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Vil du kontakte styret med styresaker står all
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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!
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Fagartikkel fra Senter for sjeldne diagnoser (SSD)
Aniridi er en sjelden medfødt øyediagnose, og Senter for
sjeldne diagnoser (SSD) erfarer at kunnskap om sjeldne
øyediagnoser er sparsom selv hos en del øyeleger. Dette er noe
av utfordringen med å være «sjelden», og vi opplever at mange
føler seg alene om sin situasjon. SSD kan bistå personer med
aniridi og deres familie, samt lokalt hjelpeapparat, og for
eksempel en lærer og en arbeidsgiver med informasjon og
veiledning. Vi kan informere om hvilke utfordringer som er
vanlig, hvordan det er å leve med en sjelden øyediagnose i det
daglige og hva som bør være på plass ved barnehage,
skolestart, studier og ny arbeidsplass. Dette skjer i samarbeid
med den som har aniridi eller foreldrene til et barn med
tilstanden. Alle nye henvendelser tas opp i tverrfaglig team en
gang i uken for å sikre et best mulig tilbud fra oss. Det er ikke
nødvendig med henvisning.
I år som i fjor tilbyr senteret videokonferanse med informasjon
om diagnosen til skolene hvor det begynner et barn med
aniridi. Nytt av året er at videokonferansen er flyttet til høsten
slik at lærere og assistenter har blitt litt kjent med barnet.
Tilbudet er spesielt rettet mot skolestartere, men også barn
som begynner i andre klasse kan søke. Vi sender ut
informasjon til personer som er registrert på senteret i aktuell
aldersgruppe og det legges ut informasjon på nettsiden. Vi
anbefaler at personer med aniridi registrerer seg på SSD, men
det er ingen forutsetning for å få tilbud fra oss. Det kan gjøres
ved å ta kontakt på telefon: 23 07 53 40. På videokonferansen
gir vi generell informasjon om diagnosen og åpner opp for
spørsmål og erfaringsdeling. Verken barn eller foreldre deltar på
dette og det gis kun generell informasjon.
Skolestart kan være en utfordrende overgang for mange. Vi
anbefaler at det arrangeres et overføringsmøte mellom
barnehage, skole og foreldre tidlig på våren slik at skolen kan
bli kjent med barnet og foreldrene, dele erfaringer med
barnehagen og få informasjon om barnets behov for
tilrettelegging. Det kan for eksempel være en mørk gang, en
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lite synlig stolpe i skolegården, en dunkel trapp osv. som
trenger lyssetting og markering. Mange har også behov for
tavlekamera, pc og annet utstyr i undervisningen. Vi anbefaler
at foreldrene ser til at hjelpemidler er tilgjengelig og operable
allerede fra dag en. Synspedagog eller synskontakt er gode
støttespillere, og det er også mulig å kontakte SSD.
Tenårene

en spesielt sårbar alder i menneskers liv. For mange
kan det oppleves tungt og vanskelig å ha en medisinsk
diagnose i denne perioden og mange ungdommer er bekymret
for å skille seg ut. Senteret arrangerer ungdomssamling i
slutten av juni. Vi vet at ungdommene har satt pris på dette
«pusterommet» og flere har knyttet kontakter og fått nye
venner. Tidligere tilbakemeldinger har vist at samlingen har gitt
mye god påfyll. Flere av ungdommene er borte fra familien for
første gang og det har gitt mye god læring både for familien
hjemme og ungdommen selv. Det er aller mest gøy og moro,
men også følsomme tema blir berørt i trygge rammer. Det er
godt å kunne dele erfaringer med andre. Kanskje har de hatt
lignende opplevelser som en selv og valgt helt andre løsninger,
eller de har hatt helt andre opplevelser og ens egen situasjon
sees i et nytt perspektiv. Eller noe helt annet. Det blir satt av
god tid til å snakke sammen og til bare å være sammen, over
for eksempel et slag kort. Hør ungdommens egne samtaler om
åpenhet fra forrige ungdomssamling:
https://soundcloud.com/sjeldnediagnoser/ungdomaapenhet
I disse dager reviderer SSD alt skriftlig materiell og selv om
aniridifolderen var ganske ny, går vi over den med «nye øyne».
Alle foldere skal inn i ny mal og det er strenge krav til
dokumentasjon. Det er mange faggrupper som er engasjert,
hver og en med sitt spesielle fagområde til det beste for dere.
Vi håper og tror at dere blir fornøyd med resultatet. Dersom
noen ønsker mer utfyllende informasjonsmateriell har vi
fremdeles flere permer «Om å leve med aniridi» tilgjengelig.
Vurder om noen i ditt nærmiljø kan ha nytte av permen? Det
kan for eksempel være en lærer, en tante eller en annen nær
person. Ta kontakt; vi sender ut uten kostnad for dere.
Vi regner med at personer med aniridi får god oppfølging av
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synspedagog/synskontakt lokalt, og Statped fagavd syn er en
viktig samarbeidspartner for oss. Vi har også et godt samarbeid
med flere øyeleger og Aniridi Norge blant annet gjennom
fagrådet. I høst hadde vi vårt første møte og det er utrolig
viktig at vi kan møtes, diskutere og dele erfaringer sammen.
Flott at foreningen har fått til dette!
Lykke til med store og ikke fullt så store utfordringer i 2017.
«Den lærer som er virkelig klok, tilbyr deg ikke sin egen
kunnskap, men leder deg til skattekisten i ditt eget hode.»
Khalil Gibran
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Redaktørhjørnet
På oppfordring fra flere har jeg lenge fått beskjed om å dele
mine egne skrevne blogginnlegg i Iris. Jeg har skrevet mye i
mange sene nattetimer relatert til diagnose og synshemming.
Her kommer et at de:
Den harde delen av annerledesheten
Vi hadde en super helg sammen med aniridifamilien vår nå i
helgen. For de har blitt litt det. Vi føler oss hjemme, det er
kjent.
Det å gå i fra det kjente og med mange mennesker som forstår
deg og til en enkel klassetur halvveis opp en fjellside kan være
ganske langt og tungt. Både praktisk og følelsesmessig. Jeg og
Espen hadde en time i dag på ettermiddagen der Oliver var på
svømmekurs og den gikk fort. Vi fikk pratet oss gjennom dagen
og det er litt godt å få gjort nettopp det.
Dagens fjelltur var en tur klassen til Oliver og parallellklassen
hadde planlagt. Eller det stod på ukeplanen denne uken da.
Super aktivitet på slutten av året og fint vær var det.
For noen er det jo bare å passe på å pakke en tursekk til barnet
den dagen, dra på jobb og ikke tenke videre over det. De siste
dagene våre har bestått av mange melldinger frem og tilbake
med skole for å sørge for at de har tenkt på de ekstra behovene
til Oliver på en sånn dag. Han har heldigvis en oppegående
lærer som skjønner endel. Men jeg lurer på og håper litt at hun
fikk øynene enda mer opp i dag. For han trenger virkelig en en
tilenkontakt når de skal på turer som innebærer ulendt
terreng. Og før du rekker å tenke: NEI! Det går ikke an å trene
seg til bedre balanse eller bedre syn i skogen eller whatever.
Det funker ikke sånn her i gården. Det er ikke det det går på
heller.
Espen valgte å være med på turen i dag og det er jeg og det
tror jeg Oliver var veldig glad for. For vi vil at han skal være
med, han liker seg ute. Dey er bare det at han sliter rumpa av
seg i starten og hvertfall om han ikke får noe hjelp. Det kan gå
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en halvtime og så er han utslitt.
Ulendt er vanskelig. Vanskelig å se, frustrerende å ikke klare
fungere som de andre. Jeg husker disse turene som hat. Dette
hatet overføres selvfølgelig ikke til Oliver og i voksen alder blir
jeg jo med på turer. Selv om det går sakte. For det er ikke noe
kult å ikke få det til som de andre. Ikke være rask nok og
kanskje være loddet i gruppen. Det er mang en gang jeg har
begitt meg ut på skogstur der jeg så inderlig gjerne vil, men
har endt opp sittende gråtende på en stein frustrert og oppgitt.
Men så har det samtidig vært godt å komme seg ut da.
Jeg bøyer meg i støvet for Espen som er så flink og prøver så
godt han kan å se behovene til Oliver før det er forsent. Men
jeg graver med bøyende i støvet for gutten selv som har en
vilje av stål. Det går frysninger nedover ryggraden når jeg
tenker på alle de dagene det har vært tøffe tak for han. De
dagene stemningen ikke har vært på topp hverken hjemme
eller borte og han klarer seg. Jeg sitter ofte igjen med dårlig
samvittighet fordi jeg føler ikke jeg får fortalt han ofte nok hvor
flink han er. Hvor tøff han egentlig er, for jeg tror ikke han ser
det helt selv.
Det er vondt å se at han har de ekstra behovene han har og
ikke kunne gjøre noe med det, spesielt på dager som denne.
Man skulle gjerne ha tatt hans plass, jeg har vært der selv
egentlig. Dette er "medaljens bakside" og den er tøff. Men jeg
tror heller ikke jeg ville valgt noen annen om jeg hadde fått
valget.

Bilde av klassen til Oliver på fjelltur
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Intervju med Erlend Landsend på den 3.
Europeiske aniridikonferansen i Duisburg,
Tyskland
Vi har vært så heldige å få to intervjuer med
Dr. Erlend Sommer Landsend (OUS), med en
liten oppsummering fra aniridikonferansen i
Duisburg i Tyskland. Det var en konferanse av
høy kvalitet, med mye nytt og interessant.
Landsend arbeider også med
doktorgradsprosjektet sitt på aniridi som er
omtalt her: aniridi.no/nyheter/forskning/
Under følger en transkripsjon av intervjuene.
Transkripsjon av intervju med Dr. Erlend Landsend, 27. august
2016
Sølvi Ørstenvik: Da står jeg utenfor konferanselokalet her i
Duisburg, sammen med øyelege Erlend Landsend, og vi har en
lang dag bak oss med innlegg om øye og øyeforskning på
aniridi. Erlend, kan ikke du si litte grann om hva er det vi har
hørt om i dag, og var det noe nytt og spennende?
Erlend Landsend: Ja det var en del fokus på genetikk i første
del av dagen, og en del gikk på det at man i de fleste tilfeller så
er aniridi forbundet med mutasjon på pax6genet men så har
man da blitt mer oppmerksom på at det er andre gener som
spiller inn også. Så det finnes gener som det kan være skader
på eller feil i, som også kan virke sammen med pax6mutasjon.
Sånn at det er et samspill mellom flere gener som regulerer
hverandre og sånne ting. Det er ikke sånn at det bare er pax6
mutasjon men også andre ting som spiller inn. Hvis man finner
og kartlegger de genene så kan man si mer om sykdommen.
SØ: Da er det mer nøyaktighet i diagnosen?
EL: Ja, og kanskje også finne de tilfellene der man kanskje ikke
har funnet noen pax6mutasjon og likevel kunne forklare det
Iris nr. 1/2017
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genetisk.
SØ: Ikke sant. Og så hørte jeg at man nå også begynner
etterhvert også å få en dokumentasjon i forhold til at pax6
genet involveres også i andre organer enn i øyet?
EL: Ja, det ene foredraget vi hørte der fortalte man jo om
hvordan pax6 er uttrykt eller er virker i mus, som man har
kartlagt ganske nøyaktig. Blant annet i forhold til utvikling av
hjernen, i forbindelsen med utvikling av hypofysen og kan da
spille inn på utvikling av hormonbalansen i kroppen. Særlig det
som vi kaller skjoldbruskkjertelen har man lagt mye vekt på. Så
snakket denne forskeren også endel om at på mennesker har
man funnet ut at hørselsoppfatning kan være endret hos de
med pax6mutasjon hos de med aniridi. Det at hørselen i seg
selv er ganske bra, men det er noe med hjernens oppfatning av
hørselsinntrykkene kan være redusert. Så foreksempel barn i
en skolesammenheng hvor det er mange forskjellige lyder og
hvor det er mange at det kan være vanskeligere.
SØ: Det var vel rett og slett rådet at endel barn med aniridi
som har denne utfordringen bør ha stille klasserom.
EL: Ja. Så det tror jeg veldig at mange lydimpulser kan være
uheldige da. Og så var det litt i forbindelse med luktesansen
som også er påvirket. Og så er det endel andre ting som er
påvirket, som bukspyttkjertel, eller pancreas som man også
kan tenke å være påvirket av en pax6 eller ved aniridi. Så er
det for eksempel dette med diabetes skal man også kunne
tenke på.
SØ: Kanskje en sammenheng med overvekt?
EL: Ja altså. Det vet man ikke helt. Men det som vel er poenget
her er at man særlig i forhold til dette her med hormonbalanse,
hvordan hormoner er. Det må man forske mer på når det
gjelder mennesker. Man har sett endel på det av mus, men det
gjelder å komme over på studier av mennesker da.
SØ: Og så den andre delen, da har det dreid seg mer om
øyekomplikasjonene?
Side 10
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EL: Ja, og så hadde vi et veldig interessant innlegg med hun fra
Canada, GregoryEvans, som snakket om dette her med den
nye studien i Canada hvor de inklderer pasienter til genterapi så
det må jo også nevnes. Såkalte nonsensemutasjoner hvor man
kan behandle med noe som heter ‘Ataluren’ som har gitt veldig
gode og lovende resultater hos mus men så blir det veldig
spennende å se resultater hos mennesker da. Der har de vel da
inkludert allerede vel 16 pasienter av de 36 de skulle ha da. Så
der regner vi vel med at det kommer resultater om et par år
eller noe sånt. Så det blir veldig spennende.
SØ: Så var det litt dette her med RNAbehandling?
EL: Ja sånn for de som ikke har denne mutasjonen så kan det
være aktuelt med annen type genterapi, det som heter RNA
terapi, det blir en annen måte å angripe det på. At man setter
inn deler av RNA og manipulere med dette her og få et bra
proteinprodukt kan man si da.
SØ: Rett og slett at man lager litt av RNAet, som er endel av
DNAet, som er kunstig?
EL: Fra DNA så dannes RNA. DNA er en oppskrift og fra den
oppskriften leses det av, og da dannes RNA og så har man
proteindannelsen etterpå. Så det er om og gjøre å få en så
riktig DNA som mulig. Det er kanskje litt lenger fram, men der
har man også tanke om studier der også.
SØ: Så det betyr at det ligger mye spennende forskning foran
oss som kan løse endel utfordringer for endel med aniridi?
EL: Ja, jeg tror det at det er helt de nærmeste årene at man
kan få veldig mye svar i forhold til dette. Så det blir veldig
spennende å se hva de får til.
SØ: Tusen takk skal du ha Erlend. Du skal fortsette inn til
konferansen.
EL: Takk for det!
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Transkripsjon av intervju med Dr. Erlend Landsend, 28. august
2016
Sølvi Ørstenvik: Da står jeg her med Erlend igjen og vi er
ferdig med dag 2 på konferansen. Og Erlend, hvis vi skal
oppsummere dagen i dag: Hva har den handlet om?
Erlend Landsend: Nei, først så fikk vi høre litt fra to pasienter
hvordan det er å leve med aniridi da. Og hva slags utfordringer
som følger med det og at de møter utfordringer som kanskje
ikke er opplagt å tenke på i utgangspunktet. Så det var veldig
interessant. Men det var jo to personer med veldig mye
ressurser som hadde klart seg godt og fått god hjelp og sånn
da. Så det var veldig interessant å høre om det. Og så gikk vi
da videre med en sesjon om WAGRsyndrom, som jo er et
veldig alvorlig syndrom, med mange forskjellige
manifestasjoner. Også utenom det som ligger i selve navnet da:
Wilms tumor og aniridi, feil i urinveier og genetalia og mental
retardasjon. Vi hørte også om mange andre utfordringer som
hjerte/lunge, søvnproblemer. Så det er et syndrom som har et
stort spekter, men sjeldent. Og vel 1 per 500 000 eller 1 per
million eller noe sånt så det er veldig sjelden at det fødes noen i
Norge med det.
SØ: Så i Norge så vet vi at det finnes et par familier som har
barn eller voksne med WAGR.
EL: Ja, så det er det veldig mange utfordringer og det var
veldig interessant å høre om og så hadde vi også en klinisk del
der vi fikk høre om kataraktkirurgi eller gråstæroperasjoner fra
professor BremondGignac fra Frankrike som fortalte at man
må tenke seg grundig om før man gjør en grå stæroperasjon
som med aniridi. Det er ikke sikkert man får noe bedring i synet
for eksempel om skarpsynsområdet er mye svekket fra før av
eller man har hypoplasi. Men at det kan være nødvendig å
gjøre i noen tilfeller. Og så er det jo noen ting; Linsen er ikke
som hos andre personer som ikke har aniridi. Ofte så er denne
linsekapselen ofte tynn og det er mange ting man skal tenke på
i forbindelse med operasjonen som kan gå galt da. Så man må
være erfaren med disse type operasjonene for å gjøre det.
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Og vi hørte litt om dette her med irisproteser igjen, som er
endel omdiskutert, som noen har implantert både uten linse og
med linse kombinert eller intraokkulære linser og det kan være
komplisert og det kan gi forverring av øyetrykket i etterkant.
Og så klart det kan kanskje hjelpe noen, men man skal såklart
være forsiktig med det.
SØ: Ja, fordi det er så veldig stor risiko for komplikasjoner?
EL: Ja, det er det. Og så dette med at man går inn i øyet og
fibrose, arrdannelser inn i øyet da. Og så var det endel om
glaukom, hvordan grønn stær oppstår. Man har tidligere trodd
at det er denne her irisresten som på en måte blokker avløpet,
eller trabekelverket som vi sier. Dr. Netland fra USA påpekte at
dette ofte ikke er den vanligste årsaken, men at det er disse
åpenvinklede glaukomene, eller grønn stær som vi sier, og at
kanskje i de fleste tilfeller så hos de som ikke er medfødte, så
vil man gjøre en implantasjon av en sånn ventilkirurgi eller en
Ahmedventil som det heter.
SØ: Rett og slett. For det er en type operasjon som dere gjør
på Ullevål?
EL: Ja, det er en type som er gjort endel hos oss også. Og så er
det jo disse som er medfødte: veldig tidlig så kan man gå inn
med noe som heter trabekulotomi da. Og «rive opp» dette
avløpet eller gå inn med en tynn tråd inn i Schlemms kanal og
rive opp dette. Det var en tysker som viste en litt annen måte å
gjøre dette på.
SØ: Men det betyr da at det har kommet nye muligheter?
EL: Ja, det har kommet endel nye muligheter og det har
kommet nye ventiler og nye implantater og sånn som er
utviklet.
SØ: Så det betyr at behandlingsmulighetene for både glaukom
og katarakt hos de med aniridi, og anbefalinger har endret seg
og det er nye muligheter som har kommet bare de siste årene?
EL: Ja, det forskes jo på dette.
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SØ: Alt i alt, hvordan har konferansen vært?
EL: Jo, jeg synes at vi har jo pasienter og pårørende, forskere
og forelesere som har påpekt at det har vært mange nye ting
som har kommet fram og at det skjer mye på feltet. Det er fler
og fler som er interessert og forsker på aniridi. Og også at
forskningen på aniridi kan gi nytte for andre pasientgrupper
også. For det er jo en sykdom som på en måte rammer så stor
del av øyet og mange andre ting. Og da er forskning å dette
også til nytte for andre. Så det er fler og fler som får øynene
opp for at dette er veldig viktig å satse på.
SØ: Så selv om det er få med aniridi så har det likevel stor
betydning for mange flere?
EL: Ja! Sånn som hornhinneforskning, for eksempel. Sånn som
Tor Utheim, som snakket om som brannskader som er et
eksempel på en annen tilstand som har stamcellesvikt i
hornhinnen som ligner
litt på det som er med aniridi.
SØ: Så alt i en bra konferanse?
EL: Ja, det har vært en veldig fin
konferanse som jeg har vært glad for å
kunne delta på, og at Aniridi Norge har
støttet dette.
SØ: Så da kanskje sees vi om to år i
Paris? Etter planen.
EL: Ja, det regner jeg med!
SØ: Takk for det.
EL: Ja takk.
Den Norske delegasjonen til
konferansen i Duisburg.
F.v.: Hilde Hansen, Sølvi
Ørstenvik, Asbjrn Akerlie,
Erlend Landsend, Anita De la
Fuente
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Referat fra møte i fagrådet i Aniridi Norge
Fredag 28. oktober kl 17.00 – 19.30
På Engebret Cafe, Oslo
Til stede:
Tor Utheim, fagrådsleder
Wibeche Ingskog, SSD
Erlend sommer Landsen, øyelege
Anita de la Fuente, Aniridi Norge
Bjørn Eckblad, aniridi Norge
Sølvi J Ørstenvik, Aniridi Norge
Forfall. Sigrid Aune
Sigrid Aune de Rodez Benavent
1. Fagrådets vedtekter
Vedtektene ble lest og kommentert. Det ble stilt spørsmål til
avklaring i.f.t. punkt 8.1 i vedtektene.
8.1.Tildeling av støtte fra forskingsfondet.
Ti prosent av innestående midler i forskingsfondet ved
inngangen til hvert budsjettår settes av til tildeling til
forskningsprosjekter. Midler som ikke blir brukt i løpet av
budsjettåret, tilbakeføres til fondet. Det skal ikke være mulig å
overføre en tildeling fra ett år til ett annet år. Det vil si at
midler som ikke brukes i løpet av tildelingsåret, skal
tilbakeføres til fondet og vil ikke kunne hentes ut av fondet
utover de 10 prosentene som kan tildeles hvert år. Størrelsen
på tildelinger fra fondet skal være av symbolsk karakter.
Aniridi Norges representanter klargjorde hva punkt 8.1
innebærer i praksiss.
2. Utvidelse av fagrådet
Fagrådet drøftet mulighetne til å få inn mer variert kompetanse
i rådet. Fagrådet anbefaler å se om det er mulig å få med
fagperson med kompetanse på auditive utfordringer særlig på
bakgrunn av erfaringene som ble gjort under den 3. europeiske
aniridikonferansen i Duicburg i august. Her ble det snakket
om de auditive prosesseringsvanskene som er funnet hos noen
med aniridi. Flere muligheter ble drøftet. Blant annet:
Iris nr. 1/2017
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Charlott Kaspari audiopedagog, Linderud audiopedagogiske
senter
Eikholt, statped senter for hørsel
Kompetansesenter for hørsel i Bergen
Det er viktig at kandidaten har god kompetanse på APD.
Erlend stilte spørsmålet: Burde alle barn med aniridi testes
auditivt før skolestart? En vanlig hørselsundersøkelse vil ikke gi
svar på om barnet har APD, og det må derfor henvises til
spesiell utredning som kan avdekke dette.
onklusjon:
Fagrådet ønsker å invitere Charlott Kaspari til neste møte
3. Konferansen i Duicburg, viktig ny forskning
Erlend oppsumerte: det vi sitter igjen med er at aniridi mer og
mer kan betraktes som et syndrom. Det handler ikke bare om
øynene. Det mangler imidlertid fortsatt gode studier på
mennesker, da forskningen som er gjort til nå, er gjort på dyr.
Det skjer mye spennende på forskningsområde også i Norge.
Vi er nå godt med i fronten med flere gode og viktige prosjekter
både direkte rettet mot aniridi, og mer indirekte gjennom
forskning på tørre øyne og stamceller.
4. Deltagelse på Aniridi samling 9.11. juni 2017
Tor, Øygun og Erlend vil gjerne komme og bidra med faglige
innlegg.
Det foreligger forskning som viser at mus med aniridi har en
svikt i pancreas som medfører utfordringer med håndteringen
av fet mat. Kan det være mulig for SSD å stille med
ernæringsfysiolog som snakker om kosthold, og/eller kan det
være aktuelt med endokrinolog? Wibeche undersøker dette.
Det må sendes en formell henvendelse til SSD med ønske om
deltagelse under årsmøtehelgen.
Anita spør Charlott Kaspari om å holde foredrag om APD
5. mulig forskningsprosjekter og finansieringskilder,
inkludert Extrastiftelsen.
Fagrådet drøftet forskjellige muligheter. Tor fortalte at han har
vært med å søke støtte til mange prosjekter, og har gode
resultater. Aniridi Norge har et forskningsfond som det kan
søkes støtte fra, men støtten er av symbolsk karakter.
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Søknader vurderes fortløpende.
Extrastiftelsen gir hvert år støtte til mange forskningsprosjekter.
Erlend har også i år søkt støtte derfra til sin forskning.
6. hvordan sikre at alle pasienter med aniridi blir godt
tatt hånd om for behandling av tørre øyne.
Erlend skriver nå en studie som viser at veldig mange har det
som kalles for meibomian gland dysfunksjon. Heldigvis finnes
det behandling her. Jo bedre tårefilm, desto bedre for
hornhinnen. Tørre øyne gir økt risiko for
hornhinnekomplikasjoner. Dermed bør det anbefales at
personer med aniridi drypper øynene preventivt med kunstig
tårevæske. Det er viktig at tårevæsken ikke inneholder
konserveringsmidler. Det er ingen risiko for å få for mye
tårevæske. Det finnes ingen som helst indikasjoner på at
tilførsel av kunstig tårevæske fører til mindre egenproduksjon.
Det finnes flere alternative metoder for tilførsel av tårevæske.
Autologt serum, limbalt fibroblast medium og
aminonhinnekstrakt (de to siste metodene er sjeldne).
Sannsynligvis blir personer med aniridi født med normalt antall
kjertler som produserer fettlaget som dekker øyet og holder på
fuktigheten. Aniriditilstanden gjør muligens at antallet kjertler
reduseres med årene, men det kreves studier for å si noe med
sikkerhet. Dermed blir øyets overflate tørrere og hornhinnen
mer sårbar.
Det er behov for å få ut denne informasjonen til alle øyeleger,
og det burde derfor lages faglige retningslinjer, men kan være
krevende dersom det skal dekke hele fagfeltet. En mulighet
som ble nevnt er at aniridiforsker skriver artikkel i Oftalmolog,
hvor Tor blir sjefsredaktør neste år. Oftalmolog distribueres til
alle øyeleger i Norden.
Håndboka «Å leve med aniridi» , begynner nå å bli noen år
gammel, og fagrådet bør se på mulighetne for å revidere
denne.
7. Innlegg til medlemsbladet
Tor bidrar gjerne til våren.
Erlend må først publisere resultatene i et fagtidsskrift før han
kan dele dem med oss.
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SSD er positive til å skrive i medlemsbladet, men dette vil bli
vurdert fra gang til gang.
Referat v/
Sølvi J ørstenvik
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Årsmelding for Aniridi Norge 2016
Foreningen Aniridi Norges hovedformål er å bidra til økt
kompetanse og kunnskap om diagnosen i Norge. Målsettingen
med dette er at alle skal kunne få en oppfølging som hindrer
unødig synstap og økt livskvalitet.
Aniridi Norges formålsparagraf definerer at vi skal jobbe mot
målet gjennom påvirkningsarbeid opp mot beslutningstakere,
organisasjoner og fagpersoner. Vi skal etablere og ivareta
samarbeid med utenlandske aniridiorganisasjoner og stimulere
til mer forskning hos relevante fag og forskningsmiljøer. Aniridi
Norge skal drive likepersonarbeid og arrangere fellessamlinger
for at medlemmene skal kunne utveksle sine erfaringer og
kunnskap.
Vi har arbeidet mot dette målet gjennom ulike aktiviteter som
beskrevet videre i årsmeldingen.
Årsmøtet
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og ble avholdt på
Hurdal syn og mestringssenter fredag 3. juni 2016. Det var 23
stemmeberettigede deltakere ved inngangen til møtet.
Følgende tillitsverv ble valgt:
Styret:

Leder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:
Valgkomité:
Leder:
Komitémedlemmer
Varamedlem:

Asbjørn Akerlie (valgt for
Espen Vangsnes (valgt for 2 år)
Elin Tjomsland (valgt for 2 år)
Sølvi J. Ørstenvik (ikke på valg i 2016)
Hilde Hansen (ikke på valg i 2016)
Mathias Storaas (valgt for 1 år)
Anita De la Fuente (valgt for 1 år)
Cathrine Ravnager
Arvid Meløy
Tove Hauge
Frank Nilsen

Styret har i løpet av året hatt 3 styremøter og 2 styresamlinger
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og har behandlet 48 saker. Styremøtene foregår gjennom
nettbaserte telefonmøter. Ett styremøte har blitt avholdt fysisk i
forbindelse med samlingen på Hurdal. Begge styresamlingene
ble avholdt fysisk i Oslo.
Nytt regelverk for tildeling av midler fra BUFDIR:
BUFDIR har innført et nytt regelverk for tildeling av midler.
Endringene gjennomføres gradvis gjennom en
overgangsperiode som løper over fire år og 2016 er det nest
siste året i overgangsperioden. Et vesentlig prinsipp som
innføres i den nye ordningen er tildeling av midler på grunnlag
av forskjellige typer poenggivende aktiviteter og antall lokallag.
For Aniridi Norges vedkommende vil endringene med stor
sannsynlighet innebære et større fokus på poenggivende
aktiviteter samt dokumentasjon av slike aktiviteter. Det nye
regelverket har vært gjenstand for endring og telefonisk
kontakttjeneste regnes ikke lengre som en poenggivende
aktivitet. Aniridi Norge er en liten forening med stor geografisk
spredning av medlemmene. Dette innebærer at en del
poenggivende aktiviteter som likemannstreff innebærer til dels
store kostnader for foreningen. Styret ser på det som viktig at
man fortsatt fokuserer på hvordan man skal kunne klare å
innfri kravet om poenggivende aktiviteter uten at dette vil
medføre store, tapsbringende kostnader for foreningen.
Medlemsstatus
Ved starten i desember 2003 var medlemstallet 84. Nå er det
168 (165) personer fordelt på:
Hovedmedlemmer
88 (86) personer. 2 flere enn 2015.
Familiemedlemmer
53 (37) personer. 16 flere enn 2015.
Familiebarn (u/ 15 år) 27 (34) personer. 7 mindre enn 2015.
Støttemedlemmer
0 (11) personer. (Medlemsgruppe er
avviklet.)
Det er 168 (157) medlemmer pr. 31.12.2016 som er
grunnlaget for statstilskudd.
Medlemmene er spredt over 18 (18) fylker og 49 (42)
kommuner. Det er medlemmer i alle fylker med unntak av
Finnmark.
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Økonomi
Årets kontingent for tilskudds berettigede medlemmer ble kr
22.600 (22.600). Tilskuddet fra BUFDIR ble kr 432.015
(438.552) til drift for 2016. Ubrukte driftsmidler for 2015 kr
37.423 (36.898) blir tilbakeført som inntekt i 2017 regnskapet.
Inntekten fra Bingo1 i Sarpsborg ble kr 138.203 (27.724) for
2016. Momskompensasjonen for 2015 kr 50.043 (30.925) er
inntektsført. Renteinntektene for 2016 er kr 5.814 (15.149).
Alle årets kostnader er dekket. Det er brukt kr 167.960
(176.617) på fellessamlingen, og kr 75.906 (135.257) på
prosjektet Aniridi og syn. Det er utbetalt kr 32.500 (46.500) i
styrehonorar for 2016.
Prosjektet Aktiv ungdom er ferdig og det er tilbakebetalt kr
3.941 til Bufdir. Resterende midler som egenandeler, loddsalg
og andre tilskudd kr 145.478 skal dekke reiseutgifter for
deltagerne i 2015. Dette utbetales i 2017 til landenes aniridi
organisasjoner. Det er i 2016 utbetalt honorar på kr 6.000 til
prosjektleder for ekstraarbeid i 2016.
Balansen viser omløpsmidler i bank på kr 1.263.375
(1.042..621) pr 31.12.2016. Kortsiktig gjeld er ubrukte
driftsmidler kr 182.902 (192.318), Årets resultat er kr 230.170
(122.801) i overskudd. Egenkapitalen er nå kr 1.080.473
(850.303).
Styresamlinger
Foreningen har avholdt to fysiske styresamlinger som var
kombinert styremøte og workshop. Den første samlingen ble
avholdt weekenden 09.04 – 10.04.16. Formålet med samlingen
var til dels å få drøftet saker som det ikke trengs styrevedtak
på samt utveksle tanker om hvordan arbeid i styret best kan
organiseres.
Følgende medlemmer av styret var til stede på workshopen:
Asbjørn Akerlie (styreleder), Hilde Hansen, Sølvi Ørstenvik og
Espen Vangsnes.
Den andre samlingen ble avholdt 24.09 – 25.09.16. Samtlige
styremedlemmer og varamedlemmer deltok. Formålet med
samlingen var å fortsette arbeidet med å utvikle gode
arbeidsrutiner og ansvarsfordeling for styret.
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Begge samlingene ble avholdt i Oslo. Det foreligger egne
referater for begge samlingene.
Deltagelse på brukersamlingen ved Senter for Sjeldne
Diagnoser
To av Aniridi Norges representanter deltok på brukersamlingen
ved Senter for Sjeldne Diagnoser 04 05.03.16. Mathias
Storaas fra foreningen ble valgt inn som ungdomsrepresentant
til Senterrådet.
Likepersonsamling
Likepersonsamlingen ble avholdt på Hurdal syn og
mestringssenter 3.5 juni. Det deltok 52 medlemmer fra Aniridi
Norge, hvorav 16 var under 16 år. Vi hadde besøk av 3
observatører fra Danmark.
Samlingen i år besto av to hovedtemaer: siste nytt innenfor
forskningsfronten og de nye retningslinjene fra Bufdir.
Når det gjaldt forskningsdelen, så fikk vi en oppdatering av hva
som skjer innenfor forskningen på Aniridi og da spesielt hva
som så langt har kommet fram av resultater fra de to
doktorgradsprosjektene som foreningen støtter. Fra
fagkomiteen stilte 3 fagpersoner.
Når det gjaldt de nye retningslinjene fra Bufdir, så hadde vi
fordelt temaet på to problemstillinger som ble drøftet i
gruppearbeid og deretter lagt fram i plenum. Den første
problemstillingen gjaldt spørsmålet om hvordan drive
foreningen utfra de nye retningslinjene fra Bufdir. Den andre
problemstillingen hadde tittelen «Hvordan skape en forening
med aktive medlemmer?».
Begge problemstillingene er komplekse og vi opplevde nok at
tiden ble noe kort til at gruppene klarte å komme fram til
tydelige forslag.
I tillegg til ovennevnte hovedtemaer, så ble det også i løpet
avsamlingen lansert en utvidelse av Freshprosjektet, nå rettet
mot ungdom og yngre personer i foreningen med tanke på
hvordan motivere til fysisk aktivitet og dermed også bedre
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livskvalitet i hverdagen. Initiativtager til Freshprosjektet er
Mathias Storaas.
I tillegg var det sosialt samvær og uformell erfaringsutveksling
der blant annet Cathrine Ravnager fortalte om hvordan hun
gjennomførte 6 måneders «backpacker»tur som sterkt
svaksynt.
Deltakelse på Aniridi Europas tredje internasjonale
konferanse
Aniridi Europa avholdt i samarbeid med den tyske aniridi
foreningen sin tredje internasjonale forskerkonferanse i
Duisburg, Tyskland, weekenden 27 – 28 august. Foreningen
deltok med tre personer og en ledsager. I tillegg deltok tre
fagpersoner (øyeleger) fra vår fagkomite. To av våre
fagpersoner hadde også presentasjoner på konferansen. Det ble
fra faglig hold uttrykt at konferanse holdt høyt nivå.
Generalforsamling i Aniridi Europa.
I forbindelse med Aniridikonferansen i Duisburg ble det også
avholdt generalforsamling i Aniridia Europe med valg til nytt
styre. Anita Fuentes, foreslått av Aniridi Norge, ble valgt inn
som styremedlem i Aniridi Europa.
Gruppeutveksling Unge med Aniridi i Europa – One Vision
2015.
Etterarbeid i forbindelse med dette prosjektet har pågått
gjennom hele 2016. Det har først og fremst dreid seg om
arbeid med dokumentasjon av kostnader og refundering av
utlegg.
Aniridi Norges Fagkomite
Aniridi Norges fagkomitee har bestått av øyelege Tor Utheim
(leder), lege/forsker Sigrid A. de Rodez Benavent,
forsker/øyelege Erlend Sommer Landsend, genetiker Charlotte
von der Lippe(SSD), rådgiver Wibecke Ingskog fra Statens
Senter for Sjeldne Diagnoser (SSD). Aniridiforeningens valgte
medlemmer var Bjørn Eckblad, Anita de La Fuente og Sølvi J
Ørstenvik.
Fagrådet avholdt konstituerende møte i oktober.
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Forskningsprosjekt på Kongsberg
Foreningen satte i 2015 i gang to Ph.d prosjekter innenfor
Aniridi i samarbeid med Oslo Universitetssykehus og Høgskolen
i Buskerud og Vestfold. I tillegg har prosjektene knyttet til seg
Harvard Medical School som samarbeidspartner. Det ble
opprinnelig søkt om midler til begge prosjektene gjennom
ExtraStiftelsen men ingen av prosjektene ble innvilget støtte.
Størstedelen av finansieringen har kommet via egeninnsats fra
forskerne samt en stilling opprettet ved Høgskolen i Buskerud
og Vestfold. Foreningen har dekket kostnader knyttet til
undersøkelser på Kongsberg – i all hovedsak reise, overnatting
og diett for foreningens brukere. I tillegg har foreningen dekket
noen av kostnadene for forskerne i forbindelse med deltagelse
på fagkonferanser i utlandet. Styret ser fortsatt på disse to
prosjektene som svært viktig skritt mot målet om å øke
kunnskap og oppmerksomhet om aniridi i norske fagmiljøer.
Rundt halvparten av foreningens medlemmer har deltatt på
undersøkelsen.
Medlemskontakt
Foreningen har hatt fast kontakttelefon, men denne ble avviklet
i 2016. Det har vært noen telefoniske henvendelser direkte til
styrets medlemmer.
En del medlemskontakt har også foregått via sosial medier.
Det har vært oppfølging av likemann overfor nye medlemmer
som nettopp har fått barn med aniridi.
I tillegg har foregått likemannsarbeid med erfaringsutveksling
både på likemannssamlingen på Hurdal og på høstens
aktivitetshelg.
Webside og sosiale medier
Hjemmesiden, www.aniridi.no, holdes oppdatert med relevante
nyheter og forskningsresultater fra inn og utland, og
foreningsnytt. Vi har i 2016 hatt 18 796 (13 935) sidevisninger,
fordelt på 10 023 (7 705) besøk. Dette er en økning på over
30% mot 2015. Håndboken fra 2011 står fortsatt for nesten 1/3
av sidevisningene. Foreningen drifter ingen medlemsforum.
Foreningen promoterer en lukket Facebookgruppe og offentlig
Facebookside. Gruppen har 85 (74) medlemmer, siden har 144
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(129) likerklikk. Vi ser at det etter hvert er godt med aktivitet i
gruppen, men at vi via Facebook ikke når hele
medlemsmassen. Foreningen er ikke aktiv på andre sosiale
medier.
Samarbeid med Senter for Sjeldne Diagnoser (SSD)
Foreningen har i en rekke år hatt et tett samarbeid med SSD og
SSD er representert med en person i foreningens fagråd.
Studieforbundet Funkis.
Foreningen søkte i 2016 om medlemskap i Studieforbundet
Funkis og ble formelt tatt opp som medlem på årsmøtet til
Funkis 21.04.16. Aniridi Norge var representert med ett
medlem på årsmøtet til Funkis. I juni 2016 deltok vi med et
medlem på Funkis sitt studielederkurs i Trondheim 15 – 17.
juni.
Fresh. aktivitetshelg i Oslo.
25. 27 november avholdt foreningen er aktivitetshelg for
ungdom og voksne medlemmer av foreningen med aniridi. 8
medlemmer deltok. Helgen besto av faglig innlegg og
forskjellige aktiviteter – deriblant orienteringsløype og besøk til
Gladiators aktivitetssenter.
Foreningen har fått utelukkende positive tilbakemeldinger fra de
som hadde ansvar for helgen.
Styret i Aniridi Norge
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Arvid Meløy fikk Sølvnål!

På høstmøtet til Norges Blindeforbund (NBF) i Drammen 19.
november ble vår Arvid Meløy tildelt NBFs høye utmerkelse
Sølvnålen for sin mangeårige innsats for synshemmede. Arvid
har engasjert seg i aniridiforeningen og lokallaget sitt i NBF.
Vi takker så mye for fantastisk god innsats og gratulerer så
mye med velfortjent utmerkelse!
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Årets aniridisamling er rett rundt hjørnet og
vi ser frem til en helg full av godt innhold
og gode samtaler. Vi krysser fingrene for
solskinn og fint vær. Vel møtt!
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Aniridifondet
Forskningsfondet har ennå langt
igjen til den første millionen. Vi
rundet de første 100 000 ved nyttår
2013. Vi har nå i midten av mai
2017 komt oss opp i kr. 278.083,06.
Du kan hjelpe oss med å bygge opp
fondet ved å sette penger inn på vår
konto:
5081.20.29611
På forhånd takk!

Bidrag/forslag til medlemsbladet
Bidra til medlemsbladet Iris? Vi tar gjerne imot bilder, innlegg,
debatter og historier. Send en epost på iris@aniridi.no. Vi
finnes også på Facebook. Det samme gjelder om du har
innvendinger/forslag til forbedringer. Alt mottas med stor takk
og skal vurderes. 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.
Vi trenger deg!
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