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Kan sjöanemoner bli nya hornhinnor, kaffe 
hämma gråstarr och bukspottskörtelcel-
ler tillverka insulin i regnbågshinnan? Och 
räcker det med att sluta dricka alkohol och 
röka för att undvika gråstarr? Flera av de 
mest framstående svenska ögonforskarna 
rätade ut några frågetecken och delade med 
sig av de senaste rönen under Synskadades 
Riksförbunds ögonforskningsdag. 
text: Therese Selén foto: Åsa Nilsson,  
Mostphotos och Morguefile

Om kaffe är bra för hälsan är en ständigt ak-
tuell forskningsfråga. Per Söderberg, profes-
sor i oftalmiatrik vid Akademiska sjukhuset 
i Uppsala, hittade kaffets positiva effekt när 
han letade efter ämnen som kan bromsa grå-
starr (katarakt). I djurför-
sök såg han att koffein är en 
kraftig antioxidant om man 
har utsatts för höga doser av 
ultraviolett strålning. Kaf-
fedroppar på ögat hämmar 
utvecklingen av gråstarr. 

– Det här är högst intres-
sant, men mycket arbete 
återstår, sade Per Söderberg.

På Linköpings universitet har 
docent Neil Lagali och hans 

Framtidsspaningar  
i  ögonforskningen

team fokuserat på att analysera tårar för att 
kunna bota den ovanliga sjukdomen aniridi, 
avsaknad av regnbågshinnan.

– Om vi kan ta reda på vilka proteiner som 
saknas i tårarna, kan vi ersätta dem för att 
bromsa ett sjukdomsförlopp, förklarade han.

I experimenten placerades små pappers-
remsor under ögonlocken för att samla upp 
tårar. Resultatet visar att det saknas nervtill-
växt i hornhinnan hos personer med aniridi.

– Vi hoppas kunna använda den här kun-
skapen till att tillverka ögondroppar som 
innehåller de proteiner som saknas, sade Neil 
Lagali.

Linköpingsforskarna är även en del i stort 
projekt som utvecklar konstgjorda hornhin-
nor. De har börjat plantera ett sjöanemon-

liknande djur som lever på 
havsbotten längs Norges 
kust, berättade Neil Lagali. 

– Det innehåller en stor 
andel protein, det är ge-
nomskinligt och starkare 
än stål, sade han.

Docent Maria-Thereza Pe-
rez och hennes forskarkol-
legor vid Lunds universitet 
har riktat in sig på nano-
teknik. Förhoppningen är 

Neil Lagali berättade om sjöanemoner som 
ska kunna bli nya hornhinneinplantat och 
om tåranalys för att bota aniridi.
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Hur klarar man som blind av att få tvillingar? 
En som vet är Kristin Nordström. För att få ta 
del av hennes erfarenheter begav sig  
Perspektiv hem till henne där vi även fick 
nöjet att träffa Lucas och Ella sju månader.
text & foto: Joachim Kåhlman

I ett rött litet hus utanför Eskilstuna bor 
22-åriga Kristin Nordström tillsammans 
med sambon Robin och de sju månader 
gamla tvillingarna Lucas och Ella. Robin 
har också en fyraårig son från en tidigare re-
lation. Ett babygym på golvet och två tvil-
lingar som blir matade med gröt i köket en-
dast iklädda blöjor. Det ser ut som hos vilken 

småbarnsfamilj som helst, den enda skillna-
den är att mamma Kristin inte ser.

När hon, 2008, var 14 år gammal fick hon 
cancer i sin ena fot som skickade antikroppar 
till näthinnan vilket ledde till att hon tappade 
synen. En stor omställning för en tjej mitt i 
tonåren. För att klara av att hantera det stäng-
de hon av sina känslor. Idag säger hon att hon 
börjar lära sig att leva med sin synnedsättning 
men att hon fortfarande inte fult ut accepterat 
den. 

– Jag har växt med sorgen att inte kunna se 
mina barn, säger Kristin, istället får jag känna 
och höra dem, men det är ändå inte riktigt 
samma sak.

Jag skulle behöva armar 
som en bläckfisk

Tvillingmamman Kristin
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Notiser ______________________________________________________

Foto: Taltidningsproducenterna

Nu ska det bli lättare för per-
soner som tidigare varit helt 
beroende av ledsagare att 
kunna rida själva. Med hjälp 
av en app i mobiltelefon kan 
ridinstruktören ge komman-
don på distans, som omvand-
las till vibrationer i ett antal 
dosor fästa på ryttarens kropp. 
Via vibrationerna får ryttaren 
information om sin position i 

Automater för 
insättning får tal
Under 2017 införs talfunktion 
på alla av företaget Bankomat 
AB:s insättningsautomater 
runtom i landet. Hittills har 
tal bara funnits på uttagsau-
tomater.

Tips till den som vill sätta 
in pengar: Facket där man 
lägger pengarna sitter precis 
ovanför tangentbordet. Välj 
tjänsten Insättning genom att 
trycka 6 på tangentbordet när 
talfunktionen 
är aktiverad. 
Sedelns 
långsida 
sätts in i 
facket.

Guldkassett för 
höjdarreportage
Mats Sundling, från Skånes 
Taltidning, kammade hem 
priset Guldkassetten för sitt 
reportage Vägen till Hima-
laya. Priset delas ut av Taltid-
ningsproducenternas förening 
till årets bästa reportage. Hör 
alla bidrag här: 
www.sverigestaltidningar.se ridhuset och om han eller hon 

till exempel skall svänga höger 
eller väster. 

Det är forskarna Parivash 
Ranjbar, Dag Stranneby och 
Erik Borg, från Örebro uni-
versitet som har tagit fram 
navigationssystemet Ready-
Ride. Just nu testas utrust-
ningen för att utvärderas och 
finjusteras. 

Om bara tio år spås pappers-
tidningen med nyheter och 
det linjära tv-tittandet i stort 
sätt vara borta. Vårt sätt att ta 
del av medier förändras och 
det kräver en ny mediepolitik. 
Förslag på hur den ska se ut 
kom fram i Medieutredning-
en, som blev klar i november. 
Den föreslår bland annat att 
det ska bli lättare att tillgäng-
lighetsanpassa medier. Medi-
er som gör sitt material 
tillgängligt för personer 
med funktionsnedsätt-
ning ska kunna få ett 
produktionsstöd på 
högst 100  000 kro-

Vibrationer som sänds via en app i mobilen ska vägleda ryttaren.

Vibrationer vägleder ryttare

nor. Stödet behövs enligt ut-
redningen, eftersom det ofta 
innebär en kostnad att göra 
webbplatser tillgängliga eller 
lägga till text på webb-tv. 

Utredningen föreslår också 
att stödet till taltidningar 
ska ges av en sammanslagen  
mediestödsnämnd.

Medieföretag som gör sitt mate-
rial tillgängligare kan få bidrag.

Foto: M
orguefile

Mats Sundling, vann årets 
Guldkassett.

Bidrag för tillgängliga medier
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Hur klarar man som blind av att få tvillingar? 
En som vet är Kristin Nordström. För att få ta 
del av hennes erfarenheter begav sig  
Perspektiv hem till henne där vi även fick 
nöjet att träffa Lucas och Ella sju månader.
text & foto: Joachim Kåhlman

I ett rött litet hus utanför Eskilstuna bor 
22-åriga Kristin Nordström tillsammans 
med sambon Robin och de sju månader 
gamla tvillingarna Lucas och Ella. Robin 
har också en fyraårig son från en tidigare re-
lation. Ett babygym på golvet och två tvil-
lingar som blir matade med gröt i köket en-
dast iklädda blöjor. Det ser ut som hos vilken 

småbarnsfamilj som helst, den enda skillna-
den är att mamma Kristin inte ser.

När hon, 2008, var 14 år gammal fick hon 
cancer i sin ena fot som skickade antikroppar 
till näthinnan vilket ledde till att hon tappade 
synen. En stor omställning för en tjej mitt i 
tonåren. För att klara av att hantera det stäng-
de hon av sina känslor. Idag säger hon att hon 
börjar lära sig att leva med sin synnedsättning 
men att hon fortfarande inte fult ut accepterat 
den. 

– Jag har växt med sorgen att inte kunna se 
mina barn, säger Kristin, istället får jag känna 
och höra dem, men det är ändå inte riktigt 
samma sak.

Jag skulle behöva armar 
som en bläckfisk

Tvillingmamman Kristin
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Projektet Blind Can Climb får ungdomar 
med synnedsättning att syssla med klät-
tersport på lika villkor. Nu integreras de i en 
större grupp där det inte spelar någon roll 
om och hur man ser.
text: Caroline Gollungberg foto: Hans Millegård

En industrilokal i Gårda i Göteborg. Klockan 
tickar mot lunch, men det verkar ingen bry 
sig om. Här samlas och samsas gammal som 

ung bland de färgglada, höga väggarna.
– Man får vara med sina vänner, man blir 

stark och man lär sig att kontrollera det man 
gör. Det svåraste är att klättra på en speciell 
färg, säger Haoran, 10 år.

Han är en av deltagarna i gruppen som 
fram tills i dag har klättrat för sig själva. De 
har fått känna på sporten med fler tränare än 
vad som finns i en vanlig grupp.

Det finns en tanke kring hur ledarna i 

The sky is the limit
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I dag går många barn med funktionsned-
sättning integrerat i vanliga förskolor. Men 
vad händer om man vänder på det och låter 
barnen med funktionsnedsättning vara 
norm och integrerar barn utan funktions-
nedsättning? För att ta reda på det har vi 
besökt förskolan Spåret i Göteborg.
tex & foto: Caroline Gollungberg

– Alla barn är väldigt fördomsfria. De leker 
med varandra som om ingenting med den här 
situationen är konstig över huvud taget, säger 
Johanna Björnhage, som är verksamhetschef.

Förskolan Spåret ligger vägg i vägg med 
specialförskolan Stegen. I oktober kom till-
ståndet från kommunen och snabbt var de ca 
18 platserna på den nya förskolan fullsatta. 
Spåret är för barn mellan ett och fem år, med 
tre pedagoger anställda.

I en korridor har man skapat en av de na-
turliga mötesplatserna för barn med och utan 
funktionsnedsättning.

– Kenan, nu får du hjälpa Charlie. Det 
brinner ju här, säger en av förskolelärarna 
som sitter i skräddarställning en bit bort från 
de andra grupperna av lekande barn.

Det fanns barn på Stegen som behövde utma-
ningar genom lek och socialt samspel. När 
Johanna Björnhage insåg behovet försökte 
hon starta samarbete med förskolor i närhe-
ten – något som var svårt att få till. Då starta-
des en egen. 

– Vi har känt länge att vi vill ha en förskola 
att samarbeta med. Barnen på Stegen behö-
ver se andra barn leka, vilja vara med dem 
och få nya utmaningar tack vare dem, säger 
Johanna Björnhage.

Stegen arbetar med konduktiv pedagogik, 
som bygger på forskning som säger att funk-
tionsnedsättningen inte i första hand är ett 
medicinskt problem, utan ett inlärningspro-
blem.

– Man arbetar med att barnet ska vara 

Förskolan med nytänk

Allt är roligt på 
förskolan, tycker 
Roxy, 7 år.



Annons 205x263
(helsida ej utfallande)

Synskadades Riksförbund, SRF, bildades 1889 och har i dag 
cirka 12 000 medlemmar från hela Sverige. Medlemmarna 
är i alla åldrar, barn och vuxna.  De flesta medlemmar har en 
synnedsättning, övriga, som ser, är stödjande medlemmar.  I 
SRF-föreningarna runt om i landet pågår olika aktiviteter för 
medlemmarna till exempel studiecirklar, fester, resor, pro-
va-på-aktiviteter och möten där man tar upp hur samhället 
ska göras mer tillgängligt för personer med synnedsättning.  
Vi vill till exempel säkert och tryggt kunna röra oss utomhus 
och kunna resa. Vi vill också leva ett aktivt liv, få rätt till arbe-
te och få gå på bio och idrottsevenemang med syntolkning. 
Synskadades Riksförbunds rikskansli finns på  
Sandsborgsvägen 52 i Enskede. Telefon 08-39 90 00. 
Mer information finns på www.srf.nu

Om Synskadades Riksförbund


