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Øyeklinikken i Tøns-
berg relanserer med 
nytt navn og nytt 
fagpersonell. En 
velgjører muliggjør 
videre satsing.
ØYVIND WINDING-STAVSETH 
oyvind.winding-stavseth@tb.no

– Dette er en OCT-maskin. Den 
koster 2,5 millioner kroner. Den 
tar bilder av baksiden av øyet 
og undersøker hvordan nett-
hinnen ser ut, lag for lag. 

Ole Jørgen Frydenlund viser 
oss rundt i det mellomstore 
rommet som er proppfullt med 
teknisk utstyr og behandlings-
maskiner.

I et hjørne står også en Vale-
da-maskin. Øyehelseklinikken i 
helsehuset i St. Olavs gate er ett 
av to steder i Norge som har den 
kostbare maskinen. Den brukes 
til å behandle en tilstand av øy-
esykdommen AMD som det of-
fentlige helsevesenet foreløpig 
ikke har noe tilbud for.

Utstyr for 4 millioner
Kari Monsen står bak Aurora-
stiftelsen som har lånt ut mye 
av det kostbare utstyret som 
Optimal Øyehelseklinikk dis-
ponerer. Hun har selv utfor-
dringer med synet.

– Jeg har dårlig arv, med 
grønn stær og tørr AMD. Jeg 
kommer fra en familie der både 
mor og hennes søsken hadde 
det.

Kvinnen begynte å gå til aku-
punkturbehandling hos Ole 
Jørgen Frydenlund og sier hun 
ble begeistret for hans medisin-
ske kunnskap. Da han fortalte 
henne om det viktige utstyret 
han ønsket å anskaffe, var sva-
ret fra Monsen kontant:

– Den tar jeg! Vi ble så ellevilt 
glade alle sammen.

Kort tid etter hørte hun også 
om den nye Valeda-maskinen, 
og bestemte seg for å stå for 
innkjøp av denne også.

– Jeg kjente at dette ville jeg 
bare gjøre. Dette er uhyre viktig 
utstyr, som kan være med på å 
hjelpe veldig mange mennes-
ker med øyeproblematikk.

Aldersrelatert makula dege-
nerasjon (AMD) er sykdommen 
som Monsen lider av og den 
vanligste årsaken til synshem-
ming for folk over 65 år. Den de-
les inn i en våt og tørr tilstand. 
Den våte kan behandles på sy-
kehus, mens den tørre finnes 
det ennå lite tilbud for.

Valeda-maskinen som øye-
helseklinikken nå disponerer 
skal brukes til å gi pasienter lys-
behandling som kan bremse 
tørr AMD. Studier skal bygge 
kompetanse og samle erfaring 
til behandling av lidelsen.

– Jeg synes det er stort å være 
med på dette, sier Monsen, som 
forteller at hun har hatt sin 
«sommer-oppvekst» på Hvas-
ser helt siden 1955. 
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massasjeterapeut og rosentera-
peut, samt på klinikk med aku-
punktur.

– Da fikk jeg kunnskap og re-
spekt for dem som jeg hadde et 
nært samarbeid med.

De tre maskinene som stiftel-
sen hennes har lånt ut til øye-
klinikken har kostet 4 millioner 
kroner.

Sammen med mannen Eilif 
Holte har hun også vært spar-
ringpartner for gründerne.

Ny øyelege og nytt navn
Klinikken som nå heter Opti-
mal Øyehelseklinikk het inntil 
nylig St. Olav Eye Clinic. 

Ole Jørgen Frydenlund for-
teller at de valgte å bytte navn 
etter en henvendelse fra St. 
Olavs hospital i Trondheim, 
som var redd for navneforveks-
ling.

– Det er 116 andre bedrifter 
som heter St. Olav, men det var 
ingen stor sak for oss å bytte.

Nå har de nylig åpnet for fullt 
igjen, etter en krevende perio-
de med koronanedstengninger. 

Ramin Aref er ny øyelege på kli-
nikken.

– Vi gleder oss til å satse for 
fullt framover med et bredt til-
bud av undersøkelser og be-
handlinger. Fra høsten av utvi-
der vi med grå stær-operasjo-
ner, sier Erik Vinje Olbjørn, som 
er den andre eieren av klinik-
ken. I likhet med Frydenlund er 
han akupunktør.

Tilknyttet klinikken er også 
optiker Johnny Karlsen 
Gründell, som foretar øyeun-
dersøkelser og behandlinger. 
Han sitter i stolen og er «prøve-
kanin» for en ny behandling for 
retinis pigmentosa denne da-
gen, det tyske firmaet som har 
laget behandlingsløsningen er 
på besøk og gjennomfører opp-
læring av fagfolkene.

– Vi må teste det på oss selv 
før vi bruker det på pasientene.

Den såkalte Okustim-be-
handlingen stimulerer overfla-
ten av øyet med svak elektrisk 
strøm, som skal påvirke syns-
cellene i netthinnen. 

– Vi har fått rettigheter som 
eneste klinikk i Norge til å tilby 
denne behandlingen, og satser 
på å gi denne pasientgruppen 
god hjelp.

Risikerer å bli blinde
Retinitis pigmentosa (RP) er 
fellesbetegnelse for en rekke i 
hovedsak arvelige netthinne-
sykdommer som gir sterk syns-
hemming i form av innsnevret 
synsfelt eller blindhet. Syk-
dommen beskrives som å ha 

kikkertsyn eller tunnelsyn. Den 
kan ramme allerede i 15-16-års-
alderen.

– Dette er en liten gruppe som 
har et dårlig tilbud i dag. Men 
jevnlig behandling kan bremse 
utviklingen av sykdommen, 
sier Olbjørn.

Behandlingsutstyret koster 
over 50.000.

– For de som risikerer å bli 
blinde er det ingen høy pris for 
å prøve å bremse dette. Okus-
tim-behandlingen er medisinsk 
godkjent og standard behand-
ling i Tyskland for retinis pig-
mentosa.

Olbjørn og Frydenlund sier at 
øyeklinikken foreløpig har vært 
dårlig butikk, rent økonomisk.

– Det er heller ikke noe mål å 
bli rike. Hvis vi får betalt, er vi 
fornøyd. Formålet er å hjelpe 
mennesker som har fått et pro-
blem de ikke kan løse. Vi vet det 
er mange der ute som trenger 
behandling, sier Frydenlund.

Fagfolkene presiserer at selv 
om de nå kan hjelpe kroniske 
øyepasienter med AMD og reti-
nis pigmentosa, er Optimal 
også en helt vanlig øyeklinikk 
som kan ta seg av mer vanlige 
henvendelser. 

Kari har åpnet lommeboka for øyeklinikken

– Uhyre viktig utstyr

FIRE MILLIONER: Kari Monsen har stilt utstyr for fire millioner til disposisjon for Optimal Øyehelseklinikk som holder til i St. Olavs gate i 
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SATSER PÅ ØYEHELSE: Erik Vinje Olbjørn, Ramin Aref og Ole 
Jørgen Frydenlund i lokalene til øyehelseklinikken.  
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