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Bilde: Årets samling skal som vanlig foregå på Hurdalsenteret. De har mange aktiviteter for 
både store og små. Her er et av medlemmene våre akkurat ferdig med en tur i zipline og er storfornøyd!
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Vil du kontakte styret med styresaker står all informasjonen på side 2. Er det noe du lurer på praktisk eller i forhold til tilrettelegging, kontakt våre likepersoner. Kontaktinformasjon står på side 2, bortsett fra likepersonstelefonnummer som står på baksiden. Om du vil komme i kontakt med ansvarlig redaktør står også epostadresse på baksiden. Vi blir veldig glade for alt av innspill og vil du bidra så takker vi for det!

Kjære Aniridi Norges medlemmer og samarbeidspartnere
Riktig godt nytt år, alle sammen! 

Et travelt år er tilbakelagt. Aniridi Norge har fått til usedvanlig mye i året som gikk sett i forhold til hva som kan forventes av en liten forening som vår. Jeg er kjempestolt av oss!

Den årlige likepersonsamlingen på Hurdal ble gjennomført med suksess også i 2014. Vi har også produsert et hefte som omhandler historien vår, deltatt aktivt i den europeiske aniridikonferansen i Venezia, og jobbet aktivt med å få gjennomført nordisk aniridikonferanse i Danmark.

Vi har for første gang i historien vår mottatt flere søknader om støtte til aniridi-forskning. Dette tror vi er et tegn på økende interesse for aniridi i forskningsmiljøer. 

Det er innført et nytt regelverk for statlig støtte til funksjonshemmede foreninger, og vi er inne i en overgangsfase med mye nytt å sette oss inn i. 

Det er fantastisk å se hvordan aniridinettverket vokser på tvers av landegrenser i Europa. Dette var min drøm da vi stiftet foreningen i 2003. Jeg hadde den gang, og har fremdeles, tro på at ved å bli mange kan vi bli så interessante for forskere at de finner det verdt å forske på en sjelden diagnose som vår. Gjennom økt forskning får vi økt kunnskap, og gjennom økt kunnskap får alle med aniridi bedre og tryggere oppfølging og behandling. 
Alene er det veldig utfordrende å kunne gjøre noe for å øke kunnskapen.  

Det er også fantastisk å få oppleve at medlemmer i Aniridi Norge knytter bånd til hverandre og utveksler erfaringer. Det har ikke alltid vært noen selvfølge å kunne møte andre med samme tilstand og utveksle erfaringer. Jeg vet dette har utrolig stor verdi for både meg og mange andre av medlemmene våre. 

2015 blir ett spesielt år for mange av våre unge medlemmer. Da skal de på en gruppeutveksling i Italia sammen med nærmere 80 unge med aniridi fra Tyskland, Italia, England og Spania. Gruppeutvekslingen er støttet av Aktiv Ungdom, Bufdir, etter søknad fra Aniridi Norge. Samtlige av våre ungdom og unge voksne er invitert til 10 døgn i Nord Italia som skal fylles med erfaringsutveksling, fritidsaktiviteter og mestringsopplevelser. 

Alle våre medlemmer inviteres til vår årlige samling og årsmøte på Hurdalsenteret 29. til 31. mai.  Dere vil motta egen invitasjon med program, men sett av datoen allerede nå. 

Tusen takk for godt samarbeid i 2014, og alle gode ønsker for tiden som ligger foran oss.  

Hilsen Hilde 
 
Glede 
Her er jeg
verdens heldigste dame
på kurs, på reise
i prosjektarbeid
i dialog

Får gi av mitt 
levde liv
møte en videre 
horisont

Bare fordi 
jeg fikk
et barn som er 
annerledes

Fra ”Jammer og Kanari” av Karen Marie Oma, Bokforlaget Publica 2010

Stamcellesvikt i hornhinnen – prinsipper for behandling 
Tekst: Tor Paaske Utheim, Sten Ræder, Øygunn Aass Utheim og Jon Roger Eidet
Bilde:  Gruppebilde av Tor Paaske Utheim, Jon Roger Eidet og Sten Ræder.
Forfatterene er øyeleger/leger og har alle skrevet en rekke artikler innen behandling av sta�mcellesvik�t i hornhinnen. Tre av forfatterene har også doktorgrad innen feltet. Da aniridi kan føre til stamcellesvikt i hornhinnen, har vi invitert forfatterne til så skrive kortfattet om tilstanden med fokus på behandlingsmuligheter anno 2014.
Stamcellesvikt i hornhinnen
Bilde: Nærbilde av et øye.
Hornhinnen, som er øyets vindu, avhenger av stamceller for normalt utseende og funksjon.
Siden begynnelsen av 70-tallet har man ment at disse cellene befinner seg dypt i overgangssonen mellom hornhinnen og senehinnen. Dette området kalles limbalregionen, og forklarer hvorfor betegnelsen limbal stamcellesvikt benyttes i faglitteraturen. Limbal stamcellesvikt betegner en tilstand hvor de limbale stamcellene enten er gått tapt eller er svekket. Dette vil kunne gi blant annet fremmedlegemefølelse, lysskyhet, smerter og varierende grader av nedsatt syn, eventuelt blindhet. Symptomene kan variere fra milde til invalidiserende. Det er ikke sjelden pasientene omtaler smertene som et større problem enn synsvekkelsen. Stamcellene i limbalregionen hindrer bindevev (vevet rundt hornhinnen) fra å vokse inn over hornhinnen. Ved skade av de limbale cellene vil derimot bindevev og kar dekke hornhinnen i større eller mindre grad. Bindevevet er mindre gjennomskinnelig enn hornhinnen. Vevet er også ustabilt, hvilket fører til at sår lett oppstår. Oftest er diagnosen åpenbar, særlig i tilfeller hvor en mulig årsak er avdekket, men av og til må spesialteknikker taes i bruk i diagnostikken. Over femti tilstander er vist å kunne gi limbal stamcellesvikt, inkludert infeksjoner (herunder� trakom�), autoimmune lidelser (immunsystemet angriper kroppens egne celler), etseskader og flere genetiske sykdommer, f eks aniridi.
Behandling av limbal stamcellesvikt
Bilde: Nærbilde av et øye gjennom spaltelampe.
Stamcellesvikten kan enten ramme hornhinnen helt eller delvis (hvor bare et område av hornhinnen er skadet). Dersom hornhinnen er dekket med bindevev og kar som dekker pupillarfeltet (den sorte åpningen innenfor regnbuehinnen som ligger bak hornhinnen), er vanligvis behandling aktuelt. Hva slags behandling, er imidlertid en spesialisert oppgave da mange forhold spilller inn. De senere årene har det vært en stor økning av behandlingsalternativer. Noen av behandlingsstrategiene krever avansert utstyr og særskilt ekspertise, mens andre utelukkende innebærer øyekirurgi.
Gruppering av behandlingsformer
Vi kan forenkle bildet noe ved å dele behandling av limbal stamcellesvikt inn i tre kategorier: a) transplantasjon av celler dyrket i et laboratorium, b) transplantasjon av ikke-dyrkede celler, og c) alternative tilnærminger.
Fordeler og ulemper
De ulike behandlingsformene har fordeler og ulemper. Transplantasjon av dyrkede celler krever laboratoriefasiliteter og ekspertise innen cellekultur, men har den fordel at høsting av en liten vevsbit (oftest 2-4 mm²) er tilstrekkelig utgangspunkt for å fremstille transplantater som dekker hele hornhinnen. Transplantasjon av celler er problematisk dersom cellene ikke stammer ifra pasienten selv.
Dersom pasienten har total stamcellesvikt på begge øyne, er det ikke mulig å bruke limbalt vev fra pasienten selv. Risiko for overføring av sykdomsfremkallende mikroorganismer vil alltid være til stede ved å bruke limbalt vev fra andre individer, men risikoen kan reduseres ved å ta blodprøver av giver. Videre er behandling med medikamenter som demper immunforsvarets kamp mot fremmed vev nødvendig for å unngå avstøtning. Det er delte meninger om hvor lenge immunsuppresjon må finne sted. Noen hevder livet ut, mens andre mener å ha grunn til å tro at ontrent ett år er tilstrekkelig.
Det er imidlertid mulig å bruke alternative celletyper for behandling av limbal stamcellesvikt, herunder celler fra munnslimhinne, bindehinne, tenner, benmarg, hårrøtter og hud. Blant alle disse mulighetene er det så langt bare munnslimhinne og bindehinne som er utprøvd i studier på mennesker. Selv om disse to vevstypene synes lovende, er den vitenskapelige dokumentasjonen svakere enn for limbalt vev, særlig gjelder dette bruk av b�ind�ehinne.
Transplantasjon av ikke-dyrket vev gir et omvendt bilde. Avansert utstyr og laboratorieferdigheter er ikke nødvendig, men større vevsbiter kreves da celler ikke dyrkes i et laboratorium før transplantasjon. Dette var en etablert sannhet helt frem til 2012, hvor en liten studie med kort oppfølgingstid overraskende viste at også små vevsbiter (4 mm²) var i stand til å behandle total limbal stamcellesvikt. Forfatterne bak studien mente at celler kunne bli dyrket på hornhinnen fremfor i laboratoriet. Dette er en meget spennende tanke, men tiden vil vise om resultatene forblir gode ved lengre oppfølging i et større pasientmateriale. I gruppen transplantasjon av ikke-dyrket vev hører også forsterhinnen (den innerste hinnen som omgir fosteret). Disse hinnene er donert fra kvinner som planlegger keisersnitt. I 1946, lenge før limbal stamcellesvikt var blitt et begrep, ble forsterhinnen for første gang vellykket benyttet for overflaterekonstruksjon av øyet. Det er generell enighet om at fosterhinnen kan behandle limbal stamcellesvikt som ikke rammer hele hornhinnen, men kommer til kort ved total limbal stamcellesvikt.
Gruppen alternative tilnærminger har til felles at celler ikke brukes direkte i behandlingen. I denne gruppen finner vi kunstige hornhinner, som allerede var i bruk på midten av 1800-tallet, steroider, oksygenterapi og serum (væskefasen av blod etter at det har koagulert).
Behandlingsformene som sorterer under alternative tilnærminger, forenkler behandlingen av limbal stamcellesvikt ved at det verken er nødvendig å dyrke celler i et laboratorium før transplantasjon eller høste vev fra pasienten selv eller en giver. En ulempe med flere av behandlingsformene i denne gruppen er at metodene som regel bare kan vise til kort oppfølgingstid og involverer få pasienter. Ett klart unntak er kunstige hornhinner, men denne metoden er forbundet med en del alvorlige komplikasjoner hos enkelte, til tross for at kunstige hornhinner er blitt betydelig videreutviklet de siste tiårene.
Konklusjon
Behandling av limbal stamcellesvikt kjennetegnes i 2014 av pot�ensi�elt mange mulige veier til målet. Hvilke metoder som bør forsøkes og i hvilken rekkefølge, er en spesialisert oppgave som krever grundig drøfting av mulige fordeler og ulemper i tett samarbeid med pasienten.
Hovedkilder
Utheim TP. Limbal epithelial cell therapy: past, present, and future, Methods Mol Biol. 2013;1014:3-43 
	Utheim TP, Lyberg T, Raeder S. Culture of Limbal Epithelial Cells. Methods Mol Biol. 2013;1014:103-29 

Reisebrev fra aniridikonferansen i Venezia
Tekst & bilde: Jan Moritz Sørensen
19. -20. september 2014 ble den andre europeiske konferansen om aniridi holdt i Venezia. Dette var en internasjonal konferanse der øyeleger, genetikere og andre med medisinsk kompetanse og forskerbakgrunn innen øyemedisin, utvekslet siste nytt på området aniridi og problemstillinger forbundet med denne tilstanden. Det var den italienske foreningen for aniridi som gikk i bresjen for å få til denne konferansen etter modell fra konferansen Aniridi Norge fikk i stand i Oslo i 2012.
Hovedhensikten med å arranger slike samlinger for fagfolk er å skape interesse for å forske på aniridi, og derav skaffe ny kunnskap, som igjen vil føre til bedre og riktigere behandling av tilstanden aniridi og de problemer denne medfører. Samt å dele kunnskap og diskutere problemstillinger.
Undertegnede reiste til konferansen som representant for AN med oppdrag å følge forelesningene disse to dagene, og bli kjent med fagfolk og representanter fra andre foreninger. Forelesningene ble holdt i lokalene til Fondazione Banca degli Occhi del Veneto like utenfor Mestre ca. ti minutters kjøring fra flyplassen Marco Polo.
Det kom fagfolk fra USA, Russland og mange land i Europa. Flere av disse er internasjonalt kjent som store kapasiteter på sine fagfelt og det er tydelig at interessen for å forske på øyne med aniridi er stigende. Fra Norge var det ikke mindre en tre øyeleger der den ene er forsker, pluss en genetiker og en representant fra SSD (senter for sjeldne diagnoser) I tillegg var hele styret fra AN på plass.
Konferansen ble en intens og tettpakket affære. Det var lange dager og tett program med få pauser. Som legmann ble det vanskelig å få med seg detaljer om det siste nye når tittelen på forelesningen var: Foveal Hypoplasia Grade Correlates To Visual Acuity In Congenital Aniridia eller Cultivated oral mucosa epithelium transplantation (COMET) procedure in corneal epithelium restoration of aniridia patients og lignende. Så noe gjengivelse av konklusjoner på dette kommer ikke her. Men jeg oppfattet at det ble oppfordret til stor forsiktighet i behandlingen av øyne med aniridi. Å gjøre en grundig evaluering og risikovurdering og søke den nyeste kunnskapen før et eventuelt inngrep blir foretatt, var vel i korte trekk det generelle rådet til øyelegene som skal behandle pasienter med aniridi. Det ble også uttrykt optimisme med tanke på behandling og den hjelp man kan tilby i fremtiden. Det skjer mye spennende innen forskningen. Særlig innenfor stamcelleforskningen har en store forhåpninger. Forståelsen av hva som må til for å oppnå gode resultater øker, etter som nye teknikker utvikles og forskningen fremskaffer ny kunnskap. Men slik forskning har gjerne et tidsperspektiv på 10 til 15 år fra en finner løsninger i laboratoriet til en kan få nytte av resultatene i behandlingen av pasienter.
Ett foredrag var mer forståelig enn de andre for en legmann som meg, og det var Wibeche Ingskog fra SSD sin presentasjon av aniridi-håndboken vår, så en stor takk til Wibeche som presenterte håndboken på en flott måte.
Når foredragene var slutt seint fredag ettermiddag var det tid for mat og mingel. Fredagskvelden ble en hyggelig opplevelse med bevertning ute på øyen San Sèrvolo hvor Venezias internasjonale universitet ligger og som også brukes som kurs og konferansesenter. En båttur ut til øyen i styrtene regn, lyn og torden ga en dramatisk start på kvelden. Uværet vart ikke lenge og vi kunne også nyte de flotte uteområdene på øyen. Kontakter ble knyttet og man fikk hilst på ildsjeler som jobber for å sette aniridi på forskernes dagsorden. En stor takk til den italienske foreningen for en flott og vel gjennomført arrangement og konferanse. De neste konferansene for legene er allerede planlagt.
Nå var jeg så heldig at resten av familien hadde anledning til å være med, og som tidligere nevnt hele styret i AN. Vi var en god gjeng som bodde på det koselige familiedrevne Hotel Villa Constansa i en stille sidegate i Mestre. Her møttes vi i bakhagen på kveldstid for å nyte et glass god drikke og utveksle dagens erfaringer og opplevelser, og ikke minst legge planer for neste dag. I tillegg til konferansen foregikk det hektisk møtevirksomhet på flere plan mellom foreninger, komiteer, fagfolk og enkelpersoner. Mulig tilholdssted for ungdomsleiren 2015 ble sjekket ut og planlegningsmøter i denne forbindelse fant også sted. Enkelte fikk det så travelt at morgenmøter måtte settes opp så tidlig at en ikke fikk med seg frokosten på hotellet. Så det var nok å gjøre for oss som tok turen til Venezia denne høsten. En ekstra dag hadde vi heldigvis bevilget oss så noen timer i kanalbyen ble det tid til. Et flott men hektisk opphold i Venezia der fagfolk innen øyemedisin satte fokus på fremtidens behandlingen av aniridi og de utfordringer det medfører. Bare fremtiden vil vise hvor langt det er mulig å komme, men at utviklingen går i rett retning er det ikke tvil om.
Bilde: En av Venezias utallige små kanaler mellom bygninger med dører rett ut til kanalen.
Referat fra Aniridi Norges likepersonssamling 2014 
Tekst: Åse Hege Bratli
Bilde: Sølvi står foran i salen og holder innledning.
Likepersonssamlingen ble avholdt på Hurdal syn- og mestringssenter 23. – 25. mai 2014. Det organiserte likepersonarbeidet foregikk lørdag 24. mai. Det deltok 55 medlemmer fra Aniridi Norge: 16 barn, 7 tenåringer og 32 voksne.
Tema var: “Tips og triks på tur”. Formålet var å få inspirasjon til å kunne reise på forskjellige typer turer/ferier, selv med nedsatt syn. Hvor mye en må planlegge før avreise, hvordan det gjennomføres i praksis og hva man kan lære av det. Hva slags utfordringer en har med aniridi, informere om eventuell tilretteleggingsbehov før en reiser.
Bilde: Det var også god tid til uteaktiviteter. Her har det dannet seg kø ved ziplinen.
Det organiserte likepersonarbeidet startet med at flere likepersoner holdt foredrag om forskjellige typer turer og reiser de selv har erfart. Deretter delte vi opp i 3 grupper, der en snakket om og delte sine erfaringer om både disse type turer, det kom også opp andre både turtyper og utfordringer knyttet til eksempel hvilke hjelpemidler som kunne være lurt å ta med seg/vite om. I etterkant kom det tilbakemeldinger om at temaet opplevdes nyttig. Vi vurderer gjennomføringen som vellykket og i samsvar med målsettingen for den organiserte delen av likepersonhelgen.

Referat fra Nordisk aniridimøte 2014, Fredericia, Danmark
Tekst: Sølvi J. Ørstenvik. Bilde: Hilde R. Hansen
Bilde: Arbeidsgruppen til fremtidlige Aniridi Danmark
25.-26. Oktober 2014 var 52 personer samlet på Dansk Blindesamfunns senter, Fuglsangsentret,  i Fredericia. 3 kom fra Norge, 2 fra Finland og 1 fra Sverige. Resten var dansker med aniridi og deres pårørende.
Det hele startet lørdag etter lunsj med en presentasjon av deltagere og program ved Susanne Kjær Christensen, Aniridia Europas representant i Danmark
Tema for denne dagen var Kunnskap er makt og vi er eksperten
Ledende overlege Kirsten Baggesen, ph.d., Øyeavdelingen, Aalborg universitetshospital innledet med et foredrag om hva aniridi er og hvilke utfordringer det gir i det praktiske liv, sett fra et medisinsk perspektiv.
Deretter fulgte Sven Fandrup, Sjældne Diagnoser, Danmark opp med en forelesning om Hvorfor behøver vi med en sjelden diagnose å organisere oss. Han snakket også om hva som skjer på sjeldenfeltet i Danmark, Norden og Europa.
Lørdagen ble avsluttet med at Hilde R. Hansen og og Sølvi J. Ørstenvik fortalte om erfaringer med å lage et nettverk for mennesker med aniridi i Norge, hvorfor dette er så viktig og hvordan vi i Norge fikk det til.
Søndag den 26. Oktober var temaet, Jo flere med sjeldne diagnoser, jo sterkere er vi.
Dagen ble innledet med et foredrag av Jesper Hjortdal, Klinisk professor, overlege, dr.med. Øyeavdelingen, Aarhus Universitetshospital. Han snakket om hvorfor forskning er viktig for sjeldne diagnoser, hva er den nyeste forskningen omkring aniridi og hvordan kan vi medvirke til mere forskning på vår egen diagnose.
Deretter fortalte Hilde R. hansen og Sølvi J. ørstenvik om hva som skjer internasjonalt, i Europa og verden, og hvordan det påvirker oss i Norden.
Etter foredragene var det lagt opp til workshop. Deltagerne ble delt i 2 grupper. En gruppe bestående av barnefamiliene og en gruppe bestående av voksne med aniridi og deres pårørende.
Oppgaven var å diskutere hvordan kan vi få etablert et nettverk i Danmark, hvilke oppgaver bør prioriteres, og hvilke styrker og svakheter samt muligheter og utfordringer står man ovenfor når et nettverk skal etableres.
Det var gode diskusjoner i begge grupper. Mange muligheter og utfordringer ble drøftet. En viktig sak var å diskutere eventuell tilhørighet til annen paraplyorganisasjon. Det finnes flere muligheter. Blant annet kan et nettverk etableres under Dansk blindesamfunns paraply eller være endel av Sjeldenorganisasjonen. Begge deler vil kunne gi økonomiske fordeler, men f, eks gjøre at bare de med syn dårligere enn 0,1 kunne være medlemmer. Et siste alternativ er å etablere et helt selvstendig Aniridi Danmark, men da kan man ikke søke noe økonomisk støtte før 2 år har gått etter etablering.
Workshopen ble avsluttet med en oppsummering i plenum. Et arbeidsstyre bestående av 9 personer ble valgt. Disse 9 har påtatt seg oppgaven med å se på mulighetene til å organisere et nettverk i Danmark. Det er mange spørsmål som må avklares, men vi som var der har stor tro på at Danmark vil klare å få en organisasjon opp å gå. Vi venter i spenning på neste melding fra Danmark og håper at Danmark blir neste man inn i det europeiske nettverket av aniridiforeninger. Klarer de det, ja så har vi nettverk i alle de større skandinaviske landene.

Planleggingstur til Italia for gruppeutveksling 
Tekst & bilder: Trude Lanes
Bilde: Fra første samling hvor de sju ungdommene planlegger.
Aniridi Norge er søkerland til Gruppeutveksling støttet med midler fra Aktiv Ungdom som skal gjennomføres sommeren 2015. I den forbindelse reiste to ungdomsledere og to voksne til Venezia for å treffe gruppeledere fra de fire andre landene som deltar; Italia, Spania, Tyskland og England sommeren 2014. På fem dager skulle vi skaffe oss erfaringer nok til å planlegge samlingen med opptil 80 ungdommer sommeren 2015. Sju ungdommer fra fem land satte seg ned og pratet på engelsk om hva de ønsket å gjøre sommeren etter. Tema er meningsfull fritid og europeisk samarbeid.
Bilde: Cathrine og glassmesteren selv.
Vi besøkte ulike aktuelle steder som glass-blåser fabrikk. Her fikk vi prøve alt fra å blåse glass til å lage flotte kunstverk av muranos.
Vi testet ut karuseller i tivoli-parken Gardaland. Byvandring i Venezia og tur i Gondol ble det også.
Bilde: Gondol-tur i kanalene
Vi dro til Gardasjøen for å bli kjent med den Italienske foreningen for blindeseiling. Her skal vi dra med deltakerne i sommer. Det var ikke ”riktig” vind når vi var der, men litt avslapping og bading var deilig i varmen.
Bilde: Avslapping ved Gardasjøen.
Nå gleder vi oss veldig til selve gruppeutvekslingen i sommer. Vi er nå 50 deltakere som skal på et hotell ikke så langt fra Gardasjøen. Gruppen består av unge mellom 13-26 år med aniridi og deres søsken. Vi skal lære hverandre de fritidsaktiviteter vi driver med, og gjerne utfordre oss på noe vi ikke har prøvd før. Hvert land skal presentere sitt land for de de andre, vi i Norge skal forberede dette på Hurdalsamlingen. Vi skal også knytte tettere kontakter med unge med aniridi i Europa.

Hjelp, jeg skal snart bli mamma til en i 1. klasse!
Tekst & bilde: Silje Vangsnes
Ja, for det var det jeg tenkte når høsten bare kom nærmere og nærmere i fjor. Jeg har aniridi selv og mitt barn likeså. Ingenting var helt klart ennå. Søknader var sendt og papirarbeid stort sett unnagjort. Hvordan skulle dette gå?
Vi flyttet fra Fredrikstad tvers over landet for ett og et halvt år siden, knappe året før Oliver skulle begynne på skolen. Dette var et bevisst valg som vi endelig hadde vært så heldig å få sjansen til. Kjøpt et enderekkehus med hage som vi skulle pusse opp både inne og ute. Vi brukte hele det året etter vi flyttet og frem til skolestart på å bare gruble. Malingen kom på veggene men jeg tror vi tenkte like mye som vi malte.
En ting var å sende et normaltseende barn på skolen, foreldrene til disse grublet nok også på sitt. Men å sende et barn med spesielle behov og svaksynthet på skolen var ekstra skummelt. Selv om jeg jo hadde gått på skolen selv som liten med de samme behovene. Vi hadde jo akkurat etablert et godt forhold til barnehagen han fikk det knappe året i, og som virkelig «så» han.
Første skoledag kom og ikke alt var på plass. Startet med en helt ren pult med noen fargeblyanter. Vi foreldre kjempefortvilet fordi ikke alt var på plass og det hadde vært litt frem og tilbake rett før. nervene var allerede i høyspenn. Hvordan ville han kunne klare å følge med? Ville han klare å få med seg ansiktsuttrykk, kom han til å klare dette med å bli kjent med de andre selv om han ikke alltid klarte å koble ansikt til navn?
Det var en lang prosess og det var endel frem og tilbake i starten. Både med ressursbruk og hjelpemidler. Det jeg derimot kan si i dag er at jeg er veldig glad for at det tok et halvt år før det meste var på plass. Det var kanskje ingen drømmestart. Men det fantastiske er at skolen og SFO har fått tid på seg til å lære han å kjenne på bar bakke. Se hvilke behov han har. De har vært på kurs hos SSD og fikk lære mye der de ikke ville være foruten.
Jeg var nok litt pågående på synspedagogen (som forøvrig var min egen som 1. klassing) i starten, men jeg er sjeleglad for det i dag. Det er hun som skal tale Olivers sak og hun har fått til det på den måten som gjør at det fungerer i dag. Det er klart at det alltid vil være utfordringer og uheldige episoder, men det vil det uansett være ute i den store vide verden også. Man kan aldri viite hva som skjer heller, men jeg har også vært litt opptatt av å ikke ta sorgene på forskudd. Og så har du hovedpersonen selv da som sa det samme om skolestarten som det han sa om å starte i ny barnehage «jeg gruer meg, men når jeg går inn der så skal jeg svelge gruen og hoste opp gleden». En sosial og utadvendt gutt som i starten var fortvilet fordi han ikke kunne navn og kunne se ansikt. Men som nå et halvt år etterpå har fått seg ny bestevenn og kan hvertfall 3/4 av alle navnene i klassen. En tøff en med pågangsmot som en voksen ville misunnet. En litt for uredd gutt som løper der han ikke bør løpe og som aldri har en legg eller kne uten en blåveis.
Jeg ville nok vært redd uansett hvor mye jeg kunne sett inn i fremtiden. Det er følelser som alle må igjennom kanskje. Men det gikk jo bra!
Bilde: Oppstilling på rekke i skolegården.
Bilde: Ved skolepulten, klar for læring.
Hva skjer fremover
Spennende helg med årsmøte og samling med faglig innhold på Hurdal syn-og Mestringssenter 29-31. mai 2015 
Årsmøte: 
Årsmøtet er foreningens høyeste organ. Det er her vi vedtar hvordan vi skal drifte foreningen og vi velger hvem som skal forvalte medlemmenes interesser mellom årsmøtene. 
I år skal vi avholde årsmøte fredag 29. mai, kl. 2000. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret i hende innen 17. april. Styret kunngjør endelig saksliste til medlemmene senest 1. mai. 
Forslag til nye styremedlemmer bes også sendes inn innen 17. april. Dette sendes til valgkomiteen leder på silje@aniridi.no. Forslagene til valgkomiteen kan gjerne inneholde de tre viktigste tingene kandidaten synes Aniridi Norge skal jobbe med, samt hans/hennes langtidsdrøm for foreningen. 
Aktivitetene: 
Lørdag og søndag blir det aktiviteter med Jan Helge og hans assistenter i tråd med tradisjonen. Det vil si at det blir tilrettelagt i klatreparken og ziplinebanen, ATV, kano, m.m. avhengig av hvor mange assistenter vi greier å finne til Jan Helge. Vi legger også til rette med noen ”Bli-kjent-aktiviteter” hvor vi håper flest mulig av de voksne blir med. 
Årets samlingstema: 
I år har vi valgt å spisse tema inn mot fag og fokusere på diagnosen aniridi. Vi vil få en unik anledning til å få en oppdatering om hva som skjer innenfor forskningen, samt svar på mange av spørsmålene våre. Vi avrunder på søndagen med å utveksle erfaringer der tema er: ”Hos øyelegen”.  
Leder for Aniridi Norges fagkomité, Tor Utheim m/familie blir med oss lørdag til søndag. Han skal blant annet holde ett innlegg om stamcellenes rolle i behandling av hornhinner. Dette er veldig relevant i forhold til hornhinnekomplikasjoner som ofte oppstår når man har aniridi. Han har også gitt oss en artikkel om dette som du kan lese om tidligere i denne utgaven av Iris  eller på hjemmesiden: www.aniridi.no
Vi har invitert resten av legene i fagkomiteen vår. Charlotte Von der Lippe (spesialist i medisinsk genetikk, Senter for sjeldne diagnoser), Erlend Sommer Landsend (øyelege og forsker) og Sigrid Aune de Rodez Benavent (øyelege og forsker ved øyeavdelingen Oslo Universitetssykehus). 
Vi har også invitert Professor Rigmor Baraas (optometrist). Hun driver blant annet banebrytende forskning om netthinnetapper som er interessant for alle med aniridi. 
Dette er en vakker og kunnskapsrik ”bukett” som til sammen vet veldig mye om ulike spekter i forhold til aniridi.
Har du ikke vært på Hurdal syn-og mestringssenter før? Det er ett fantastisk sted med skulpturpark, sansehage, klatrepark, basseng m.m. Du kan lese om stedet på Norges Blindeforbunds nettsider: www.blindeforbundet.no
Årets samling er vi sikre på kommer til å bli en av årets høydepunkt, som så mange år før. Hurdalsenteret har noe for alle aldre og samlingen kommer til å være så fullpakket med godt innhold at det er synd å la være. Vi håper vi ser deg der!
Medlemmer av Aniridi Norge vil motta invitasjon med mer informasjon innen kort tid. 
Stiftelse av Aniridi Danmark
En gruppe engasjerte mennesker i Danmark har opprettet et interimstyre for Aniridi Danmark. De har også opprettet hjemmesiden www.aniridi.dk. Her har de kalt inn til sin første generalforsamling og stiftelsesmøte. Vi ønsker dem lykke til fremover!
Andre nyheter
Deltagelse på En sjelden dag
To av Aniridi Norges representanter deltok på en ”Sjelden dag”, 28. februar, en årlig konferanse arrangert av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Helsedirektoratet. Innleggene ga mye nyttig informasjon. Pausene ble også nyttige da de ga anledning til noe erfaringsutveksling med representanter fra andre sjeldne foreninger og fagfolk fra ulike kompetansesenter for sjeldne. I år avholdes "En sjelden dag" 27. februar og våre to representanter fra i fjor ser også i år frem til å delta på denne spennende dagen.
Aniridia Europas generalforsamling
Generalforsamlingen ble avholdt dagen etter konferansen. Fra Aniridi Norges styre deltok 5 personer. Disse 5 hadde rollene som Aniridia Europas kasserer, web-master, revisor, valgkomité-leder og ledsager. I tillegg deltok Asbjørn Akerlie som var innstilt og ble valgt til president i Aniridia Europas neste to-års-periode. Aniridia Europa kunne vise til en imponerende aktivitet fra sine første to tilbakelagte år, og en minst like imponerende plan for de neste to år. Styret i Aniridia Europa ble utvidet fra 6 til 9 personer. 2 personer gikk ut av styret og 4 nye gikk inn.
Deltakelse på 2nd European Conference on Aniridia
Aniridi Norge deltok sterkt i ulike roller i forbindelse med konferansen i Italia i september. To av foreningens representanter fra den norske fagkomiteen deltok på den faglige konferansen. Leder i den norske fagkomiteen som også er leder i den europeiske fagkomiteen hadde roller i den faglige gjennomføringen. Sammen med SSD har tre av foreningens representanter utviklet et abstrakt som SSD presenterte under konferansen. Innlegget handlet om hvordanbrukere og fagpersoner kan lykkes med å øke kunnskap og kompetanse gjennom samarbeidsprosjekter. Samarbeidsprosjekter mellom Aniridi Norge og SSD ble brukt som gode eksempler på hvordan dette kan fungere. Abstraktet fikk pris som en av de beste.
Samtlige representanter fra Aniridi Norge deltok på brukerdelen av konferansen. Vi så at det stadig vites mer om Aniridi, samtidig med at det stadig dukker opp flere spørsmål.
Helgen igjennom pågikk det ett omfattende nettverksarbeid og relasjonsbygging opp mot utenlandske søsterorganisasjoner og nøkkelpersoner innenfor forskning i både USA og Europa. Dette arbeidet var en fortsettelse av en prosess Aniridi Norge har vektlagt på vei mot målet vårt, å stimulere til økt forskning på aniridi og økt kunnskap blant øyeleger om diagnosen. Det sterke nettverket som er bygd opp har blitt svært viktig for å få til solide faglige konferanser. Aniridi Norge har blitt lagt merke til og har oppnådd anerkjennelse og troverdighet i fagmiljøer og blant søsterorganisasjoner i både Europa og i USA, og norske øyeleger og forskere har vist større oppmerksomhet og interesse for aniridi.
Medlemsbladet i ny utgave og med ny redaktør
Kjære medlem og leser! Jeg har fått lov til å ta over ansvaret med medlemsbladet Iris etter Arvid Meløy og jeg skal prøve å gjøre så godt jeg kan og gjøre den til noe jeg selv og andre kan være fornøyd med. Dette er første utgivelse etter bytte og jeg er fortsatt ganske fersk. Jeg håper dog at det kan være noe for alle her og jeg blir veldig glad for alle bidrag som måtte komme inn. Jeg vil så langt det lar seg gjøre beholde innsendte bidrag så likt det som blir sendt inn som mulig, men noen redaksjonelle friheter vil jeg selvfølgelig måtte ta. Formatet kommer til å være som denne, men det kan komme små eller store forandringer underveis. Bladet skal ha to faste utgivelser i året, med fast deadline. Det vil komme til å stå datoer på baksiden av bladet. 
Baksiden
Aniridifondet
Bilde: Rosa sparegris med smil om munnen.
Forskningsfondet har ennå langt igjen til den første millionen. Vi rundet de første 100 000 ved nyttår 2013. Vi har nå i slutten av februar 2015 komt oss opp i kr. 206 022. Du kan hjelpe oss med å bygge opp fondet ved å sette penger inn på vår konto: 5081.20.29611
På forhånd takk!
Likepersonstelefon
Aniridi Norge har nå en likepersonstelefon. Er det noe du lurer på så ring gjerne denne. Vi har mange nyttige likepersoner som sitter med mye nyttig erfaring! Denne telefonen er per i dag betjent av Hilde R. Hansen. Nummeret du kan ringe er: 410 77 771
Bidrag/forslag til medlemsbladet
Bidra med artikler, referat o.l. til Iris? Send eg gjerne en e-post på iris@aniridi.no. Det samme gjelder om du har innvendinger/forslag til forbedringer. Alt mottas med stor takk og skal vurderes nøye. Har du bilder vi kan få bruke så blir vi veldig glade for det. Spesifiser gjerne da om det er tiltenkt fritt bruk, kun i medlemsblad eller om det er ok å bruke det på nettsidene også. 
Har du noe du har skrevet som du gjerne vil ha med i neste Iris, så er innsendingsfrist 1. oktober.


