
– Ser behovet for skoleoptiker 
 
 
 
 

 
Kjøp bilde 

Optometrist Ane C. Rudi Larsen (35) synes det er på høy tid at alle seksåringer blir sjekket av 
en optiker før skolestart. 
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– Det skulle vært en skoleoptiker som dro rundt på helsestasjonene, sier Ane C. Rudi Larsen 
som denne uken startet opp Onsøy Synssenter på Gressvik.  
 
For barn i skolealder stilles det store krav til synet, de skal lære å lese, skrive, regne og bruke 
pc. Etter skoletid er det også mange som sitter foran pc-en, spiller tv-spill eller ser på tv. 
 
– Hvis barn under skolealder har en stor ukorrigert synsfeil ,kan dette gjøre at synet ikke 
utvikler seg slik det burde, sier Rudi Larsen. 
 
– Men er det ikke synstest på helsestasjonene i dag? 
– Jo, det er en enkel test med figurer. Det er likevel mange barn som ikke blir oppdaget. At 
unger for eksempel ikke ser på det ene øyet (amblyopi) kan fort overses. En synsprøve av 
øyelege før skolestart skulle derfor vært obligatorisk. Men synskontroller av barn er dessverre 
ikke en prioritert oppgave, sier Rudi Larsen. 
 
Og legger til: 
– I dag er det kun de barna som har oppvakte foreldre som blir testet. 
 
Optometristen forteller at problemer med synet kan påvirke hele barnets personlighet. 
 
– Hvis barnets synsevne ikke har blitt utviklet, eller er dårlig utviklet, blir læring vanskelig og 

Slik kan du følge med 

Barnet ditt kan ha dårlig syn hvis det: 

 har hodepine 
 er anstrengt og sliten i øynene 
 lukker eller holder over det ene øyet 
 har dårlig konsentrasjonsevne 
 unngår nærarbeid som lesing, skriving osv. 
 myser eller sitter med rynket panne 
 holder boken tett opp til ansiktet 
 bytter om bokstaver 
 (ofte like bokstaver som b og d, n og u) ord eller hele linjer ved lesing 
 ikke klarer å henge med i timene 
 støtter ofte ufrivillig inn i ting og møbler 
 skjeling - lukker det ene øyet under lesing, myser og snur på hodet. 

 

 



stressende. Noen opplever ofte ubehagelighet, tretthet og nedsatt konsentrasjonsevne som 
også kan føre til hyperaktivitet. De vil ikke klare å sitte stille på skolen og noen vil nok fort 
tenkte at barnet lider av ADHD. Flere med synsvansker har blitt klassifisert som barn med 
ADHD eller dysleksi, sier Rudi Larsen. 
 
– Hvordan kan foreldre finne ut om barnet ser dårlig? 
– Hvis barnet for eksempel ikke interesserer seg for bøker, har stygg håndskrift, klør seg ofte i 
øynene og klager over hodepine, kan være signaler på at barnet ditt har dårlig syn. Lek gjerne 
sjørøver med barnet, ta en piratlapp over det ene øyet først og så det andre for å sjekke synet, 
sier Rudi Larsen. (Les også faktasaken) 
 
Ane C. Rudi Larsen er spesielt opptatt av barn med synsvansker, men har også mange eldre 
som kunder. 
 
– Det er mye grå og grønn stær, sier optometristen som i mange år har drømt om å starte for 
seg selv på Gressvik torg.  
 
– Når kommer det såkalte alderslangsynet? 
– Øyet i linsen begynner å stivne i 40, 45-årsalderen. Folk er veldig opptatte av øynene sine, 
men mange i denne aldersgruppen er redde for å begynne med briller. De ser på det som et 
aldringstegn, smiler Rudi Larsen. 
 
PS! 74 prosent av norske foreldre med barn på mellom 6 og 12 år har tenkt på at barnet kan 
ha dårlig syn. Det viser en undersøkelse utført av Norstat på vegne av Specsavers ved 
skolestart i fjor. Hele 92 prosent tror at dårlig resultat på skolen kan skyldes dårlig syn. Likevel 
er det bare 54 prosent som har tatt med barnet til synsundersøkelse. 
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