
Hemsidan - Studiecirkel - Att leva med glaukom 
 

Vuxenskolan I Halmstad besöktes 2 september av Bodil Svensson och Ulla Göransson 

för att diskutera framtida samarbete. Med oss fanns en engagerad medlem, Birgitta 

Ydén. Mötet var mycket positivt och ett direkt resultat blev att Birgitta erbjöd sig att leda 

en studiecirkel om 3 x 2,5 timmar för en mindre grupp. Glaukomföreningen Syd 

skickade ut inbjudan till medlemmar i Halland och försåg Birgitta med en del 

studiematerial.  

Birgittas Ydéns dagbok efter två genomförda träffar kan läsas nedan: 

 

Tisdag eftermiddag. Första cirkelträffen. 6 personer som sitter på Corona-avstånd. Lite 

avvaktande. Vad ska det här bli?  

Vi presenterar oss och berättar lite om vår ögonsjukdom. 

Plötsligt är samtalet igång. Vi delar med oss av våra erfarenheter. Alla har sin unika historia, sin 

berättelse. Vi lyssnar på varandra, nickar igenkännande eller säger ”aha, så kan det också 

vara”. Så är det när också gula fläcken får förändringar; det är inte säkert att operationen att 

sätta in ett rör för bättre avrinning lyckas; hur ska det bli om körkortet dras in; så kan det bli när 

hjärnan fyller i det ögat inte ser……. 

Vårt utgångsmaterial är ett bildspel med tillhörande kompendium. Med det som bas tar vi upp 

olika frågor rörande glaukom, fördjupar våra kunskaper och ger varandra ökad insikt i hur man 

kan anpassa sitt liv till sin ögonsjukdom. 

Den här första gången ägnar vi vår uppmärksamhet främst åt ögats sjukdomar, hur man 

behandlar glaukom samt körkortsfrågorna. Och hur viktigt det är att se till att barn och barnbarn 

tidigt kontrollerar sitt ögontryck.Flera av oss har nära anhöriga som också har glaukom. 

Samtalet flyter och tiden rinner iväg. Vi känner att vi har haft ett bra samtal. 

 

 

Andra mötet. Då känner vi varandra. En ny deltagare tillför ny erfarenhet och nya kunskaper. 

Vi går vidare i vårt bildspel. Det är viktigt att veta och förstå hur synnedsättningen kommer 

smygande och att det kan gå olika snabbt. Kontakten med sjukvården och god kommunikation 

är väsentlig. Men man måste vara medveten om sitt eget ansvar och se till att tryckmätning och 

synfältsundersökning sker regelbundet. 

När synen försämras blir vi mer beroende av bra belysning. Det pratade vi om! 

Läsning försvåras också när synen sviktar. Då behövs ljus. Men det finns möjligheter att ”läsa” 

med hörseln. Ljudböcker, talböcker, dagstidningar via tal, syntolkning ger även den synskadade 

möjlighet att ta del av såväl kultur som samhällsinformation. 

 

Vi ser fram emot vårt tredje möte då vi får besök av syn- och hörselkonsulenter som visar 

hjälpmedel som underlättar tillvaron för den som har en synnedsättning. 


