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Et blad til deg fra Norges Blindeforbund

NEGLISJERT TEMA:

Synsvansker
etter hjerneskader

Ny førerhundskole:

Et godt hjem
for 50 hunder
Forfatter Frid Ingulstad:

– Synstapet
er en sorg
VINN flotte premier!

Kos deg med kryssord

KAMPSAK

Tar grep mot
elsparkesykler

TEST DEG SELV!
• Trøtt eller sliten?
• Dårlig tålmodighet
og konsentrasjon?
• Svekket hukommelse?
• Vektøkning?
• Ofte syk?
• Hodepine?
Søvnen er viktig for
kroppens hvile og for den
fysiske og psykiske helsen.
Melissa Dream™ inneholder
sitronmelisse som bidrar til
en normal og rolig søvn.
Hvis du kjenner deg igjen
i en eller flere av punktene
over kan du ha nytte av å
prøve Melissa Dream™

Nå sover jeg godt
hele natten
Borghild, som så mange andre, hadde problemer med å
balansere mellom sitt høye energinivå og den dype, gode
søvnen, som er alfa omega for å restituere seg. Nå har hun fått
naturlig hjelp til å komme inn et et sunt og fast søvnmønster.
For noen år siden flyttet
jeg og min mann til
Collioure i Sør-Frankrike.
Jeg har fortsatt en
travel agenda, men
arbeidsoppgavene er
byttet ut med golf, bridge,
maling og liknende
aktiviteter.
- Til tross for at jeg ikke
lenger trengte å spekulere
over arbeidsrelaterte
oppgaver, fikk jeg
problemer med å slappe
av. Ved sengetid lå jeg
og lurte på alt mellom
himmel og jord, men å
sove - det klarte jeg ikke.

Jeg fikk besøk av en god
venn, og over lunsj fortalte
jeg om søvnproblemene
mine. Vi diskuterte
viktigheten av god søvn
for å fungere i hverdagen.
Han anbefalte meg å
prøve noen tabletter som
han selv brukte for å sove.
Jeg startet neste dag, og
det varte ikke lenge før
jeg merket den samme
positive effekten.
- Nå sovner jeg så snart
jeg legger fra meg boka på
nattbordet. Jeg har prøvd
flere liknende produkter
gjennom årene, men

det er først med Melissa
Dream at jeg opplever at
jeg virkelig kan slappe av
og sove godt, sier hun.

Bestill Melissa Dream™
i dag og få den hjem i
postkassen

Det aktive livet kan
fortsette for Borghild, og
den store forskjellen er
at hun nå føler seg frisk
når hun står opp, og ikke
minst trøtt om kvelden
når hun skal sove. - Dette
gir meg faktisk ytterligere
energi, sier hun.

Bestill på newnordic.no
eller 69 25 73 00
Spar 20% på
abonnement

Melissa Dream™
kan kjøpes direkte på
newnordic.no eller der
du handler helsekost.

Fås også der du
kjøper helsekost.
Kundeservice: 69 25 73 00

www.newnordic.no

Online Store

Det er med
hjernen vi ser

V

isste du at en voksen
hjerne veier om lag
halvannen kilo? Da er det
ikke så rart at vi av og til
føler at vi er «tunge i hodet». Men
jammen skjer det mye «der oppe»
også. Hjernen er det organet som
gjør oss i stand til å sanse, tenke og
styre kroppens bevegelser. Hjernen
er også en mottakssentral for
sanseinformasjon som kommer
gjennom øynene. Det er hjernen
som tolker det vi opplever gjennom
synsinntrykkene. Da er det forståelig at skader i hodet har betydning
også for synet.
Over 60 prosent av dem som
rammes av hjerneslag, får problemer

med synet. Det vet ikke så mange.
Talevansker og lammelser i armer
og bein, er mer kjent. Blindeforbundet kommer i kontakt med
mange som har fått tomme flekker
i synsfeltet, ser dobbelt eller har
dårlig samsyn etter å ha fått
hjerneslag eller andre hodeskader.
I bladet denne gangen kan du lese
om Paal, som fire dager etter
slaget ikke så vannglasset som
datteren rakte han. Da var det
bare å ringe legen!
Så, om du eller noen du kjenner
har hatt hjerneslag eller slått hodet,
sørg for å få tatt en synsundersøkelse og be om oppfølging fra Blindeforbundet hvis synet er rammet!
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Populær dame: Frid Ingulstad
får like mange ivrige brev og
telefoner den dag i dag som
da hun var mestselgende
forfatter på midten av 2000tallet. – Jeg er så glad de er
ivrige og vil ha flere bøker.

Frid Ingulstad (86) føler sorg over synsproblemene:

– Jeg har det godt
når jeg skriver
I over 60 år har Frid Ingulstad fortalt om andres liv gjennom historisk fakta
og livlig fantasi. Her er Frids egen historie. Om tapet av en datter,
det å miste synet og å brenne for det skrevne ord.
Tekst: May Britt Haug Foto: Hilde Greve Mo
4

Alt om syn

Et langt og rikt
forfatterskap
Frid Ingulstad skrev sin første bok bare 22 år
gammel, den ble aldri utgitt. Først utgitte bok
kom i 1965 med tittelen «Hva livet gir deg,
Camilla». Siden har hun solgt millioner av eksemplarer av seriene Kongsdøtrene, Ildkorset, Ingebjørg Olavsdatter og Sønnavind. Og
hun har ikke tenk å gi seg med det første.
Hjem, kjære hjem: Frid bor i huset
som hun vokste opp i.

H

vert liv har sin historie.
Her, i det store gule huset
på Oslos beste østkant,
med kanskje den beste
utsikten over Oslofjorden, blir nye
historier fra tidligere tider skapt.
Rundt huset som har stått her i over
100 år, ligger den frodige hagen,
med plommetrær som bugner
denne sensommeren. Her har Frid
løpt og lekt som barn. Her starter
hennes historie.
Frid var yngst av en søskenflokk
på fire. Far var utdannet teolog,
men jobbet som lærer. Mor var
hjemmeværende slik mødre ofte var
på den tiden. Det var et raust hjem.
Frids tante var lærer ved Ila skole i

byens arbeiderstrøk. Det hendte
hun tok med seg elever hjem til
Nordstrand. Barn på Frids egen
alder, som kom fra familier med
ytterst lite å rutte med. Så lite at det
ikke var råd til matpakke til skoledagen en gang. Hos Frid fikk de leke
og spise seg mette.
– Vi hadde alt, til og med lekestue, og de hadde ingenting. Jeg
synes det var flaut, forteller hun
oppriktig.
Denne følelsen av urettferdighet og
innblikk i samfunnsforskjeller har
kanskje vært med på å skape grunnlaget for skildringene hennes. Beskrivelser av enkeltpersoner og familiers
liv gjennom historiene der Elise i

«Sønnavind» og Ingebjørg Olavsdatter i serien med samme navn, er
to av de mest kjente karakterene. I
tillegg til fantasi og god innlevelsesevne har skriveferdighetene vært
der hele livet. Som barn elsket hun å
dikte eventyr, og Frid var bare 22 år
da hun skrev sin første bok.
Et større synstap
Inne i stuen i det store, gule huset
har fars skrivepult hedersplass.
Flyttet ut fra hans kontor hvor han
satt og rettet skoleoppgaver. Dette
er Frids kontor i dag. Før var det
kulepenn og blokk som gjaldt, nå er
det skjerm og tastatur.
Foran pc-en lar hun fantasien løpe.
Alt om syn
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– Jeg lever og ånder for skrivingen. Da har jeg det godt! Da kan
jeg fortrenge nesten alt.
Tidligere sto høye stabler med
historiebøker på hennes nattbord,
for Frid har alltid slukt alt som har
med historier å gjøre. Årstall, politiske hendelser, klesstil, arkitektur,
tenkemåte – menneskesinnet fra
adel eller fattigfolk, for i bøkene
hennes måtte bakteppet være
historisk korrekt. Interessen er der
fortsatt, men hun klarer ikke lenger
å lese bøkene. Bokstavene synes
ikke så godt lenger, de vrir og
bukter seg rett og slett.
I et drøyt år har Frid måttet lære
seg å leve med et større synstap
med både aldersrelatert macula
degenerasjon (AMD) og utfordringer etter en grå stær-operasjon.
Hun legger ikke skjul på at hun
kjenner på en sorg over å ha fått
dårlig syn. Til tross for dette sitter
hun daglig foran pc-en og skriver.
– Enten så staver jeg meg frem
med forstørrelsesglass – det går
smått, og jeg er veldig utålmodig,
sier hun og ler. – Eller så har jeg en
veldig snill mann som leser for meg.
Dette har kommet så plutselig. Jeg
savner å bla i bøker, drive med research, det er rett og slett en sorg.
Det kom ikke gratis
Skrivelivet kan være intenst. Hun
har sittet ved pc-en 8–10 timer hver
dag, lørdager og søndager og til og
med når hun skulle ha nytt rolige
feriedager.
– Da barna var små og de badet og
koste seg, satt jeg og skrev. Jeg
hadde et veldig behov for å skrive
om det stedet hvor vi var, få inntryk-

kene ned på papiret. Etter hvert ble
dette til bøker, forteller Frid som
jobbet som radiotelegrafist og flyvertinne før hun ble forfatter på heltid.
Det er ikke unaturlig at egne
tanker, følelser og smak påvirker
det som skrives av en forfatter. Frid
bestemmer aldri noe på forhånd.
Hun setter seg godt til rette på
kontoret, repeterer det hun skrev i
går og så lar hun tankene og fantasien gjøre sitt. Hun går ikke rundt
og filosoferer over hva hun skal
skrive om i dag eller i morgen. Det
blir en forstyrrelse, mener hun.
Frid er dedikert til skrivingen den
dag i dag, men er ikke like oppslukt
som før i tiden. På kontoret er det
fantasien som gjelder, og når hun
går ut derfra og lukker døren, er det
familielivet som gjelder.
Hun har latt seg inspirere av
Norgeshistorien, og skriver om
dette, og erfarer at leserne setter
stor pris på korrektheten.
– Jeg er veldig opptatt av at det
skal være historisk korrekt, sier hun
bestemt. – Jeg mener vi kan lære av
historien for å forstå den tiden vi
selv lever i.
Det er Frids ektemann, Arnulf,
som skal ha all ære for at hus og
hage er like velstelt i dag som da
Frid var barn. Og kanskje er det
barnebarnet, som nå er 25, som har
holdt dem unge og spreke, har Frid
uttalt. Da gutten mistet begge foreldrene i sykdom ble mormor og
morfar også fosterforeldrene hans.
– Jeg hadde lovet datteren min at
jeg skulle ta vare på han, så det var
en selvfølge. I dag er jeg glad for at
jeg har klart det. Det hjalp meg
også i sorgen over min datters bort-

«Jeg savner å bla i bøker
og drive med research. Det
er rett og slett en sorg.»
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Aldersrelatert
macula
degenerasjon
(AMD)
er den vanligste årsaken til
sterk synshemning hos personer over 50 år. Mer enn hver 10.
person over 70 år i Norge mister lesesynet av AMD.
Det er to typer AMD, tørr og våt,
den tørre er den vanligste.
Tørr AMD merkes ved dårligere
skarpsyn og fargesyn, og at det
tar lengre tid før synet normaliseres etter sterk belysning. Det
kan også være tomme flekker
i det sentrale synsfeltet. 10
prosent av de tørre tilfellene
går over i den våte.
Våt AMD kjennetegnes ved
symptomene for tørr AMD, og
i tillegg oppleves gjerne rette
linjer og kanter som krokete
eller bølgete.
Kilde: Norges Blindeforbund
gang å måtte ta vare på et lite barn.
Frid har fortalt sin egen historie
til oss. Og til leserne har hun
fortalt historien om menneskers
liv og læren gjennom hele 250
bøker. Fortsatt skriver hun på
serien «Sønnavind». Leserne får
ikke nok av Elise, livet langs
Akerselva og fabrikkarbeidernes
kår. Første bok kom ut i 2005. Bok
111 kommer til salg på tampen av
året, men Frid ligger selvfølgelig
i forkant og er godt i gang med
bok 114.
– Ikke spør meg hvordan det går,
eller hvor mange bøker det blir,
jeg bare skriver, sier Frid med glimt
i øyet. l

Fantasi og fakta på en gang:
Frid Ingulstad er opptatt av at
de historiske hendelsene i
hennes romaner skal være så
korrekt som mulig. – Å identifisere seg med personene gjør
at det blir mer levende å lære
seg historien, forteller hun.

Les Frids
spesialskrevne
novelle til Alt om
syns lesere på
neste side!
Alt om syn
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Spesialskrevet novelle

De blå

blomstene
D

Norsk historie preger
Frid Ingulstads forfatterskap. Her er handlingen
lagt til middelalderen.
Skildringene av naturen
er slik Frid selv ser og
opplever omgivelsene.

Av Frid Ingulstad

et var sommeren 1298.
Broder Benjamin stanset
og ble stående og se seg
om. Alt var så forunderlig
vakkert! Gresset var grønnere enn
han noen gang hadde sett det, og
bjerkestammene sto som kritthvite
søyler overhengt med gulgrønt slør.
Det grønne, friske gresset var
oversådd med bitte små, blå blomster, og selv om han visste at det
bare var han selv som kunne se
dem, var det et vakkert syn.
Det måtte ha noe med øynene
hans å gjøre. Synet ble stadig dårligere, bokstavene ble mer og mer
utydelige og hektet seg i hverandre.
Nå håpet han bare at han rakk å
skrive ferdig boken for abbeden, før
det ble umulig for ham å lese
bokstaver.
Det var derfor han var her. På pilegrimsferd til Nidaros.
«En blind mann hadde fått synet
tilbake,» hadde broder Thorleif
fortalt. «Det skjedde etter kongens
død på Stiklestad for snart 300 år
siden, og det har skjedd siden.»
Benjamin så seg rundt igjen.
Forsøkte å innprente hver detalj i
hukommelsen som om det var siste
gang han så det. Han var heldig som
hadde fått oppleve å se. Ikke alle
gjorde det.
Han visste at han skulle klare å
trylle det han hadde sett frem igjen
for sitt indre blikk. I hvert fall nesten
så godt som virkeligheten. Men
først ville han håpe på et mirakel.
8
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I dag skulle det skje, det han så
lenge hadde håpet på å få oppleve.
I dag ville han nå frem til Nidaros og
få se den praktfulle katedralen med
egne øyne. Allerede nå så han
kaupangen ligge der så fredelig i
sommersolen mens elven Nid
slynget seg som en skinnende blank
stålorm mellom grønne gressletter.
Og der lå Kristkirk! Den ruvet over
kaupangen som et byggverk fra en
høyere og bedre verden. «Et flottere
byggverk finnes ikke i hele kristenheten!» hadde abbeden sagt.
I dag skulle det skje. I dag skulle
han vandre oppover midtgangen i
verdens vakreste katedral, knele
ved hellig Olavs grav og be om å få
sitt inderlige ønske oppfylt.
Nå var han der. Han trakk pusten
dypt inn og tok første skritt inn i den
mektige katedralen.
«Guds ånd må ha vært i kirkens
byggherre», hadde abbeden sagt.
Over ham hvelvet taket seg like
høyt og uoppnåelig som himmelen
selv. Søylene sto som ranke bjerkestammer, og inn gjennom de
fargede glassrutene trengte solstrålene seg som lyset fra et annet rike.
Et øyeblikk ble han overveldet av
det han så, deretter begynte han
langsomt å bevege seg oppover
kirkeskipet. Det føltes uvirkelig,
som om han befant seg i en drøm...
Og der fremme så han det;
innenfor søylekransen, skinnende
blankt, skrinet med hellig Olavs
legeme!

Noe svimlende stort fylte brystet
hans da han stanset utenfor grindverket, knelte ned, bøyde hodet og
foldet hendene i en inderlig og
dypfølt bønn til Herren.
Han ba ikke om å få hele synet
tilbake, så fordringsfull gikk det ikke
an å være, men han ba om å få slippe
å bli helt blind. Det fikk ikke hjelpe at
han ikke greide å lese lenger, selv om
det var et stort savn, bare han kunne
klare å skrive … Det gjorde ikke noe
at bilderammer var blitt bulkete, at
gresslettene var fylt av blomster som
ikke eksisterte og at det stadig
blinket et sterkt lys i venstre øye og
gled en mørk skygge foran det høyre,
bare han kunne klare å skrive …!
Han følte seg forunderlig rolig og
tilfreds da han gikk langsomt ut av
kirken igjen. Han visste med
sikkerhet at Herren ville høre ham.
Det var ikke sikkert at Han ville la
ham få sitt ønske oppfylt, men da
var det i tilfelle fordi Han hadde en
annen plan for ham.
Ennå kunne han se det grønne
gresset, og i tankene kunne han mane
frem synet av broder Edgars sjelfulle
ansikt og abbedens lune smil.
Hva som enn skjedde, var det en
mening med det. Og skulle også de
blå blomstene bli borte, skulle han
klare å se dem for seg, nesten like
tydelig som nå.
Han løftet blikket opp mot den
klare, blå himmelen. «Takk, Gud, for
at jeg fikk oppleve dette! Og takk for
alt jeg har fått lov til å se.» l

Hjelp pasientene dine til
å føle seg ustoppelige
hver dag med

LANGVARIG
LINDRING
AV TØRRE
ØYNE
1-3

• UTEN
KONSERVERINGSMIDDEL
• FORHØYET OKULÆR
RE-EPITELIALISERING 4*
• 2X STØRRE
FUKTIGHETSBEVARING1**

Anbefal Systane® HYDRATION komfortøyedråper
UTEN KONSERVERINGSMIDDEL***

2 DROPS. 1 UNSTOPPABLE YOU.
* Vs. Optive Fusion^, Vismed^, Thealoz Duo^, Hyabak^, Hylo-Comod^
^ Trademarks are the property of their respective owners.
** HA og HP-Guar for dobbelt så god fuktighetsbeskyttelse sammenlignet med HA alene.
*** Se bruksanvisningen for fullstendig informasjon om anvendelse, forsiktighetsregler, advarsler og kontraindikasjoner.
Referanser: 1. Rangarajan R, Kraybill B, Ogundele A, Ketelson H. Effects of a hyaluronic acid/hydroxypropyl guar artificial tear solution on protection, recovery, and lubricity in models of
corneal epithelium. J Ocul Pharmacol Ther. 2015;31(8):491-497. 2. Davitt WF, Bloomenstein M, Christensen M, Martin AE. Efficacy in patients with dry eye after treatment with a new lubricant
eye drop formulation. J Ocul Pharmacol Ther. 2010;26(4):347-353. 3. Rolando M, Autori S, Badino F, Barabino S. Protecting the ocular surface and improving the quality of life of dry eye
patients: a study of the efficacy of an HP-guar containing ocular lubricant in a population of dry eye patients. J Ocul Pharmacol Ther. 2009;25(3):271-278. 4. Ogundele A, Kao W, Carlson E.
Impact of Hyaluronic Acid Containing Artificial Tear Products on Re-epithelialization in an In Vivo Corneal Wound Model. Poster presented at: 8th International Conference on the Tear Film
& Ocular Surface; September 7-10, 2016; Montpellier, France.
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Slik startet det hele:
Kong Olav gir førerhunden Vekko honnør
for dyktighet, og selvsagt er eieren Per
Andersen stolt. Aftenpostens morgenutgave,
fredag 26. mars 1971.
– Ringen er på en måte
sluttet, sa assisterende
generalsekretær
Karsten Aak da første
spadetak ble tatt i 2020,
og siktet til førerhundskolens historie som
startet i denne delen
av Viken tidlig på
1970-tallet.

Blindeforbundets nye førerhundskole

Et anlegg
i verdensklasse

For ett år siden sto fire menn med hver sin spade på jorde i Ås.
Anledningen var byggestart for Norges Blindeforbunds nye førerhundskole.
Om ikke mange ukene er det hele klart for å tas i bruk.
Tekst: Blindeforbundet Foto: Oddbjørn Monsen, Aftenposten/NTB, aase.no, Norges Blindeforbund

D

et nye kennel- og treningsanlegget på 1200 kvadrat
skal trene de gode hjelperne til å klare jobben
sin med glans.
Rundt 50 hunder vil få plass
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i anlegget. Det blir valpeavdeling
med fødestue. Samtlige rom får
luftegårder, og det planlegges
50 løpegårder og to mål med
treningsbane.
Førerhundskolen er tilknyttet

fagmiljøene Norges Miljø og
Biovitenskapelig Universitet
(NMBU) og Norges Veterinærhøyskole.
Hunder og trenere skal være
på plass fra nyttår. l

Første spadetak
Stor jubel da det første spadetaket ble tatt 2. november
2020. Fra venstre: Blindeforbundets leder Terje André
Olsen, Lars Atle Holm, direktør hos NMBU,
(daværende) generalsekretær Karsten Aak, og
ordfører Ås kommune Ola Nordal, samt prosjektleder
Knut Fr. Blütecher fra Blindeforbundet.

Bygg reis deg
Under hele prosessen har man via blindeforbundet.no og et web-kamera
kunnet følge byggets utvikling og se det reise seg til nye høyder.

Fra valp til førerhund
Grunnstein på plass

Bygget skal ta imot valper og trene hundene til gode førerhunder de skal
bli. Det er plass til rundt 40 førerhunder og 10 servicehunder.

23. juni 2021 besøkte arbeids- og sosialminister
Torbjørn Røe Isaksen byggeplassen og la ned
grunnsteinen til det 1200 kvadratmeter store
anlegget. I sin tale trakk Røe Isaksen fram plasseringen av anlegget.
– Jeg synes det er flott at dette bygget er akkurat
her i Ås, og nabo til Norges miljø- og biovitenskapelige
universitet og Veterinærinstituttet. Da er dere jo tett på
Norges beste miljø for dyrehold, avl og bioteknologi.

Lavt klimaavtrykk
For Blindeforbundet er det viktig med et så lavt
klimaavtrykk som mulig. Selve konstruksjonen er
i hovedsak treverk, og ca. 40 prosent av bygget er
bygget etter våtromstandard. Det er satt inn 12 store
vinduer som er gjenbruk fra et annet byggeprosjekt.
Vinduene viste seg å være feilbestilt, og sto i fare for
å bli destruert. Nå er de på plass i Ås. Prosjektleder
Elise Geirdal Strandos (til venstre) og
bærekraftsrådgiver Julie Lyslo Skullestad fra
entreprenør Aase AS viser stolt fram et av
ombruksvinduene.
Alt om syn
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Bertha (86) ventet lenge på Ursus

Førerhund

for første gang
86 år gamle Bertha Berg har hatt hund i alle år.
Da synes sviktet, ble det ekstra viktig.
Tekst: Hanne Kathrine Bratholt og Tone Aalborg Foto: Andrea Christiansen

F

ørerhund er ett av de beste
hjelpemidlene en svaksynt
eller blind kan få. Bertha
Berg (86) fra Stabekk er en
aktiv dame, og har stor glede av
førerhunden sin, den tre år gamle
labradoren Ursus.
– Vi går mye på tur, jeg er en
person som må ut! Det er tur om
morgenen, så en lengre tur midt på
dagen, så ut igjen i 18-19-tiden og
så en tur senere på kvelden. Det blir
fire ganger om dagen. Jeg har bodd
på Stabekk siden 1975, så jeg er
godt kjent i området her, men måtte
lage faste runder til førerhunden
kom, så de går vi nå. I dag har vi
gått over åsen, forteller Bertha.

– En hund skal ha det godt. Ursus
er en ordentlig kosegutt. Jeg er redd
jeg skjemmer ham litt bort.
Bertha er svært takknemlig for
tildelingen av førerhund, og synes
det er en interessant ny erfaring i
lys av sitt vanlige hundehold
gjennom alle år.

Veldig til hjelp
Mange synshemmede med førerhund opplever å få økt livskvalitet
og mulighet til å leve et mer selvstendig liv. Hunden leder dem
utenom hindringer, markerer
fortauskanter og trapper, og finner
dører, stoler eller et mistet nøkkelknippe. I tillegg til de praktiske
tingene hunden hjelper til med, er
den også en god venn.
Ursus er med Bertha overalt.
I tillegg til turene ut i friluft, er han
med og handler. Og hver onsdag
spiser de middag på seniorsenteret.

– Han er veldig til hjelp. Han går
pent i sele ved siden av meg. Jeg må
stole på ham, spesielt når jeg er ute
i mørket. Ursus kom i grevens tid.
Synet ble bare dårligere og dårligere, og nå ser jeg så lite.

12

Alt om syn

«Ursus kom
i grevens tid.
Synet ble
dårligere og
dårligere.»

Søkte mange ganger
Bertha fikk påvist øyesykdommen
grønn stær i 1995. Hun ble operert
med en gang, og det gikk bra lenge
før synet begynte å bli dårligere
igjen for 7–8 år siden.
– Jeg fikk god oppfølging på
Ullevål, og beholdt synet så lenge

Samkjørte: Bertha Berg
og førerhunden Ursus
ble et team i fjor høst.
– Vi trente i tre uker, og
så var Ursus min – eller,
jeg har ham til låns,
sier Bertha.

som mulig. All ære til dem,
sier Bertha, som selv har
jobbet på Ullevål som sykepleier, jordmor, lærer og
leder for jordmorskolen før
hun ble pensjonist.
Hun beskriver sitt nåværende syn som tåkeheimen.
– Snø er veldig vanskelig.
Konturene blir borte.
Heldigvis hører jeg godt!
Hundevante Bertha kjente
godt til førerhund-ordningen
via sitt medlemsskap i Blindeforbundet, og tenkte tidlig
at førerhund muligens kunne
være noe for henne. Hun
måtte imidlertid vente flere
år, og søkte mange ganger før
hun fikk muligheten høsten
2020.
– Det ordnet seg heldigvis til
slutt, sier Bertha. l

Hvem kan få
førerhund?
Du må enten ha en synsstyrke på 3/60
(0.05) eller dårligere etter korreksjon med
vanlig brilleglass eller innskrenkninger i
synsfeltet. Andre forhold som kan spille inn
er varierende syn på grunn av nedsatt mørkesyn, nedsatt kontrastsyn og redusert tilpassing til skiftende lysforhold, som kan
oppstå ved enkelte øyesykdommer.
Din helsetilstand må være god nok til at du
kan gå tur med hunden hver dag. Du må
kunne bruke og stelle hunden på en tilfredsstillende måte. Hundeholdet må ikke medføre helsemessige problemer, for eksempel
allergi, for personer i dine nære omgivelser.
Og hvis du er i arbeid eller under utdanning
er det en forutsetning at hunden kan være
med på arbeidsplassen eller skolen.
Har du spørsmål om førerhund? Kontakt
Blindeforbundet, info@blindeforbundet.no

Alt om syn
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Engasjert
tv-kokk

Matmerking er viktig:
Wenche Andersen støtter
Blindeforbundets
Uleselig-kampanje.
14
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Wenche Andersen ønsker seg bedre merking av matvarer

– Bransjen har
en jobb å gjøre
God morgen Norge-kokk Wenche Andersen
leser alltid innholdsfortegnelsen på matvarene
før hun kjøper noe. Hvis det lar seg gjøre da!
Tekst: Thea Bårdsdatter Foslie Foto: TV 2/Espen Solli og matprat.no

J

eg er helt avhengig av briller, og
selv med briller er det noen
ganger så dårlig merket at jeg
blir helt forskrekket over at vi
ikke har kommet lenger, svarer
Wenche på spørsmålet om hvordan
hun synes lesbarheten på matvarer
og andre produkter er.
Tv-kokken, som er over gjennomsnittlig interessert i mat, leser alltid
innholdsfortegnelsen nøye før hun
kjøper noe. Dessverre er det ikke
alltid det lar seg gjøre, ettersom
merkingen av produktene ofte er
helt uleselig.
– Jeg er opptatt av at produkter
inneholder det de sier at de gjør, og
hvilke tilsetningsstoffer som er i. For
meg er det for eksempel viktig at
hovedingrediensen i fiskekaker er
fisk. Hvis det ikke er det, lager jeg
det heller fra bunnen av, sier Wenche.
2 av 5 sliter
Hun har ved flere anledninger latt
være å kjøpe produkter i butikken,
fordi hun ikke har klart å lese hva
som står i innholdsfortegnelsen.
Og dette er hun slett ikke alene om.
Ifølge en undersøkelse sier nemlig
2 av 5 nordmenn at de syns det er

vanskelig å lese produktinformasjon
og datostempling på mat og drikke.
88 prosent av disse igjen, nærmere
1,9 millioner mennesker, har latt
være å kjøpe varen på grunn av det.
Dette overrasker ikke Wenche.
– Folk ønsker å vite hva maten
deres inneholder, og hva holdbarhetsdatoen er. Dette er jo spesielt
viktig ved ferskvare. Skal du kjøpe
en pakke kjøttdeig eller liknende
så vil du jo vite hvor gammel den er.
Og her mener hun produsentene
må ta ansvar.
– Det er spesielt datostemplingen
som ofte er så svak at man står lenge
og lurer på hva som står der. Trykksverten er for dårlig og tallene for små.
Ofte får man heller ikke hele tall, men
streker som er satt sammen for å se ut
som tall. Jeg må ærlig innrømme at jeg
irriterer meg over det. Jeg trodde vi var
kommet lengre. Nei, her har bransjen
en jobb å gjøre, oppfordrer hun.
Bruker luktesansen
Wenche har vært å se på kjøkkenet
på God morgen Norge helt siden
1994. Hun bruker også andre
sanser for å sikre seg at maten er
god.

Uleselig
Blindeforbundets kampanje
Uleselig tar et oppgjør med
nettopp uleselig skrift på matvarer, produkter og annet.
Kommer du over noe som er
fullstendig uleselig, ta gjerne
et bilde av det og del på vår
Facebook-side: Uleselig.
Du kan også legge det ut på
instagram med #uleselig og
@uleselig, eller sende det til
uleselig@blindeforbundet.no.

– Jeg lukter alltid. Jeg lukter på alt
og har gjort det fra jeg var liten. Folk
må lære seg å bruke luktesansen.
Hun trekker frem kjøttdeig som
et eksempel på mat folk ofte tror har
blitt for gammel, fordi det kan lukte
vondt når man åpner pakningen.
– Men slik er det ikke nødvendigvis.
Man må lufte ut trykket i pakken og la
den stå åpen en liten stund, før man
kan lukte om kjøttet er bra eller om
det har blitt dårlig. Det er viktig å gi
maten en sjans og ikke bare kaste
den med en gang, oppfordrer hun
og kommer med et tips:
– Og så er det faktisk slik at hele
stykker kjøtt, spesielt av storfe,
som har gått ut på dato ofte er
bedre enn de ferske stykkene, fordi
de da er ekstra mørnet. l
Alt om syn
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Wenches høstfavoritt
Wenche Andersen foretrekker sesongbasert mat,
og på høstsesongen har hun en soleklar favoritt.
– Fårikål med ny, norsk kål og med kjøtt fra dyr som
har gått ute og hatt det bra. Som forbruker har vi et ansvar for å se etter merker som garanterer dyrevelferd.
Vi har et valg i butikken – vi må betale mer for det, men
det får vi igjen i kvalitet.
Her er Wenches oppskrift på fårikål:
• ca 1 kg lammekjøtt/årekjøtt med ben i serveringsbiter (nakke, bog, bryst, nyrestykke)
• ca 1 kg hodekål
• 2 ts salt
• ca 4 ts hel pepper
• 3 dl kokende vann

kasserolle. Start med kjøtt og avslutt med kål. Strø
salt og pepper mellom lagene.

Slik gjør du:
1. Del kålen i båter. Legg kjøtt og kål lagvis i en

3. Server fårikålen rykende varm på varme tallerkener.

2. Pepperkornene kan legges i en spesiell pepperholder eller i et kaffefilter som knytes igjen. Hell på kokende vann. Kok opp og la fårikålen trekke over svak
varme til kjøttet er mørt 1 1/2¬2 timer. Kjøtt fra sau
trenger lengre trekketid enn kjøtt fra lam.
Nykokte mandel- eller ringerikspoteter hører med.

Vitaminer til øynene dine
OPHTAMIN

Produsert
i Norge.

Ophtamin20 er et godt dokumentert vitamintilskudd, basert på
amerikansk forskning fra mai 2013.
Høyere næringsinnhold pr. tablett + mindre inntak = lavere kostnad
i forhold til tilsvarende produkter på markedet.
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 908 55 004.
Vi sender fraktfritt ved bestilling over kr 500,-.
Vitamin C

Næringsinformasjon pr. tablett:
125 mg 156% RI
Lutein
2,5 mg

Vitamin E

75 mg

625% RI

Zeaxanthin

0,5 mg

Sink

20 mg

200% RI

Kobber

0,50 mg

Pris
pr. tablett:

fra kr.

2,14

50% RI

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

Priser: 180 stk. kr. 448,- / 360 stk. kr. 799,720 stk. kr. 1539,- / 1440 stk. kr 2995,-

Ophtamin-serien har eksistert i 14 år og
er et av de mest brukte kosttilskuddene
på markedet.

Ophta AS · 908 55 004 · OPHTAMIN.NO

Ophtamin for
ditt syns skyld.
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Tema!

Synsvansker
etter hjerneslag og
andre hodeskader

Konsekvenser av hjerneskader kan variere i stor grad. Det mest
omtalte er tap av språk, lammelser og dårlig balanse.
Mindre kjent er problemer med synet.

S

Tekst: May Britt Haug Foto: NTB, Sunnaas sykehus

å mange som to av tre
personer får synsproblemer
etter hjerneslag. Også andre
typer hjerneskader kan gi
synsvansker, blant annet hjernesvulst
og skader etter traumer som bilulykke eller drukning. Tross dette er

det lite fokus på synet i opptreningsprosessen etter skaden.
Synsvansker kan bli svært dominerende i hverdagen. Man kan for
eksempel få synsfeltutfall, se uklart,
få dobbeltsyn eller oppleve veldig
skiftende syn gjennom dagen med

flimring og lysglimt. Andre igjen får
utfordringer med lyset og bli lyssky.
Som følge av dette kan man bli både
uvel, kvalm og sliten.
Nevropsykolog Ane G. Rogne ved
Sunnaas sykehus har erfart at synsvansker skaper mye frustrasjon og
Alt om syn
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Hvordan kan hjerne re
Lysskyhet

Ekspert: Nevropsykolog Ane
G. Rogne.

Synsvansker gir endret atferd:
«Det kan lett misforstås som
latskap eller at en ikke
bryr seg.»
bekymring hos pasientene.
– Kompetansen på synsvansker
i helsevesenet og i kommunene er
lav, og behandlingstilbudet er veldig
begrenset. Det er en tilleggsbelastning for pasientene at man opplever
mye usikkerhet om hva som finnes
av tilbud og hvordan få hjelp til å
komme videre.
Jobber for et bedre tilbud
Blindeforbundet jobber målrettet
for at personer med hjernerelaterte synsvansker skal få et bedre
tilbud. Etter påtrykk har Stortinget
vedtatt at peronser som er innlagt
etter hjerneslag får undersøkt synet.
Avdekkes det synsproblemer,
skal vedkommende få synsrehabilitering.
18
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LYSSKYHET oppstår ved at sollys og andre lyskilder
forsterkes og forvrenger synsinntrykket. Dermed kan
f.eks. en skogstur bli krevende. Man sliter med å se
nyanser på bakken eller kvister og greiner som kommer
imot. Slike forstyrrelser tapper energi og skaper hodepine, og siden omgivelsene ikke opplever det samme,
kan de ha vanskelig for å forstå at den korte turen er så
utmattende.

Ved Hurdal syn- og mestringssenter er det utviklet en egen kursrekke for å målrettet jobbe med
synstrening, og det å mestre hverdagen med dårlig syn. Og tidligere
i år var det klart at svaksynte og
blinde får et psykologtilbud
i spesialisthelsetjenesten ved
Nasjonal behandlingstjeneste
for hørsel og psykisk helse
underlagt Oslo universitetssykehus Gaustad.
De usynlige skadene
Nevropsykolog Ane G. Rogne har
lang erfaring med opptrening av
mennesker som har fått hjerneskader av ulike årsaker.
– Mesteparten av hjernevevet er
dedikert til våre kognitive prosesser.

Altså det å bearbeide informasjon,
slik som å forstå, konsentrere seg,
lære, planlegge og huske. Disse
prosessene er også med på å regulere atferden og følelsene våre,
forteller nevropsykologen.
Det kan være vanskelig å oppdage
eller forstå hjerneskadens påvirkning på de kognitive funksjonene,
spesielt i den første tiden etter hjerneslaget eller hodeskaden.
– Hjernen er ingen datamaskin
som gir feilmelding når den ikke
fungerer som før. Problemene trer
tydeligst frem når en skal begynne
å organisere hverdagen sin igjen,
sier Rogne.
Det er ikke uvanlig at omverdenen
misforstår.
– Det å holde fokus i en samtale,

ne relaterte synsvansker arte seg?
Synsfeltutfall
Normalt syn t.v. og
eksempel t.h.

SYNSFELTUTFALL er en vanlig synsskade, men mange vet ikke at de har synfeltutfall fordi hjernen fyller inn informasjon så det framstår som et helt bilde. Det gjør det mer komplisert å lese. I en tekst kan enkelte ord forsvinne.
En støter oftere borti gjenstander/mennesker, mange føler seg nok derfor mer klønete og usikre enn før. Trappetrinn kan være vanskeligere å skille fra hverandre. Vannglasset veltes oftere, man overser det som ligger i blindsonen på tallerkenen. Omgivelsene synes gjerne det er rart at en ser potetene på tallerkenen, men ikke kjøttet.

eller sette i gang med aktiviteter,
eller å ha utholdenhet til å gjøre ting
ferdig, er eksempler på noe som lett
kan misforstås som latskap eller at
en ikke bryr seg.
Bevissthet rundt tanker og følelser
Det er vanlig å ha følelsesmessige
reaksjoner på det man har vært
igjennom, både på grunn av selve
skaden, men også de naturlige reaksjonene som vil komme. Endringer
som oppstår i hjernevevet påvirker
evnen til å regulere hva slags
følelser man opplever og hvordan
de kommer til uttrykk.
Noen opplever å få sinneutbrudd
som kommer brått, men forsvinner
fort. Andre tar til tårer raskere, men
det går fort over. Humørsvingninger

er normalt. Usikkerhet, frykten for å
få et slag til og redselen for å dø er
ikke uvanlig.
– Ikke la bekymringer få overtaket. Sørg for at du er aktivisert
med noe som er meningsfullt og gir
deg mestring. Husk å ivareta relasjoner til andre mennesker, og hold
deg i gang med aktivitet og sosialt
liv, er nevropsykolog Rognes overordnede råd.
– Det er viktig å forsøke å være
snill mot seg selv og ikke la selvkritiske og negative tanker få for mye
oppmerksomhet, de er sjelden fullt
ut realistiske og i alle fall ikke hjelpsomme.
Selvhjelpsprogrammer på nett kan
være til hjelp, for eksempel på
kognitiv.no.

Tips til hjelp
i hverdagen
Ved orienteringsvansker:
Ommøblering og tilpasninger
i hjemmet kan hjelpe den som
bare ser til én side. Mange
legger seg til kompenserende
hodestillinger for å få øye på
det som befinner seg
i «blindsonen».
Ved lesevansker: Ved lesing
kan en rød strek langs høyre
marg i boka fortelle en med
høyresidig synsfeltutfall at linja
er slutt.
Alt om syn
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Synsvansker etter hjerneslag og andre hodeskader

Optimisten ble
vekket etter
hjerneslaget
Paal Røisland (68) ser optimistisk på fremtiden og
utfordringene som hjerneslaget har gitt han.
Tekst: May Britt Haug Foto: Line Lyngstadaas

P

aal hadde lagt bak seg noen
få måneder som pensjonist,
før augustdagen i 2019 som
forandret alle planene for
framtiden. Han falt i hagen hjemme
i Asker, slo seg og kom seg på beina
igjen, men noe hadde skjedd. Paal
hadde ingen anelse om at han var
rammet av hjerneslag.
Han følte seg noe omtåket etter
fallet i hagen, men måtte ut å kjøre.
Uten egen opplevelse av hva som
faktisk foregikk på kjøreturen, ble
han stoppet av politiet.
– Jeg trodde det var fugler som
kvitret så fint, også var det politisirenene, forteller Paal.
De tok førerkortet, promilletest,
og så kjørte de han hjem. Til tross
for at han ikke fant veien hjem satt
de han av utenfor en garasje der
han trodde han bodde.
For sent til sykehuset
Fire dager senere og fire dager for
sent kom Paal til sykehus. Hjemme
på kjøkkenet så ikke Paal vannglasset datteren rakte han. Ikke
følte han seg særlig pigg heller.
20
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Dermed nølte ikke datteren med å
kontakte lege.
Når et slag inntreffer, er det bare
snakk om minutter før en skade
oppstår.
Rundt 12 000 personer får slag
i Norge i året, over 60 prosent av
disse får synsproblemer etterpå,
og Paal er en av disse.
– Det var tøft i begynnelsen,
forteller Paal med ettertanke.
Kroppen fungerte ikke som den
skulle. Paal var sliten, klarte ikke å
holde seg oppe, og balansen var
svært dårlig. I tillegg hadde han
kraftig synsfeltutfall på venstre
side.
Raskt til rehabilitering
Heldigvis kom Paal svært raskt i et
rehabiliteringsløp etter slag. Han
var to steder, og det tok til sammen
åtte måneder. I tillegg ble det fullt
søkelys på synsrehabilitering ved
Hurdal syn- og mestringssenter.
At rehabiliteringen har vært til
nytte er han ikke i tvil om.
– Det handlet om å prøve og feile.
Du får ikke til noe om du ikke prøver.

Slagrammet for to år siden:
Paal Røisland (68) jobbet
med flyfrakt i alle år, og
hadde bare vært pensjonist i noen få måneder
da han fikk slag.

Jahn Teigens bortgang i februar
2020 ble Paals inspirasjon til å ikke
gi seg. Slageren «Optimist» ble
hyppig spilt på radio, og strofen
«… som får meg opp når jeg er
nede …» ble ordene han trengte.
– Det å være optimist er utrolig
viktig. Å se fremover og ikke
bakover er mottoet mitt, sier Paal.
Balansetreningen har vært avgjørende for hverdagslivet. I koronatiden har Hurdal syn- og mestringssenter tilbudt digitale kurs, og Paal

Unikt kurstilbud
Synspedagogene ved Hurdal
syn- og mestringssenter har
utviklet en kursrekke for personer med hjernerelaterte synsvansker.
Tilbudet innebærer et startkurs
på fem eller 11 dager. Optikeren
kartlegger synsfelt og kontrastfølsomhet, og visus (synsstyrke)
blir målt. Synspedagogen har en
praktisk tilnærming til hvordan
leve med nedsatt syn. Hvordan
går lesingen, hvordan utnytte det
synet som er igjen? Det gjøres
ulike lesetester, en ser på øyemotorikk og øyets kapasitet. På
de neste to kursukene, brukes
mye tid på synstrening en til en.
En ser på hvordan bli bevisst på å
utnytte synet og kompensere for
synstapet. Man også innom temaer som datahjelpemidler, fysisk
aktivitet og mobilitet. I tillegg tilbys det digitale oppfølgingskurs
som går over tre dager hjemmefra. Egeninnsats er avgjørende for
å lykkes. Kurset dekkes av NAV
og Blindeforbundet. Du må være
over 18 år for å delta.
For mer informasjon, kontakt
Norges Blindeforbund på
tlf. 23 21 50 00.

fikk dermed tilsendt en video med
øvelser på e-post, som han tok i
bruk.
Problemer med synet
Hele livet har Paal vært opptatt av
sport. Han har spilt basket på nasjonalt nivå. Og han elsker fotball. I 15
år har han vært frivillig medarbeider
i Asker fotballs støtteapparat.
– Når en går inn i garderoben til
gutta så føler man seg plutselig
20-30 år yngre, sier Paal og ler

vemodig. Den første tiden etter
hjerneslaget, var han ikke med i
garderoben. Han følte behov for å
bli tryggere på synet sitt først.
Det er synet som er Paals store
utfordring etter slaget.
– Jeg må lære meg å tenke på to
ting samtidig, og for en mann så er
ikke det lett, sier han med et smil.
– Når jeg går tur, går jeg kanskje
og tenker på en fotballkamp,
samtidig må jeg tenke på å se til
venstre, slik at jeg ikke går på noe.

Og det er problemet mitt – jeg
glemmer å snu på hodet!
At han har mistet førerkortet, har
han akseptert for lengst. Han synes
det er trist at han ikke kan lese noe
særlig mer, men har planer om å
benytte seg av lydbokmuligheten
i høst og vinter.
I det siste har Paal til sin store
glede kunnet vende gradvis tilbake
til fotballbanen og -garderoben.
– Kall meg gjerne sportsidiot. Det
er så utrolig givende! l
Alt om syn
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Hva er nærsynthet?

?

Foto: NTB

Hva er nærsynthet og hva
skyldes det? Stemmer det at
flere er nærsynte nå enn tidligere? Er det å være veldig nærsynt
knyttet til noen sykdommer i øyet?
		
Hilsen Eva, 44 år

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

!

Ved nærsynthet er lysbrytning i
øyet for kraftig i forhold til øyets
lengde. Nærsynthet skyldes en
kombinasjon av arv og miljø.
Andelen nærsynte i befolkningen
har økt betydelig de siste tiårene.
I USA har andelen økt fra omtrent
25 prosent til over 40 prosent over
en trettiårsperiode. Blant studenter
i enkelte asiatiske land er inntil 90
prosent nærsynte.

Det er flere teorier om hvorfor
stadig flere blir nærsynte. Det
forhold at nærsynthet er assosiert
med høy utdannelse, har gjort at
nærarbeid er blitt trukket frem som
en mulig risikofaktor. Langvarig
eksponering for dagslys er derimot
blitt foreslått å være beskyttende
mot utvikling av nærsynthet.
Studier viser at økt dopaminfrigjøring som følge av dagslys, kan
forklare dette fenomenet. Kosthold
antas også å ha betydning for utvikling av nærsynthet. Uttalt
nærsynthet gir økt risiko for blant
annet grå stær (fordunkling av
linsen), grønn stær (nerveskade
som regel på bakgrunn av høyt
trykk) og netthinneløsning.
			
Hilsen Tor

Looky Book OCR- leseTV “som kan alt”, for deg på farten
Portabel leseTV med 12,5” skjerm.
Den har avstandskamera, tekst til
tale-, og en rekke andre nyttige
funksjoner. Passer perfekt til folk
på farten, skoleelever og studenter.
Enkel å transportere i medfølgende
veske, eller i ryggsekken. Perfekt på
kontor, skolebenken og i møter.

Vi hjelper øynene dine!
www.adaptor.no
tlf: 23 21 55 55

Vente med
operasjon?

?

Jeg har grå stær og AMD. Øyelegen min har anbefalt meg å
vente med å operere grå stær.
Den begynner å plage meg litt. Hva
kan grunnen være? Er grå stæroperasjon farlig for oss med AMD?
		
Hilsen Martin, 62 år

!

Det er mulig øyelegen opplever
at linsen ikke er tilstrekkelig
uklar til at operasjon kan anbefales nå, og at øyelegen derfor
ønsker å se utviklingen an i samråd
med deg. Øyelegen har som mål
å avklare i hvilken utstrekning
AMD og grå stær bidrar til uklart

syn. Dette for å kunne gi deg best
mulig råd og realistiske forventninger ved valg av operasjon.
Om grå stær-kirurgi kan føre til
utvikling eller forverring av AMD,

har vært mye studert og diskutert i
fagmiljøet. Kort oppsummert er det
ingen enighet i fagmiljøet om at grå
stær-kirurgi har slike konsekvenser.
		
Hilsen Tor

Dobbelt
så mye for pengene?

Yes!

Få andre par på kjøpet,
fra 795 kr

Alltid
2-års
garanti

Kjøp på nett eller i butikk.
Når du kjøper 2for1 fra 795 kr. får du den rimeligste med på kjøpet, uavhengig av valg av brilleglass og tilleggsbehandlinger i henhold til prisliste. Brilletilpasning er alltid inkludert. Eventuell
synsprøve er ikke inkludert. Kan ikke kombineres med 60+, gratis oppgradering, eller andre tilbud. 2for1 er personlig og kan ikke deles med andre. ©2021 Specsavers
Alt om syn
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Utrygt i gatene:
– Elsparkesykkelbruken må reguleres sier
leder Terje Andre Olsen
i Norges Blindeforbund.

Tar opp
kampen

parkeres nesten hvor som helst.
Stadig ligger det noen henslengt på
fortauene og blir til farlige snublefeller for svaksynte og blinde, og
spesielt for eldre som har dårlig syn
og balanse.
Blindeforbundet har dessverre
fått meldinger om at medlemmer
har blitt skadet eller er påkjørt.
Dessuten har det vært flere ulykker
etter at flere har kjørt i beruset
tilstand og tre dødsfall er knyttet
til elsparkesykkelbruk.

Elsparkesykler
til besvær
Med elsparkesyklenes inntog har byenes fortau blitt
farligere. Mange har uttrykt usikkerhet og redsel,
særlig eldre, svaksynte og blinde. Blindeforbundet
jobber for å få elsparkesyklene fjernet fra fortauene.
Tekst: Hilde Greve Mo Foto: Norges Blindeforbund

V

åren 2019 dukket de aller
første elektriske utleiesparkesyklene opp i Oslos
gater. Etter hvert gjorde
de sitt inntog i andre byer, som
24
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Bergen, Trondheim, Kristiansand og
Stavanger.
Farlige situasjoner på fortauet
Elsparkesyklene kan i dag kjøres og

Aktive i debatten
– Når svaksynte og blinde personer
og andre fotgjengere sier at de
ikke synes det er trygt å ferdes på
fortauene lenger, må vi si ifra. Blindeforbundet er ikke imot elsparkesykler, men de må brukes på en
forsvarlig måte og da trengs det
god regulering, sier leder i Norges
Blindeforbund, Terje André Olsen.
Blindeforbundet var raskt ute og
krevde at noe måtte gjøres:
– Vi har en sterk og tydelig
stemme i elsparkesykkeldebatten.
Blindeforbundet krevet et forbud
mot parkering og kjøring på
fortauene, og vi har fått mye støtte
fra andre organisasjoner og hos
befolkningen, sier Olsen.
Ført til endringer
Debatten om elsparkesykler har
vært brennhet siden våren 2019.
Forrige regjerings samferdselsminister Knut Arild Hareide måtte til
slutt ta grep og innførte i år nye
nasjonale regler for elsparkesy-

V

En
D
et

V
Kn
el

1 av 5 eldre i Oslo
forteller at de sjelden
eller aldri går ut av
hjemmet sitt, i frykt
for et ublidt møte
med elsparkesykler.

klene. I tillegg har kommunene
fått mer handlingsrom. Oslo
kommune reduserte i september
antall utleiesparkesykler fra
23.000 til 8000.
Nye innstramminger kan bli
aktuelt for å få ned ulykkestallene.
– Vi gir oss ikke før vi har
kommet helt i mål, sier Olsen.

Klistremerkeaksjon
I fjor sommer klekket Norges Blindeforbund Trøndelag ut ideen med
en klistremerkeaksjon. Det ble trykket opp klistremerker med teksten «Jeg har stått til hinder for svaksynte og blinde» og bilde av
Blindeforbundets logo. Merkene plasseres på elsparkesyklene som
står parkert slik at de er til hinder for gående på fortauene. Ikke
bare medlemmene til Blindeforbundet fikk med seg denne aksjonen.
Det har blitt delt ut tusenvis av klistremerker flere steder i landet.

ISTOCKPHOTO.COM

Klemmen som
fortsetter å varme

Vi har alle våre hjertesaker i livet. Et godt formål vi omfavner og støtter opp om.
En testamentarisk gave er som en god klem som fortsetter å varme lenge etter at den er gitt.
Denne varme omtanken kaller vi ettervarme. Den er lik varmen i solveggen – den sitter i lenge
etter at solen har gått ned.
Vil du vite mer om arv og testament, kan du kontakte
Knut Kjær Berntsen i Blindeforbundet på telefon 416 61 036
eller e-post knut.berntsen@blindeforbundet.no.
Alt om syn
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Foto: Blindeforbundet

Følg oss!
Blindeforbundet har
en egen Facbookside. Følg oss på
f acebook.com/
norgesblindeforbund
for å få med deg siste
nytt. Du kan også
følge oss på Twitter/
blindeforbundet.

Mollie (5) inspirerer gullvinneren
Da sprinteren Salum Kashafali
sikret seg gull og verdensrekord
i Paralympics, fikk Mollie (5)
en stor takk.
– I år har hun vært den største
inspirasjonen av alle, sier Salum.
Det unike vennskapet ble til etter
et møte på Bislett Games. Salum
er svaksynt og imponert over alt

Mollie får til uten syn. Hun er en
uredd jente, som elsker å stå på
skatebord.
– Hun er blitt en av mine bestevenner, jeg er veldig glad i henne.
Det å se henne igjen var veldig
rørende og en stor glede, sa Salum
da de i høst møttes på Hurdal synog mestringssenter.

AMD Norge på Facebook

Dette er en Facebook-gruppe for deg som har
interesse for aldersrelatert macula degenerasjon (AMD). Bli med i diskusjoner, still spørsmål
og bidra gjerne med å svare andre.

HEALTH IS
MAGNIFICENT
Tilpasset
hunderasenes
unike behov

Nyhetsbrev om øyediagnoser

Blindeforbundet lager nyhetsbrev som du kan
abonnere på om AMD (aldersrelatert macula
degenerasjon), keratokonus, grønn stær (glaukom)
og hjernerelaterte synsvansker. Tilbudet
utvides til å gjelde flere diagnoser fortløpende.
Brevet kommer pr. e-post, ett hvert halvår.
Registrer deg på:
www.blindeforbundet.no/nyhetsbrev

FN forplikter seg om syn

I juni gjorde FN et historisk vedtak. De 193
medlemslandene forplikter seg til å gi synshjelp til de 1,1 milliarder menneskene i verden
som lider av synstap eller blindhet som kan
forebygges eller behandles. Resolusjonen forplikter å gi synshjelp til mennesker som lider
av unødvendig synstap innen år 2030.
26

Alt om syn

Kryssord
KJØTT- FISK
JØKEL STYKKE UTAV GRIS SETTE

ANLEGG

STILLING

Barn som leker med en rockering

KVINNENAVN
MUSIKKTEGN
FLIRE
SPIONEN
HANEPRYD

FORSINKET

STOR BY I
NIGERIA

LITT
TIL
YNDIG

MÅLTID

TIDL.
NAVN PÅ
MOBILKONSERN

DYR

UKEBLAD

KATTERASE

EUROPEER

VEKT
(FORK.)

ZEVS
HUSTRU

BENSIN- SINT
STA- KVINNESJON
NAVN

KORREKTE

MOTVILLIGE

KRUKKE

KNEBUKSE

RAMPESTREKER

FISK
DYR

STRIMLER

STEKEPLATEN
STED I
TRØNDELAG

LYDEN
TITTE

OFRET
FINNERLØNN

NÅ

HALSPASTILL

MÅLET

OPERA

GLORIE

BRUS

KEISER

DEN ER
KALD
I VANNET

NATRIUM

BLÅSE

UJEVN

SUGEOBJEKT

FRITID

TEKNOLOGI

BRITISK
ROCKEBAND
HELLIG

SKOLEOPPGAVER
PAVEPALASSET

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, Alt om
syn, postboks 5900 Majorstuen, 0380 Oslo.
Svarfrist: 31. januar 2022

ROVDYR
DYRET

Vinn fine premier!
Vi trekker tre heldige vinnere:
Hovedpremie: iCare-skjerf
2. premie: iCare-lue
3. premie: boken
«Turer med stokk»
Alt om syn
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Brillefine: I starten var
det en stor utfordring
å få jentene til å ha på
seg brillene i mer enn
noen sekunder av
gangen. FOTO: Privat

,

Barn med briller

– Vi ante ikke at
jentene så dårlig
Tvillingene Tilja og Tiril var bare ni måneder gamle
da de fikk sitt første brillepar.
Tekst: Anette Snarby Foto: Private

D

et ble midt sagt hektisk for
foreldrene da tvillingene
skulle venne seg til å
bruke briller.
– De første to ukene var som ei
treningsøkt. Vi sprang mellom
jentene, fant igjen brillene som ble
28
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revet av og slengt rundt omkring,
pusset dem og satte dem på igjen
utallige ganger, sier firebarnsmor
Mette Angvik og ler.
Den noe hektiske situasjonen
som hun beskriver oppsto da tvillingdøtrene Tilja og Tiril fikk sine

første brillepar. Jentene var da bare
ni måneder gamle.
Den største utfordringen har
ifølge Mette vært å få jentene til
i det hele tatt å ha på seg brillene.
Fordi det ikke finnes briller beregnet
for så små barnehoder, ble det i

Slik utvikler synet seg
det første leveåret
●●Fra 4. uke:
Barnet skvetter når gjenstander
dukker plutselig opp. Barnet myser
ved blending. Pupillene reagerer på
lys og blir små. I løpet av de første
tre–seks leveukene vil barnet normalt
gi tydelig blikkontakt og smile tilbake.
Dette er en viktig milepæl, og ved
6-ukerskontrollen på helsestasjonen
vil legen alltid spørre etter dette.

Ekstra plastikkarmer: Fordi det ikke
eksisterer briller for så små barn,
måtte de tilpasses med ekstra plastikkarmer. FOTO: Privat

starten satt på ekstra «plastikkarmer» på brillestengene. Disse
skulle få brillene til å sitte godt bak
ørene, men jentene klarte å dra dem
av og putte dem i munnen. De har
derfor nå i stedet fått justerbare
brillesnorer som festes i endene av
brillestengene, slik at de kan
strammes bak hodet.
– Disse snorene er til både hjelp
og besvær. Brillene sitter fint, men
jentene river gjerne i hverandres
snorer, noe som gjør at brillene
sitter stramt og blir ubehagelige
å ha på. Tilja fikk også litt merker av
brillene sine, så vi dro tilbake til
optikeren for å bytte innfatninger til
noen som passet henne bedre,
forteller Mette.
– Å holde brilleglassene rene er
også en utfordring. De må vaskes
mange ganger daglig.
Overrasket over synsvanskene
At døtrene hadde utfordringer med
synet, ble oppdaget da helsestasjonslegen på seksmånederskontrollen la merke til at jentene
skjelte. Hun henviste dem videre til
øyelege, og her ble det slått fast at
de også var langsynte med + 7,5 og
+ 6,5 i styrke.
– Vi ble veldig overrasket. Mine

●●3.–4. måned:
Begge øyne fokuserer og følger et
objekt. Barnet kan smile til deg i 6.–8.

første tanker var nok at dette blir
utfordrende. Jeg tenkte også på
hvordan det kom til å bli for jentene
i barnehagen og på barneskolen
med briller, sier Mette.
Den gode nyheten er at jentenes
synsvansker kan bedre seg med
årene. De blir fulgt jevnlig opp med
undersøkelser hos øyelege.
Ni måneder gamle sluttet de å
skjele, men de er fortsatt langsynte.
Ifølge Store medisinske leksikon
kan langsynthet hos barn være en
årsak til såkalt innoverskjeling
(konvergent skjeling), det vil si
at begge øynene peker innover.
Hos disse barna kan skjelingen
ofte rettes opp helt eller delvis
ved hjelp av briller.
Mette forteller at også den motoriske utviklingen har gått raskere
etter at de begynte med briller.
– Jeg er usikker på om dette kun
er tilfeldigheter eller om det er på
grunn av brillene, men innen en
uke etter at de fikk brillene reiste
de seg opp og gikk ved siden av
stuebordet. Jentene ble også litt
ekstra redde folk den første perioden med briller. De måtte på en
måte bli kjent på ny med mange,
men dette har heldigvis gått seg
fort til, sier hun.

måned: Barnet holder hodet beint
når det fokuserer noe. Barnet
reagerer motvillig når et øye tildekkes,
og reaksjonen er lik for begge øyne
Barnet griper målrettet etter små
gjenstander
●●10.–12. måned:
Barnet tiltrekkes av fargerike
gjenstander. En får inntrykk av at
barnet også gjenkjenner gjenstander
i dårlig belysning (skumring)
Kilde: Norske Ortoptisters forening

Synsproblemer hos nyfødte
Kristine Valentina Øvergaard er
konstituert overlege ved Øyeavdelingen i Sykehuset Innlandet,
Elverum. Hun jobber mye med barn
og skjeleproblematikk, og forteller
at man kan oppdage synsproblemer
allerede hos nyfødte.
– Alle spedbarn blir undersøkt av
barnelege i løpet av de første levedøgn. På denne undersøkelsen har
man mulighet til å fange opp de
første tegn på øyesykdom eller
medfødte forandringer. Det er
heldigvis ganske sjeldent. For tidlig
fødte blir ofte undersøkt av øyelege,
da de har noe større sannsynlighet
for problemer med øynene, sier hun.
Frem til fire–seks måneders alder
er det ikke uvanlig at man kan
observere skjeling hos barn. Dette
blir ofte gradvis bedre etter hvert
som øynene utvikler seg og barnet
klarer å kontrollere øyemusklene.
Dersom barnet fortsatt skjeler ved
seksmåneders-kontrollen er det
vanlig at legen på helsestasjonen
henviser barnet til en øyelege.
– Det utføres så synstest på helsestasjonen idet barnet er fire år. Det
er mange barn som blir henvist til
øyelege på dette tidspunktet med
spørsmål om nedsatt syn eller skjeAlt om syn
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Med brillene på skakke: Det er ikke alltid like lett å få
aktive smårollinger til å beholde brillene på. FOTO: Privat

Brillesnorer: Jentene har fått snorer som skal holde brillene
på plass. FOTO: Privat

«Det er viktig å oppdage synsproblemer tidlig,
for å sikre best mulig utvikling av synet.»
ling. Hvis andre i familien har hatt
synsproblemer fra tidlig alder, bør
man også forhøre seg med fastlegen eller helsestasjonen,
råder hun.
Tegn å være oppmerksom på
Det er ifølge Øvergaard veldig viktig
å oppdage synsproblemer tidlig, for
å sikre best mulig utvikling av
synet.
Tegn foreldre bør være oppmerksomme på er redusert blikk-kontakt, svak rød refleks, uttalt tårerenning, rytmiske øyebevegelser
(nystagmus), vedvarende rødt øye
og lysskyhet.
– Med rød refleks mener man at
pupillen til barnet, det svarte midt
i øyet, blir rødt når man lyser på
det. Et godt eksempel er når man
tar bilder av barn med blits. Hvis
denne rødfargen er svak, eller hvis
30
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man aldri får røde øyne på bilder, er
det lurt å kontakte fastlegen eller
helsestasjonen, forklarer hun.
– Rytmiske øyebevegelser kalles
nystagmus på fagspråket. Når barn
og voksne låser blikket sitt eller
fokuserer på en gjenstand, vil øyet
stå stille uten bevegelse. Hvis det
kommer små vannrette eller
loddrette bevegelser i rytme, kaller
vi det nystagmus. Det vil
for eksempel si at hvis barnet ser
til siden, og øyet ikke står stille,
men beveger seg frem og tilbake
i ytterkanten, kan det være rytmiske
øyebevegelser. Da er det viktig at
fastlegen eller helsestasjon
kontaktes.
Skjeling er som nevnt ikke uvanlig
hos spedbarn og ofte noe som
forsvinner av seg selv i løpet av det
første halvåret.
Hos noen barn kan man også se

en hudfold som ligger inn mot indre
øyevinkel, som gjør at man kan få
inntrykk av skjeling, selv om dette
ikke er til stede.
– Mange spedbarn kan også ha
puss eller verk som kommer fra
tårepunktet. Dette er fordi tårekanalene ikke har åpnet seg ennå hos
mange. Mange tror at dette er et
tegn på bakteriell infeksjon, noe
som ikke trenger å stemme, sier
Øvergaard. – Er barnet i god
allmenntilstand og slimhinnene på
øyet har normal farge, er det
sjelden behov for antibiotika. Hos
de aller fleste vil tåregangene åpnes
opp av seg selv etter hvert. l
Bli med i kampen for at staten skal gi
gratis briller til barn! Blindeforbundets facebook-gruppe «Gratis briller
til barn» setter fokus på temaet og
har over 4500 medlemmer.

ANNONSE

Det er mye å tenke på for tiden.
Men…

DET ER VIKTIG Å HOLDE ØYE
MED GRØNN STÆR OGSÅ
Covid-19 kan ha ført til at vi prioriterer
annerledes, men synet er fremdeles
like viktig.
Hvis du eller en av dine nærmeste er
blant de 64 millionene mennesker over
hele verden som lever med grønn stær
(glaukom), synes du kanskje det er
krevende å behandle og holde lidelsen
under kontroll på en eﬀektiv måte.
Opphold eller stans i behandlingen
kan føre til synstap og varig skade på
synsnerven som i verste fall kan føre
til blindhet.
Det er viktig at du fortsetter å bruke
øyedråpene slik legen har foreskrevet,
og at du møter opp til regelmessige
kontroller og henter ut legemidlene
på apoteket.

Fortsett å holde øye
med synet og øyehelsen.
Gi grønn stær (glaukom)
den oppmerksomheten
den trenger.

www.santen.no
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VALEDA LYSBEHANDLING
mot tørr AMD
ØYEBEHANDLING
ved hjelp av lys
Lysbehandling fra
Valeda er et nytt
og innovativt
behandlingstilbud
for deg med øyesykdommen AMD.
Valeda lysbehandling
er godkjent i EU som
medisinsk behandling.

✆ 92 97 37 90

post@stolaveyeclinic.no
Besøk vår nettbutikk for informasjon
om hjelpemidler og produkter knyttet
til øyehelse og behandling.
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St. Olav EyeClinic tilbyr Valeda
lysbehandling ved klinikkene
våre i Tønsberg og Oslo.

www.stolaveyeclinic.no

www.stolaveyeshop.no
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