
Drammens Tidende 3. juli 2004

Ved nærmere ettersyn

Skyttere treffer blink, ishockeyspillere
scorer og Nancy Kihl (14) leser bedre
enn noensinne. Har du sjekket ditt
samsyn?

Har du brølt fra EM-stolen mot
favorittspilleren som stadig bommer på
mål? Det kan handle om mer enn et
sleivete høyreben.
Det kan dreie seg om samsynet, det vil si
måten øynene samarbeider på. Problem
på denne fronten kan for eksempel
resultere i sløret eller dobbelt syn, nedsatt
konsentrasjonen eller problemer med å
fokusere.

Flere mål. At skyttere får sjekket
samsynet sitt, er ingen nyhet, men nå får
også stadig flere idrettsfolk besøk av
optometrist.
Marianne Mathisen er den eneste i
Drammen som er spesialisert og har
treningsprogram innenfor adferdsoptomeri
hvor blant annet samsyn kommer inn.
Hun har blant annet jobbet med
ishockeyspillerne på Vålerenga hvor
samsynet har stor betydning for
prestasjon.
- En av spillerne siktet alltid for mye til
høyre for mål og kunne på den måten
brenne mange sjanser. Han viste seg å
ha problem med samsynet, forklarer
Mathisen.

Stor forandring. Da Nancy og moren
Anja Kihl oppsøkte Marianne i Drammen
var det ikke for å score noe som helst.
Nancy ønsket bare å kunne lese og
skrive. At migrenen nærmest skulle
forsvinne og Nancy like å skrive stil,
hadde de ikke regnet med.
- Før ville hun ikke gjøre lekser, men nå
har hun fått igjen både norsk- og
engelskstiler og hun skriver jo som en
drøm, rene forfatteren. Det virker som om
selvtilliten er bedre også, forteller Anja
stolt.
Nancy smiler beskjedent. Hun har også merket stor forskjell.
14-åringen har dysleksi, som ikke har noe med samsyn å gjøre, i tillegg har hun migrene. På grunn av sine vanskeligheter med å lese og skrive
fikk hun pc til å utføre skolearbeidet på, men Nancy begynte etter hvert å bli svært plaget med svimmelhet og sterk migrene.
- Vi tok blodprøver og røntgen uten å finne noe feil, forteller Anja.
Så, ved ren tilfeldighet, kom hun over Mariannes behandling og det skulle vise seg at Nancy var et klassisk eksempel. Det ene øye var
overanstrengt, mens det andre for slapt. Nancy jobber nå med trene opp øynene til likt fordelt belastning, og til generelt å jobbe bedre sammen.
Selv om migreneanfallene er langt færre, blir hun hverken kvitt den eller dysleksien. Likevel slipper hun alle plagene samsynet medførte i tillegg,
og etter to måneders trening merker både Nancy og Marianne stor forandring.

Øyentrening. - Merker du at det går bedre med lesingen, spør Marianne mens hun som holder en pendlende ball over Nancys ansikt.
- Ja, jeg leser fortere nå, sier Nancy mens hun konsentrert følger ballen med øynene.
Hun ligger på ryggen og med blikket på ballen skal hun utføre distraherende oppgaver som å småsnakke, stave ord eller telle bakover
- Dette er jo en kjempeforbedring, utbryter Marianne fornøyd etter noen minutter med aktiviteten.
På denne tredje oppfølgingstimen sjekker også Marianne hvordan Nancy har arbeidet siden siste møte. Gjennom treningsopplegget "Train your
eyes" på internett skal Nancy utføre hjemmelekser for samsynet. Gjennom spill og oppgaver opparbeider hun seg poeng, når hun har oppnådd
tilfredsstillende resultat, kan hun gå videre i programmet. På denne måten kan Marianne logge seg på arbeidet til den enkelte pasienten og se
etter progresjon og resultat.
Nancy har tidligere funnet liten glede i lesing og skriving og hun har slitt med lekser. At det har blitt gøy nå, vil hun ikke være med på, men:
- Det er i hvert fall blitt mye enklere, sier hun og smiler.
Aina Thunem
aina.thunem@dt.no
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Relaterte saker:

» Øyetrening

» Noen symptom på samsynsfeil:

BLIKKET PÅ BALLEN. Nancy Kihl (13) skal følge ballens bevegelser med blikket. Har man problemer med
samsynet flakker gjerne øynene noe som blant annet gjør det vanskelig å lese.
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