerkene er nedbryt-
bare. Bestill merker på info@blindeforbundet.no  
og legg ut bilde i sosiale medier med  
emneknaggen #tilhinder.
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Ø
yene og synet utvikles 
hele livet, men rundt 
40–45-årsalderen er det 
mange som merker en 

dramatisk forverring. 
Det blir vanskeligere å lese liten 

tekst, og man ser tåkete og uklart 
på nært hold. Mobiltelefonen eller 
boka flyttes stadig lenger unna 
nesetippen, der det er lettere å 
fokusere blikket. Men til slutt er 
ikke armene lange nok. 

– Det er først når folk får 
problemer med dagligdagse aktivi-
teter, at de legger merke til at synet 
er blitt dårligere. Mange blir 
bekymret. Plutselig klarer de ikke 

lenger tre tråden i synåla eller de 
må skru opp tekststørrelsen på 
mobilen. Mange opplever at det 
skjer brått, men det skjer gradvis 
med oss alle. Folk bare oppdager 
det til forskjellige tidspunkt, bero-
liger Inga Britt Kjellevold Haugen, 
forskningssjef i Blindeforbundet. 

Kjapp sjekk
Når man er ung, er øyelinsen tynn 
og elastisk. Men linsen minner om 
en løk, etter som tiden går kommer 
det stadig flere lag. I 40-årene er 
linsen blitt stivere og mer 
ugjennomsiktig.

På fagspråket heter diagnosen 

presbyopi, sammensatt av de 
latinske ordene for «gammel mann» 
og «øye». Gammelmannssyn er nok 
ikke en merkelapp man drømmer 
om å få midt i 40-årene, men 
trøsten er at hjelpen er nær.

– Uansett om man er nærsynt, 
langsynt eller aldri har trengt briller 
før, så vil de fleste med alderen 
trenge ekstra forstørrelse for å se 
klart på nært hold. Briller eller linser 
forstørrer og kompenserer for 
redusert nærsyn, sier forsknings-
sjefen, som er utdannet optiker og 
har doktorgrad i synsvitenskap.

Hvis du er usikker på om du er 
rammet av «gammelmannssyn» kan 

Hvorfor blir
armene for korte?
Skriften på mobilen blir stadig vanskeligere å lese. Bør du være bekymret? 

Synet endres med alderen

Nye tider: I midten 
av 40-årene er det 
mange som må 
holde mobilen 
stadig lenger unna 
for å se klart. 
Øyelinsen er blitt 
stivere og man har 
mistet noe av 
evnen til å stille 
inn synet til 
nærarbeid.

Tekst: Hanne Kathrine Bratholt  Foto: Carballo/Shutterstock/NTB, Billion Photos/ 
Shutterstock/NTB, Maria Lillemoen/NTNU, Blindeforbundet

0–10 år: Synet endrer seg gjennom 
nesten hele livet, men forandringen 
er størst i barneårene. De første 
ukene ser det nyfødte barnet svært 
dårlig. Etter noen uker kan det feste 
blikket, og først ved fem-seksårsal-
der har de fleste full synsskarphet. 
Det er viktig at barnet synstestes på 
helsestasjonen som nyfødt og når 
det er fire år gammelt, for å opp- 
dage eventuelle synsproblemer. 

10–20 år: Langsynthet er som  
oftest medfødt og oppdages tidlig. 
Det kan også være et midlertidig 
problem i en overgangsfase, fordi 
øyet ennå ikke er ferdig utviklet. 
Forekomsten av nærsynthet øker  
i skolealder og blant unge voksne. 
Nærsynthet har en tendens til å bli 
sterkere gjennom tenårene, for så  
å stabilisere seg i 20-årene. For de 
med normalt syn, er øynene på 
topp i 20-årsalderen.

20–40 år: Synet er vanligvis  
stabilt, kanskje med små korrek- 
sjoner hos optikeren, fram til 
40-årsalderen. 

40–65 år: Øyelinsen blir stivere og 
mindre elastisk med alderen. Det 
blir gradvis vanskeligere å fokusere 
og se klart på nært hold. Denne  
naturlige prosessen kalles «alders-
relatert langsynthet». Ved 40- 
 45-års alderen får mange behov for 
synskorrigering, briller eller linser 
på nært hold. Øyehelsen bør sjek-
kes jevnlig og vanligvis må brille-
styrken justeres flere ganger frem 
til synet stabiliserer seg igjen rundt 
65-årsalderen.  

65–100 år: Fra 65 år øker risikoen 
for øyesykdommer som AMD, grå 
stær, grønn stær og andre syk- 
dommer som kan gi synsproble-
mer, for eksempel diabetes. Synet 
og øyehelsen bør sjekkes jevnlig 
for å oppdage forandringer. 
Øyelinsen blir stadig dårligere til å 
slippe gjennom lys. Ved 65-års- 
alderen trenger man tre ganger så 
mye lys som en 20-åring for å se 
klart. Man blir også stadig mer føl-
som for blending, og det er 
vanskeligere å se kontraster og 
nyanser. 

Ta vare på synet: 
Inga Britt Kjellevold 
Haugen er 
forskningssjef  
i Blindeforbundet. 
Hun oppfordrer alle 
til å sjekke synet og 
øyehelsen jevnlig. 

Synets utvikling fra 0 til 100 år
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du prøve en lesebrille med styrke 
pluss én eller pluss halvannen og 
sjekke om du ser bedre på nært 
hold. Hvis svaret er ja, er det på tide 
å bestille tid for en synstest. 

 
Jevnlig justering
Langsyntheten som oppstår i 
40-årene, kan korrigeres på flere 
måter. Man kan bruke egne lese-
briller eller briller med ulik styrke 
oppe og nede på glasset. Det finnes 
kontaktlinser med flerstyrkeeffekt, 
eller man kan bruke såkalt mono- 
vision, der kontaktlinsene gjør at 
det ene øyet ser på nært og det 
andre øyet på avstand. Operasjon 
kan også være et alternativ. 

– Fra 40-årsalderen bør man 
sjekke øyehelsen og synet hos 
optiker eller øyelege minst annet-
hvert år. Og være forberedt på  
å justere brillestyrken for nærarbeid 
jevnlig frem til synet vanligvis 
stabiliserer seg igjen rundt 65-års- 

alderen, forteller forskningssjefen. 
I tidslinjen på forrige side, kan 

man se synets utvikling fra nyfødt 
til pensjonist. 

 
Utsetter naturens gang
Hvor eldre man blir, jo mer lys 
trenger man for å se klart. I daglyset 
utendørs vil de fleste se ganske 
greit. Men det som en gang var et 
koselig hjem med dunkel belysning, 
kan bli et problem i alderdommen. 

– Øyelinsen blir mer og mer grum-
sete med årene. Mindre lys slippes 
gjennom til netthinnen. Vi kan 
sammenligne det med å ha en 
nyvasket frontrute på bilen i forhold 
til en skitten, forklarer Jonny 
Nersveen, lysekspert og forsknings-
ansvarlig for universell utforming 
ved NTNU.

Øyet omdanner det innkomne 
lyset til impulser i synsnervene,  
og hjernen tolker og analyserer 
bildene. Fordi øyet forandrer seg 

med alderen, endrer også behovet 
for lys seg. 

For at en 80-åring skal se like godt 
som en 20-åring med normalt syn, 
trenger personen nesten fem 
ganger så mye lys. At trappa 
hjemme er tilstrekkelig opplyst, er 
dermed essensielt for å unngå fall 
og skader.

– Belysningen må tilpasses perso-
nene som bor der og det de driver 
med. Mye kan gjøres med tilpasset 
plassbelysning, men i enkelte 
tilfeller så må man gjøre noe med 
grunnbelysningen i huset, sier 
Nersveen og legger til: 

– Husk at synet er menneskets 
hovedsans, som vi bruker i så godt 
som alle sammenhenger. Når det 
skranter, så berøres alle aspekter  
av livet. Det er denne konsekvensen 
vi kan prøve å hale litt ut med godt 
tilpasset belysning. Sagt på en 
annen måte: Vi prøver  
å utsette noe av naturens gang. l

Forsker på lys: Førsteamanuensis 
Jonny Nersveen er ansvarlig for 
norsk forskningslaboratorium for 
universell utforming på NTNU.

Bedre søvn: Hvor mye lys vi får 
inn på netthinnen, påvirker 
produksjonen av hormonet mela-
tonin, som igjen styrer døgn-
rytmen og søvnkvaliteten. Søvn  
er viktig for å fjerne avfallsstoffer 
i hjernen og for å fungere godt.

Trygghet: Riktig belysning minker 
risikoen for skader, fall og uhell. 
Pass på at det er godt opplyst der 
man beveger seg, som i gang-
soner og trapper. Man bør ha 
ekstra godt lys for nærarbeid som 
lesing, håndarbeid osv. 

Livskvalitet: Godt lys fører til 
bedre foreståelse av det man ser, 
som igjen fører til at eldre blir mer 
selvhjulpne og kan bo hjemme 
lengre. Det gir økt mestring og økt 
livskvalitet. 
Kilde: Inga Britt Kjellevold Haugen

Effekten av godt lys

20 år 60 år 80 år

Mørk trapp: En 80-åring trenger nesten fem ganger så mye lys for å se det samme som en 20-åring med normalt syn. 

Lys opp  
alder- 

dommen

Tenn lampene: Riktig  
belysning er viktigere  
enn man skulle tro.
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 M
arthe Kongstein (27) fra 
Tønsberg stusset over 
hvorfor sønnen Fredrik (6) 
var så sen til å gå. En dag 

kom hun tilfeldigvis over en artikkel 

som sa at årsaken kunne være at 
barnet så dårlig. Helsesøsteren 
bekreftet at det kunne ligge noe i dette. 

Da Fredrik var to år, fikk han sitt 
første brillepar, og livet ble mye 

– De har alltid brillene på
Barnefamilier er hardt rammet etter regjeringens 
kutt i brillestøtte. Marthe Kongstein må jobbe 
overtid for å få råd til brillene som Marthine (4)  
og Fredrik (6) er helt avhengige av.

Oppdager 
verden:  
Marthine og 
storebror 
Fredrik er begge 
langsynte.  
Brillene har fast 
plass på nese-
ryggen til de to 
sjarmtrollene. 

Tekst: Hilde Greve Mo  Foto: Privat

Krever gratis 
briller til barn

Norges Blindeforbund mener at foreldrenes lommebok 
ikke skal avgjøre om barn med briller kan delta i aktivi-
teter på lik linje med andre. Organisasjonen krever at 
alle barn og unge under 18 år skal få dekket briller/  
linser og synsundersøkelse. Gå inn på www.opprop.net 
og signer på «Vær med oss i kampen for gratis briller  
til barn»! I begynnelsen av oktober var det over 14 000 
underskrifter, men vi trenger flere.  
    – I forslaget til statsbudsjett er det foreslått inn- 
sparinger anslått til 192 millioner kroner. Det er kuttet 
i støtte til barnebriller ved å begrense berettigede 
diagnoser, presisere stønadsperioden og ved å sette 
tak på hvor mye man får dekket. Alle forstår at det er 
barna som må betale prisen for kuttet, sier Terje 
Andre Olsen, forbundsleder i Norges Blindeforbund. 

enklere. Noen år senere kom lille-
søster Marthine (4) til verden. Det 
viste seg etter hvert at også hun 
trengte briller. Begge barna skjeler 
og er langsynte. 

– Rett før sengetid legger de begge 
brillene sine under vasken på badet. 
Det første de gjør når de står opp om 
morgenen er å hente brillene, 
forteller Marthe. 

 
Må ha hjelpemidlene sine
Marthine går i barnehagen, mens 

storebror Fredrik startet på skolen 
i høst. Mamma Marthe beskriver 
hvor avgjørende brillene er for barna 
hennes.

– En gang tok jeg av dem brillene 
mens de satt og perlet. De klarte ikke 
å treffe taggene på perlebrettet.  
Politikerne er veldig opptatt av at 
barn skal kunne lese og skrive. Men 
mine barn klarer ikke det om de ikke 
har hjelpemidlene sine, altså brillene.  

Søsknene må til synskontroll hver 
tredje måned. Brillestyrken endrer 

seg nesten hver gang. På grunn av 
endringen i synet og glass som ripes 
opp etter aktivitet og lek, trenger 
barna nye brilleglass fire ganger 
i året, forklarer Marthe.

– Fredrik skjeler veldig og dette gjør 
at han trenger spesielle brilleglass. 
Disse koster 3299 kroner og dette er 
etter at brillebutikken vår har gitt det 
de kan av avslag. Marthine skjeler 
også, men trenger ikke like sterke 
briller som storebroren. Brille- 
glassene hennes koster 2999 kroner. 

Aktiv familie: Mamma 
Marthe Kongstein har fått 
store ekstrautgifter etter at 
reglene for brillestøtte ble 
endret fra 1. mars 2020. 

Blikk for detaljer: Søsken-
paret har alltid på brillene 
sine, som gjør det mulig  
å lese, tegne og studere 
småkryp i naturen. 

Søskenparets viktigste hjelpemiddel

Nye regler 
Regjeringens reduksjon i stønads- 
ordningen til barnebriller skapte mye 
bråk i fjor høst. Da ble det innført 
faste satser på briller til barn. 

Fram til de nye reglene trådde  
i kraft, fikk Fredrik og Marthine dekket 
brilleglassene av staten. NAVs nye 
satser er 1200 kroner per brille. 
Dermed sitter foreldrene igjen med en 
regning på nesten 4000 kroner hver 
gang søskenparets briller må justeres. 

I løpet av et år, blir dette en utgift 
på nesten 16 000 kroner. Da er bare 
brilleglassene medregnet, ikke syns-
kontroll og eventuell nye innfatninger 
inkludert. Dette er en stor økonomisk 
belastning for familien.

– Briller må de ha. Men for at vi 
skal ha økonomi til både briller og 
fritidsaktiviteter, må vi foreldre jobbe 
overtid flere ganger i uken. Bestefor-
eldrene må passe på ungene. Dette 
går igjen ut over barna, for vi foreldre 
får ikke tid til å være nok sammen 
med de, sier Marthe fortvilet.

Hun ber politikerne tenke på 
konsekvensene av det nye regel-
verket, som gjør at flere familier nå 
strever for å få endene til å møtes. l
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Lurer du på noe om synet eller 
øyesykdommer, kan Alt om Syn 
hjelpe deg. Professor Tor 
Paaske Utheim er spesialist 
i øye sykdommer og svarer fast 
på spørsmål fra lesere.  
Send e-post til  
altomsyn@blindeforbundet.no 
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? Moren min, 72 år, har fått 
beskjed om at glasslegemet  
i øyet har løsnet. Det høres 

alvorlig ut. Vil hun miste synet? 
Hilsen Truls.

! Glasslegemet er en geléaktige 
væske i bakre del av øyet. Når vi 
blir eldre, blir geleen mer 

flytende, hvilket gjør at den lettere 
løsner fra øyeveggen. Dette kan 
føre til at man opplever bevegelige 
uklarheter i synsfeltet som ofte 
beskrives som fluer eller tråder. 

Glasslegemeløsning er sjeldent 
før fylte 40 år. Forekomsten øker 
med alderen, og hos eldre er dette 
vanlig. Jeg forstår at glasslegeme-
løsning kan høres alvorlig ut, men 
i de fleste tilfeller er det heldigvis 
ikke det.

 Dersom glasslegemeløsningen 
fører til én eller flere rifter i nett-
hinnen, kan netthinnen også løsne. 
I slike tilfeller kan man oppleve 
bevegelige uklarheter, lysglimt og 
økende skygge i synsfeltet. Lys- 

Bekymret sønn

glimtene oppstår ved at glass- 
legemet trekker i netthinnen og 
dermed stimulerer sanseceller i 
netthinnen. Skyggen er et tegn 
på at netthinnen har begynt å 
løsne. Netthinneløsning krever 
rask behandling hos øyelege og 
er en synstruende tilstand. 

Dersom pasienten er plaget 
med vedvarende uklarheter 
i synsfeltet etter glasslegeme-
løsning, kan kirurgi vurderes. 
Dette er imidlertid uvanlig.

 
Tørre øyne

? Jeg sliter veldig med ubeha-
gelig tørre øyne. Det er 
smertefullt, og det hjelper 

ikke å dryppe. Har prøvd to 
forskjellige øyedråper for å fukte 
øyet. Har også prøvd en krem 
som smøres på om kveldene, og 
det hjelper litt. Er det rart å ha så 
tørre øyne i 20-årsalderen? 
Hilsen Sigrid

! Tørre øyne er en svært vanlig 
tilstand som rammer stadig 
yngre personer. Dette skyldes 

nok først og fremst økende 
skjermbruk i befolkningen. 
Skjermbruk er en kjent risiko-
faktor da det fører til redusert 
blunkefrekvens. Da tårefilmen 
fornyes hver gang man blunker, 
er blunking gunstig. Det er ikke 
lett å huske å blunke hyppig, 
men jeg kan røpe at når man 
snakker, blunker man langt 
hyppigere enn når man ser på en 
skjerm. 

Kontaktlinsebruk er en annen 
risikofaktor for utvikling og 
forverring av tørre øyne. 

Tørre øyne kan gi alt fra lette til 

betydelige plager av ulik art. Svikt-
ende talgkjertler i øyelokkene, som 
fører til økt fordampning av tåre-
filmen, er den vanligste årsaken. 
Det finnes nå spesialutstyr som kan 
ta bilder av talgkjertlene på 
baksiden av øyelokkene. Dette  
gjør det mulig å si hvor langt 
sykdommen har kommet og ikke 
minst behandlingspotensial. 

Tidligere ble tørre øyne oppfattet 
som en tilstand med for lite tåre- 
produksjon og dermed utelukkende 
behandlet med tåresubstitutter. 

Ny forskning på tørre øyne har 
ført til at øyelokksbehandling 
(øyelokkrens og varmebehandling) 
samt reseptbelagte medikamenter 
er blitt en langt viktigere del av 
behandlingen. Det er alltid viktig å 
vurdere om pasienten kan være 
kandidat for betennelsesdempende 
øyedråper. De senere årene er det 
blitt utviklet flere spesial- 
behandlinger for tørre øyne. Blant 
disse har lysbehandling vist seg å 
være spesielt lovende. 

 At du ikke har hatt god effekt av 
kunstig tårevæske og en krem om 
kvelden, betyr på ingen måte at din 
tilstand ikke kan behandles. Det 
kan bety at du ikke tilhører den lille 
gruppen hvor dette alene er riktig 
behandling. 
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N
orges Blindeforbund 
skal bygge ny fører-
hundskole i Ås i Viken.

– Dette skal bli en 
foregangsbedrift for hundehold, 
et kompetansesenter for avl og 
oppdrett, fôrvertsarbeid og 
trening av førerhund og service-
hund, sier en stolt Knut Fr. 
Blütecher, markedssjef i Norges 
Blindeforbund.

Opptil 40 førerhunder og 10 
servicehunder under trening skal 

Ny skole 
til førerhunder
Her skal 50 firbente få 
trening i toppklasse.  

Arkitekttegnet: Anlegget er 10 mål stort 
og spesialdesignet for hundeopplæring. 
Illustrasjon: Fabel Arkitekter

priser?
Fantastiske

Kjøp briller fra prisgruppe 795 kr til 1995 kr og få valgfrie glass med på kjøpet. Velg mellom: Enkeltstyrkeglass (indeks 1,5) med UV-filter og fargede glass (normalpris 800 kr), standard progressive 
(indeks 1,5) (normalpris 800 kr) eller tynne og lette enkeltstyrkeglass (indeks 1,6) (normalpris 800 kr). Kan ikke kombineres med 2for1 eller andre tilbud. ©2020 Specsavers.

Yes!
Spar 800 kr på glass 
Kjøp på nett eller i butikk

Velg mellom 
tynne og lette, 

progressive eller 
fargeskiftende 

glass

kunne stalles opp. Det blir  
valpeavdeling med fødestue  
og valperom. Samtlige rom får  
luftegårder. Det planlegges  
50 løpegårder og to mål med 
treningsbane.

Førerhundskolen er tilknyttet 
fagmiljøene Norges Miljø og 
Biovitenskapelig Universitet 
(NMBU) og Norges veterinær- 
høgskole.

Skolen skal stå klar i oktober 
2021. l
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G
rytidlig første jaktdag 
kommer kameratene hjem 
til Steingrim Hestekind 
(73) i Etnedal. Da har alt 

kona hans, Laila, laget kaffe og 
smurt noen brødstykker. Så plan-
legger de hvor de skal jakte på 
hare. Kaffen og brødstykkene blir 
fortært. Praten går løst. Dette er 
noe alle tre har sett fram mot siden 
forrige jaktsesong.

– Nå har det vel begynt å lysne, 
for klokka har jo passert seks, sier 
Steingrim.

Han får bekreftende svar fra 
kameratene Toralf Sogn og Arvid 
Ødegård og de reiser seg for å 
komme seg ut på jakt.

– Jeg får hente Heikki jeg da, sier 
Steingrim og går til hundehuset og 
henter den fem år gamle finske 
støveren. Denne hunderasen er 
spesialister på å lukte seg fram til 
harer.

 
GPS-halsbånd
Hunden blir satt i bur i bilen og 
jaktlaget kjører til posten de har 
bestemt seg for. Vel framme blir 
peilehalsbåndet satt på Heikki. Det 
har en GPS-sender, som overfører 
signaler til en håndholdt skjerm 
som de kan følge med på. 

– Arvid og Toralf kan se på det 

elektroniske kartet hvor hunden er. 
Og jeg kan høre, for jeg får beskjed 
på engelsk hvor hunden er. Jeg fikk 
sponset et slikt halsbånd fra hare-
hundklubben. Jeg er veldig takk-
nemlig for det, sier Steingrim.

Helt nødvendig er det ikke, for 
han hører godt. Han vet nesten 
hele tiden hvor hunden befinner 
seg.

 
Lukter seg fram
– Det er det som er jakt for meg. 
Det er fantastisk å sitte på post og 
lytte hvor hunden er. Høre på 
losen. Jeg har en god hund. Den er 
ivrig, og særlig nå i dag, for den 
har ikke vært ute i terrenget siden 
forrige jakt. Hør, nå har den alt tatt 
ut en hare, sier Steingrim og peker 
i retningen han mener hunden er.

– Det stemmer det, sier Arvid, 
som følger med på det elektroniske 
kartet.

– Jeg er imponert over hvordan 
den kan lukte seg fram. Det er 
ekstra vanskelig her på grusveien, 
men Heikki klarer det, smiler 
jaktentusiasten.

Hunden følger harens spor lenger 
og lenger unna. Termosen blir tatt 
fram. Det er tid for en liten kaffetår 
mens de venter på at haren 
kommer på skuddhold. Imens blir 

det tid til litt prat om tidligere jakt-
dager og andre episoder i livet. 

Dramatisk ulykke
– Jeg ble blind dagen før jeg ble  
25 år. Det var litt av en bursdags-
gave. Jeg skulle hente en mann som 
var psykisk syk. Dessverre møtte 
han oss med en hagle da vi banket  
på døra. 

Steingrim fikk hagl i begge 
øynene og ble blind.

 – Jeg har klart meg bra siden, sier 
han og legger til at han fikk fører-
hund etter ulykka.

– Den hadde jeg i åtte år. Da den 
måtte avlives, kjøpte jeg meg en 
harehund i stedet, og siden da har 
jeg gått på harejakt hvert år. Det har 
blitt sammenhengende 40 år det.

Til tross for sitt handikap har han 
vært aktiv som bonde. Han har 
drevet med avlsgriser, og han har 
vært geitebonde. Gården har han nå 
overdratt til sønnen Mikal, men 
73-åringen kommer til å ta et tak  
i det nybygde geitefjøset når han 
har fått bukt med noen helseplager.

– Men nå er det jakt som teller. 
Jeg synes vi var heldige i dag selv 
om vi ikke fikk skutt en hare. Det er 
dette som er livet nå om høsten. 
Jakt er en fantastisk lidenskap, 
avslutter Steingrim Hestekind. l

– Dette er livet
Steingrim Hestekind har vært blind siden han var 25 år gammel.  

Det hindrer han ikke fra å gå på jakt hver høst. 

Tekst og foto: Geir Norling / Avisa Valdres

Høstens 
høydepunkt: 
Steingrim 
Hestekind og 
hunden Heikki 
er endelig 
klare for hare-
jakt. 

Hare hopp: 
Denne haren 
lurte både 
jegere og 
hund. Heikki 
fulgte den  
i over to timer, 
men den 
unnslapp.

God stemning: Arvid Ødegård,  
Toralf Sogn og Steingrim Hestekind 
tar en kaffepause underveis.

Ut i naturen:  
Jakt er den store 
lidenskapen, 
men ser gjør han 
ikke. Steingrim 
Hestekind og 
hundene hans 
har jaktet på 
hare siden 1980.

40 år på harejakt
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 D
ette er historien om politi-
mannen Håkon og tidligere 
rusmisbruker Tommy. To 
menn, på hver sin kontrast-

fylte hylle i livet, som en dag skulle 
bli bestevenner. 

 
 Politimannen
Håkon Gisholt ble født i 1966 og 
vokste opp i Bergen. Han flyttet tidlig 
til Jessheim, og i 1989 ble han   
 uteksaminert fra politiskolen. 

21. desember 1992 ble livet hans 
forandret for alltid. 

Den mørke førjulskvelden er Håkon 
ute og kjører utrykning i Oslos gater. 
Han og makkeren skal fakke en tyv på 
rømmen. Foran en boligblokk går de 
ut for å lete. Håkon speider, men ser 
ikke rømlingen – til tross for at han 
sitter rett ved siden av ham på en 
søppeldunk. Slik blir synsproblemene 
oppdaget. Samme dag får Håkon vite 
at han skal bli far for første gang.  
Det blir en kontrastfylt tid.

I dag er Håkon nesten blind som 
følge av øyesykdommen retinitis 
pigmentosa (RP) eller kikkertsyn, om 
du vil. 

 
Rusmisbrukeren
22 år senere skulle Tommy Johansen 

og Håkons veier krysses.
Tommy, som opprinnelig er fra Holme-
strand, ble født på selveste 17. mai 
1974. Han var en rastløs sjel som 
valgte å slutte på ungdomsskolen 
midt i sisteåret. Han ble trukket ut 
mot den store verden.

Første stopp er København, hvor 
han fullfører kokkeutdanningen med 
glans. Han vanker i et pønkermiljø, og 
fristaden Christiania blir raskt hans 
eget fristed med øl, hasj og gode 
venner etter lange arbeidsdager på 
kjøkkenet. 

Etter fem år reiser Tommy tilbake til 
gamlelandet, men klarer ikke å finne 
roen.

Stadig kraftigere rusmidler må til 
for å roe ned en stresset kar etter 15 
timers arbeidsdager. Snart setter han 
sin første heroinsprøyte. 

Midt på 2000-tallet veksler han 
mellom å bo på hospits og på gata  
i Oslo. Han er stadig innom arresten 
på Grønland i Oslo. To ganger blir han 
sendt til avrusning på Tyrili, en ideell 
stiftelse som tilbyr behandling for 
rusavhengige. 
 
Full tillit
Det var et helt spesielt prosjekt som 
skulle bringe Tommy og Håkon 

To skjebner
– ett vennskap
Glattcella på Politihuset i Oslo er et kjent sted  
for dem begge. Den ene har sittet bak lås og slå.  
Den andre er lovens vokter. 

Politimannen og eks-rusmisbrukeren

Radarpar: Håkon 
Gisholt (t.v.) og 
Tommy Johansen er 
enige om at det har 
betydd mye å ha en 
kompis som alltid 
stiller opp.

Tekst: May Britt Haug  Foto: Halvor Mykleby/Firbeint Film, privat

Kompiser  
i tv-ruta 

sammen på Lillehammer i 2014. 
Politimannen Håkon har alltid vært 

opptatt av å være fysisk aktiv. Etter at 
han mistet synet har det vært  
 viktigere enn noen gang. 

Gjennom Retinitis pigmentosa- 
foreningen startet han et samarbeid 
med Tyrilistiftelsen, hvor elever  
i rusbehandling stiller opp som  
 ledsagere på turer for foreningens 
medlemmer.

I sju år, med tre samlinger i året, har 
de alle fått opplevelser de sent vil 
glemme. De har vært på grottetur, 

isbrevandring, rafting og diverse 
fjellturer, blant annet i Jotunheimen.

– Suksessfaktoren er nok at mange 
elever ved Tyrili sjelden eller aldri har 
opplevd tillit. Ved å ledsage oss som 
ikke har så godt syn, mestrer de. Vi 
stoler fullt og helt på dem, sier Håkon.

Tommy kjente raskt på ansvars  
 følelsen for den andre da han skulle 
være ledsager første gang.

– Man er jo redd for å skade noen 
ved ikke å gjøre jobben sin ordentlig, 
forteller han. 

– I dag engster jeg meg ikke mer, 

legger han til med en latter.
Håkon og Tommys første utfordring 

sammen, var å komme seg opp på 
Norges høyeste fjelltopp. I løpet av 
turen tok et vennskap form, og fra 
den dagen ble Tommy Håkons faste 
turkamerat.
 
Vennskapet dokumenteres
Begge gutta har, på hver sin måte, 
klart å tilpasse seg et nytt liv. Med 
nødvendig drahjelp fra den andre. 
Håkon introduserte Tommy for et 
rusfritt miljø, med mange ressurs-

sterke mennesker. 
– Vi har hatt utallige samtaler om 

det å leve et «normalt» liv uten rus, 
forteller politimannen. 

Tommy har på sin side fått Håkon 
trygt ut på tur, enten det er høyt eller 
lavt, langt eller kort. Og Håkon stoler 
fullt og helt på ham.

– Vi kjenner hverandre på godt og 
vondt nå. Vi respekterer hverandre, 
sier Tommy. 

Ikke rart at noen ville lage film om 
gutta og deres unike historie.  Doku-
mentaren vises på tv i vinter. l

På cella: Mennene 
har levd et liv på hver 
sin side av loven.

Turkamerater: I februar i år gikk de 
med ski og pulk på Rondane, 
Tommy foran og Håkon bak. 
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A
nne Gro Enger er partner 
i Advokatfirmaet Ræder. 
Når noen henvender seg  
til Blindeforbundet med 

ønske om å testamentere, blir det 
satt opp et møte med henne. 

– Å bistå med testamentskriving 
er fint, men også rørende, sier Anne 
Gro med et smil. 

– Testamentet hjelper deg å la din 
vilje leve videre, enten det er et 
familiemedlem som skal arve noe 
helt spesielt eller det dreier seg  

om å tilgodese hjertesaken din.
De som ønsker å tilgodese Blinde-

forbundet, kan opprette testament 
vederlagsfritt. 

– Som regel møtes vi på kontoret 
mitt i Oslo, eller vi kan snakke på 
telefon – og noen ganger drar jeg på 
hjemmebesøk. De jeg møter, deler 
ofte personlige historier og tanker om 
ting som er av stor betydning for dem.

Endrede familiestrukturer
Stadig flere velger å skrive testa-

ment. De siste 20 årene har antallet 
økt betraktelig. 

– En av grunnene er at det er nye og 
annerledes familiesammensetninger  
i dag, forklarer Anne Gro. 

– Men det er også økt bevissthet 
blant dem som ikke har slekts- 
arvinger. De kan frykte at det de etter-
later seg ender opp som såkalt 
herreløs arv. I så fall går pengene til 
veldedig arbeid for barn og unge. Men 
hvis du selv vil bestemme over arven 
etter deg, er det testament som må til. 

Finn din 
hjertesak
Advokat Anne Gro Engers jobb er å snakke med 
mennesker om deres siste vilje. 

Stadig flere skriver testament  

Nye regler: Det blir  
noe større frihet til å 
bestemme selv når ny 
arvelov trer i kraft  
1. januar 2021. Fortsatt 
skal to tredeler av arven 
fordeles mellom eventu-
elle barn. Den siste  
tredjedelen er man fri  
til å disponere over  
i testamentet.Tekst: May Britt Haug Foto: Izzet Ugutmen/Shutterstock/NTB, May Britt Haug

Ønsker du å testamentere til Blinde-
forbundet? Knut Fr. Blütecher kan svare på 
spørsmål angående vederlagsfritt oppsett 
av testament. Kontakt Knut på telefon 
23 21 50 05/909 82 369 eller epost kfb@
blindeforbundet.no. For mer informasjon, 
se www.blindeforbundet.no/testament

www.adaptor.no 
tlf: 23 21 55 55 

Vi hjelper øynene dine!

 

Er belysningen din god nok ?

 Visste du at en person på 60 år trenger   
dobbelt så mye lys som en 20-åring?
 Vi kan hjelpe deg som har redusert syn eller er 
svaksynt med: 

 - En helhetlig vurdering av din belysning opp mot     
   ditt nåværende lysbehov
 - Her vil vi vurdere ditt behov for lysmengde (lux) og  
   ditt behov for farge på lys (kelvin)
 - Utredning om du har behov for mere lys eller økt    
   punktbelysning, og hvor lampene bør plasseres
 - Vurdering av behov for avskjerming mot blending
 

Slik skriver du testament
Stor betydning
Når noen bestemmer seg for 
å testamentere bort det de eier, 
er det som regel svært vel- 
overveid, erfarer Anne Gro.

– Folk er rause. De donerer 
penger til noe som for dem er 
en god sak og som vil få 
betydning for mange. I og med 
at jeg samarbeider med Blinde-
forbundet, møter jeg mange 
som ønsker å testamentere til 
dem. De har gjerne en 
tilknytning til forbundet, 
kanskje ved et engasjement for 
førerhunder, eller om de selv  
eller en i familien har opplevd 
viktig støtte.

Anne Gro har blitt godt kjent 
med organisasjonens tilbud, og 
trekker særlig frem rehabili-
teringstilbud for svaksynte og 
det internasjonale arbeidet, 

som blant annet sørger for 
øyeoperasjoner i fattige land. 

– Arbeidet med Blinde-
forbundet har også gitt meg 
en stor respekt for hvordan 
svaksynte og blinde mestrer 
hverdagen, forteller hun. l

• Reflekter over hva du ønsker og 
hvor mye du har til disposisjon.  
Ektefelle har krav på en legalarv og 
livsarvinger skal ha sin pliktdelsarv.

• Enslige, samboerpar uten felles 
barn, og de som ikke har nærståen-
de familie har ofte større behov for 
å skrive et testament.

• Testamentet må opprettes skrift-
lig, med to vitner til stede. 

• Det anbefales at dokumentet 
oppbevares i testamentsarkivet, 
som håndteres av den lokale ting-
retten.

• Den organisasjonen du eventuelt 
velger å gi penger til er ofte best 
rustet til å vurdere hvor behovet er 
størst. Øremerking av midler kan 
derfor komplisere det hele.

Kilde: Anne Gro Enger

God hjelp: Advokat Anne Gro Enger. 
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 I
Norge får ca. 12.000 personer 
hjerneslag årlig. Rundt halv-
parten får synsproblemer som  
de må lære seg å leve med. 

Synsforstyrrelser etter slag er et 
«glemt» problem, som ofte får lite 
oppmerksomhet i helsevesenet. 
Såpass lite at synsutredning og 
-rehabilitering ikke er en del av  
det nasjonale tilbudet slag- 
rammede får.

Ofte er det vanskelig å oppdage  
at synet er forandret, både for  
pasienten, de pårørende eller helse- 
personellet. 

– Redusert synsfunksjon øker 
blant annet risikoen for ulykker, 
depresjon, redusert livskvalitet og 
dårligere rehabilitering, noe som 
kan medføre store konsekvenser  
for den enkelte, forklarer Inga Britt 
Kjellevold Haugen, forskningssjef 
i Norges Blindeforbund.

Hjerneslag betyr at man har fått 
en forstyrrelse i blodtilførselen til 

Forsker på oversett problem
Nå skal synsforstyrrelser 
etter hjerneslag frem i lyset.

Lagarbeid: Forsknings-
gruppen Norwegian 
Vision in Stroke 
(NorVIS) startet  
opp i oktober 2019.

Tekst: May Britt Haug Foto: Stian 
Sande, Universitetet i Sørøst-Norge

hjernen, vanligvis på grunn av blod-
propp eller hjerneblødning.  
I ettertid kan det oppstå problemer 
som at deler av synsfeltet blir borte, 
endrede øyebevegelser, dobbelt- 
syn, dårligere leseferdigheter eller 
svekket visuell gjenkjennelse.

Nå har 30 samarbeidspartnere  
i helse-, omsorgs- og opplærings- 
sektoren gått sammen for å sette 

slag og syn på dagsordenen. Blinde-
forbundet er med i det tverrfaglige 
nettverket, som har fått navnet 
NorVIS.

– Vi vil at synsfunksjon skal bli en 
strukturert del av diagnostiseringen, 
behandlingen og rehabiliteringen for 
alle som får hjerneslag, forteller 
Haugen om arbeidet som skal 
avsluttes 2024. l

PP-HYPROS-NO-0006 / FEB 2020

Hyprosan lindrer 
tørre øyne

Hjelper for tørre øyne1

Konserveringsfritt på flaske1

Kan brukes sammen med kontaktlinser1

HYPROSAN øyedråper, oppløsning (hypromellose 3,2 mg/ml). Indikasjoner: Hyprosan er en erstatning 
for naturlige tårer,  som fukter og smører øynene. Hyprosan øyedråper brukes  til å behandle  
symptomer på tørre øyne. Du må kontakte lege dersom du ikke føler deg bedre eller hvis du føler 
deg verre. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for noen av innholds-stoffene. Forsiktighetsregler/
advarsler: Øyedråpene kan orårsake  forbigående tåkesyn. Hvis dette skjer med deg, må du ikke 
kjøre bil eller bruke maskiner før synet er normalt igjen. Bivirkninger: Mindre vanlige; Lokal svie, 
smerter i øynene og tåkesyn. Pakningsstørrelse: Dryppefl aske, 1x10 ml og 3x10 ml.  Hyprosan skal 
ikke brukes til barn og ungdom under 18 år. Vennligst les pakningsvedlegget. Innehaver av markedsføringstillatelse: Santen Oy, 
Niittyhaankatu 20, 33720 Tammerfors, Finland. Kontakt (lokal representant): SantenPharma AB, Evenemangsgatan 31 A, 169 79 
Solna, Sverige. Telefon: 08-444 75 60. E-post: info.no@santen.com. www.santen.no. www.torreoy.no.
1. Hyprosan SmPC 04.12.2017.

(hypromellose)

Hjelp  
til slag-  

rammede
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Alt om syn   

kryssord

Slik gjør du:
Setningen i den gule rammen i kryssordet er 
løsningen på vår oppgave. Send på mail til 
altomsyn@blindeforbundet.no eller på et 
postkort til Norges Blindeforbund, Att: Alt om 
syn, postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. 
Svarfrist: 15. januar 2021. 

VINN lue og skjerf!
Vi trekker to vinnere 
som får enten en lue 
eller et skjerf. Begge  
i 100 % kashmir fra 
Norges Blindeforbunds 
iCare-prosjekt. 
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E
gentlig raser hele verden 
sammen. For de drømmene 
og planene du har lagt, blir 
det ingenting av. Livet 

forandrer seg totalt på ett sekund …
Karoline Storelv Hansen (25) 

beskriver øyeblikket hun fikk vite at 
hennes tre måneder gamle sønn var 
blind. Noen uker senere kom 
beskjeden om at Theo (3) er født 
med den alvorlige diagnosen 
septo-optisk dysplasi. Det vil si at 
synsnerven og strukturer i hjernens 
midtlinje ikke har utviklet seg som 
de skal. 

Diagnosen kom som et sjokk på 
Karoline og samboeren Daniel  
Theodorsen (28). 

Navigerer etter ekko
Tre år har gått siden den gang. Og 
det har vist seg at Theo klarer seg 
bra i hverdagen, selv uten syn. Han 
går i barnehage og stortrives. 

– Hørselen hans er ekstremt god. 
Han kjenner igjen stemmen til de 
andre barnas foreldre, og vet hvem 
av de ansatte som nærmer seg bare 
ved å lytte til skrittlyden. Han hører 
til og med hvem som klapper og 
hvem som ikke gjør det, når han har 
gjort seg fortjent til applaus, sier 
Daniel og stryker sønnen over håret. 

Theo fikk hvit stokk før han fylte 
året. Til å begynne med var den et 
leketøy. Men nå bruker han den 
aktivt. Både når han beveger seg 
rundt, og når han skal lete  
etter ting.

Treåringen har ingen problemer 
med å navigere rundt der han er 
kjent. På egen hånd har han lært 
seg å bruke lyder og ekko for finne 
ut hvor han befinner seg. Det er 
imponerende å se hvor lett han 
beveger seg rundt i en verden han 
aldri har sett.

Anfall som nyfødt
Karoline og Daniel er begge fag- 
utdannede ambulansearbeidere og 
traff hverandre på jobb. Da sønnen 
ble født, skjønte de raskt av noe var 
galt. 

– Dagen etter fødselen fikk han et 
slags anfall i armene mine på grunn 
av lavt blodsukker og lav kropps-
temperatur, forteller Karoline.

Foreldrene mistenkte etterhvert at 
noe var galt med sønnens øyne. Han 
virket flakkende i blikket, uten tegn 
til å ville ha blikkkontakt. Helse-
søster reagerte også, men det ble 
antydet at Theo kunne være nærsynt 
eller langsynt. Så sendte hun ham 
videre til flere undersøkelser.

Finner vei
Sjarmøren Theo fra Tromsø beveger seg lett rundt i en verden han aldri har sett. 

Velger åpenhet: Her er Theo på fanget til 
mamma Karoline Storelv Hansen og pappa 
Daniel Theodorsen. Han er født med 
septo-optisk dysplasi, en sykdom der deler 
av hjernen er underutviklet. Theo er hardest 
rammet på synsnervene. Han har også 
hormonsvikt og en sjelden stoffskiftesykdom. 

Tekst og foto: Svend Aage Madsen 

Full fart: Theo trives i barnehagen. 
Han er aktiv med den hvite stokken, 
som kan brukes både som støtte når 
han går og til å lete etter ting. 

Pasient: Theo har vært på utallige 
sykehusundersøkelser siden han ble 
født.

 

ved hjelp av hørselen

Theo (3) ble født med sjelden diagnose
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– Theo grep aldri etter lekene sine 
hvis de var utenfor rekkevidde. Og 
fikk han først tak i dem, foregikk 
leken helt opp i ansiktet hans, 
minnes Daniel.

Det var tøft å få beskjeden om 
sønnens sykdom. 

– Daniel og jeg reagerte svært 
forskjellig. Han er rolig, og sikker på 
at alt går bra. Jeg har en tendens til 
å krisemaksimere. Jeg hadde jo 
overbevist meg selv om at han 
hadde synsproblemer som enkelt 
lot seg ordne med et par briller.

Livsviktige medisiner
I Norge fødes det i gjennomsnitt 
fem barn med septo-optisk dysplasi 
hvert år. Få er likevel så hardt 
rammet som Theo. Sykdommen 
fører til hypofysesvikt, det vil si 
manglende utskillelse av hormoner. 
Derfor får Tromsø-gutten i dag 
tilført hormoner for å vokse i takt 
med andre barn, for å kjenne på 
sultfølelse og for å holde på væske. 
Uten tilførsel av kortison dør han. 
Han har i tillegg en arvelig stoff- 
skiftesykdom.

Forventningsfull: Theo hilste på lille-
bror, den gang han var inni magen til 
mamma. 

Søsken: I vår ble familien 
utvidet med lillebror Noah. 
– Det var en lettelse at alt 
er normalt med minste-
mann, sier Karoline. 

Theos mangel på syn, er bare en 
av mange komplikasjoner dia- 
gnosen fører til. Han har alltid slitt 
med matinntaket og som ettåring 
fikk han operert inn en knapp på 
magen, der han fikk innsprøytet fast 
føde. Følgen var at han kastet opp 
opptil 15 ganger om dagen. 

Vendepunktet kom den dagen han 
fikk økologisk barnemat. Knappen 
på magen er fortsatt der, men den 
er bare i bruk når han skal få 
medisiner som smaker vondt.

– Det eneste han ikke liker, er 
sprøyten med veksthormoner. Han 
setter i et hyl allerede når han hører 
at vi tar hetten av sprøytepennen. 
Men her er det ingen bønn. Dette er 
et hormon han er helt avhengig av 
hvis kroppen hans skal vokse 
normalt, sier Daniel.

En ny tid
Nylig flyttet familien inn i nytt hus  
i Eidkjosen på Kvaløya utenfor 
Tromsø. Et hus som er bygget og 

spesialtilpasset en som ikke ser.  
Og i mars ble Theo stolt storebror til 
lille Noah (7 md). 

Karoline er et engasjert medlem 
av Snapchat-gruppen «Løve- 
mammaene». De bruker sosiale 
medier til å spre kunnskap om livet 
med et alvorlig sykt barn og jobber 
for forbedring av hjelpeapparatet.

– Åpenhet er med på å skape 
aksept for at folk er annerledes. Det 
har gitt oss kontakt med foreldre til 
barn med samme diagnose. For slik 
Theos situasjon er i dag, er vi klar 
over at ting ikke kan bli bedre, 
samtidig som ting også kan utvikle 
seg i negativ retning. Sjansen for at 
han utvikler epilepsi og en eller 
annen form for autisme, er stor.

Det er mange usikkerhets- 
momenter rundt sykdommen, og 
ingen vet hvordan Theos liv vil bli. 
Foreldrene prøver å ta én dag av 
gangen og gleder seg over alle 
fremskritt – som at han nå spiser 
selv.

– Jeg liker grøt med syltetøy.  
Og sjokolade! fastslår treåringen 
fornøyd. l

Stolt  
storebror

Visste du at riktige 
briller vil bidra til et mer 
behagelig syn uten at du 
blir like trett i øynene?

Vi gir deg alltid 

30% 
på brille nr. 2

Interoptik
har Norges

mest fornøyde
optikerkunder

Bruker du progressive briller, trenger du ofte en 
lesebrille i tillegg som gir større synsfelt når du skal 
lese. Eller kanskje du bare har lyst på to ulike briller 
- en til hverdag og en til fest? 
Hos Interoptik fi nner du et bredt utvalg kjente 
merkevarer og merker som ikke alle andre har. Våre 
Brillestylister fi nner brillene som kler og passer deg 
best. Kom innom for en titt - kan hende du får lyst 
på mer enn ett par.

Tilbudet gjelder ved kjøp av komplett brille, solbriller med styrke og vanlige solbriller. 
Tilbudet er personlig og du får 30 % rabatt på den rimeligste brillen.

Interoptik best av fi re optikerkjeder i Norsk Kundebarometer 2020. Et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI. www.kundebarometer.com




