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Marit Bjerk i sitt hjem i Bodø hvor hun forteller leserne sin glaukom-historie.

 

Optiker
Knut Erik Hansen:
Optikerne –
viktige
oppdagere
(Side 8)

Jonny Nersveen:
Slik velger du 
rett belysning
(Side 12)
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Marit Bjerk (46) fra Bodø:

Fikk akutt glaukom 
– ble operert én 
time etter Les hele historien på side 3–7. Med glimt i øyet 

(Side 15)
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GODt OG RIKtIG LyS ER vIKtIG
I dette nummer av bladet setter vi søkelys på nettopp 
dette. Spesielt for eldre og glaukomikere er riktig belys-
ning med på å heve trivselen og bidra til å unngå skader. 
Vi har fått ekspert Jonny Nersveen til å gi oss gode råd.

FARMASøytEN SOM KUNNSKApSFORMIDLER
Som det fremgår av reportasjen fra et apotek har mange 
farmasøyter gjennomgått et opplæringsprogram for å øke 
kunnskapen om dråper og dryppeteknikk, Dette vil gi 
bedre kundeveiledning også for glaukomikere. Glaukom-
foreningen er invitert med i opplegget og bidratt med 
materiell og foredragsholder. Meget positivt!

FOLKEMøtENE “NORGE RUNDt” FORtSEttER
Vi fikk av ulike årsaker ikke gjennomført et folkemøte i 
Kristiansand. Dette området er tatt med i planen for 2012. 
I tillegg er tre nye områder planlagt gjennomført. Du 
finner dette omtalt og inntegnet på kartet. Folkemøtene 
er Glaukomforeningens viktigste bidrag til å redusere 
“mørketallet”. Om lag 20 000 personer går rundt med en 
diagnose de ikke vet noe om. Også du og jeg kan bidra 
ved å informere slekt og venner og de vi treffer på vår vei 
om hvor viktig det er å få undersøkt øynene tidlig nok.

FLOtt INItIAtIv FRA øyEAvDELINGEN 
pÅ St. OLAvS hOSpItAL I tRONDhEIM
Ved øyeavdelingen ved sykehuset står kunnskap og kunn-
skapsoverføring i fokus. Øyesykepleier Anne-Kristine 
Gudmestad er initiativtaker til et nytt informasjons-
hefte om øyesykdommer. De ønsker å undervise andre 
avdelinger på sykehuset, sykehjem og hjemmetjenesten. 

Mykje lys og mykje varme
Alle kjenner den hjertevarme sangen til Åge Aleksandersen. Den gir 
meg gode følelser, og spesielt inn i mørketiden. Da trenger vi  lys og 
varme for både kropp og sjel. Noen av oss merker at årstiden før 
snøen lyser opp, er plagsom. vi trenger mer lys både ute og inne.
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De vil starte et pilotprosjekt opp mot et sykehjem i 
byen. Øyesykepleier Astrid Thorstad som er styremedlem 
i Glaukomforeningen har gitt noen innspill i arbeidet 
med heftet. Jeg klapper i hendene for initiativet og 
arbeidet så langt og ønsker lykke til. Glaukomforeningen 
vil gjerne bistå i fortsettelsen om det er ønskelig.
 
OptIKEREN vAR REDNINGEN
Marit Bjerk ble kjent i en NRK-reportasje tidligere i år. 
Her står hun frem med sin sterke historie. En dyktig 
optiker var redningen, og et utmerket samarbeid med 
øyelege har gitt Marit syn og livsgnist tilbake. Jeg er veldig 
glad på Marits vegne og at hun ville dele denne opp-
levelsen med oss. Samtidig viser dette at samarbeid mel-
lom optiker og øyelege er en nøkkel til tidlig oppdagelse 
og dermed bedre livskvaliteten for oss glaukomikere.

Takk for i år – ta vare på deg og dine!

HAR DU FORSLAG TIL STOFF?
ta gjerne kontakt med Glaukomforeningens leder 

per Kaland.

postadr.: Norsk Glaukomforening,

box 1484, Majorstueveien 17, 0367 Oslo.

E-post: post@glaukomforeningen.no

telefon: 97 00 86 13
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Fikk akutt glaukom –
ble operert én time etter
Tekst og foto: Vegard Storbråten Øye

Marit Bjerk (46) ble innlagt på sykehus flere ganger med kraftig 
hodepine og uutholdelige smerter, men legene fant ikke noe galt. 
Etter en kontroll hos en optiker oppdaget han akutt glaukom, og hun 
måtte opereres umiddelbart.

jeg var i bevegelse. Dette var vel-
dig ekkelt og ubehagelig. I håp om 
at det skulle gi seg var jeg helt i ro, 
passet på å drikke rikelig med vann 
og sove mye. Jeg ante likevel ikke 
årsaken til ubehaget, sier Marit 
Bjerk. 
Mandag morgen dro hun på jobb 
som vanlig.
– Jeg oppdaget raskt at jeg ikke 
orket å være på jobb, og var veldig 
slapp og utilpass. Derfor dro jeg 
hjem hvor jeg la meg igjen, drakk 
mye vann og tok smertestillende i 
håp om at jeg skulle bli bedre, for-
teller hun. 
Senere på kvelden ble situasjonen 
forverret.

Vi befinner oss i den naturskjønne 
kystbyen Bodø i Nordland, som 
viser seg fra sin beste side denne 
dagen. Ute på trappa i endeleilig-
heten på et rødt rekkehus rett 
utenfor sentrum står Marit Bjerk 
for å ta imot oss. 
– Velkommen til Bodø, sier hun 
energisk og smiler om kapp med 
sola.
Den 46 år gamle bodøværingen 
fikk i fjor høst akutt glaukom. Få 
måneder senere var hun del av en 

stor reportasje om glaukom i beste 
sendetid på Dagsrevyen på NRK. 
Vi har tatt turen til Marit for å få 
høre hele hennes sterke, smerte-
fulle og dramatiske historie – men 
som heldigvis endte godt.

ELEKtRISKE Støt 
I hODEt 
Marits glaukom-historie begynner 
siste helga i oktober i 2010. 
– Da begynte jeg å kjenne ube-
hagelige elektriske støt i hodet når 

VELKOMMEN: Marit Bjerk tok vel imot Norsk Glaukomforening i sitt hjem i Bodø for å fortelle leserne sin glaukom-historie.
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– Det føltes som det var noe på vei 
opp gjennom pulsåren på halsen, 
og det første som slo meg var at 
jeg hadde fått blodpropp. Jeg ble 
selvfølgelig veldig redd. Og kort 
tid etter fikk jeg en ubeskrivelig 
vond hodepine. Jeg har blant 
annet født to barn, men denne 
smerten overgikk alt, sier Marit.

MED AMBULANSE 
tIL SyKEhUSEt
Marit Bjerk fikk hjelp av mannen 
sin, og de ble enige om å ringe 
etter en ambulanse.
– Jeg trodde en stund jeg skulle 
dø, og var veldig redd og fortvilet. 
Heldigvis kom ambulansen raskt 
og jeg ble kjørt direkte til 
Nordlandssykehuset.
Her ble det tatt masse prøver og 
undersøkelser.

– Jeg kastet opp,  og var veldig lys-
sky. Heldigvis dempet de smerte-
stillende medikamentene smerten. 
Det var akkurat som om hode-
pinen ble pakket inn i bomull. 
Likevel var det så vondt at jeg 
ikke klarte å finne roen, sier hun.  
Samme kveld tok de også MR, før 
hun ble liggende på overvåkningen 
på nevrologisk avdeling.
– Den natta sov jeg ingenting, og 
var kun redd, hadde vondt og lurte 
på hva som feilte meg, forklarer 
Marit Bjerk mens hun tar en stor 
slurk av kaffekoppen. 

FANt IKKE NOE GALt 
Morgenen etter kommer legene 
med svar på prøvene og MR-
bildene.
– Alt var i orden. Dette var et svar 
som ga meg blandede følelser. Jeg 

var selvfølgelig glad for at de ikke 
hadde funnet noe alvorlig, men 
visste samtidig at det var noe galt 
med meg de ikke hadde funnet, 
sier hun. 
Derfor ble det tatt flere prøver, 
CT og videre smertelindring.
– Jeg var sterkt svekket, og orket 
verken å spise eller gå på toalettet 
på egenhånd. Likevel ble jeg sendt 
hjem på permisjon på fredag, 
etter å ha vært på sykehuset siden 
tirsdag kveld.
Marit Bjerk hadde nesten ikke før 
kommet hjem før hun satt fast en 
kjøttbit i halsen og begynte å 
hoste. Dette utløste den forferde-
lige hodepinen nok en gang, og 
hun måtte tilbake på sykehuset. 
Da ble det en ny runde med 
undersøkelser, ny lege, oppkast og 
smertestillende.

DRAMATISK: Sykehuset fant ikke ut hva som feilte Marit, tross enorme smerter. En undersøkelse hos optikeren avdekket akutt glaukom.
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– Jeg lå i en sykeseng med solbril-
ler på, kalde kluter over ansiktet 
og var rett og slett fryktelig dårlig. 
De prøvde også å ta ultralyd av 
meg, forklarer hun.
Etter over én uke på sykehus med 
utallige prøver og undersøkelser 
klarte de ikke å finne ut hva som 
feilte Marit. Hun ble derfor 
skrevet ut, og fikk rekvisisjon til 
fysikalsk behandling.

REtt pÅ 
OpERASJONSBORDEt 
Marit og hennes ektemann, Jan 
Erik, klarte ikke å slå seg til ro 
med sykehusets konklusjon. For 
de var ikke i tvil om at noe ikke 
var som det skulle. På dette tids-
punktet klarte hun ikke å spise 
selv, hadde enorme smerter, orket 
ikke å jobbe og måtte ha hjelp til 
alt. De tok derfor saken i egne 
hender, og bestemte seg for å 
begynne med en tur til optikeren 
så hun kunne sjekke synet.
– Jeg fikk time hos optiker Jacob 
Klette. Først tok han en vanlig 
synstest, og dette var helt greit. 
Til slutt ønsket han å måle trykket. 
Etter å ha sett resultatet ble han 

veldig rar, og tilkalte en av kol-
legene for å se på målingen. Dette 
viste seg å bli min redning, sier 
Marit Bjerk. 
Hun hadde nemlig et trykk på 48 
og 49 på begge øynene, og optike-
ren ringte rett til øyeavdelingen 
på Nordlandssykehuset.
– Vi kunne dra dit omgående, selv 

om klokken var 15.30 på etter-
middagen. Der ble jeg tatt imot av 
overlege Christian Schau. Han 
måler trykket en gang til, og for-
klarer at han har én god og én 
dårlig nyhet: Du har svært høyt 
trykk, men vi kan gjøre noe med 
det, sier Marit. 
Det var da hun fikk beskjed om 
at hun hadde grønn stær, eller 
glaukom. Marit fortalte da om 
de siste ukene med sykehusinn-
leggelse og smerte, og han var 
ikke i tvil om at det var hennes 
akutte glaukom som var årsaken.

hODEpINEN FORSvANt 
UNDERvEIS
Glaukom var noe Marit Bjerk 
visste svært lite om, og hadde 
aldri vært et tema i hennes liv. 
Fra å ha vært hos optiker til øye-
legen og klar til operasjon hadde 
det kun gått én time. 
– Alt gikk veldig fort. Men siden 
trykket var dramatisk høyt ble jeg 
laseroperert umiddelbart. Jeg 
kjente hodepinen slippe taket for 
hvert skudd med laseren. Det var 

HÅNDARBEID. – Jeg har nesten ikke fått svekket syn, og kan fortsatt dyrke mine hobbyer med 
blant annet lesing, kryssord og håndarbeid, sier Marit Bjerk.

LESEGLAD. Marit Bjerk elsker å lese.
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akkurat som å slippe trykket ut av 
ballongen, og var mildt sagt en 
fantastisk følelse. Hodepinen for-
svant og trykket raste, sier Marit 
Bjerk. 
Dagen etter var trykket over 
halvert, og hun begynte med 
dråper for å forhindre infeksjon 
og stabilisere trykket.
– Etter en stund kom nok en 
gang trykket ut av kontroll, og 
Alexander Schau laseropererte 
meg en gang til. Dette hjalp, og 
etter flere måneder med ulike 
dråper og doser fant vi endelig i 
mai måned den perfekte behand-
lingen med type dråper og dose-
ring. Trykket er nå stabilt på 11, 
forklarer hun.

TAKKNEMLIG.  – Nå er jeg mer bevisst og takknemlig for synet og det jeg ser, og slått meg til ro med at glaukom kommer til å være en del av livet 
mitt for alltid, sier Marit Bjerk.

Marit drypper nå to ganger daglig 
med Asarga og med Teflotan hver 
kveld.

MER tAKKNEMLIG 
FOR SyNEt 
Etter mange måneder med alt fra 
sykehusinnleggelser, to laseropera-
sjoner og tilpasninger av dråper 
for å få trykket stabilt er nå alt 
bra.
– Jeg har nesten ikke fått svekket 
syn, og kan fortsatt dyrke mine 
hobbyer med blant annet lesing, 
kryssord og håndarbeid, sier 
46-åringen.
– Synes du det er tungvint å dryppe?
– Nei, absolutt ikke. Hvis det kan 
bidra til at jeg får beholde det 

synet, stabile trykket og livskvali-
teten jeg har i dag så er dråpene 
en bagatell jeg gjør med glede. Jeg 
må også legge til at øyelegene og 
de øvrige ansatte på avdelingen 
har gjort en fantastisk jobb, og 
gitt meg masse informasjon som 
har gitt en enorm trygghet.
– Hvordan vil du beskrive sykdoms-
perioden når du ser tilbake på den 
i dag?
– Det var en lang og smertefull 
periode, og jeg ble livredd for å 
miste synet. Den ene legen etter 
den andre sjekket meg uten å 
finne noe. Nå er jeg mer bevisst 
og takknemlig for synet og det jeg 
ser, og slått meg til ro med at 
glaukom kommer til å være en del 
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KJENDIS. Marit Bjerk var del av en stor reportasje om glaukom i beste sendetid på Dagsrevyen 
på NRK.

av livet mitt for alltid, sier Marit 
Bjerk.

vIKtIG StøttE FRA 
FAMILIEN 
Mannen Jan Erik, som Marit har 
vært gift med siden 1987, har 
vært en viktig støttespiller for 
henne under den tunge sykdoms-
perioden. Det har også deres to 
sønner og hennes egne foreldre.
– Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort 
uten familien, men det har vært 
en tung tid for dem også. Det tok 
flere måneder før jeg kunne jobbe 
igjen og jeg var veldig redusert i 
lang tid. – Barnebarnet vårt, 
Linnea, er også en veldig viktig og 
positiv del av hverdagen som gir 
masse inspirasjon og glede, legger 
hun til.
– Hvordan fikk du vite om Glaukom-
foreningen?
– Jeg så medlemsbladet på veggen 
da jeg var på en kontroll, og forsto 
fort at dette var noe jeg ville bli 
en del av, og kunne være nyttig 
og informativt for meg. 
Hun er heller ikke i tvil om at de 
neste generasjonene i familien 
skal undersøke seg jevnlig. 
– Det skal de om jeg så må dra de 
med meg. Man sjekker jo jevnlig 
tennene, så hvorfor ikke øynene 
også? 

GLAUKOM-KJENDIS
Mandag 31. januar var Marit 
Bjerk med i en stor reportasje om 
glaukom laget av NRK Nordland 
som gikk på Dagsrevyen. Da hun 
ble forespurt om intervjuet første 
gang hadde hun svart tvert nei. 
Etter å ha tenkt seg om sa hun 
likevel ja.
– Årsaken til det var at jeg håpet 
min historie kunne bidra til å 
hjelpe andre og få mer fokus på 
øynene, akutt glaukom, drypping 
osv, sier hun. 
Og etter TV-innslaget i beste 

sendetid har Marit blitt Norges 
første ”glaukom-kjendis”.
– Jeg har fått massevis av flotte 
kommentarer og tilbakemeldinger, 
og angrer ikke et eneste sekund 

på at jeg takket ja til å være med. 
Forhåpentligvis kan dette ha 
bidratt til at flere blir mer bevisst 
på sykdommen, avslutter Marit 
Bjerk fra Bodø.
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Optikerne – viktige oppdagere

TRADISJONER: Knut Erik Hansen fra Bodø er 3. generasjon i sin slekt som driver K. Hansen Optik i Bodø, som ble etablert i 1917.

Knut Erik Hansen fra Bodø er 
3. generasjon i sin slekt som driver 
K. Hansen Optik i Bodø, som ble 
etablert i 1917. Nye eiere har nå 
overtatt, men han arbeider fort-
satt i den tradisjonsrike familie-
bedriften, og har nærmere 30 års 
erfaring som optiker. 

FLERE BURDE SJEKKEt
– Er folk generelt flinke til å komme 
å sjekke øynene sine?
– Nei, jeg synes faktisk ikke det. 
De fleste kommer ikke før synet er 
så svekket eller endringene så 
store at de må ha briller eller 
lignende. Da kan det være for sent. 
Dessuten er ofte synsendringer 
noe som skjer gradvis over lengre 
tid, og da er vi mennesker veldig 
tilpasningsdyktige. Likevel er det 

ofte et tegn på at noe ikke er som 
det skal, og da bør man ta seg 
bryet med å sjekke det opp, sier 
Knut Erik Hansen. Han har likevel 
inntrykk av at de som først har 
hatt en undersøkelse hos optiker 
er flinkere til å komme tilbake.
– Har man først kommet inn i 
systemet er mange veldig flinke til 
å undersøke seg jevnlig, og det er 
jo bra, sier han.
Norges Optikerforbund mener 
folk bør sjekke øynene hos optiker 
jevnlig fra 30–40 årsalderen. Da 
begynner synet å bli svekket hos 
mange, og en del får påvist øye-
sykdommer tidlig i livet. 

FOKUSERER pÅ GLAUKOM 
– Jeg er alltid bevisst på å se etter 
og sjekke risikoelementer for om 

pasienten kan ha en øyesykdom, 
som for eksempel glaukom. Og målet 
er selvfølgelig å avdekke flest mulig 
tilfeller. Dette er en viktig oppgave 
for oss optikere, for det er som 
oftest til oss ”pasientene” kommer 
først,  sier den erfarne optikeren.
Han forklarer at de også er nøye 
med å følge opp de som er i risiko-
gruppa, eller mistenker kan han 
en øyesykdom, tett helt til de ikke 
er bekymret.
– Trykkmåling, synsfeltmåling, 
tykkelsen på hornhinnen i tillegg 
til vurdering av øyet og bilder av 
dette er undersøkelser og vurde-
ringer som vi bruker for å avdekke 
glaukom, sier Hansen.
– Men dessverre er det slik at man 
i dag regner med at cirka 20.000 
nordmenn har glaukom uten å 
vite det. For å få ned dette tallet 
må både befolkningen, optikere, 
fastleger og øyeleger bli mer 
bevisst på sykdommen for å sikre 

– vi som optikere har en viktig jobb å gjøre for å avdekke glaukom, 
og henvisningsretten er et flott verktøy for å sikre en rask, effektiv 
og god behandling, sier optiker Knut Erik hansen i Bodø.
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UNDERSØKE:  – Jeg er alltid bevisst på å se på å se etter og sjekke risikoelementer for om 
pasienten kan ha en øyesykdom, sier Knut Erik Hansen.

tidlig oppdagelse og bremse syk-
domsutviklingen, legger han til.

hENvISNINGSREtt
At optikerne nå kan henvise 
pasienter direkte til øyelege, uten 
å måtte via fastlegen, synes Knut 
Erik Hansen er veldig positivt.
– Rask og effektiv behandling er 
viktig for å unngå unødvendig tap 
av synet, og utnytter den ressursen 
og kompetansen vi optikere har. 
Og jeg henviser ukentlig personer 
fra meg til en øyelege, sier Hansen.
Han synes likevel det er viktig at 
henvisningsretten ikke misbrukes.
– Man kan ikke henvise for mange, 
men heller ikke for få. Man må finne 
den gylne middelvei, som sikrer at 
de som behøver oppfølgning av 
spesialist får det, sier optikeren.

Fredag 4. og lørdag 5. november 
hadde Norsk Oftalmologisk 

Ute på stand blant øyelegene
Norsk Glaukomforening har hatt stand på både vår- og høstmøtet til øyelegeforeningen.

Tekst og foto: Vegard Storbråten Øye

VÆRE SYNLIG: Norsk Glaukomforening med leder Per Kaland har hatt stand på både vår- og høst-
møtet til Norsk Øyelegeforening.

Forening (Norsk Øyelegeforening) 
sitt tradisjonsrike høstmøte på 

Soria Moria Hotell i Oslo. Her 
hadde Norsk Glaukomforening 
stand sammen med både Norges 
Blindeforbund og RP-foreningen.

væRE SyNLIG
– Denne standen har vi for å 
være synlig i miljøet, knytte nye 
kontakter blant øyelegene og ikke 
minst pleie vårt store eksisterende 
kontaktnettverk. Vi svarer også på 
spørsmål for de som har det, og 
mulighet for bestilling av infor-
masjonsmateriell, sier lederen i 
Norsk Glaukomforening, Per 
Kaland, som sto på standen.
Med seg hadde han roll-up, 
brosjyrer og medlemsblader.
– Vi var også på deres vårmøte i 
Tønsberg, og har fått mye skryt for 
vårt engasjement og aktivitet 
blant øyelegene, sier Kaland.
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– I mange år har jeg ønsket å ut-
 arbeide et slikt hefte, sier øyesyke-
pleier Anne-Kristine Gudmestad, 
som var initiativtaker til informa-
sjonsheftet.  
– Jeg er opptatt av at kunnskapen 
vi har om øyepasienter kommer 
alt helsepersonell til gode. Øye-
pasienter finner vi overalt i vårt 
helsevesenet, og det er viktig at 
helsepersonell har kunnskap om 
denne pasientgruppen. Det er for 
eksempel viktig at pasientene får 
sine glaukomdråper. Da må vi 
synliggjøre hvilke konsekvenser 
det får dersom dette utelates, sier 
Gudmestad.

MøtER øyEpASIENtER 
– Jeg er glad for at min leder, 
Heidi Amundsen, har gitt meg 
muligheten til å jobbe med dette, 
og at jeg har fått med meg to 
dyktige kolleger på foto og layout, 
fortsetter hun.  
– Heftet er i første rekke beregnet 
på alt helsepersonell som kommer 
i kontakt med øyepasienter ved 
andre avdelinger på sykehuset, ved 
sykehjem og via hjemmetjenesten. 
Vi ønsker rett og slett å spre mer 
kunnskap om øyet. Vi har gjort et 
utvalg av de vanligste øyesykdom-
mene, årsak til at de oppstår, hva 
som er symptomene og hvordan 
de behandles.

– Jeg synes dette initiativet fra 
sykehuset er veldig flott, sier hun.  
– Øyepasienters utfordringer kan 
være vanskelig å oppfatte når 
helsepersonell møter dem i situa-
sjoner der fokus kan ligge på alt 
annet enn øyet. Når helseperso-
nell nå får mer kunnskap blir de 
også mer bevisst utfordringer den 
enkelte kan ha i hverdagen i for-
bindelse med en øyelidelse. De 
blir selv tryggere, og kan i større 
grad bistå på en positiv måte, sier 
Thorstad.

MANGE pRAKtISKE tIpS 
Heftet har en lettfattelig presenta-
sjon av øyesykdommene, men tar 
også for seg relaterte temaer. 
Råd om drypping av øyet, som 
svært ofte er et viktig tema for 
glaukomikere, er presentert. 
Likeså kan du lese om “Tørre øyne”, 
“Hva vil det si å være svaksynt?”, 
“Brillebruk hos eldre” og “Hvem 
kan hjelpe?”. Sistnevnte inkluderer 
kontaktinformasjon til Norsk 
Glaukomforening.

øNSKER ANDRES 
vURDERINGER  
– Vi vil nå snart starte et pilot-
prosjekt opp mot et sykehjem 
her i byen, hvor vi ønsker at de 
skal evaluere heftet. Deretter 
håper vi å kunne undervise andre 
avdelinger, sykehjem og hjemme-
tjenesten, samtidig som vi deler ut 
heftet. 
Vi håper at dette vil øke interessen 
og kunnskapen om øyefaget slik 
at pasientene får den hjelpen de 
har krav på. Jeg vil samtidig 

RUStEt tIL 
UtFORDRINGENE 
Gudmestad poengterer at en del 
av pasientene blir svaksynte.  
– Derfor er det viktig at helseper-
sonell får kunnskap om hvordan 
de møter denne utfordringen. Da 
tror vi at pasienter med øyesyk-
dommer får en bedre behandling 
der de er, sier hun.

KApIttEL OM GLAUKOM 
Glaukom er en av øyesykdom-
mene som blir presentert i heftet. 
Øyesykepleier Astrid Thorstad, 
som er styremedlem i Norsk 
Glaukomforening, har hatt heftet 
til gjennomlesning og gitt noen 
tilbakemeldinger.  

ved øyeavdelingen på St. Olavs hospital i trondheim står 
kunnskap og kunnskapsoverføring i fokus. 
Nå arbeider avdelingen med å utarbeide et lett tilgjengelig 
informasjonshefte for helsepersonell, der de vanligste øye-
sykdommene blir presentert.

Nytt informasjonshefte 
om øyesykdommer
Av Jan Schwencke

FLOTT: – Jeg synes dette initiativet fra 
St. Olavs hospital er veldig flott, sier Astrid 
Thorstad.
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TEAM: Øyesykepleier ved øyeavdelingen ved St. Olavs hospital, Anne-Kristine Gudmestad, er ansvarlig for teksten i det nye informasjonsheftet om 
øyesykdommer. Oftalmologassistent Anne Flønes er ansvaret for billedsiden og sekretær Aud Kamsvåg har stått for layouten.

benytte anledningen til å takke 
Glaukomforeningen for at vi får 
bruke en del bilder fra deres arkiv. 
Dette var til stor hjelp, sier Anne-
Kristine Gudmestad. 

– St. Olavs hospital har lagt ned 
mye arbeid i dette heftet. La oss 
håpe at også andre øyeavdelinger 
i vårt land kan dra nytte av dette 
arbeidet, slik at alt helsepersonell 

i Norge som er i kontakt med 
øyepasienter etter hvert får denne 
viktige kunnskapen, avslutter 
Astrid Thorstad. 

Norsk Glaukomforening sin 
“Norge rundt”-turné fortsetter 
også i 2012.
– Vi planlegger møter i 
Kristiansand, Bergen, Akershus 

Glaukomforeningens styre har 
besluttet at årsmøte 2012 med 
etterfølgende medlemsmøte er 
fastlagt til tirsdag 27. mars klok-
ken 19.00 på P-Hotels i Oslo.

– Årsberetning med regnskap 
og revisors beretning blir denne 
gangen ikke sendt medlemmene 
som post. Dette blir lagt ut på 
hjemmesiden vår så snart det er 

Årsmøte og nye rutiner ferdig revidert. Dette blir cirka 
1. mars, sier leder Per Kaland.

De som ønsker en papirversjon 
hjemsendt bes ta kontakt enten 
på e-post, brev eller på 
tlf. 97 00 86 13.

Her blir folkemøtene i 2012
og Tromsø, sier leder av Norsk 
Glaukomforening, Per Kaland.
Nærmere informasjon om møtene 
når dette er belsuttet, og eventu-
elle endringer, blir publisert 

fortløpende på hjemmesiden. 
Det blir også sendt ut brev om 
folkemøtene til lokale medlem-
mer.
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Slik velger du rett belysning
Tekst og foto: Vegard Storbråten Øye

En av landets fremste eksperter på belysning og universell utforming deler tips og råd til 
riktig belysning for glaukomikere.

seg lyset og analysere omgivelsene. 
Når øyet er helt friskt tilpasser  det 
seg lysforholdene i omgivelsene. 

De fleste synslidelser fører til at 
mekanismen som tilpasser seg 
lyset i omgivelsene er skadet.  Da 
er det viktig at omgivelsene kan 
tilpasses øynenes evne til å mestre 
lysforholdene, sier Jonny Nersveen.
I praksis betyr dette at man må ha 
større mulighet til å påvirke og 
tilpasse lyset der man er og til det 
man gjør. 
– Kort sagt: Fleksibilitet og indivi-
duell tilpasning er avgjørende, sier 
han. 
Jonny Nersveen er også engasjert 
av Blindeforbundet for å arbeide 
med lys for svaksynte, slik at de 
som har dårlig syn kan utnytte sin 
synsrest best mulig.

SvEKKEt OGSÅ 
Av ALDEREN
– Siden de fleste er godt voksne 
når de får glaukom er allerede ofte 

På Høgskolen i Gjøvik  møter vi 
Jonny Nersveen. Han er ingeniør 
i sterkstrøm, sivilingeniør i 
elkraftteknikk, doktorgrad i belys-
ning og arbeider nå med en dok-
torgrad i universell utforming og 
svaksynte. Nersveen har spesiali-
sert seg på lys og syn, universell 
utforming og bygningskomfort.  
Dette er fagfelt han har forsket på 
helt siden 1985, og få vet mer enn 
han om sammenhengen mellom 
syn og riktig bruk av lys og farger.  
På Gjøvik tar han oss med inn i 
et spesialbygd sanselaboratorium 
hvor han viser og forklarer  hvor 
viktig det er med rett belysning.

tILpASSE OMGIvELSENE
– Hvordan en øyelidelse påvirker 
synet er svært individuelt. Dette 
gjelder alt fra synstapet og lysføl-
somhet, til øyets evne til å tilpasse 

EKSPERT. Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning ,og arbeider nå med en doktorgrad 
i universell utforming og svaksynte. Han er derfor en av landets fremste eksperter på fagfeltet.

TILPASSES. – Det er viktig at man tilpasser belysningen til omgivelsene og aktivitetene som 
utføres i det enkelte rom, sier Jonny Nersveen.
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synet svekket. For når man er 60 
år har øyelinsa 40 prosent mindre 
evne til å slippe igjennom lys enn 
da synet var på topp som 20-
åring. For å kompensere dette er 
det i utgangspunktet behov for 
mer lys. Når man da i tillegg får 
en øyelidelse som glaukom forster-
kes dette behovet ytterligere, sier 
eksperten.
Belysningen skal sørge for å få 
fram kontraster og detaljer slik at 
man enklere klarer å analysere og 
oppfatte omgivelsene.
– Rett belysning er en utrolig god 
investering, som sørger for økt 
livskvalitet og en enklere hverdag, 
sier Nersveen.

vARMt FREMFOR KALDt
Lys-forskeren anbefaler ikke 
glaukomikere ”kaldt” lys.
– Det er bedre med lys som har en 
lavere fargetemperatur, altså et 
varmere og rødere lys.  Høy farge-
temperatur gir lys med mye blått 
og kan  virke mot sin hensikt. 
Billig LED-lamper er derfor ikke 
tingen, forklarer han.
En ekstra lampe, for eksempel en 
spot-light, der du er og jobber mye 

er veldig viktig.
– Dette kan være ved skrivebor-
det, spisebordet eller i sofakroken. 
Hvis man fortsatt har tilstrekkelig 
syn til å lese er en ekstra leselampe 
også viktig, sier han.
Nersveen understreker at en 
lampes funksjon må prioriteres 
før design og utseende.
– Det hjelper lite at lampa er fin 
hvis den ikke dekker synsbehovet, 
sier Jonny.

VIKTIG. God og tilpasset belysning er viktig for å få en best mulig hverdag.

MULIGhEt FOR DIMMING
På kjøkkenet anbefaler han lys 
over bordet, ved benkeplata, ved 
koke- og oppvaskplass og mot 
skapene. Mens man i stua må ha 
tilstrekkelig lys til å erstatte dags-
lyset. Siden mange er lysfølsomme 
anbefaler han muligheter til å 
stenge sterkt sollys ute med gardi-
ner eller persienner for å unngå 
blending.
– Mange opplever det vanskelig 
  å se på TV. I noen tilfeller er det 
da vel så effektivt å dempe belys-
ningen i rommet. Mulighet til å 
dimme lyset er derfor noe jeg 
anbefaler, sier han.

IKKE GLEM tRAppA
Et av de stedene det er viktigst 
med rett belysning er ved trappa.
– En lampe som henger ned i 
trapperommet er fint. Ekstra 
belysning der gelenderet og trappa 
starter og slutter er også viktig. 
En ekstra kontrastmarkering som 
viser hvor trinnet kan også være 
en god livsforsikring, sier Jonny 
Nersveen.
Han forklarer at mange mennesker 
hvert år mister livet etter fall i 
trapp i Norge

INVESTERING. – Rett belysning er en utrolig god investering, som sørger for økt livskvalitet og 
en enklere hverdag, sier lys-ekspert Jonny Nersveen



INFORMASJON: I apotekene var det store plakater og 
forskjellig brosjyremateriell.

DRYPPE RIKTIG: Apoteker Karianne Ødegård og farmasøyt Benedicte Hambro viser og veileder mange hvordan de bør dryppe.

Med øyet i fokus
Tekst og foto: Vegard Storbråten Øye

I våres hadde en av de store 
apotekkjedene en kampanje-
periode hvor de hadde ekstra 
fokus på øyet og øyesykdommer 
– deriblant glaukom. 

Gjennom hele året ar Vitus apotek 
hatt ulike kampanjer rettet mot 
alt fra diabetes og søvnproblemer 
til allergi og medisiner på reise. 
I april, mai og juni hadde de en 
kampanje hvor de hadde et spesielt 
fokus på trygg og riktig bruk av 
legemidler mot øyesykdommer. 

OppLæRING OG 
INFORMASJON 
Før kampanjen har de ansatte 
vært igjennom et digitalt opplæ-
ringsprogram.
– Der har Norsk Glaukomforening 
sin dryppe-film blitt benyttet for å 

gi apotekere og farmasøyter en 
kompetanseheving på dette om-
rådet, slik at vi kan gi best mulig 
informasjon til våre kunder, sier 
apoteker Karianne Ødegård og 
farmasøyt Benedicte Hambro hos 
Vitus Apotek på Lillestrøm Torv.
På apoteket har de også en rekke 
plakater og brosjyrer om emnet. 
– Vi håper å kunne bidra 
til mer og bedre informa-
sjon om øyesykdommer og 
legemidler for dette, gjen-
nom å være mer aktive og 
offensive med å spre infor-
masjon og spørre kundene 
om deres behov, sier de to.

FORtSEttER 
I FRAMtIDA 
Sosiale medier som Face-
book og Twitter ble også 

tatt i bruk under kampanjen for å 
nå flest mulig. 
– Selv om dette bare har vært en 
kampanje på noen måneder kom-
mer vi til å ta med oss de erfarin-
gene og kunnskapen videre i møte 
med kundene, sier Ødegård. 
– Hva har dere inntrykk av at flest 
lurer på eller trenger hjelp til?
– Det er definitivt drypping. 
Mange bruker det feil, søler mye 
og lignende. Da kan for eksempel 
en dråpestøtte være til stor hjelp, 
forklarer Hambro.
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Bjørn Eidsvik, 2011

Send inn tips!
Siden ”Med glimt i øyet” er en 
spalte hvor humor, glede og godt 
humør står sterkt. Vi mener det er 
viktig å kunne le litt av ”seg selv”, 
selv om glaukom er en alvorlig 
lidelse. Nå ønsker vi at du som 

leser sender inn alt fra vitser og 
dikt til historier og sitater som 
kan passe på denne siden. Dette 
kan sendes til: post@glaukomfo-
reningen.no, eller per post til 
Norsk Glaukomforening, boks 
1484, Majorstuveien 17 0367 Oslo.

MED GLIMT I ØYET
VITS: Synstesten
Doktoren: – Hva står det på den 
nederste linjen?
På tavlen står følgende bokstaver 
og tall: B A T A C T Q A V 9 10 A
Pasienten: – Bè a Tea se te kua 
ved ni tia!
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HVA ER GLAUKOM?
Glaukom (eller grønn stær) er en 
øyesykdom som kan føre til skader 
på synsnerven og nedsatt syn – i helt 
spesielle tilfeller til blindhet. Årsaken 
til sykdommen er ofte en stigning 
av trykket inne i øyeeplet, men dette 
er ikke alltid tilfelle. Mange med 

glaukom har normalt trykk, og det 
forekommer også høyt trykk uten at 
dette fører til glaukom. Dette gjør 
det vanskelig å diagnostisere syk-
dommen. Glaukom kan være arvelig 
og det er i alle tilfeller viktig å 
komme tidlig til behandling for å 
stanse utviklingen av sykdommen.

Ønsker du å bli medlem av 
Norsk Glaukomforening, kontakt 
foreningens leder Per Kaland på 
e-post: post@glaukomforeningen.no, 
telefon 97 00 86 13
Internett: www.glaukomforeningen.no

Medlemskapet koster kr 200,- pr. år.

Alle møtene er ledd i å redusere 
”mørketallet”. Statistisk har om 
lag 40 000 personer i Norge 
glaukom (grønn stær). Rundt 
halvparten av disse vet det ikke 
selv – de er ikke diagnostisert. 
Som kjent vil tidlig oppdagelse/
behandling bremse sykdoms-
utviklingen.
Møtene arrangeres av Glaukom-
foreningen. En øyelege orienterer 
om glaukomsykdommene og 
behandling. Det settes av god tid 
til spørsmål og erfaringsutveks-
ling, samt at en representant fra 
styret orienterer om foreningen.
Møtene kunngjøres i dagsavisene 
og om mulig også gjennom for-
håndsomtale i lokalradio. Alle 
medlemmer i aktuelt område blir 
invitert ved eget brev.

våre folkeopplysnings-
møter ”Norge rundt”:
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”Norge rundt” ruller videre:

Fortsatt satsing på 
folkeopplysning
Av Per Kaland

Siden vårt første folkeopplysningsmøte i 2006 
vil vi ut 2011 ha arrangert 21 slike møter. 
Norsk Glaukomforening har en langsiktig 
strategi om å gjennomføre fire møter 
hvert år.

Vi har erfart at møtene 
gir ”ringer i vannet” 
og at gamle skremsels-
myter knuses! 
Folkemøtene skaper 
engasjement i 
kampen med 

å redusere mørketallet – vi er alle 
ambassadører for dette arbeidet.
Kartet viser hvor vi har vært i 
tidligere år og hvor vi skal ha 
møter i 2012.


