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Mistet ”
synet
av blodpropp
B Y A V I S A T Ø N S B E R G 3. juni 2015

NYHETER

Blodproppen ødela dybdesynet
mitt, men jeg klarer meg helt fint
uten briller, og kan til og med lese det
PER HØST
jeg vil.

Pensjonert advokat Per
Høst fra Oslo våknet opp
en søndag morgen og
kunne ikke se på venstre
øyet. Seks uker etter er 70
prosent av synet tilbake,
og han takker Erik Vinje
Olbjørn for det.
BENTE WEMUNDSTAD tekst og foto
– Det var en skremmende opplevelse, sier Per Høst (71).
– På det venstre øyet kunne
jeg se bare svart, men ørsmå
lysglimt gjennom. Som å se
gjennom et knust svart glass
hvor lyset slipper inn i små
punkter.

Ingen bedring
Han kom seg til legevakt, og
derfra ble han sendt til Ullevaal
Sykehus, hvor en lege brukte
fire timer på å undersøke ham.

– Legen konkluderte med
blodpropp som hadde rammet
synet mitt. Hun sa at jeg ikke
kunne vente bedring. Det slo
jeg meg ikke til ro med, sier
Høst.
Høst forteller at da han skulle hjem fra sykehuset denne
søndag ettermidddagen, så han
knapt bygningene og fant ikke
busstoppet. Men han fant noe
som han konkluderte med var
et taxiskilt, og tok taxi hjem.
Likevel var han aldri redd, for
han hadde en indre overbevisning om at dette ville ende
godt.
Per Høst og akupunktør
Erik Vinje Olbjørn ved St.
Olavs Helseklinikk har en felles bekjent, og Per Høst hadde
hørt noe om at Erik var dyktig
og at han fokuserte på øyebehandling. Etter et par dager
med svart syn, ringte han.
– Nå har behandlingen vært
en fulltids beskjeftigelse noen
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SER IGJEN: Per Høst (71) kan se rimelig godt igjen etter å ha blitt rammet av blodpropp på det ene øyet. Han får akupunktur av Erik Vinje Olbjørn.
uker. Jeg reiser fra Oslo tidlig om morgenen, og er hjemme igjen ved seks-syv-tiden.
Normalt får jeg behandling i to
runder hver dag, sier Høst.

Dybdesynet borte
Etter en ukes tid merket han
bedring på øyet, og i dag hevder
han at 70 prosent av synet er
tilbake.
– Blodproppen ødela dybdesynet mitt, men jeg klarer meg
helt fint uten briller, og kan til
og med lese det jeg vil. Liten
skrift har jeg problemer med,
sånn som på mobiltelefonen.
Venner har rapportert at de
har fått rare meldinger fra meg,
smiler han.
Erik bruker en blanding av
kinesisk akupunktur og en
metode utviklet av den danske akupunktøren John Boel.
Normal akupunkturbehandling gir ekstra energi og har
gode bivirkninger, men dobbel
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Legekontroll
Han gleder seg veldig til å gå
til legekontrollen den 8. juni.
Der man ikke kunne forvente
bedring, er det 70 prosent syn
tilbake.
– Dessverre er det jo slik at
legevitenskapen ikke støtter
opp om alternative behandlinger, så legen vil kanskje si at det
har sin vitenskapelige forklaring. Men jeg vet det er akupunkturen, for det er det eneste
jeg har gjort siden blodproppen
rammet.
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daglig dose over lang tid gjør at
det blir slitsomt.
– Det hender jeg ber meg fri
på fredager, sier Per Høst. Han
lar bilen stå foreløpig, og kjører tog til og fra Tønsberg. Og
det blir mye venting i mellom
behandlingene.
– Jeg har blitt godt kjent på
biblioteket her i byen, smiler
han.
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Erik Vinje Olbjørn, som har
drevet med akupunktur for
øyelidelser i mange år, har
behandlet mange som Per
Høst.
– Det er veldig fint at det
virker, særlig for pasienter som
får høre at det ikke er mer å
gjøre medisinsk. Det er viktig
å understreke at akupunktur
ikke kurerer alvorlige kroniske
øyelidelser, men det er effektiv
behandling som supplement
til konvesjonell behandling.
Akupunktur kan i mange tilfeller også være god hjelp ved til
dels alvorlige øyelidelser som
blodpropp på øyet som hos Per,
men også til å holde flere øyesykdommer fra å forverres, sier
Erik.
Til høsten reiser Olbjørn
med Ole Jørgen Frydenlund
fra Balder klinikken og dansken John Boel til Eye Hospital
i Beijing. Her vil de sammen
starte et forskningsprosjekt
sammen med kinesiske øyeleger i Kina. Kinesiske øyeleger
er utdannet innen tradisjonell
kinesisk medisin i tillegg til
vestlig medisin, og bruker det
om hverandre i behandlingen.
I Norge er det ikke tillatt med
kinesisk urtebehandling, men
akupunktur er tillatt.
– Det er gjort flere studier
på akupunktur av forskjellige øyelidelser som er meget
lovende, men mer forskning er
nødvendig, sier Olbjørn, som
gleder seg til å få resultater fra
forskningen.
bentew@byavisatonsberg.no

