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Bilde: Jul- og nyttårsfeiring er rett rundt hjørnet. Kontroller må likevel til og avbildet er et aniridibarn som blir undersøkt av hornhinnespesialist Nils Bull på Haukeland Universitetssykehus.
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Kontaktinformasjon
Leder
Asbjørn Akerlie, Oslo
Epost: asbjorn@aniridi.no, leder@aniridi.no
Nestleder
Espen Vangsnes, Sogn og Fjordane
Epost: espen@aniridi.no
Styremedlemmer
Sølvi J. Ørstenvik, Vestfold
Mob: 915 78 936
Epost: solvi@aniridi.no

Jan Moritz Sørensen, Hordaland
Epost: jan.moritz@aniridi.no

Hilde R. Hansen, Østfold
Mob: 918 54 479
Epost: hilde@aniridi.no
Varamedlemmer
Trude Lanes, Rogaland
Mob: 481 42 664
Epost: trude@aniridi.no

Sven Løkkebråten-Hasli, Østfold
Epost: sven@aniridi.no
Likepersoner
Førskolebarn (0 - 6 år): Silje Vangsnes - silje@aniridi.no
Grunnskolebarn (6 - 16 år): Kari Wæge - kari@aniridi.no
Unge voksne (videregående skole, høyere utdanning, arbeidsliv): Julianne Sporstøl - julianne@aniridi.no, Trude Lanes, Cathrine J. Ravnanger
Voksne og eldre: Jan Moritz Sørensen – jan.moritz@aniridi.no, Elin Helen tjomsland - elin@aniridi.no
Syndromal aniridi (uavhengig av alder): Hilde Ulleland og Frank Nilsen - gillespie@aniridi.no
For alle: Hilde R. Hansen

Kolofon
Org.nr.: 886 389 302
Ansvarlig redaktør: Silje Vangsnes
Opplag: ca. 100 eksemplar
IRIS utkommer 2  ganger pr. år. Bladet sendes til medlemmer og fagfolk som er interessert i diagnosen aniridi. Bladet legges også ut på vår nettside: www.aniridi.no
© Aniridi Norge

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
Vi i styret for Aniridi Norge ønsker dere alle god jul og godt nytt år.
	
	Vi har lagt bak oss nok et år med flere viktige begivenheter: den årlige samlingen vår på Hurdal; gjennomføringen av Aktiv Ungom-prosjektet vårt med ungdommer fra flere land i Europa som var sammen i Italia i sommer; deltagelse på AFI-konferansen i Vancouver, Canada, hvor vi var representert med både en person fra styret og en øyelege fra fagkomiteen vår; deltagelse på den nordiske aniridikonferanse i Finland i november. Og ikke minst oppstarten av to forskningprosjekter med tre helger med undersøkelser på Kongsberg hvor langt over halvparten av medlemmene våre stilte opp. Disse to forskningsprosjektene innenfor aniridi skal etter planen resultere i to doktorgrader.
	
	Alle disse aktivitetene og de resultater vi oppnår gjennom disse aktivitetene, kommer selvsagt ikke av seg selv. De er heller ikke resultat av en eller to personers innsats selv om det har stått nøkkelpersoner bak hvert enkelt prosjekt. Uten disse nøkkepersonene hadde vi selvsagt ikke vært i stand til å gjennomføre prosjektene våre. I år gjelder dette kanskje spesielt ungdomsprosjektet. Stor takk til Trude og Linda og alle ungdommene våre som gjorde dette mulig.
	
	Et annet stor og viktig prosjekt er forskningsprosjektene til Hilde Pedersen og Erlend Sommer Landsend i regi av Oslo Universistetssykehus og Høgskolen i Buskerud og Vestfold i samarbeid med Harvard Medical School. En meget stor takk til både Hilde og Erlend for hva de nå har kastet seg ut i. Disse to prosjektene er resutlatet av flere års mårettet arbeid fra Aniridi Norge men vi hadde aldri vært i stand til å få dette på plass uten uvurderlig innsats fra Rigmor Baraas fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold, Øygunn Utheim fra Oslo Universitetssykehus og Tor Utheim som leder av fagkomiteen. Sammen med medlemmene i fagkomiteen, Sigrid Aune de Rodez Benavent, Erlend og  Charlotte von der Lippe, ga Rigmor, Øygunn og Tor prosjektene en meget solid forankring på Hurdalsamlingen i år.
	
	Økonomi er også en svært viktig del av dette. Foreningen har god økonomi. Vi er mulignes litt bortskjemte fordi dette med god økonomi ser ut til å gå av seg selv – nærmest styrt av en usynlig hånd. Det kan godt være at denne hånden ikke stikker seg så veldig fram, men vi skal være klar over at god økonomi ikke kommer av seg selv – det gjelder om å ha hodet på rett plass og her har vi vært så uendelig heldige at vi har hatt med oss i  alle år en person som absolutt har hatt hodet på rett plass. Stor takk til Arvid for alle de timene ha har lagt ned for oss. Vi går nå i den nærmeste årene inn i et nytt regime når det gjelder tildelinger fra det offentlige. Dette vil kreve at vi begynner å tenke nytt omkring dette med økonomi.
	
	En liten forening som oss er avhengig av gode hjelpere.Vi har hatt gode hjelpere rundt oss helt fra starten av. Både når det gjelder fagfolk og personer med engasjement og interesse. Alle disse hjelperne burde selvsagt vært nevnt med navn – de tilhører det vi kan kalle vår nære famillie. Men denne gangen skal vi kun nevne ett navn – en ny hjelper som vi har fått inn i familien: Bingo1 og vår kontaktperson der Marius Lysbak. Bingo 1 gir av overskuddet sitt til Aniridi Norge slik at vi fortsatt kan holde igang aktivitetene våre overfor blant annet ungdommene våre. Den innsatsen Bingo 1 gjør her, er uvurderlig.
	
	Likevel er det viktig å være klar over at de store prosjektene våre aldri hadde kunnet la seg gjennomføre dersom grunnmuren i foreningen vår ikke hadde vært på plass. Denne grunnmuren består av alle oss medlemmer som møter opp og deltar på den årlige samlingen vår på Hurdal, som legger ut innhold på Facebook-sidene våre, som holder nettsidene våre oppdatert, som sørger for at vi får Iris i postkassen, som stiller som likemenn, som sørger for å bestille buss til Hurdalssamlingen,som ordner med kake og underholdning til lørdagskvelden på Hurdal, som sørger for å ha orden på regnskapet vårt og alle utbetalinger, og ikke minst alle dere som stiller på årsmøtet og er med å bestemme hvordan vi best mulig skal styre foreningen vår. Her kunne ha vært nevnt mange navn, i så måte måtte er det nesten så vi kunne ha lagt ut hele medlemslisten vår. Det er det engasjementet som vi finner på grunnplanet i foreningen vår, som gjør alt mulig. Uten dette engasjementet hadde ingenting vært mulig. De tre samlingene vi har hatt på Kongsberg i vinter, viser styrken i dette engasjementet.
	
	Derfor: stor takk til dere alle – medlemmer i foreningen og alle dere andre som nå også er en del av den nære familien.
	
	Hilsen Styret.

Bilde: Rødt gavebånd med sløyfe og julekuler, glitter og teksten «Styret ønsker alle en riktig God jul og et Godt nytt år!».

Til Aniridi Norges medlemmer og venner!
Tekst: Hilde Ravnanger Hansen
	
	Tusen takk til alle Aniridi Norges medlemmer og venner for at dere har gjort det mulig å få til alt Aniridi Norge har fått til. Takk for alle gode ord og det fantastiske kortet du Silje Katrine Vangsnes laget på vegne av alle til meg. (Innlimt under her for dere som ikke fikk sett det).
	Takk til Asbjørn Akerlie som sa ”ja” til å overta leder-rollen min og dere andre som har vært og er i styret for deres unike innsatts. Og ikke minst kassereren vår, Arvid Meloy for at han tar vare på ”penge-tingene” våre litt til. Takk til Trude Lanes og ungdommene våre for hva dere nå er i ferd med som legger mye av grunnen for fremtiden. Det er så mange jeg kunne nevnt, det ville blitt mange sider, men ingen ting ville skjedd uten alle dere medlemmer og tillitsvalgte som på ulike måter bidrar til at Aniridi Norge lever og får til usedvanlig mye til å være en liten ”sjelden-forening”. Alle rollene er viktige og det er til sammen vi utgjør Aniridi Norge. Det kan være sundt både for foreningen og en selv å bytte litt på rollene også. Aniridi Norge vil alltid være ”babyen min”, og jeg vil bidra der jeg trengs når jeg har anledning også framover, men jeg er veldig glad for å kunne gå ut av rollen min nå.
	Det jeg har vært med på i Aniridi Norge har beriket livet mitt, på så mange måter. Jeg har lært mye, fått gode venner og tilhørighet i ett fantastisk fellesskap. Jeg er stolt og takknemlig for å være en del av dette.
	
	Hva vi har fått til siden vi startet i 2003 er utrolig og mer enn noen av oss drømte om, på nasjonalt, nordisk og Europeisk nivå. Drømmen min var at ved å bli mange nok kunne vi kanskje bli interessante nok for mer forskning, økt kunnskap og tryggere oppfølging og behandling. Dette har skjedd, ikke bare i Europa, men til og med i vårt lille land. På aniridi-samlingen lørdag fikk alle innblikk i det fantastiske som er i ferd med å skje her hjemme, to doktorgradsprosjekter på Aniridi er i startfasen og mye mer er i ferd med å skje. Tusen tusen takk til dr. Ruth Riise som skaffet oss dr. Tor Utheim, takk til Tor Utheim som har "smittet" både kona si og kolleger slik at de i dag er ett dyktig team med sitt brennende engasjement for Aniridi.
	
	Styre og prosjektarbeid er moro. Jeg har lært så enormt mye nyttig og møtt så mange fantastiske mennesker jeg antageligvis ikke ville møtt ellers.
	Tusen takk!
	
	Bilde: Håndlaget kort med roser, sommerfulger, teksten «Til vår avtroppenede leder» og en hilsen inni.

Aniridisamling 2015
Tekst: Mathias Storaas 

Aniridisamling er noe alle vi ungdommer gleder oss til hvert år. Og i år begynte samlingen med en god middag inne i matsalen. Deretter var det tid for årsmøte, dette er ikke alle ungdommene med på, men de fleste var med, vi syntes det er viktig å være med for å kunne følge med på hva som blir gjort innenfor styret og hvordan det går med foreningen. Etter årsmøte hadde vi som skal til Italia en lite møte der vi planla hva vi skulle gjøre i løpet av helgen. Hvordan vi skulle ha med i en presentasjon om Norge og hvordan det er å ha aniridi i Norge. Etter dette var det rom får å sitte og være sosiale, eller gå å sove.

Lørdag var det tidlig opp får å spise frokost og så gå bort i gymsalen får å ha en bli kjent lek som alle syntes var veldig morsom å være med på. deretter skulle vi ungdommene møtes får å planlegge dette fremlegget til Italia turen nærmere. Der vi delte opp i9 grupper og kom med ideer på hva vi skulle ha med på presentasjonen om Norge. Når klokken ble 11.30 gikk vi til møtesalen, for å høre på det faglige innlegget fra forskerne. Dette har vi snakket om i etterkant og syntes det var velig interessant, spesielt dette med genetikk, og dette med at vi får tilbud om å være med å denne undersøkelsen. det er flere av oss som syntes det hørtes interessant ut.  Etter disse flotte innleggene var det neon av ungdommene som skulle være med å selge lodd, mens vi andre skulle fortsette å planlegge presentasjonen vi skal ha. Der vi møttes hele gruppen og samlet ideene våre og fant ut hva vi skulle ha med. Etter dette fikk vi tid til å slappe av og gjøre seg klare får middagen. Middagen smakte godt, (treretters) og en flott tale av Asbjørn (leder for Aniridi Norge). Etter dette var det tid får loddtrekning og en artig quiz, som vi syntes passet får alle. Både barn og voksene. 

Søndagen får oss ungdommene gikk til å gjøre ferdig planlegningen til vår presentasjon. Mens vi gjorde det fikk vi besøk av en av disse forskerne som snakket på det faglige fremlegget. Dette syntes vi var fint at hun gjore fordi da fikk vi vite litt mer om dette som skal skje på Kongsberg til høsten. Så vi var veldig fornøyde med at hun tok seg tid til å komme å prate med oss om dette spenene temaet. Deretter var det tid for lusj og avreise, noe vi alltid syntes er litt trist. 

Så helhetlig sett er vi ungdommene veldig fornøyd med Aniridi samlingen i år også, og sitter igjen med en positiv opplevelse denne helgen også.

Rapport fra AFI konferansen i Vancouver 13.08 – 14.08.15.
Tekst: Asbjørn Akerlie

Øyelege Erlend Landsend og undertegnede deltok på AFI konferansen 2015 i Vancouver. Konferansen løp over to dager og ble avsluttet med en gallamiddag siste dagen. Den første dagen besto av to parallelle sesjoner fram til lunsj – en lukket sesjon kun for forskere og en sesjon for foreldre og pårørende. Landsend deltok på den lukkede delen og undertegnede var med på «familiesesjonen». På familiesesjonen var det også med deltagere fra land utenfor USA (blant annet Australia). Mitt inntrykk fra denne sesjonen er at familier med aniridi sliter med de samme utfordringer uansett hvor de kommer fra.
Faglig oppsummering:
Den faglige delen var interessant og som lekmann som nå har vært med på flere av disse konferansene sitter jeg igjen med inntrykket av at det har skjedd, og skjer, svært mye innenfor basalforskning (genetikk).

Enda mer fokus på genetikk ved denne konferansen enn i Venezia, og da særlig på de terapeutiske mulighetene (genterapi).

Det ble presentert forskjellige mulige angrepspunkter ved genterapi for aniridi. To forelesninger handlet om regulering av PAX6 gjennom såkalte mikroRNA. Ved å påvirke mikroRNA kan man oppregulere uttrykket av PAX6.
Nettverksbygging:
AFI var en viktig partner for oss i forbindelse med Oslo-konferansen i 2012. På det tidspunktet hadde vi svært få relasjoner inn til genetikere og øyeleger internasjonalt som arbeidet med Aniridi samtidig som at AFI hadde svært gode tilsvarende relasjoner. AFI har også blitt kreditert som en samarbeidspartner til Aniridi Europa både i forbindelse med Oslo-konferansen i 2012 og Venezia-konferansen i 2014.
På konferansen i Vancouver opplevde vi at Aniridi Norge ble kreditert som en sterk aktør på internasjonalt nivå. I løpet av konferansen tok vi initiativ til og avholdt et uformelt møte med lederen for Vision for Tomorrow, som er en annen brukerforening i USA for personer med aniridi og pårørende. Vision for Tomorrow arbeider på en annen måte enn både oss og AFI og har først og fremst fokus på å finansiere forskningsprosjekter. Formålet med møtet var først og fremst å etablere kontakt men vi ble enige om å orientere hverandre om eventuelle prosjekter som kan være av interesse.
Konklusjon
I følge Erland Landsend  er slike konferanser som dette  til stor inspirasjon. Erlend var i tillegg med som observatør hos Peter Netland på øyeklinikken og fikk dermed mulighet til å se på flere Aniridi-pasienter sammen med Netland. 
I forhold til de relasjoner som vi ønsker å opprettholde overfor norske fagpersoner (øyeleger og genetikere), så kan man nok konkludere at deltagelse på slike konferanser som denne kan være viktig i noen tilfeller. Så vidt jeg kan vurdere så skjer det såpass mye viktig faglig sett på disse konferansene at det absolutt er verdt å være til stede.
Asbjørn Akerlie
Med hensyn til nettverksbygging så har det selvsagt en gevinst å være tilstede. Vi vedlikeholder et nettverk som vi nå har direkte overfor fagmiljøer og vi knytter til en viss grad også nye kontakter. Men vi har også såpass tyngde internasjonalt at vi i noen tilfeller også kan hjelpe våre egne fagpersoner å knytte kontakter på konferanser som disse. Det hører med å nevne her at dette er en av de få konferansene på internasjonalt høyt nivå som samlet tar for seg de fleste aspektene ved aniridi.

Leserspørsmål om aniridi i "Alt om syn"
Det kom inn et tips om en god beskrivelse på aniridi av øyelege Tor Utheim. Dette er i en spørrespalte i "Alt om syn":

Spørsmål: Jeg har en venn med en sykdom som kalles aniridi som gjør at begge øynene alltid har vært helt sorte i midten. Sykdommen gir henne dårlig syn og gjør henne veldig lysømfintlig. Kan du forklare hvorfor? Hun har nylig fått påvist grå stær. Øyelegen har fortalt at man skal være noe tilbakeholden med operasjon i øyet hos pasienter med aniridi. Hvorfor det? Kan aniridi behandles? 
Hilsen Hilde (53)

Svar: Aniridi er en medfødt øyesykdom, som oftest er nedarvet, men som også kan oppstå sporadisk. Omtrent 1 av 80.000 er rammet. "Aniridi" er gresk og betyr manglende regnbuehinne. Regnbuehinnen er den fargede ringen som omkranser pupillen. Den inneholder blant annet muskler som gjør at pupillen kan utvide seg eller trekke seg sammen. På den måten kan regnbuehinnen regulere hvor mye lys som kommer inn til netthinnen i øyet. Pasienter med aniridi får som regel altfor mye lys inn på netthinnen. Lysømfintlighet kan også skyldes andre tilstander. Nedsatt syn kan hos pasienter med aniridi skyldes underutviklet netthinne (tilsvarer filmen i et kamera), uklarhet i linsen (tilsvarer linsen i et kamera) eller uklar hornhinne (øyets "vindu"). Det er riktig at man skal tenke seg godt om før kirurgivurderes. Dette skyldes at bindevev i øyet oppstår etter ulike operasjoner i øyet hos omtrent åtte prosent av pasientene med aniridi. Hvofor dette skjer hos denne pasientgruppen, vet man ennå ikke. 

Symptomer og funn ved aniridi kan i en viss utstrekning behandles. I 2014 ble det foreslått en generell behandling for aniridi. Foreløpig er studiene bare blitt utført i dyremodeller, men kliniske studier planlegges. For å avgjøre om din venn på sikt vil kunne være en egnet kandidat for den nye behandlingsformen, må hun ta en genprøve da foreløpig bare noen genfeil i dyrestudier lar seg behandle medikamentelt.

Hilsen Tor

Hva skjer fremover
Invitasjon til den 3dje Europeiske aniridikonferansen
Aniridia Europe og den tyske aniridi-foreningen, AWS Aniridie Wagr e. V., skal sammen avholde den 3dje Europeiske aniridikonferansen i Duisberg, Tyskland 27. – 28. august 2016. Slike konferanser er ekstremt viktige. De bringer medisinske spesialister sammen for erfaringsutveksling, styrker eksisterende nettverk og får nye øyeleger og andre fagfolk involvert. Leger og forskere fra hele Europa og verden kommer for å prate om de viktigste spørsmålene rundt forskning og behandling.
Dagen i forveien (26. august) vil være en brukerdag.
Oppdatert informasjon, program og påmelding finnes på konferansewebsiden: aniridiaconference.eu

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 desember 2015 komt oss opp i kr. 215.469,22. 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 15. april 2016.


