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BECHMANN STRØMMEN AS

Org.nr:
926 948 067
Bulls gate 6, TØNSBERG
Formål: Sportsfiske og friluftsliv
og aktivitet knyttet til dette. Bl.a.
design, produksjon, service og reparasjon av utstyr. Salg, netthandel,
import og eksport av utstyr. Kurs,
event og reiser knyttet til fiske og
friluftsliv.
Kapital: NOK 30.000,00
Styrets leder: Jens Petter Strømmen

CTN BALANCE CHRISTER
TORBJÖRN NORMAN

Org.nr:
926 956 663
Kåpeveien 641, UNDRUMSDAL
Enkeltpersonforetak
Formål: Komplementær tradisjonel medisin. Lindre symptomer, øke
livskvalitet, velvære og mestring.
Styrke effektivitet av vanlig medisinsk behandling. Formidling av
sertifiserte forebyggende og vitenskaplig godkjente helseprodukter.
Tjenester for det private markedet
og for næringslivsmarkedet, organisasjoner og skoler.
Innehaver: Christer Torbjörn Norman

HOVLAND AUTO

Org.nr:
926 946 692
Skogergaten 7E, TØNSBERG
Enkeltpersonforetak
Formål: Kjøp og salg av biler.
Henter og leverer.
Innehaver: Kenneth Hovland

KRAGERØ FERIEBOLIGER AS

Org.nr:
926 952 250
c/o Thor Reidar Andersen
Husøytoppen 25, HUSØYSUND
Formål: Kjøp og salg av fast
eiendom, utleie og formidling av
ferieboliger og investeringer som
understøtter dette, samt deltagelse i
andre virksomheter.
Kapital: NOK 1.000.000,00
Styrets leder: Thor Reidar Andersen

SØR AS

Org.nr:
926 942 689
Håndverkergaten 1A, TØNSBERG
Formål: Kjøp og salg av biler og
hva dermed står i forbindelse.
Kapital: NOK 500.000,00
Daglig leder: Raymond Skontorp
Sørensen

T. GRANVANG
VEDLIKEHOLD & SERVICE

Org.nr:
926 954 733
Ringshaugveien 27, TOLVSRØD
Enkeltpersonforetak
Formål: Gresstrimming, kant-trimming, rengjøring av hageganger,
utemøbler etc. Rensing av takrenner
og stikkrenner. Samt enkle vedlikeholdsmessige
reparasjoner.
Innehaver: Trond Marius
Rognhaugen Granvang
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Henriksen ft AS
bedri
Rørlegger
Tlf. 33 35 76 76

post@henriksenror.no

ØYEKLINIKK: Den nye øyeklinikken på St. Olav EyeClinic er utstyrt med utstyr i toppklasse. OCT-maskinen er til høyre i bildet. F. v.: optiker Johnny Karlsen Gründell,
akupunktør Ole Jørgen Frydenlund og akupunktør Erik Vinje Olbjørn.

Fikk sponset innkjøp
av nytt utstyr

lenge og det har vi god erfaring standarden i optikerbransjen, og sjonen og forbedre situasjonen.
St. Olav EyeClinic har
og nå skal vi undersøke den brukes i de store, internasjonale
åpent en egen øyeklinikk med,
Samlet alt
kliniske effekten av akupunktur studiene, sier han.
med det siste og beste
sammen med de nye behandSpectrails OCT en er utlånt Olbjørn og Frydenlund har i
lingsmetodene vi har på klinik- av Aurorastiftelsen, som Kari mange år brukt akupunktur i
av utstyr for øyehelsen.
ken
Monsen står bak, og den brukes behandling av AMD, og har også
Tre av maskinene på
til å diagnostisere og få et klart hatt med seg pasienter til Kina
klinikken låner de fra en
Øyelege og optiker
flere ganger på behandlingsreise.
bilde av netthinnen.
St.
Olav
EyeClinic
holder
til
– Mange pasienter rapporterer
stiftelse opprettet av Kari
i samme bygg som St. Olavs Lysbehandling (Valdea)
at de føler at akupunktur hjelper
Monsen, som selv har øye- Helseklinikk, og har innredet et I tillegg har St. Olav EyeClinic og forbedrer synet, men vi har
sykdommen AMD.
fullt funksjonelt øyelegekontor som en av to klinikker i Norge et lenge søkt etter flere metoder for
ESPEN JØRGENSEN tekst

Aldersrelatert macula degenerasjon er en øyesykdom og den vanligste år saken til alvorlig synshemming over 65 år. Sykdommen
deles inn i våt og en tørr type, og
mens den våte kan behandles på
sykehus, har det vært lite tilbud
for tørre varianten.

Ingen kur

Akupunktørene Erik Vinje
Olbjørn fra Tønsberg og Ole
Jørgen Frydenlund fra Oslo har
vært opptatt av denne øyesykdommen i mange år, og har gått
på kurs verden over for å lære
mer om behandlingsmåter med
nålene. Spesielt har de lært mye
fra Eye Hospital i Beijing, Kina,
der de har et utstrakt samarbeid.
– Det finnes ingen kur, men det
finnes håp og hjelp, sier Olbjørn.
– Akupunktur har vi brukt

med alt det beste av undersøkelsesutstyr samt et par maskiner
som de er ganske alene om å ha.
– Vi har inngått avtale med
optiker Johnny Karlsen Gründell
som foretar synsundersøkelser
og behandlinger med de nye
apparatene, forteller Ole Jørgen
Frydenlund.
– Vi har hatt øyelege på deltid
til nå, men fra sommeren får vi
en på øyelege på heltid. Torkel
Snellingen, som er en viktig forsker innen øye helse og med stort
internasjonalt nettverk, har vært
med på å sette opp klinikken og
skal sikre videre datainnsamling.
Johnny Karlsen Gründell føler
at han har kommet til himmelen,
sett som optiker. I den nye klinikken kan har bruke en Spectralis
OCT-skanner (OTC= ocular/
optical coherence tomography)
av ypperste kvalitet.
– Denne skanneren er gull-

apparat som heter Valeda. Dette
brukes til behandling av den tørre
varianten av AMD der synet er
nedsatt. Det er en lysbehandling
som bygger på kunnskap om
infrarødt lys sin positive virkning
på kroppsvev. Selve behandlingen tar 10 minutter, og er uten
ubehag eller bivirkninger.
– Pasientenes subjektive opplevelse er bedring av skarpsynet, og
vi kan også konstatere ved hjelp
av OCT at proteinforekomstene
på øyet, såkalt drusen, reduseres,
sier Johnny Karlsen Gründell.
– Vi legger stor vekt på å dokumentere det vi finner.
– Vi har lett høyt og lavt etter
behandlingsmetoder for AMD
verden over, sier Erik Vinje
Olbjørn.
– Denne sykdommen setter
ned livskvaliteten, og selv om den
ennå ikke kan kureres, men vår
erfaring er at man utsette progre-

å hjelpe denne pasientgruppen.
Øyeleger har heller ingen god løsning for tørr AMD, så vi stiller på
en måte likt der, sier Frydenlund.
– Nå har vi endelig fått drømmen vår oppfylt, endelig har vi
fått samlet øyelege, optiker og
akupunktur samlet under et tak.
Vi ønsker å være en spesial klinikk for å behandle netthinnesykdommer med de beste verktøyene fra de forskjellige faggruppene. Akupunktur fortsetter vi
med, for vi har stor tro på den
behandlingsformen når det gjelder øyehelse.
Klinikken forhandler også
et apparat klientene kan kjøpe
med seg og bruke til hjemmebehandling. Dette apparatet bruker
mikrostrømstimulering, effekten
er mye av det samme som Valeda
Lysbehandling, men til hjemmebruk.
espen@byavisatonsberg.no

