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personer med Down syndrom oftere

Torger og sju andre kan få synet tilbake

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.
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Det står i Blindeforbundets prinsipprogram:
«Synshemmede i Norge skal til enhver tid ha
tilgang til det beste eksisterende behandlingstilbudet for den aktuelle øyelidelsen, uansett
hvor dette måtte være å fnne.»
Dette prinsippet var førende da Blindeforbundet
krevde at behandlingen som kan redde synet til
guttene Torger og Ulrik må dekkes av det ofentlige. Norske helsemyndigheter har ikke tilbudt
behandlingen da langtidsefekten er usikker.
Gleden var derfor stor i slutten av april, da
«Beslutningsforum for nye metoder» likevel gikk
inn for statlig fnansiering av behandlingsformen
som kan redde synet til guttene og seks andre i
landet med samme diagnose. Dette kan du lese
mer om i bladet her.
Vi har også mye annet spennende forskningsstof å by på i dette nummeret. Blant annet kan
du lese om at det skal bli «drop in screening» av
netthinnen i Sporveisgata. Og visste du at det
blant personer som har Down syndrom er forekomsten av øyesykdommen keratokonus større?
Kom gjerne med tips til synsforsking vi bør
skrive om!
Mia Jacobsen
kommunikasjonssjef
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Wenche har oppfylt drømmen:

«Herligheten» er en realitet
Tekst og foto: Mari Nymoen/Telen

– Helt siden ungene var med i korpset for 16–17 år siden har jeg
drømt om min egen iskremvogn. Butikker og kiosker ble lagt ned på
torget. Det var ikke mulig å få kjøpt seg en softis lenger, forklarer
Wenche Elisabeth Borgen Odden (56).
De fleste vet nok hvem Wenche er. Hun
med det lange lyset håret som gjerne
synger solo i Notodden Damekor, og
også ved andre anledninger. Wenches
litt nølende gange avslører at hun er
sterkt synshemmet, og hun har gjort
seg bemerket gjennom sitt engasjement
i blant annet Blindeforbundet.

– Jeg sa til mannen min mange ganger at
nå kjøper vi ei iskremvogn. Jeg har tullet
mye med dette. Tanken har grodd, og med
koronaen fikk jeg bedre tid til å tenke og
planlegge. Jeg kontaktet Notodden Utvikling AS, og sammen med representant
fra Nav hjelpemiddelsentral, fikk jeg råd og
hjelp av John Terje Veseth, forteller Wenche.
Arbeid til flere
Det viste seg at hun kunne søke om en
såkalt funksjonsassistent. Dette gjorde det
mulig å gjøre drømmen om til virkelighet.
Nå har hun etablert «Wenche Odden –
Herligheten», og vil selvfølgelig også miste
uføretrygd på grunn av den satsingen. Hun
skal jobbe 50 prosent selv, og trengte arbeidsfolk, og det har hun fått. Fire jenter og fire
gutter har sikret seg sommerjobb, og i tillegg står tre ekstravakter parat til å bidra.

Fra drøm til suksess: Iskremvogna
«Herligheten» har lenge vært Wenche E.
B. Oddens store drøm. Den første uken
gikk så det suste, de måtte hele tre ganger
ekstra til Drammen for å hente flere varer.
Hennes gode hjelpere denne sommeren
er Gard Gåsodden, Kent Hylander, Ruben
Øya Holter, Thea Bakken Kittilsen, Kristine
Veungen, Sunniva Eineteig, Sarah Schia,
Boje Lone, Unni Øygarden Pladsen, Conrad
Adelsten Hartvedt og Constance Hartvedt.
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– Her blir det kuleis, softis, milkshake,
boblevaffel med ulike sauser, og pølse
i brød. Det skal alltid være to på jobb
samtidig i vogna, og jeg skal ikke ha
noen med isen å gjøre, forklarer Wenche.
– Vogna står på hjul, så vi kan også dra ut
til andre steder på for eksempel 17. mai,
«Dyrsku’n», messer og arrangementer. Jeg
har allerede fått forespørsel fra Paraveka i
Bø, men det gjenstår å se om den kan arrangeres på grunn av pandemien, sier Wenche.

Stemmen
fra
Vest-Agder

Planene klare
for et aktivt år

Av: Helge Pedersen, fylkesleder i Vest-Agder | Foto: privat

Her følger en rapport fra det sydligste fylkeslaget i
Norges Blindeforbund.
Helge Pedersen

Under pandemien har det vært viktig for
oss å prøve og gjennomføre flest mulig
aktiviteter, men vi har dessverre måttet
avlyse noen også. Heldigvis har vi dyktige
styremedlemmer som er interesserte og
som bidrar i arbeidet med hvert sitt ansvarsområde, som er fordelt mellom dem etter
deres interesser og kompetanse. Alle har
trengt å omstille seg og lære nytt, blant
annet bruken av digitale kanaler som Zoom.
Til høsten er det planlagt kurs om organisasjonsarbeid for styret og daglig leder.

har vi utsatt inntil videre. Vi har planlagt
og gjennomført informasjonsarbeid og
ambassadøroppdrag overfor blant annet
offentlige etater og utdanningsinstitusjoner.

Medlemsrekruttering er prioritert, og
vi har gjennomført en rekrutteringskampanje særlig rettet mot støttemedlemmer. Vi opplever større interesse.

Lokallaget i Mandal, i samarbeid med
Lindesnes kommune, skal gjennomføre
digital opplæring for de med synsutfordringer og deres pårørende. Arbeidet
trappes opp på høsten.

Av interessepolitisk arbeid prioriterer
vi TT-saken og universell utforming. Et
møte med stortingspolitikere i Agder
om TT-saken er allerede avtalt.
Viktig med gode arrangement
Jevnlige, sosiale treff for medlemmer som
strikkeklubb eller tradisjonelt tirsdagstreff,

Fylkeslaget gjennomførte årsmøte i april
som ble en god, etterlengtet sosial samling
med gode, faglige foredrag om nyheter
innen synsforskning og hvordan synsrehabiliteringen fungerer i dag. Vi har planlagt
turer, blant annet en langhelg til Kirkenes i
september, som allerede er fullbooket.

I tillegg er det er planlagt Synskafé i Listerregionen i september. I samarbeide med
lokallagene håper vi å få gjennomført
felles bowlingturnering og felles sommeravslutning, som begge er blitt gode
tradisjoner for oss her i sør.
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Oppslagstavla
Menyer med punktskrift på Sørlandet.
Initiativet kom fra fylkeslaget i Aust-Agder.
De sendte ut forespørsel til alle restaurantene i gamle Aust-Agder, og opplever at
mange er positive. Det ble et flott Dagsrevy-innslag om temaet. Blindeforbundet
sentralt roser prosjektet og håper dette
inspirerer andre restauranter til a tilby
menyen i punktskrift.

Kan selv lese menyen: Pådriverne i
Aust-Agder er glade for at de nå kan ta
restaurantenes menyer bedre i øyesyn. Fra
venstre: Rita Vindholmen, Britta Tranholm
Hansen, Brit Ingvild Fredriksen og Arnt
Holte. Foto: Beathe Beckstrøm Holte.

Har gitt funksjonshemmede en stemme.
Forfatterne Jan Grue, Bjørn Hatterud og
Olaug Nilssen har hevet sin stemme i artikler
og bøker for funksjonshemmede. Nå er de
hedret med Stiftelsen Fritt Ords Pris 2021.
Miljøpartiet De Grønne (MDG) vedtok på
sitt landsmøte et kapittel med i alt 17 punkter som skal øke likestilling av funksjonshemmede. Det kan en takke helt ferske partimedlem Aurora Kobernus for. Hun
hadde kun vært medlem i tre måneder da
hun fikk gjennomslag.
«Ikke la fordommene stå i veien for andres
ambisjoner». Dette er slagordet under
kampanjen «Flytt deg!» Bak det hele står
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
(FFO), FFO Vestland og Unge funksjonshemmede. Gjennom flere kampanjefilmer
spiller skuespiller Linn Skåber sjefen som
skal ansette funksjonshemmede. Hensikten
er å belyse den diskrimineringen jobbsøkere
med funksjonsnedsettelser blir utsatt for på
arbeidsmarkedet.

El-sparkesyklene får bli på fortauet
Norges Blindeforbund, Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon og Norges Handikapforbund ba om å få sparkesyklene
vekk fra fortauet. Samferdselsminister
Knut Arild Hareide har ikke hørt på det
organisasjonene ba om i de nye reglene.
– Innføres det et forbud mot bruk av elsparkesykler på fortau, vil brukerne tvinges
til å ferdes på andre arealer. I bysentrum,
der utfordringene og konfliktene er størst,
vil el-sparke-syklene måtte benytte veibanen, med fare for at det der oppstår
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konflikter – og i verste fall alvorlige ulykker,
uttaler statssekretær Ingelin Noresjø (KrF)
til Handikapnytt.
Foto: Samferdselsdepartementet

Blindeforbundet mener:

Politikerne dropper viktig krav om synstolking

Synshemmede elever faller utenfor
Av: Sverre Fuglerud, seksjonsleder samfunnskontakt, Norges Blindeforbund

Politikerne vil ikke stille krav til synstolking av film og video brukt i skolen. Det
er uakseptabelt at synshemmede elever dermed går glipp av undervisningen.
Landets folkevalgte skylder på økonomi og svikter skolebarna.
For synshemmede elever er det viktig at det
som skjer på skjermen forklares. Det kalles
synstolking når det med ord beskrives hva
som skjer i en film eller video. I dagens skole
blir stadig mer formidlet digitalt, dermed
blir synstolking viktig for å få utbytte av det
som brukes i undervisningen.
Synstolking i skolen er ikke lovpålagt i dag,
men Stortinget har i mai vurdert om det
skal skje en endring. Regjeringen skriver i
sin innstilling til Stortinget at et slikt krav
om synstolking for materiell til bruk i
skolen er viktig for synshemmede elever.
Til tross for dette vil de likevel ikke gå inn
for det. Dessverre har stortinget sluttet
seg til forslaget fra regjeringen.
Blindeforbundet har fått opplyst fra kommunal- og moderniseringsdepartementet
at de ikke har regnet på hva et slikt krav
faktisk vil koste. For høyere utdanning er
det allerede et krav til synstolking, men
ikke for barnehage og grunnskole.

Blindeforbundet mener kravet burde vært
stilt uansett kostnad, for dette er så viktig for
skolehverdagen til blinde og svaksynte elever.
I debatt på Dagsnytt18 mellom Blindeforbundet og kunnskapsdepartementet 31. mai
sa statssekretær Anja Johansen at det er
lærerne som må synstolke når det er nødvendig. Det vil gjelde for det skolen selv
lager og alt som hentes inn fra andre som
ikke er synstolket. Lærerne har allerede
fra før en presset arbeidshverdag og de
færreste har kompetanse på dette området.
Omfanget vil også være stort siden det er
stadig mer digitalt innhold i undervisningen.
Dette blir ufullstendig, hjemmesnekret
og en dårlig løsning i de fleste tilfellene.
Her burde departementet tatt grep og gitt
støtte til de som produserer læremidler så
de synstolker sine produkter. Samt etablert
en ordning der lærerne kunne fått filmer og
annet synstolket hos profesjonelle. Dette
inntil det kom krav om synstolking på plass.

Uakseptabelt!
Blindeforbundet mener det er uakseptabelt at synshemmede elever skal få en mer
krevende skolehverdag i og med at politikerne ikke vil stille krav til synstolking.
Det er drøyt å påstå at dette blir for dyrt
når det ikke en gang er regnet på hva det
ville ha kostet.

Foto: Ingar Næss
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Stein Wiggo Olsen ble blind, amputert og gjenopplivet:

Vil ikke sutre
Tekst og foto: Christel-Beate Jorilldatter / Finnmark Dagblad

– Jeg retter blikket framover,
og dveler ikke ved ting jeg har vært igjennom,
sier hammerfestingen.
– Kan du fokusere på det jeg gjør i hverdagen? At det ikke blir sånn sutring om
sykdom, spør Stein Wiggo Olsen (51) under
intervjuet med iFinnmark.
Det kommer fra en mann som sannsynligvis
har gått igjennom mer enn de aller fleste.
Han har vært blind siden 1999. Fikk
nyresvikt og hjertestans. Og nylig måtte
han amputere beinet.
– Det går greit, det gjør det, sier Stein Wiggo.
Mistet beinet etter gnagsår
– Det startet med at jeg fikk sår på tærne
i vår. Jeg er veldig glad i hytta mi i Akkarfjorden på Sørøya. Jeg hadde jobbet litt og
styrt der. Oppussing av kjøkken og slike
ting. Så fikk jeg gnagsår på tærne.
Han forklarer at dårlig blodsirkulasjon er
problemet, sår gror dermed sakte eller ikke
i det hele tatt. Legene fryktet også etter
hvert blodforgiftning.
– Det ble bare verre og verre, til slutt fikk
jeg betennelse helt inn til beinet. Først ble
leggen amputert, så ble jeg låramputert
som det heter, på oversiden av kneet.
– Hvordan var det for deg?
– Dramatisk var det absolutt, jeg er blind i
tillegg, så jeg så litt mørkt på det. Hvordan
8

man skal klare å bevege seg. Men jeg har
kommet litt over det, og ser at det er
mulig å komme seg på beina igjen. Det er
det langsiktige målet, å klare å gå igjen.
Jeg fikk protese tidlig i september.
– Bit tennene sammen
Amputasjonen er en følge av sykdommen
diabetes. I 1987 fikk han det påvist. I 1999
ble han blind av sykdommen.
– Jeg var 18 år da jeg fikk dette konstatert.
På sesjon til førstegangstjeneste oppdaget
jeg at jeg hadde så høyt blodsukker. Jeg
fikk ikke behandling for diabetes før i 1993
og 1994. 12 år etterpå ble jeg blind.
I 2001 fikk han nyresvikt. Seks år senere ble
han nyretransplantert.
– Hvordan i all verden kommer man seg
igjennom alt dette?
– Bit tennene sammen. Det er ikke annet
å gjøre. Venner og familie støtter meg, og
jeg har fått god hjelp av helsevesenet. Jeg
retter blikket framover, og dveler ikke ved
ting jeg har vært igjennom.
Hjertestans
Men, som om ikke alt dette holder, så fikk
han også hjertestans for to år siden.

Blåste liv i kompisen: Venninnen Åse Kongsbak var med da Stein Wiggo fikk hjertestans
og hun ga han førstehjelp. – Jeg klarte bare ikke å forestille meg det, sier Kongsbak om
muligheten for at Stein Wiggo kunne ha dødd. I stedet sitter de sammen i stua hans og
fleiper med hverandre.
Plutselig faller han om.
– Jeg døde rett og slett. Jeg var borte i
10 minutter.

funksjonshemmedes kår. Han har
også jobbet på Finnmarkssykehuset i
personalavdelingen der.

Og for den som måtte lure: Olsen så ingenting på «den andre siden».
– Det var ingenting. Jeg så ikke lyset eller
noe. Som blind hadde jeg kanskje ikke sett
noe til lyset likevel.

Det han vil oppnå er et mer tilgjengelig
samfunn for alle.
– Ta en runde og se i byen! Se på ledelinja
ved Rådhuset. Greia er at man kan følge
den med blindestokk. Det aller viktigste
er at man finner veien på egen hånd. Jeg
har kjempet for at kommunen skal legge
lederlinjen.

Han husker ikke noe av selve hendelsen
heller, før han våknet på sykehuset i Tromsø etterpå.
Vil på sjøen igjen
Som nevnt ønsker ikke Olsen at denne
saken skal være en trist sykdomshistorie
i avisa.
Olsen sitter i styret til Norges
Blindeforbund, og kjemper aktivt for

Nå trener han til å kunne kvitte seg med
rullestolen, og å gå igjen. Deretter skal
han fiske:
– Jeg gleder meg til å komme meg på
sjøen igjen. Jeg drar ikke alene, det må du
ikke skrive! Jeg håper å få kommet
meg på sjøen for å fiske til våren.

Møt et
medlem
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Filterbriller - god og rimelig beskyttelse
Vi har er stort utvalg filterbriller
for personer som er
lysømfintlige, har nedsatt
kontrastsyn, eller som ønsker
å beskytte øynene sine

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

BRUKERSTYRT
PERSONLIG
ASSISTANSE (BPA)
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VERDIGHET FOR
DEN ENKELTE

FOR MER INFORMASJON OM ABERIA BPA
Besøk vår hjemmeside: www.aberia.no
Kontakt oss på telefon: 400 00 110
Send oss en epost: bpa@aberia.no

– Nå har synshemmede fått
spesialisttjeneste innen psykisk helse
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) utvider
tilbudet sitt. 3. mai åpnet de dørene også for synshemmede.
– Dette er et viktig tilbud som vi har jobbet
lenge for å få, og endelig blir det nå en realitet, sier Terje Andre Olsen forbundsleder i
Blindeforbundet.
NBHP er et landsdekkende behandlingstilbud fra Oslo universitetssykehus og holder
til på Gaustad Sykehus.
Blir et senter for psykisk helse og sansetap
På NBHP jobber psykologer, psykiatere, sosionomer, pedagoger og flere andre grupper
helsearbeidere. Målet er å sikre pasientene
og brukerne et like godt tilbud innen psykisk
helsevern som befolkningen ellers.
Hvem kan få behandling?
Du må ha nedsatt syn og en psykisk lidelse.
Tilbudet er for barn, unge og voksne.
Nærpersoner til synshemmede som
foreldre, barn, partnere og ektefeller kan

ha behov for veiledning eller behandling for
tilstander som er relatert til konsekvenser av
synshemming. Disse kan også få et tilbud.
NBHP samarbeider og rådgir lokale og regionale tjenester rundt brukerne. Det vil si at
pasienter som for eksempel er i behandling
ved et distriktspsykiatrisk senter (DPS) også
kan be om henvisning til NBHP.
Hvordan få henvisning?
Leger, psykologer og barnevernstjenesten
kan henvise personer med synshemming og
psykisk lidelse til NBHP.
Hvor lang ventetid en kan forvente er litt
vanskelig å si før tilbudet er godt i gang.
Tradisjonelt har NBHP ikke lang ventetid.
De fleste får et behandlingstilbud innen
30 dager.
For mer informasjon, besøk www.nbhp.no

Nasjonalt ID-kort med punktskrift
Nasjonalt ID-kort kan brukes når du trenger
å legitimere deg. Kortet har samme
størrelse som et bankkort og har bilde.

Bokstavene «id» vil stå i punktskrift og innføres
etter planen på kortene primo august. Teksten
plasseres på baksiden, under fødselsnummeret.

Det er to varianter: Kortet med reiserett
brukes som legitimasjon, og som et
reisedokument når du skal reise til EØSlandene og Sveits. Kort uten reiserett kan
kun brukes som legitimasjon.

Pris kr. 570 (søker over 10 år) og 342 kroner
(søker under 10 år). Hvis du søker om pass
og nasjonalt ID-kort samtidig reduseres
søknadsgebyret. Du søker på samme måte
som pass via politiet.no.
Kilde: Politidirektoratet
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Medlemsverving i Sogn og
Fjordane gir uttelling
Tekst: Martin Malkenes, daglig leder Norges Blindeforbund Sogn og Fjordane

På bare fem måneder har fylkeslaget i Sogn og Fjordane vervet flere
medlemmer enn de gjorde i hele fjor. Det kan se ut som at fylkeslaget
kanskje er i ferd med å knekke en kode. Det hele dreier seg om en
systematisk medlemsverving, der relasjonsbygging med andre
organisasjoner er en viktig faktor.
– Vi fant tidlig ut at vi best kunne promotere oss selv ved å komme med god,
relevant informasjon, skreddersydd til de
ulike gruppene. Det har vi fått veldig god
respons på, sier Michael Milde, fylkesleder
i Sogn og Fjordane.

mediene og på Stortinget. Vi tenkte: hva
med å kontakte hjerneslag-organisasjonene
for samarbeid? Det å bidra med å gi god
informasjon om Blindeforbundet, og hvordan vi kan hjelpe deres medlemmer, forteller
Robert Svendsen, prosjektleder.

Blindeforbundet i Sogn og Fjordane la sist
årsmøte medlemsverving som en prioritering i handlingsplanen for 2021. Dette som
et tiltak i og med at medlemstallet stadig
synker. I februar i år startet fylkeslaget et
medlemsverve-prosjekt i sitt område med
innleid prosjektleder og styringsgruppe
med representanter fra fylkesstyret, medlemssenteret og rehabiliteringsavdelingen.

Det er etablert samarbeid med tre hjerneslagforeninger, i tillegg til Pensjonistforbundet, Diabetesforbundet, optikere,
fastleger, øyeleger, innvandrergrupper og
helsestasjoner i fylkeslagets område. Informasjon om øyehelse og Blindeforbundets
tilbud er spredt, leserinnlegg i lokalaviser
har det vært, Facebook-oppslag med reklamefilmer med lokal dialekt og radioinnslag
er blant det som har blitt gjort. Til optikere,
leger og helsevesen generelt har det blitt
sendt ut informasjon.

Samarbeid på tvers
Med hjelp fra Robert Svendsen i konsulentselskapet Astrea har en gått systematisk til
verks for å finne ut hvordan en kan finne
nye medlemmer. Tettere samarbeid med
andre organisasjoner kom en frem til at
kunne være en god ting å se nærmere på.
– Da vi satte i gang var synsutfordringer i
forbindelse med hjerneslag en het potet i
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– Det å samarbeide med andre organisasjoner kan gi muligheter for langsiktig
effekt både for enkeltpersoner med synsutfordringer, men og med tanke på samhandling mellom organisasjonene både
faglig og sosialt. Det er å promotere oss
lokalt, sier fylkesleder Milde.

Nye, attraktive tilbud
fra Blindeforbundet
Tekst: Mia Jacobsen

Nå begynner det å svinge av Offensiv 2025-satsingen, som omfatter
en rekke tiltak som skal gjøre at Blindeforbundet blir kjent og relevant
for flere. Her får du vite mer om noe av alt det spennende som skjer
for å utvide tilbudet til eksisterende og nye medlemmer.

Konsultasjon med øyelege
Det har lenge vært et ønske å kunne tilby
medlemmene mulighet til å få kontakt
med øyelege. Vi inngår nå avtale med Øyehelseklinikken i Oslo om gratis konsultasjon hos øyelege innen 72 timer. Det er da
snakk om telefon- og videokonsultasjon.
Dette blir en flott medlemsfordel!
Ring en øyesykepleier
Gjennom Norges Blindeforbunds forskningsfond har vi fått midler til å ansette en
øyesykepleier i 20 % stilling i ett år, som
publikum kan ringe til. Sammen med
tilgang på øyelege, vil dette forsterke
Blindeforbundets omdømme som «stedet
å henvende seg med spørsmål om syn.»
Rabatt hos Specsavers
I tillegg til nyheten om «synstelefon» med
øyelege og øyesykepleier, er vi svært glade
for å kunne fortelle at vi har inngått avtale
med Specsavers om medlemsfordeler.
Det blir 25 % rabatt på brilleglass- og innfatninger, og rabatt på synsundersøkelse.
Disse ulike tilbudene vil kunne tiltrekke
seg nye medlemmer i tillegg til å gi eksisterende medlemmer enda bedre service.

Det blir veldig spennende å se responsen.
Vi kommer tilbake med mer informasjon
om medlemsfordelene på nett, i radio
og blader.
Webinar og nyhetsbrev
Vi har hatt webinarer (digitalt seminar)
om øyesykdommene AMD og glaukom
(grønn stær). Det møtte i underkant av
400 personer på hvert av disse webinarene, så det viser at vi traff et behov.
Nyhetsbrev er et annet tilbud. I 2021
sendes det ut nyhetsbrev hver vår og
hver høst, om følgende diagnoser: AMD,
glaukom, keratokonus. Til høsten blir det
også seminar og nyhetsbrev om hjernerelaterte synsvansker.
AMD-Norge
Vi har opprettet Facebook-gruppen AMDNorge. Det en gruppe for alle som har
interesse for øyediagnosen aldersrelatert
macula degenerasjon (AMD). Det er nå
litt over 200 medlemmer der. Bli med i
diskusjoner her inne, still spørsmål og
bidra gjerne med å svare andre!
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Stemmestyrte hvitevarer
kan bli fremtiden

Tekst: Yngve Stiansen | Foto: Diskrimineringsnemnda

Knappene er på vei bort fra hvitevarene, mens berøringsskjermer
og talekontroll er på vei inn. Men det kan ta tid før synshemmede
er likestilt med alle andre.
Tidligere i år skrev Synspunkt om at mange
synshemmede ser mørkt på framtiden med
hvitevarer. Spørsmålet vi bør stille oss er
hvor teknologisk avanserte blinde og svaksynte må bli for å kunne vaske undertøy og
skjorter selv.
– Vi har ikke gått helt bort fra knapper på
oppvaskmaskiner og andre hvitevarer, men
det finnes kun på enkelte modeller, sier
Tommy Lindquist Christoffersen, product
category manager hos Miele.
Mer og mer stemmestyring
– Jeg tror ikke vi skal se så svart på situasjonen som noen gjør, for vi vil i større og større
grad se det vi kaller for stemmestyring av
hvitevarer, fortsetter Christoffersen.

Oppfordrer til å klage: Direktør i Diskrimineringsnemda Ashan Nishantha har i ulike
fora oppfordret funksjonshemmede sterkt
til å klage om en opplever diskriminering.
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Han forklarer at dette krever bruk av taleassistenter som Google-assistenten,
Amazon Alexa eller Siri på telefonen eller
smarthøyttaleren.
Christoffersen mener synshemmede, i likhet
med alle andre, på denne måten kan unngå
bruk av berøringsskjermer på hvitevarene,
og kun bruke stemmen for å la vaskemaskinen gjennomføre et ønsket program ved
å snakke til telefon eller høyttaler. Mange
av produsentene har kommet langt i å lage
hvitevarer som kan kobles til det trådløse
nettverket hjemme hos folk, noe som er et
krav for å benytte stemmestyring.
Aldri mottatt klager på hvitevarer
Direktør i Diskrimineringsnemda, Ashan
Nishantha, opplyser at nemda så langt
aldri har mottatt en klage som gjelder dette.
Siden nemda er et rent klageorgan, og ikke
kan ta opp saker på eget initiativ, er nemda
avhengig av en konkret klage for å kunne ta
stilling til dette spørsmålet.
– En slik klage kan fremmes både av en
synshemmet og en interesseorganisasjon for
synshemmede, sier Nishantha. Han legger
til at blinde og svaksynte oppfordres til å
bruke klageretten, og at man enkelt finner
informasjon om nemndas nettsider.
Kontakt Diskrimineringsnemnda:
909 33 125 (hverdager mellom 10-14),
post@diskrimineringsnemnda.no

LYTT DEG BORT
I SOMMER
Prøv 14 dager gratis*

*Gjelder kun nye kunder. Ingen bindingstid.
Etter 14 dager går prøveperioden automatisk
over i et abonnement til 189 kr/mnd.

storytel.com
15

FO R S K N I N G

Keratokonus:

Høy forekomst, særlig for
personer med Down syndrom
Av: Olav Kristianslund, overlege PhD Oslo universitetssykehus Ullevål, forsker og universitetslektor
Foto: Marianne Råen

Keratokonus er øyesykdommen ikke så mange har hørt
om, og den har vært ansett som sjelden. Ny forskning ved
Oslo universitetssykehus Ullevål viser imidlertid at flere
nordmenn har det enn først antatt, og at 30 ganger så
mange med Down syndrom har diagnosen, sammenlignet
med resten av befolkningen.
Keratokonus er en progressiv øyesykdom
som gir en kjegleform og delvis fortynning
av hornhinnen. Dette fører til at det blir
vanskelig å få tilpasset briller, og pasienten
får dårligere syn. Keratokonus rammer
ofte begge øyne, men i ulik grad. Mange
merker ikke noe til sykdommen så lenge
det ene øyet har normalt syn, men blir
oppmerksom først når synet begynner å
svikte på det beste øyet.
Flere menn
Keratokonus er en tilstand relativt få har
hørt om og den har tradisjonelt vært
ansett som sjelden, med en rapportert
forekomst rundt 0,05 %. Enkelte nyere
befolkningsstudier har derimot funnet
en klart høyere forekomst.
I en studie fra Norge fant vi en forekomst
av kjente tilfeller på 0,2 % av Norges befolkning. Forekomsten var 0,4 % i lavere
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aldersgrupper, som antakelig er nærmere
en realistisk forekomst og som er høyere
enn man tidligere har trodd. Andre studier
har rapportert en forekomst på over 1 % i
enkelte populasjonsgrupper. Det er grunn
til å mistenke at det er en betydelig underdiagnostisering.
I studien fra Norge fant vi at det er flere
menn enn kvinner som har keratokonus.
Det samme har andre rapportert, selv om
ikke alle studier har funnet en slik skjevfordeling. Vi vet foreløpig lite om årsaken
til eventuelle kjønnsforskjeller, men det er
noe av det vi ønsker å forske videre på.
Overraskende høy forekomst ved
Down syndrom
Flere studier har rapportert om en økt
forekomst av keratokonus blant personer
med Down syndrom. Dette undersøkte vi
i en nylig gjennomført studie fra Norge. Vi

fant da at forekomsten i denne gruppen
var på hele 5,5 %, som er 30 ganger høyere
enn i befolkningen for øvrig. Vi mistenker
at den reelle forekomsten er enda høyere.
Årsaken til den betydelig økte risikoen er
man usikker på.
Funnene støtter opp om at denne gruppen
bør få utført en jevnlig øyeundersøkelse,
og at terskelen bør være lav for å henvise
til bildeundersøkelse av hornhinnen
(såkalt korneatomografi).

man ikke vet om denne tilstanden, ikke
minst om årsaker, risikofaktorer og
kjønnsfordeling.
Øyesykdommen rammer yngre personer,
og kan gi dårlig syn resten av livet. Dersom
vi klarer å fange opp sykdommen på et
tidlig tidspunkt kan vi hjelpe pasientene
med å bevare et mye bedre syn enn
de ellers ville fått. Det gir motivasjon til
videre forskning på og behandling av
denne pasientgruppen.

Viktig å bli undersøkt ved mistanke
Ved mild keratokonus er det få eller ingen
symptomer. Siden CXL-behandlingen
tar sikte på å stoppe progresjonen uten
mulighet for å fjerne sykdomsforandringene, er det et poeng å fange opp tilstanden på et tidlig tidspunkt for å hindre
varig svekket syn. Det vil antakelig bli
diskutert om man bør innføre screening
for keratokonus i fremtiden, hvert fall
i visse grupper slik som personer med
Down syndrom eller ved andre tilstander
med økt risiko.
Slik screening finnes ikke per i dag, og
det er derfor viktig at man på eget initiativ får gjennomført en øyeundersøkelse
ved mistanke. Keratokonus bør spesielt
mistenkes hos yngre personer med
nærsynthet og uttalt skjeve hornhinner
som stadig må endre brillestyrke.
Mistanken styrkes dersom man har
familiemedlemmer med keratokonus.
Videre forskning
Keratokonus har vist seg å være mye
vanligere enn man trodde for noen år
tilbake, og man har nå en behandling
som i de fleste tilfeller kan stoppe sykdomsprogresjonen. Likevel er det mye

Langsiktig forskning: Olav Kristianslund
er forsker og øyelege. Han har blant annet
engasjert seg i keratokonus. Det er mye
man ikke vet om tilstanden, ikke minst om
årsaker, risikofaktorer og kjønnsfordeling,
så forskningsarbeidet vil pågå en stund
fremover.
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Stargardt:

Viktig å registrere seg og
bli genetisk utredet

Av: Josephine Prener Holtan, overlege og forsker ved Oslo universitetssykehus Ullevål | Foto: Jørgen Juul

Vi er ikke lenger i tvil om at det en dag kommer en behandling for Stargardtsykdom. Det store spørsmål er bare når dette skjer. Det blir viktig at pasienter
med Stargardt blir registrert i et pasientregister, og blir genetisk utredet.
Stargardt sykdom tilhører gruppen av sykdommer kalt arvelige netthinnesykdommer. Det er den hyppigste årsak til sykdom
i skarpsynsområdet hos unge mennesker.
Årsaken til at man får Stargardt skyldes en
genfeil i arvematerialet (DNA). Både mor og
far må være bærer av en sykdomsgivende
genfeil for at barnet kan få sykdommen.
Sykdommen ble beskrevet første gang i 1909
av øyelege Karl Bruno Stargardt. I 1997 ble
ABCA4-genet identifisert som det gen som
assosieres til Stargardt-sykdom. I dag er over
1.200 forskjellige sykdomsgivende genfeil i
ABCA4-genet identifisert.
Forskningsarbeid i Norge
I dag finnes det ingen behandling. For å
kunne behandle Stargardt sykdom må man
forstå det naturlige forløpet av sykdommen
og koblingen til den spesifikke genfeilen. Derfor gikk vi i Norge sammen om en nasjonal
studie med mål om å lære mer om koblingen
mellom sykdommens alvorlighetsgrad og
genetikken hos pasienter med Stargardt.
Totalt ble 106 norske pasienter inkludert i
studien. Av de 84 genfeil som ble identifisert,
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fant vi at noen spesifikke genfeil var koblet
med et alvorlig forløp og noen var koblet
til et mildt forløp av sykdommen. Totalt
33 prosent av pasientene hadde i tillegg til
sykdom i skarpsynsområdet også forandringer som påvirket deres sidesyn. På grunn
av denne store forskjellen i sykdommens
alvorlighetsgrad delte vi sykdommen inn
i tre grupper: mild, moderate og alvorlig
ABCA4-netthinne dystrofi. Den viten som
vi har tilegnet oss gjennom denne studien
er med på å forberede oss på fremtidig
behandling av pasienter i Norge.
Studiet har også vært medvirkende til at
en ny studie på ABCA4-genet er blitt initiert
på genetisk avdeling ved Haukeland universitetssykehus. Dette prosjektet er støttet av
både Blindeforbundets forskningsfond og
RP-foreningen.
Behandlingsformer undersøkes
Kliniske studier som gjøres på behandlingsmetoder kan deles inn i tre kategorier:
Cellebasert behandling har som mål å
erstatte de døde cellene i netthinnen med
levende velfungerende celler ved hjelp av
stamceller. Da netthinneceller ikke deler

Nøyaktig registrering: Josephine Prener Holtan, forsker og øyelege (t.v.) og Sonja Lerdal,
tekniker og pasientkoordinator (t.h.), er et sammensveiset team i jakten på å kartlegge og
registrere personer med arvelige netthinnesykdommer, blant annet Stargardt.

seg, kan dette potensielt bli en behandling
som både ville kunne bremse sykdommen,
men også vil kunne gi syn tilbake. Resultater
fra en studie med ni Stargardt pasienter ble
publisert i 2015. De viste at behandling med
humane embryoniske stamceller var sikker
og effektiv. Det er flere andre pågående
studier med forskjellige typer av stamceller
vi venter svar på.
Farmakologisk behandling tar utgangspunkt
i å stoppe de mekanismer som skjer i netthinnen ved Stargardt sykdom. Behandlingen
vil potensielt kunne bremse eller stoppe
utviklingen av degenerasjon i netthinnen,
men vil sannsynligvis ikke kunne gi synet
tilbake. Flere behandlinger har vært utprøvd
uten effekt. Det er kliniske studier med nye
typer medisin under utredning.
Genterapibehandling har som mål å påvirke
den underliggende årsaken til sykdommen

ved å gi pasienten en frisk kopi av det
syke ABCA4-genet. Behandlingsformen vil
potensielt kunne stoppe sykdomsutviklingen, samt gi noe syn tilbake, avhengig av
hvor langt en er kommet i sykdomsløpet.
Genet overføres til øyet i en kapsel, kalt et
genvektor. De vektorer som tidligere har
vært brukt er for små til ABCA4-genet. Det
pågår dyrestudier hvor man undersøker om
det er mulig å dele ABCA4-genet i to for å
kunne få plass til det i vektoren.
Vi er ikke lenger i tvil
Vi er ikke lenger i tvil om at det en dag
kommer en behandling for Stargardtsykdom. Det store spørsmålet er bare når.
Behandlingen vil være avhengig av både
sykdomsstadiet og den genetiske årsaken.
Av den grunn er det viktig at pasienter med
Stargardt blir registrert i et pasientregister,
samt blir genetisk utredet.
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AMD:

Reprogrammerer synet
Tekst: Inga Ragnhild Holst | Foto: Privat

Øyesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon (AMD)
ødelegger mange eldres syn. Men nå forsker Cristina Zibetti på
å gjenskape celler til øyet. Slik kan man få synet tilbake.

– Synet mitt begynte å bli dårligere for 20
år siden, sier Ingunn H. Dahl til Synspunkt.
Hun var da 40 år. Siden ble det merkbart
dårligere. Hun er ikke alene. Mange får den
lett gjenkjennelige langsyntheten når man
blir eldre, men noen får endringer som er
så store at de ikke kjenner igjen naboen
eller klarer å passe seg i trafikken. De får
tomme flekker i synsfeltet og linjene kan
bølge seg. Eller man mister lesesynet,
som Dahl. Det kan skyldes netthinnesykdommen aldersrelatert macula degenerasjon (AMD). Sykdommen bidrar til at
sansecellene i den gule flekken, macula, i
øyet dør. Det er dette området som sørger
for skarpsynet vårt.
Forsker på ny behandling
Det finnes to varianter av AMD, en våt og
en tørr. For den tørre varianten har det
nylig kommet lysbehandling for dem som
er i tidlig stadium av sykdommen, men
behandlingen er ny, så effekten forskes det
på. Den våte behandles med injeksjoner
livet ut, men den behandlingen er ikke
behagelig og den reduserer bare symptomene, forklarer molekylærbiolog og
forsker Cristina Zibetti ved Institutt for
klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.
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Hun jobber nå med nye og spennende
metoder for både behandle sykdommen
effektivt og finne ut hva som gjør at noen
får den og andre ikke.
– Jeg forsøker å gjenskape vev som er
gått tapt som følge av sykdom, og her er
det snakk om det retinale pigmentepitelet,
sier Zibetti.
Pigmentepitelceller omgir og støtter
netthinnen bak øyet.
– Målet er å gjenoppbygge tapt syn og
lette byrdene for pasienten.
Forynger cellene
Man henter ut friske somatiske celler fra
donorer og «forynger dem», sier hun
og viser til Nobelpris-vinner Shinya Yamanakas metodikk der forskeren kan omprogrammere spesialiserte celler til umodne
stamceller. De kan i sin tur dirigeres til en
hvilken som helst celle i kroppen.
I dag vet man at AMD skyldes både
genetiske og miljømessige faktorer, og
forskerne forsøker altså å finne ut hvilke
genetiske faktorer som spiller inn, for så å
fikse dem. Det gjør man gjennom

screening og sekvenseringsteknikker av
genomet (arvematerialet) fra friske og
syke donorer.
Medisinsk cocktail
Når man vet det, kan man finne ut hva
slags «cocktail» av reprogrammeringsfaktorer og medisiner som er nødvendig
for å produsere nytt vev. Hver pasient
får da sitt eget vev gjenskapt, og det
kan bli transplantert til eget øye. Dette
kalles autologisk transplantasjonsterapi
og reduserer risikoen for at kroppen
avviser det.
– Vi lager da en personalisert medisin,
sier hun.
– Kan man bruke denne metoden andre
steder på kroppen?
– Ja, man kan omprogrammere celler og
lage nytt vev for å behandle andre sykdommer.
Forskning befinner seg nå på et innledende
stadium.
– Vi må sørge for at det fungerer og
metoden er trygg. Først må vi gjøre en
rekke tester for å forsikre oss om sikkerhet og effektivitet, før man håpefullt kan
begynne å bruke behandlingen. Det nye
vevet testes først i dyremodeller. Til sist
vil det overføres til mennesker i kliniske
studier.
– Vil dette kunne bli tilgjengelig for folk?
– Når vi har fått mer kunnskap, kan vi
skalere opp behandlingen og redusere
kostnadene. Det blir da opp til myndighetene å gjøre behandlingen tilgjengelig.
Egen forebygging
Det er mulig å ta egne grep for å redusere
sannsynligheten for å få sykdommen.

Forsker på ny behandling: Molekylærbiolog
og forsker Cristina Zibettis arbeid kan bidra
til at mennesker med AMD kan få synet
tilbake.
– Vi vet at røykere og de med inaktiv livstil
statistisk sett hyppigere får AMD. Immun
dysfunksjon og fedme er også risikofaktorer. Vi vet det er en sammenheng, men
ikke i hvilken grad. Man kan og forebygge
denne sykdommen med en aktiv livsstil,
kost og vitaminsupplement. Men for å vite
mer om hvorfor sykdommen utløses, må vi
iverksette screening.
– Dette blir spennende, sier Ingunn Dahl.
– Den medisinen som finnes i dag, virker
ikke på alle. Siden det i dag finnes så få
behandlingsmuligheter for de med tørr
AMD, er dette ekstra viktig.
Forskningen gjøres via programmet
Scientia Fellows med støtte fra EUordningen Maria Skłodowska-Curie og
Norges Blindeforbunds forskningsfond.
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Diabetes retinopati:

Systematisk screening av
netthinnen vil hindre blindhet
Tekst: Hilde Greve Mo | Foto: Lucky Business/Shutterstock/NTB

Blindeforbundet og Oslo universitetssykehus (Ullevål)
er i oppstarten av et etterlengtet prosjekt. Gjennom et
lavterskeltilbud skal netthinner avfotograferes (screenes)
for å forebygge øyeskader på grunn av diabetes.
Man antar at ca. 4,5 % av Norges befolkning har fått diagnosen diabetes mellitus
(oftest bare kalt diabetes). Rundt 28 000
av disse har diabetes type 1, og 210 000 har
diabetes type 2.
Type 1 er lett å diagnostisere kort tid etter
at sykdommen manifesterer seg, på grunn
av at insulinmangel oppstår. Når det gjelder
type 2 diabetes, så ser man en mer gradvis
innsettende insulindefekt, ofte over flere år.
Derfor anslår man at det finnes like mange
med sykdommen som ennå ikke har fått
diagnosen.
Diabetes retinopati (sykdom i øyets netthinne pga. diabetes) er en hyppig komplikasjon, ofte med symptomfri utvikling
over tid. Den er også hovedårsaken til
redusert syn og blindhet hos personer i
arbeidsfør alder.
– Både diabetes og diabetes retinopati kan
heldigvis behandles. Med jevnlige øyeundersøkelser kan synstruende retinopati i større
grad også forebygges. Det er nettopp det
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dette prosjektet skal bidra til, sier professor og overlege Goran Petrovski.
Petrovski leder prosjektet sammen med
PhD og overlege Dag Fosmark og Dr. philos
og forskningssjef i Blindeforbundet, Inga
Britt Kjellevold Haugen.
Screening kan hindre blindhet
Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt at det skal iverksettes et nasjonalt
program for regelmessig netthinneundersøkelse av alle pasienter med diabetes.
Dette er ennå ikke satt ut i system, noe
prosjektet vil forsøke å bidra til.
Per i dag er det kun 6 av 10 diabetespasienter som får undersøkt netthinnen
regelmessig. Samtidig viser studier at
blant dem som har hatt diabetes i mer
enn 20 år, vil nesten alle med type 1 og
over 77 prosent av de med type 2, utvikle
en grad av retinopati.
– Systematisert netthinnescreening, også
tidlig i sykdomsforløpet, vil derfor være et

svært viktig verktøy for å redusere den
enkeltes risiko for synsreduksjon og blindhet, sier øyelege Dag Fosmark.
En enkel sjekk
Samarbeidsprosjektet har som mål å
etablere et lavterskel screeningprogram
for netthinneundersøkelser i Oslo.
Forekomsten av diabetes er her høy.
Tilfeldige personer, med og uten kjent
diabetes, vil bli tilbudt undersøkelse med
netthinnefotografering. Dette vil skje i
Blindeforbundets lokaler i Sporveisgata 10
og på øyeavdelingen ved Ullevål sykehus.
Oppstart vil bli annonsert på
blindeforbundet.no.
Ved behov, vil personene bli fulgt over en
to års periode. Når nødvendig, vil man bli
henvist til øyespesialist. Personer uten
kjent diabetes (dvs. type 2) vil også bli
inkludert i prosjektet, fordi studier viser at
anslagsvis 20 % av disse rekker å utvikle
retinopati før de får diagnosen.

Tar i bruk kunstig intelligens for
skreddersydd behandling
Forskningsresultatene vil bidra til å gi en
bedre totalforståelse av sykdomsforløpet,
og hvilke parametere som best kan forutsi
videre sykdomsutvikling.
Prosjektet har også som mål å kartlegge
hvor mye gradering av netthinnebilder
og sykdomstegn, basert på kunstig intelligens, kan bidra til å utvikle en mer
skreddersydd henvisning og behandling.
De automatiserte graderingene vil også
bli sammenlignet med manuelle målinger
for å se i hvilken grad disse samsvarer.
– Det som gjør dette ekstra spennende er
at prosjektet også vil kunne gi avgjørende
informasjon som kan danne grunnlaget
for et nasjonalt screeningprogram, sier
forskningssjef i Blindeforbundet Inga Britt
Kjellevold Haugen. Hun legger til:
– Forskerne og Blindeforbundet vil takke
våre gavmilde givere. Uten deres økonomiske støtte, kunne ikke dette prosjektet
blitt realisert.
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RP-behandling:

Beslutningsforum sa
«JA» til Luxturna
Tekst: Martin K. Smedstad | Foto: privat

Torger Sætre startet privat innsamling da staten ikke ville betale for
genterapi-behandling. Metoden kan hindre at han mister resten av
synet. Nå har Beslutningsforum for nye metoder snudd og anbefaler
likevel statlig finansiering av Luxturna.
26. april var en dag verdt å feire for alle
som har stått på i denne saken. Da var
nemlig ny vurdering av Luxturna på
sakslisten i Beslutningsforum; de som
bestemmer hvilke nye behandlinger som
skal betales av det offentlige.

for dem. Blindeforbundet har presset på i
saken, og landsstyret vedtok en uttalelse
om at «Norge må ikke spare seg til flere
blinde». Andre aktører som RP-foreningen
og øyeavdelingen på Ullevål har også
jobbet aktivt for å få gjennomslag.

Behandlingsmetode som kan redde syn
Du har kanskje sett nyhetsinnslagene om
Torger og lille Ulrik som gradvis mister
synet selv om det nå finnes en behandling

Behandlingen virker slik at friske gener tilføres celler i netthinnen og hjelper cellene
til å fungere normalt igjen. Man bruker
ufarlige virus som «lastebil» for å frakte
gener inn i celler i øyet.

Den aller første: Torger Sætre ble i slutten
av mai operert ved Oslo universitetssykehus Ullevål. – Dette er den viktigste
dagen i mitt liv, sa Torger til TV2.
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Det er viktig å presisere at Luxturna er ikke
en behandling for alle som har RP eller
andre typer arvelig netthinnesvikt. Det er
mange ulike gener som er forbundet med
arvelig netthinnesvikt, og Luxturna er kun
aktuelt ved genfeil i ett gen som kalles
RPE65. Dette betyr i klartekst en type Lebers
medfødte synstap (LCA type 2) og en type
autosomal recessiv RP (RP type 20). I tillegg
må det være en viss mengde gjenlevende
celler i netthinnen. Er man allerede blitt
blind er ikke denne behandlingen aktuell.
Genfeil i RPE65-genet fører til alvorlig synstap i ung alder. Det er 8 personer i Norge

som per i dag er aktuelle for behandling
med Luxturna.
Fra nei til ja
Grunnen til at det ble avslag i første vurdering, er at Luxturna er en helt ny og veldig
dyr behandling. Det er ikke tvil om at behandlingen hindrer videre synstap og kan
gi litt forbedret syn. Enkelte eksperter på
genetikk har også sagt at det er grunn til
å tro at effekten vil vare i flere tiår, kanskje
hele livet, etter en enkelt behandling. Men
siden behandlingen er så nylig utviklet,
har det ikke vært tid til å følge pasienter
i flere tiår etter behandling for å se om
effekten varer.
Det er et viktig og riktig prinsipp at det må
være bevis for at en behandling virker før
det offentlige bruker helsekroner på den.
Likevel er det uholdbart å vente flere tiår
før nye behandlinger tas i bruk i Norge.

På konsert med gode venner, nyter
god musikk og litt forfriskende i
glasset - livet er herlig! Uten min
personlige assistent ville ikke dette
vært mulig.
Ulobas BPA handler om at det er
du som bestemmer hvem som skal
assistere deg, hva assistansen skal
gjøre, hvor og når assistansen skal
finne sted.

Det er flere genterapi-behandlinger på vei
som vil kunne hindre synstap for personer
som har andre genfeil enn RPE65-genet.
Derfor er denne avtalen som nå er inngått
veldig viktig for å tråkke opp stien for at
også disse skal bli godkjent i fremtiden.
Vedtaket er gjort med flere betingelser. For
første gang er det inngått en avtale med
såkalt «resultat-basert prising». På godt
norsk kan det kalles «avbetaling». Prisen
for behandlingen deles opp i flere avdrag,
og dersom effekten ikke fortsetter, slutter
staten å betale avdragene. Dette sikrer at
staten ikke betaler for mye, samtidig som
det sikrer pasientene tilgang til behandlingen nå. Alle som behandles med Luxturna
skal følges opp over tid for å se om effekten
varer, og det skal gjøres en evaluering om
fire år.

BPA gir meg
friheten til å leve
livet - fullt ut!

Ulobas BPA er skapt av oss
funksjonshemmede og det er vår
måte å organisere hverdagen vår på.
Ta kontakt med oss på telefon:
32 20 59 10 så hjelper vi deg videre!
For mer informasjon se våre
nettsider: www.uloba.no
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– Jeg har aldri hatt en bedre jobb
Tekst: May Britt Haug | Foto: Blindeforbundet

Med 25 år bak seg i restaurantbransjen var det tilfeldighetene
som ville det slik at Jan Inge Bjørklund (53) skulle gå fra dør til dør i
Blindeforbundets tjeneste. En jobb som gir mening og mestring hver
eneste dag, for både han selv og de han banker på hos.

Tenåringspappaen, som er bosatt i Geithus
i Viken, er svært glad i å snakke med
mennesker. I et team på fem går han rundt
og banker på fremmedes dører i gamle
Buskerud og forteller om Blindeforbundet,
skaffer givere og fanger opp personer som
virkelig har problemer med synet.
– Jeg prater med nydelige mennesker hver
eneste dag. Vi blir veldig godt mottatt
når de hører hvor vi kommer fra. Dette er
givende!

Om dørbankerne:

• Oppstart høsten 2016.
• 40 personer går og banker
på dører.
• Dørbankerne går i Innlandet
og rundt hele Oslo-fjorden. I
sommer står Nord-Norge for tur.
• Det er banket på over 1 million
dører til nå.
• 15.500 personer er blitt
månedlige givere.
• 60 millioner kroner er samlet
inn så langt.
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«Trenger seg på»
Det var høsten 2016 Blindeforbundet
startet å banke på dører for å snakke med
publikum ansikt til ansikt, og komme i
kontakt med både nye givere og personer
som selv har synsproblemer.
Tellingen over hvor mange dører han har
banket på, har han mistet for lengst. Og det
varierer stort hvor mange dører det blir i
løpet av en dag. Han kan det ene øyeblikket
sitte på en veranda med en kaffekopp i 30
minutter. I det neste er besøket unnagjort
på få strakser.
Noen vil hevde at en dørbanker «trenger
seg på» personer i sitt eget hjem. Dette
kjenner ikke Jan Inge seg igjen i.
– Gjestfriheten der ute er stor og mange vil
slå av en prat. Man merker fort om det er
folk som har lyst til å prate med deg. Jeg har
bare opplevd å bli jaget på dør en eneste
gang, forteller han med et flir.
Jan Inge har opplevd å bli ventet på også:
– «Deg har vi ventet på». Noen har et sterkt
ønske om å støtte. De har for eksempel et
familiemedlem som har synsproblemer,
eller de har faktisk synsproblemer selv, men
de vet ikke hvor de skal henvende seg.

Den gode samtale fremfor bonus-jag
Jan Inge forteller at det er mange inntrykk
som kommer i løpet av en arbeidsdag.
Det er akkurat derfor at det hele føles så
meningsfylt.

derfor i taket da de i april/mai-skiftet
kunne ta opp igjen bankingen på landets
dører. Jan Inge ser store nytteverdier av den
jobben han og kollegaene gjør, og setter
stor pris på de bidragene de får inn.

– Det er overraskende mange som sliter
med synet, men de eldre vil gjerne ikke ha
hjelp. Vi prater nærmest daglig med noen
som har synsproblemer, forteller han.

– Jeg vil at menneskene vi banker på hos
skal sitte igjen med et godt inntrykk av oss.
Og at de veit at vi er der for dem når synet
svikter, sier han.

Derfor er det lett å tro Jan Inge når han
forteller at han ikke er noen selgertype og
at bonuser og premier ikke er det viktigste
for han. Dørbankerne, eller ververne som de
også kalles, lønnes som selgere. De har en
grunnlønn på 165 kroner timen, pluss noen
bonuser. Og lønn må en jo ha for å leve.
– Jeg prater med menneskene, det er det
som gir meg noe.
Korona-utfordringer
Blindeforbundets dørbankere har fått
grundig opplæring, spesielt under
korona tas det ingen unødig risiko.
Organisasjonene som går og banker
på dører har sammen laget en egen
smittveileder for ververe som følges
til punkt og prikke, og det brukes både
munnbind og sprit.
– Når vi banker på er hendene rene.
Vi holder minst en meters avstand,
presenterer oss ved navn, forteller hvor
vi kommer fra og hvorfor vi kommer.
Nettbrettene som er med blir nøye vasket
med antibac mellom hver gangs bruk,
forteller Jan Inge.
Pandemien har vært tøff for dørbankerne
fordi de har vært permitterte over
flere, lengre perioder, noe som rammer
enkeltmenneskene hardt. Jubelen sto

Elsker jobben: Å gå og banke på dør etter
dør er meningsfylt for Jan Inge Bjørklund.
Som dørbanker blir han svært godt mottatt.
– Norges Blindeforbund har et vanvittig
godt omdømme, mener Jan Inge.
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Kursoversikt 3. kvartal 2021

Solvik

Hurdal

Rehabilitering
09.08. - 20.08.
26.08. - 29.08.
30.08. - 01.09.
06.09. - 10.09.
13.09. - 24.09.

Rehabilitering
23.08. - 03.09.
23.08. - 03.09.
30.08. - 03.09.
02.09. - 05.09.
06.09. - 17.09.
06.09. - 10.09.
09.09. - 12.09.
13.09. - 17.09.
20.09. - 22.09.
27.09. - 01.10.

HRS Påbygg
67+ 1. påbygg
IKT
67+ Intro
HRS start langt
Livsstil
YA intro
YA kartlegging
HRS Fjernunderv.
Temakurs mobilitet

Habilitering
30.06. - 05.07.
06.07. - 11.07.
12.07. - 17.07.
18.07. - 23.07.
24.07. - 29.07.
30.07. - 04.08.
05.08. - 10.08.
23.08. - 27.08.
03.09. - 05.09.
06.09. - 10.09.
06.09. - 10.09.
13.09. - 17.09.
27.09. - 01.10.

Ungdomsleir 13-15 år
Ungdomsleir 16-18 år
Ung Uke 1
Ung Uke 2
Aktiv Familie Uke 1
Aktiv Familie Uke 2
Aktiv Familie Uke 3
Ut på langtur
Aktivitetshelg
VO punkt
Ut på tur
Yogakurs
VO punkt

1. Påbyggingskurs
Introduksjonskurs
FU/Oppfølgning
Livsstil
1. Påbyggingskurs Syn/
hørsel

Habilitering
21.06. - 04.07.
04.08. - 08.08.
20.08. - 22.08.
02.09. - 05.09.

Sommeropphold
Opplevelsesuke 30-55 år
Sjøsporthelg
Trening og trivsel med
førerhund
27.09. - 03.10. Kulturuke
Ferieleiligheter
Ukeleie
Mandag til søndag

Evenes
Rehabilitering
05.08. - 08.08. Intro
10.08. - 23.08. 1. påbygg
01.09. - 06.09. Temakurs IKT kontakt med
offentlig myndighet
28.09. - 03.10. Livsstil
Habiliteringskurs
01.07. - 16.07. Sommerrekreasjon
24.08. - 27.08. Over stokk og stein
09.09. - 13.09. Høstfiske
14.09. - 27.09. Mestringslykke

Førerhundskolen
18.08. - 22.08. Aktivitetssamling
førerhund

Det tas forbehold om endringer og evt.
avlysninger av de ulike kursene.
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Ta kontakt – vi er her for deg!
Østlandet/Sentraladministrasjonen
Tlf. 23 21 50 00
rehab.oslo@blindeforbundet.no

Førerhundskolen
Tlf. 23 21 50 00
forerhund@blindeforbundet.no

Vestlandet
Tlf. 55 33 69 55
rehab.bergen@blindeforbundet.no

Hønen gård bo- og mestringssenter
Tlf. 32 18 13 70
hg@blindeforbundet.no

Midt-Norge
Tlf. 73 80 01 50
rehab.trondelag@blindeforbundet.no

Hurdal syn- og mestringssenter
Tlf. 63 98 80 00
rehab.hurdal@blindeforbundet.no

Nord-Norge/Evenes
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no

Solvik syn- og mestringssenter
Tlf. 56 15 77 70/71
booking.solvik@blindeforbundet.no

Barne- og ungdomsavdelingen (BUA)
Tlf. 23 21 50 00
bua@blindeforbundet.no

Evenes syn- og mestringssenter
Tlf. 76 98 48 30
rehab.evenes@blindeforbundet.no

Sulten på å treffe folk igjen?

KABB arrangerer samlinger for deg som er synshemmet
Med forbehold om gjeldende korona-restriksjoner

• Pilegrimsvandring fra Stiklestad til Nidaros 22. - 29. juli (venteliste)
• Barne- og familieleir med vikingtema. Gurvika 6. -10. august
• KABB kortreist, møteplass og seminar for synshemmede:
17. - 18. september Trondheim
8. - 10. oktober Bodø
22. - 23. oktober Bergen
5. - 6. november Stavanger
12. - 13. november Sandefjord
3. - 4. desember Oslo
Påmelding og informasjon
Telefon: 69 81 69 81
e-post: kabb@kabb.no
www.kabb.no
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Synsvansker?

Få lesegleden
tilbake med
lydbøker fra NLB

NLB har tusenvis av lydbøker i biblioteket. Du finner både fag- og skjønnlitteratur i alle
sjangre. Tilbudet er gratis.
Velg mellom å få CD i posten, laste ned eller strømme lydbøkene. Du kan lytte med
DAISY-spiller og PC, eller bruke appen Lydhør på mobil eller nettbrett.
Les mer på www.nlb.no
Kontakt oss gjerne på tlf: 22 06 88 10 eller e-post: utlaan@nlb.no

Helt sjæf med BPA Nord!
Vi i BPA Nord ønsker at alle i landsdelen skal få
være helt sjæf i sin egen hverdag. Siden 2014
har vi gjennom Privat Omsorg Nord tilbudt denne
tjenesten i nordnorske hjem. Da etterspørselen
etter våre tjenester har økt betydelig de siste
årene, har vi valgt å etablere oss i en helt egen
BPA-drakt, nemlig BPA Nord.
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Jeg elsker at jeg kan få være
min egen sjef. BPA Nord har gitt
meg den stabiliteten og friheten
jeg behøver slik at jeg bare kan
tenke på å leve livet mitt med
minst mulig begrensninger. Det
er helt sjef!
Peter, 28 år

Ta kontakt med oss for mer informasjon om hva vi kan tilby og hjelpe deg med!
Telefon: 406 22 364 | E-post: post@bpa-nord.no | www.bpa-nord.no

PUBLIKK/ISTOCK.COM

Brukerstyrt
personlig
assistanse.
Helt enkelt.

Kontakt oss på telefon 950 43 000 så forteller vi deg mer om hvordan vi kan
hjelpe deg med brukerstyrt personlig assistanse.
Human Care AS, Strandveien 35, 1366 Lysaker, bpa@humananorge.no,
humananorge.no.
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Førerhundens
dag 2021
Tekst: Jørgen Juul | Foto: Tom Egil Jensen

Hvilken side skal vi gå på?
Sammen med Trygg trafikk oppfordrer vi alle
gående om å gå på venstre side av alle veier
uten fortau, enten det er bilvei, gang- og
sykkelvei, landevei eller skogsbilvei.

Førerhundens dag markeres hvert år siste
onsdagen i april. Temaet var «trygghet i
trafikken».
I tiden vi lever i nå oppfordres vi om å
holde avstand til andre for å unngå smitte.
Myndighetene har fortalt oss at vi skal gå på
høyre side av gang- og sykkelveier, men det
har vist seg å være en utfordring for landets
førerhundbrukere. Førerhunder er nemlig
lært opp til å gå på venstre side på gang- og
sykkelvei, på landevei og på skogsbilveier.

Høyre side, venstre side eller midt i? Det
hersker tidvis en usikkerhet om hvor det er
riktig å plassere seg på gang- og sykkelveien.

Fortalte om utfordringene på TV
Kirsti Holbæk Hanssen og datteren Marianne
har begge førerhunder og var gjester i
programmet God morgen Norge på TV2.
Kirsti fortalte om utfordringer hun opplever
sammen med førerhunden Diesel når de
bruker nærmiljøets gang- og sykkelveier til
rekreasjon og turer.
– Det har vært svært utfordrende tider.
Særlig i starten av pandemien da folk ikke
kunne treffes hjemme, men gjerne stoppet
opp på gangveien og slo av en prat. Jeg
merket noen ganger at jeg passerer mellom
dem og at det litt for nærme. Det var
ubehagelig.
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Mer selvstendig i koronatiden: I en
undersøkelse blant førerhundbrukere
gjennomført på vegne av Blindeforbundet,
sier halvparten at førerhunden har betydd
alt for å være selvhjulpen i koronatiden.

