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De fleste nordiske lande har akkumuleret en mangel på speciallæger.
En stor gruppe ældre etablerede går pension, ofte tidligere end forudset
– fordi det ligger i tiden, at man skal nå at nyde den tredje alder.
Det har været medvirkende, at lægegerningen ganske stille er domineret af kvinder, der lægger vægt på bløde værdier.
Øjenlæger er ingen undtagelse og specielt i randområderne er der nu
en udtalt mangel.
Man har været klar over, at problemet ville opstå på grund af den
demograﬁske aldersforskydning, uden at man har kunnet gøre noget
ved det. Selskaberne har forsøgt at lokke ﬂere til øjenfaget.
Men bedre overenskomstforhold til gavn for både patienter og læger
har der ikke været tale om.
Uddannelsen til speciallæge er lang. Der er ægtefæller med egen
karriere, og der er børn i uddannelsesforløb at tage hensyn til.
Men på trods af den demograﬁske indsigt har der ikke været vilje
til at løse randområdernes problemer. Hverken i randområderne eller
centralt, fordi løsningen af problemet hænger uløseligt sammen med
at tilbyde lægerne i randområderne goder af forskellig art, som andre
ikke får. Det kan dreje sig om noget så banalt som penge, men også at
tilbyde ægtefællen et job eller servicegoder. Men er man i det politiskadministrative kompleks parat til at ofre nogle dogmer?
En løsning, som er ligetil kunne være, at man opererede med halvårs
stillinger/ydernumre.
I randområderne er der dejligt om sommeren. Og derfor er der meget travlt på Bornholm eller i Bodø, når det er lyst, lækkert og varmt,
og når der er turister. Hvis nu de unge friske tjente så mange penge, at
de også kunne forsørge ægtefællen, havde han/hun måske ikke så meget imod at være i Skagen om sommeren. Og lægen ville sikkert også
synes, det var en god idé at få betalt et godt kursus i New Zealand om
vinteren.
Fra centralt hold har man forværret problemerne ved unødig komplicering af det kliniske arbejde. Man har derved fremskyndet en tidlig
pensionering af specialisterne helt i modstrid med den politiske målsætning, nemlig at holde de erfarne i arbejde.
Per Nellemann / Hans Alrø

Lasic-reiser

Vår generasjon stiller store
krav til perfeksjon innen helse,
utseende og velvære.
Stadig ﬂere velger å LASIK-opereres for å få ”laser-syn” og/eller
å være uten briller.
Refraktiv kirurgi har blitt en stor
bedrift både hjemme og ute.
Da disse inngrepene er relativt
kostbare, har enkelte ﬁrma
spesialisert seg på å
koordinere reiser til andre land,
i hovedsak Tyrkia, Tsjekkia,
Paksitan og Polen
hvor slike inngrep kan gjøres for
halvparten av prisen som man
betaler i Norden.

Jeg har orientert meg litt i markedet
på vegne av kollegaer i Norden. Dette
fordi det spesielt i Danmark har vært
en del press fra media i forhold til
pasienter som velger å reise ut. Det er
fremdeles en stor forskjell i mellom
de nordiske land når det gjelder å
tiltrekke seg pasienter for å opereres
billigere i utlandet. Det norske folk
ser ikke ut til å være like prisbevisste
og verdsetter i større grad tryggheten
ved å ha kirurgen i nærheten.
Ressurssterk pasientgruppe
Denne pasientgruppen er krevende.
De er unge og ressurssterke. De
ønsker operasjon raskt og så billig
som mulig. De bruker nettet flittig
for å tilegne seg kunnskap, og det er
ikke alltid at kvalifiserte råd blir tatt
til følge. Bør man som lege i Norden
fraråde, eller kan man aktivt anbefale
disse å reise til utlandet for å bli operert og spare penger? Utgjør det noen
reell risiko? Påvirker de vårt helsevesen i betydelig grad?
Kirurgi-reiser
Kirurgi-reiser har vært aktuelt innen
tannhelse og plastikk kirurgi i flere
ti-år.
Antagelig er tannlegebehandling i
utlandet noe på retur, da slik kirurgi
krever gjentatte besøk og summene
man kan spare er relativt små. LASIKoperasjoner er mer takknemlige.
De krever kun ett besøk og selve operasjonen tar ca 1 min på hvert øye.

Helene K. Laukeland
Operatør ved
Norsk Synskirurgi
i Trondheim

Pasienten har også muligheter for å
spare store beløp sammenlignet med
å bli operert hjemme.
De siste årene har selskaper som
”Lasikreise” og ”KirurgiRejser” satset
stort på øyeoperasjoner.
”Lasikreise” er et enmannsforetak
som de siste to årene har sendt avgårde rundt 500 nordiske pasienter.
”KirurgiRejser” er en tyngre aktør
med base i København og 12 ansatte.
Begge ﬁrma annonserer med svært
gode resultater; komplikasjonsrisiko
langt under 1 % og antall reoperasjoner ligger på samme nivå. I tillegg
gir ”KirurgiRejser” en synsgaranti på
10 år!
Pasientene kan melde seg på til
operasjon over nettet. Det stilles
ingen krav til forundersøkelse eller
dokumentasjon av stabil visus.
De ﬂeste utenlandske klinikker
har slik som de nordiske svært gode
lasere. Utstyret som brukes ved de
store sentrene for eksempel i Istanbul
og Izmir er 4. generasjons lasere av
typen Technolas med zyoptik system
og muligheter for ”customized ablation”.
Markedsføringen er enorm
Muligheten for inntjening er tilsynelatende svært stor både for kirurg,
turoperatør og pasient.
Pris pr. operasjon hos ”Lasikreise”
er 21 000 for reise, opphold og operasjon av begge øyne. Disse anbefaler
imidlertid å ta med en ledsager, og
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det betaler pasienten 4000 kroner
ekstra for. ”KirurgiRejser” har priser
fra 17 000 danske kroner. Prisen
øker dersom det ønskes skreddersøm
eller eventuelt asfærisk behandling.
Markedsføringen er enorm og
annonseringen virker forlokkende;
Man får tilbud om ukesopphold med
kombinasjon av sol, sommer, sightseeing, opphold på 4-stjerners hotell,
henting til og fra ﬂyplass, til og fra
klinikk, LASIK-operasjon og fest
kvelden etter for å feire ”LASIK-vision”. Dette har blitt stor industri og
pasienten betaler kun 2/3, noen gang
bare ½-parten av prisen de måtte ha
betalt hjemme, og det altså for en hel
slik ”ferie-pakke”.
Takknemlig pasientgruppe
Pasientgruppen er krevende, men også takknemlig. Slik som her hjemme
foregår de fleste operasjonene uten
alvorlige komplikasjoner. Mange pasienter opplever en LASIK-operasjon
som en relativt stor psykisk belastning, men da gevinsten er så stor
ønsker de likevel å gjennomgå et slikt
traume. Dersom de imidlertid skulle
havne på lett myopi eller regrediere
til hypermetropi postoperativt, velger
en betydelig andel av pasientene å
ikke bli reoperert på grunn av den
opplevde påkjenningen. Dette spekuleres det nok i både i Norden og
ellers i verden. Jeg tror derfor at når
prosentvis vellykkede operasjoner
via ”Lasikreise” eller ”KirurgiRejser”
presenteres, er det store mørketall.
Det beste for pasientene?
Sol, sommer, strand, sightseeing…alt
dette virker fristende i løpet av en
ferie, men hva har det egentlig med
en øyeoperasjon å gjøre? I mine ører
lyder det mer som: tørre øyne, lysømfintlighet, stress og en bakterieflora
helt utenom det vanlige. Er dette til
det beste for pasientene?
Jeg tviler ikke på at kirurgene som
er knyttet til disse reisene stort sett er
svært dyktige. De har like gode lasere
som oss her hjemme og jeg velger å
anta at alt engangsutstyr kun brukes
en gang slik vi er vant til å gjøre det,
men det bør selvfølgelig sjekkes opp
på forhånd!
På hjemmesidene refereres det
til at noen kirurger har operert over
20.000 pasienter hver, har studert i

USA og mottatt ﬂere ”internasjonale
priser”. Jeg tror heller ikke det er noe
i veien med kirurgenes vurderingsevne når det gjelder hvilke pasienter
som bør og ikke bør opereres. Jeg
mistenker imidlertid at terskelen for
å avvise en pasient er større enn det
som er vanlig da både pasient, turoperatør og kirurg har satset så mye i
forkant. Selv synes jeg det er vanskelig nok å avvise en pasient som har
tatt fri fra jobb og reist noen timer for
å få gjort en forundersøkelse. Hvor
vanskelig kan det da ikke være å
sende hjem en pasient som kommer
fra Norge eller Danmark til Tyrkia
eller Pakistan der de allerede er
innkvartert på 4 stjerners hotell, har
tatt en sight-seeing i byen, vandret
på stranden og i forkant er forespeilet
gull og grønne skoger? Jeg forestiller
meg at man i en slik situasjon kan
være fristet til å operere pasienter
som ligger i grenseområdet for å tåle,
eventuelt trenge en operasjon, noe
som utgjør en risiko for pasienten.
Synsgaranti
Lovnader om synsgaranti i 10 år virker på meg useriøst. Det er urealistisk at nærmere 100% av pasientene
havner på rundt 0.0 postoperativt
slik jeg fikk det presentert. Jeg synes
også det er betenkelig at det ikke er
krav til forundersøkelse eller dokumentasjon av stabil visus. Ved vår
klinikk skal visus ha vært stabil i i
alle fall i ett år før operasjonen, helst
to år. Jeg tror denne standarden er
nokså generell i Norden.
Språkproblemer
Under samtalen med en av arrangørene av ”KirurgiRejser” opplevde jeg
at det oppstod en del språkproblemer
selv om denne ”tur-operatøren” var
dansk. Jeg har selv familie på Sjællan, har feriert i Danmark årlig, og er
godt vandt med språket. Vi måtte slå
om til engelsk, og det oppstod noen
misforståelser. Jeg mistenker da at
det er rom for større misforståelser
mellom turoperatør, kirurg og pasient uten forkunnskaper om øyet.
I Norge og ved de ﬂeste klinikker
i Norden gjøres forundersøkelsen, og
dermed utvelgelsen av pasientene av
operatør, eller optiker i nært samarbeid med operatør. Det er operatør
som informerer om forhold før og
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etter operasjonen. Alle pasienter
blir undersøkt av kirurgen 1. dag
postoperativt. De ﬂest klinikker tar
også pasienten inn til 2 ukers og
tre måneders kontroll for å se etter
eventuelle komplikasjoner slik som
for eksempel epitelinnvekst, folder i
lappen eller avvik i refraksjonen.
Informasjon
Kirurgen gir preoperativt en balansert informasjon der fordeler og
ulemper veies opp imot hverandre.
Det er da selvfølgelig viktig at kirurgen gjør seg forstått på pasientens
språk. Det er mange nyanser i de
fleste språk, og bare mellom de
nordiske språk kan det som tidligere
nevnt oppstå misforståelser.
Jeg har ellers fått tilbakemelding
om at en del turselskaper har anbefalt kundene sine å få utført forundersøkelser ved klinikker i respektive
hjemland der de utnytter systemet
med ”gratis forundersøkelse”, noe
som er nokså illojalt overfor våre kirurger i Norden.
Laser operasjoner er ikke svært
avanserte kirurgisk sett. Det som
skiller gode operatører fra dårlige er
utvelgelsen av pasientene, og valg av
operasjonsmetode som passer best
for den enkelte. Resultatene avhenger
også av type og kvalitet på laseren,
samt god informasjonen før og etter
behandling.
Mange norske og nordiske kirurger har i tråd med internasjonal
standard valgt å gå over til å gjøre
mer overﬂatebehandling av type LASEK og PRK da dette antagelig er mer
skånsomt for cornea på sikt og da risikoen for peroperative komplikasjoner er mye mindre. Studier har vist at
langtidsresultatene i mange tilfeller
blir bedre ved overﬂatebehandling,
da man blant annet unngår en stor
del av overﬂate ujevnhetene. Med
nye lasere, og ved bruk av Mitomycin
er også risikoen for å utvikle haze
relativt liten.
Overﬂatebehandling
Overflatebehandling er mer ressurskrevende for kirurg og pasient.
Det kreves flere kontroller, og ofte
opereres kun ett øye av gangen. Visus
vil vanligvis ikke stabilisere seg før
etter flere måneder. Man er da avhengig av en relativt tett kirurg/pasient

kontakt. Det gjøres nesten ikke overflatebehandling ved de utenlandske
klinikkene.
En fare for pasienter som reiser på
slike kirurgi-reiser, slik jeg og mange
andre norske kirurger ser det, er altså
at pasientene ubevisst blir presset til
en type operasjon som ikke nødvendigvis er mest egnet for den enkelte.
Ansvar
Min erfaring er at mange pasienter
fremdeles har en del spørsmål uker
og måneder etter operasjonen, selv
om informasjonen før, under og etter
har vært grundig, repetert og på pasientens eget språk. De fleste refraktive
kirurger jeg kjenner, gir pasientene
sitt mobil nummer slik at de kan nåes
når som helst postoperativt. Pasientene blir oppfordret til å ringe direkte
dersom de har spørsmål knyttet til
operasjonen. De tilbyes også som
nevnt flere kontroller postoperativt
og kostnadsfri reoperasjon innenfor
det første året dersom det skulle være
nødvendig. De aller fleste klinikkene
har kirurgen lett tilgjengelig. Slik
oppnåes en stor grad av trygghet, og
kirurgen opplever antagelig et større
ansvar for sine pasienter enn om de
var tusenvis av kilometer unna.
Komplikasjoner
Ut ifra publiserte artikler har rundt
5-10% av disse pasientene en komplikasjon, det være seg små komplikasjoner som mikrostriae, forbigående tørre øyne eller epitelinnvekst,
eventuelt større komplikasjoner slik
som flapløsning eller keratitter. Det
ser ikke ut til at klinikkene i utlandet
tar ansvar for disse. En stor andel av
kirurgene i Norge som driver med
refraktiv kirurgi har behandlet minst
en pasient med komplikasjoner fra
utlandet, enten det er Tyrkia, Polen
eller Pakistan. Mange har også sett
pasienter med svært dårlige resultater
postoperativt, der pasienten har vært
nødt til å reopereres eller kjøpe en
kostbar brille.
Snikbelastning
Et annet element er at reiseselskapene oppfordrer pasientene til å
kontakte øyelege hjemme dersom
de har behov for kontroller postoperativt. Refraktive kirurger i Norge
ser seg lei på en slik snikbelastning

av vårt helsevesen. Kontroller etter
LASIK operasjoner omfattes ikke av
Rikstrygdeverkets satser, men disse
pasientene kommer likevel til øyelege
via henvisning fra fastlege. Til slutt
blir det offentlige belastet, noe som
er feil, og som også er urettferdig
overfor private aktører som tar seg av
kontroller og de aller fleste komplikasjoner selv uten ekstra kostnad for
pasienten. Jeg antar at dette er tilfellet
også ellers i Norden.
Svarte per
De utenlandske klinikkene kan
derfor ha råd til å ha lave priser, og
”lure” pasienter sparer penger. Det
er det offentlig helsevesenet som ofte
sitter igjen med Svarteper.
Da mange pasienter velger å opereres i utlandet for å spare penger og
få en ferie på kjøpet, er det viktig at
de informeres om at de på forhånd
bør vite hvordan en eventuell reoperasjon håndteres, og hvilke krav
de har til oppfølging postoperativt.
Mange pasienter havner mellom to
stoler. De private aktørene hjemme er
ikke spesielt interessert i å gjøre en
reoperasjon på en pasient som ikke
kirurgen kjenner preoperative verdier
på. Sannsynligvis vil pasienten måtte
betale mer for en slik reoperasjon
enn en standard operasjon da denne
er mer krevende. Disse pasientene
har heller ikke krav på å få dekket ny
operasjon av det offentlige. Dersom
de skal reoperereres i utlandet, kommer tap av tid og arbeidsfortjeneste
inn i bildet. Totalt sett kan de helt
klart komme dårligere ut også økonomisk enn i eget hjemland.
Konklusjon
Skal man da aktivt råde eller fraråde
pasienter å bli operert i utlandet? Jeg
lar spørsmålet ligge åpent. Pasientene
bør i alle fall informeres om hva de
eventuelt har å tape. Hva de har å
vinne har de fleste selv enkelt funnet
ut ved å ”surfe” noen timer på internett…

Sproget og Herings farveteori
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Øjet og Lyset 11
Af Per Nellemann

Berlin og Kays grupper studerede farvenavne på mange sprog og mange civilisationer.
På deres test farvekort ser man på en gang. De 4 basale farvekategorier. Rød, grøn,blå og
gul. I Munsell’s farveatlas er der som i NCS’s atlas samme sanseforskel mellem de enkelte
farveprøver.

Ewald Hering (1834-1918) ophavsmanden til opponent farveteorien.

Vi har før været inde på tilblivelsen af
den trikromatiske farveteori, som er
grundlaget for vores brug af lysfarver
i TV og LCD skærme. På trods af
denne succes, er der åbenlyse mangler ved teorien. Der er noget ganske
særligt ved farven gul, som teorien
ikke kan forklare. Man kan undre sig
over, at man ser gult, når de to øjnes
billeder blandes, når der er rødt for
det ene øje og grønt for det andet.
Farveblandingen finder sted i hjernen
og ikke i retina, som trikromat-teorien foreskriver. Og som den grundige
Helmholtz noterede sig: Den gule
farve er mere intens og kvalitativt
anderledes i spektroskopet, i det gule
(475nm), end når grøn (500nm) og
rød (650nm) blandes. Og hvordan
kan man se gult i den yderste del
af synsfeltet og ikke rødt og grønt?
Trikromat teorien giver heller ingen
forklaring på, at man ikke kan matche alle farver ud fra en blanding af
de tre primærfarver.
Lad os derfor følge fysiologen
Ewald Hering (1834-1918, Punkinjes
efterfølger i Prag), og lad os helt forudsætningsløst og ubelastet af viden
se intuitivt på, hvilke farver der
kunne være primære eller ur-farver.
Altså hvilke farver der er helt rene,
det vil sige, at de ikke indeholder
spor af nogen anden farve.
Vi kan med det samme udelukke
purpur og violet, heri er der både blåt
og rødt. Ligeså med turkis, som indeholder blåt og grønt. Når vi har været
farverne gennem, både i spektret og
uden for spektret, har vi tilbage:
En rød som hverken er blålig eller
grønlig.
En gul, som hverken er rødlig eller
grønlig.
En grøn som hverken er blålig eller
gullig.
En blå som hverken er rødlig eller
grønlig.
Læg mærke til at gul er med. Vi

kan ikke se noget grønt eller rødt i
gult. Hvis vi ser grønt i gult, er det
nok den subtraktive farveladeblanding, der forvirrer os. Vi kommer
således frem til ﬁre kromatiske farver, men der kommer yderligere de
akromatiske relations farver sort og
hvid. I Gelbs forsøg så vi tidligere, at
det er en aktiv proces at se sort. Den
sorte farve afhang af de nærmeste
omgivelsers lyshed.
Hering havde bemærket, at farverne optræder i par, som er opponente
modsat rettede ’genfarben’ eller helt
enkelt ’motfärger’ på svensk: rød/
grøn og blå/gul er uforenelige.

I CIE L*B* er a* den rød grønne akse og b*
den. blå-gule akse.

soner. Men er det rigtigt, at primærfarverne dermed farvekategorierne
er ens for alle? Eller med andre ord,
er der forskel i farveopfattelsen, hvis
man er kineser, europæer, barn eller
chimpanse? Antroprologen Berlin og
sprogforskeren Kay fra Berkeley kom
med et spændende bud på spørgsmålet fra en sproglig synsvinkel. De
fleste grundtermer er ganske vist de
samme, men der er også en udvikling. De undersøgte forekomsten af
grundtermer i 20 sprog hos personer,
bosat omkring San Francisco Bay, og
som stadig talte deres modersmål.
Der suppleredes med et litteraturstudie af 78 andre sprog. Undersøgelsen

Farvesystemet ’Natural Colour System’ tager
udgangspunkt i Herings farveteori.

Standardiagttager
Vi har før været inde på, i artiklen
om farvekonstans, at farveopfattelsen
er en helt privat oplevelse. Trods
dette har man i trikromat farveblandings-forsøgene, kunnet se et alment
mønster. Man har ligefrem kunnet
definere en standardiagttager på
basis af kun 18 normale forsøgsper-

Det trikromatiske farvesystem CIE er i
CIE La*b* kombineret med en blå/gul og
rød/grøn akse.

Tut ank amons dødsmaske af guld og lapis
lazuli er utrolig smuk og man har allerede ca
1300 år fvt kendt til den blå/gule opponens.

begyndte, fordi Berlin og Kay blev
overraskede over hvor let det var at
oversætte farvetermer fra så forskellige steder som Thiti og Mellemamerika.
Det viste sig, at de ﬂeste større
komplekse sprog, dels havde de
ovennævnte seks Hering farver, men
desuden mindst fem sekundær kategoier som brun, lilla, grå, og orange
og pink.
Orange behøver vi, fordi vi ganske

11

o ftalm o lo g 12 S e p t e m b e r 2 0 0 6

Rød, gul (Y), grøn, blå
Orange Chartreuse (gulgrøn)
Turkis, purpur

Allerede ved indgangen til Grand Palace i
Bangkok bliver man betaget af den meget
bevidste brug af komplementærfarver. Guld
mod himlens blå., tagenes rød og gønne
teglsten. Men også indenfor blandt ﬁgurer og
udsmykninger.

vist kan sige, at det er en gullig rød
eller rødlig gul, men når vi præsenteres direkte for farven, kalder vi
uden betænkningstid farven orange
og ikke rødlig gul. I det kolde blandingsområde vil turkis lige så ofte
kaldes en blågrøn og grønblå. Det er
lidt anderledes med brun og grå. Det
er relationsfarver. Det betyder, at vi
kun vil betegne farven grå, hvis den
ses ved siden af noget hvidt eller sort.
Ser vi farven isoleret gennem et rør,
vil vi ikke kalde farven grå. På tilsvarende måde er det med brun. Det er

en meget mørk orange farve, hvis den
ses isoleret. Vi bliver nærmest overraskede over at se den orange farve
gennem røret.
På trods af spektrets gradvise
overgang fra den ene farve til den
anden ender vi en sådan liste. Dette
uanset kritikere stadig siger, at der
eksisterer ikke sådan noget som en
opdeling af spektret.

Det viste sig også, at der var et
udviklingsmønster, en evolution fra
et mininum på kun to termer til et
maksimum på 11. Grundtermerne
med kun sort og hvidt fandtes på Ny
Guinea (Dani sproget). ’Mola’ betegner noget lyst og varmt og ’milli’ noget koldt og mørkt. Maksimum ﬁndes
måske i ungarsk og russisk.
I stadium to har vi ordene for sort
og hvid, men rød kommer til, og i
stadium tre suppleres med gul eller
grøn. Rød optræder således hurtigere
i sproget. Det er muligvis også sådan,
at rød forsvinder senere end de andre
farver, som det ses hos hjerneskadede.
Svagsynethed og blindhed
Ved svær svagsynethed og blindhed
hører vi ofte om pinagtige røde
skyer, som forstyrrer synsindtrykket,
og som åbenbart ikke kan holdes i
skak af det normale intense billede.
Behandlingen kan derfor være svage
neuroleptika. På den anden side vil
en medfødt blind ikke have sit smertende øje enukleeret for ikke at miste
de dejlige røde tåger. Den røde farve

Den kendte engelske
liberale premierminister William
Gladstone(1809-1898)
mente i sine unge
dage som klassicist,
at der var parallel
Darwinsk evolution
mellem udviklingen
af farvenavne og den
biologiske udvikling af
farvesynet.

Øjenlægen Fritiof Holmgren kunne konkludere,
efter den svenske Vega ekspedition (1879-80)
til Berings ø, at tjuktjerne der havde et normal
farvesyn. Begrænsninger i give farverne navne
skyldtes mangel på ord.

Paul Kay og Terry Regier har udført statistik på fordelingen af mange sprogs
farvenavne. Der ses en fokal fordeling af svarene med et begrænset antal klare toppe,
som udtryk for en sproglig lighed tværs over sprogene. Toppene svarert il toppene
for engelsk RYBG , som modsvarer dealmene peceptions enheder. De er ikke blot
tilfældigheder i et sprog, efter den strikte whorf hyotese.

Tjuksernes tegninger af ekspeditionsdeltagerne
og deres skib fra den svenske marine.

er så også den, der kommer først igen
efter en skade.

pygmæer i Congo, som aldrig har set
vand på denne måde.

Skabninger uden sprog
Hvordan er det så med skabninger
uden sprog? Fire måneder gamle
småbørn kan med øjenfiksation fortælle, om et stimulus er ændret eller
er som det foregående. De taber interessen, når der ikke sker noget, bliver
kedeligt (tråkigt). Små børn fulgte
samme farvekategorier som voksne.
Også Java-aber (macaqes), som
trænedes til at reagere på forskellig
måde, når de blev præsenteret for
farvet papir, som mennesker syntes
var repræsentative for deres farvekategori, – også de reagerer kraftigt, når
farvekortene passerer rød-gul-grøn
blå kategori grænserne.
Matuzawa arbejdede med en hun
chimpanse Ai. Chimpansen blev
trænet i at genkende de førnævnte 11
farvekategorier, efter indledende forsøg med de akromatiske farver. Ai og
en student delte farverummet i otte
afsnit med et bredt område, hvori et
enkelt farvenavn blev brugt fast. Og
ellers opførte Ai sig helt som mennesker, men ved at trykke på en af de
11 knapper i stedet for sprog.
Kulør-kategorien optræder altså
før sproget. Det er også det, vi ved
om visse hjerneskadede impressivt
afatiske (visuelobjekt agnosi), de kan
ikke sætte farvenavn på et objekt,
men de har ikke svært ved at ordne
farvepencils korrekt.

Udviklingen af farvenavne
Det var faktisk den engelske premierminister William Gladstone
og senere den tyske sprogforsker
Lazarus Geiger, som foretog de første
undersøgelser om udviklingen af
farvenavne. Gladstone var klassicist,
og under indtryk af Charles Darwins
dagsaktuelle evolutions teori mente
han i Homers oldgræske sprog i
forhold til moderne græsk at kunne
se en udvikling af farvesynet. Homer
var ikke særlig præcis i omtalen af
regnbuens farver, i modsætning til
dagens græsk. Antikkens grækere var
derfor farveblinde ifølge Gladstone
og havde efter mange generationer
udviklet et normalt farvesyn.
Den tyske øjenlæge Hugo Magnus
( 1842-1907) fra Breslau mente at
kunne opstille den hypotese, at den
udvikling af farvenavnene, som
fandt sted i litteraturen, hang sammen med en tilsvarende udvikling af
farvesynet fra blot lyssans til en lavere grad af farvesyn, som vi nu kalder
farveblindhed, indtil der nåedes en
udviklingsgrad, som vi nu kender fra
endnu levende såkaldt lavere stående
kulturer.
Magnus lærte missionærer at anvende farvede kort, når de skulle til
Afrika.
Oftalmologen Fritiof Holmgren,
som vi jo kender fra Sverige, skriver
om Vega expeditionen til Bering
ø i Ishavet om de lokale indbyggere tjuksjerne: ”.. färgblindheten
blandt sådana folk icke förekommer
i nämnärdt större procent än bland
civiliserade nationer. Och likväl står
dessa folks språkbruk i afseende
på färgnamnen ungefär på samma
punkt som de homeriska sångernas.
Något giltigt skäl för detta antagandet
att den här antyddea utvecklingen av
färgsinnet fallit under den historiska
tiden qvarstår numera icke.”
Der kører stadig en hidsig diskussion om farvenavne i lingvistikken,
fordi farvenavne ligesom ord for tal
er ret konstante, hvor andre ord kan
ændre betydning, ja ligefrem til det
modsatte. I Danmark er venstre-partiet blevet et højre-konservativt parti.
Berlin og Kay blev bebrejdet, at de
i første omgang ikke havde set på den

Kulturrelativismen
Berlin og Kays bog ’Basic Color
Terms’ fik stor betydning i antropologiske kredse, fordi arbejdet lagde
en bombe under kultur-relativismen:
Den ide at enhver kultur, også sproget udvikler sin egen struktur baseret
på det pågældende samfunds individer og dets påvirkninger. I sprog-læren, lingvistikken er ideen kendt som
Sapir-Whorf hypotesen, opkaldt efter
de to største fortalere, Edward Sapir
og Benjamin Lee Whorf. Det nok
bedst kendte eksempel på ideen er, at
inuitter har langt mere end en håndfuld forskellige ord for sne og is. Ifølge kultur-relativisterne danner hver
kultur sine egne ord, som refererer til
de kategorier, der er nødvendige, når
behovet opstår. Og eskimoer har da
større brug for ord om sne og is end

righoldige tradition, der eksisterede
om farvenavne. Her kunne man også
nævne Kornerups korte velskrevne
afsnit om farvenavne og deres oprindelse i ’Farver i Farver’ fra 1961
(og senere udgaver også på engelsk
1967).
Heri skriver Kornerup for eksempel, at i det ældste indo-europæiske
sprog, sanskrit betød rudh-ira blod,
og den første del dette ord genﬁnder
vi i de ﬂeste europæiske sprog: E-rythros= rød på græsk, rutilus på latin.
Rot på tysk, rød på nordiske sprog.
Det gammelnordiske rodra betød
blod. Inuitternes aupaluktak=rød
er aﬂedt af auk, som betyder blod.
Anvendelsen af de rødbrune okker
farver går længere tilbage end de forhistoriske malerier i hulemalerierne
i den nyopdagede i Chauvet, og i de
’gamle’ Lascaux og Altamira fra ca.
20.000 f.v.t. Istidsmennesket under
den lange Saale istid for ca.150.000
år siden malede deres knogler i rød
okker ’man havde set, at det strømmende røde blod kunne danne skel
mellem liv og død, den røde farve
måtte vel da også være livgivende.’
Allerede på det tidspunkt har man
adskilt farven fra objektet, det vil sige
lært sig farveabstraktionens kunst, at
uskille farven som selvstændig.
Vi skal helt frem til 4.500 f.v.t. første gang, vi træffer et ord for farven
blå i Mesopotamiens Hafa-kultur. Blå
er på mange sprog en mørk, måske
endda sort. Vi kender Harald Blåtand, som sikkert havde en sort død
tand. En blåmand var en neger, og
ellers tænk på blå mandag, blues etc.
Hvid og sort, sikkert udsprunget
af døgnets rytme dag og nat, hører
sikkert også til de ældste navne. Af
sanskrit candra = lys har vi candidus= lys. Det germanske zwitta =lys
giver anledning til engelsk: white,
svensk vit, dansk: hvid og som er
beslægtet med russisk svet = lys.

Sprogforskeren
Paul Kay
hviler sig på
hjemmesiden.
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Sort og mørk har også samme
oprindelse. Det nordiske sortna. At
mørkne er knyttet til latin suasum,
et mørkt sted og tysk schwarz. På engelsk betyder swart mørk og sort.
Gul opstår tidligt i de europæiske
sprog, men da der ikke er noget
eentydigt gult i naturen, så man
går i køkkenet. Det nordiske gul er
beslægtet med galde, tysk, galle, italiensk gallo, engelsk yellow.
Grøn kommer naturligvis af natuerns at gro og grøde og græs. Engelsk
green og tysk grün.
Blå deler sig i en nord- og sydeuropæisk linie. I italiensk er azurro
cyanblå, der er beslægtet med spansk
azul og fransk azur. Disse navne
kommer af Lapis lazuli (arabisk og
persisk lazuward) mineralet azurit,
hvoraf den ægte ultramarin farve
blev fremstillet. I de nordeuropæiske
sprog har vi blue, blau og hollansk
blauw, men også det franske bleu. Af
uklarlige grunde er det nordeuropæiske aﬂedt af det latinske ﬂavus=gul,
blond. Blå er også beslægtet med bleg
og metallet bly.
Orange er gennemgående i mange
sprog: Naru betyder på tamil indisk
sprog: vellugtende. Sanskkrit: naranja, arabisk : naranj, persisk: narang,
spansk: naranja. En påvirkning af
guld: aurum gør sig gældende i portugisisk: auranja, latin: aurantius og
nu på italiensk: arancione. Hollansk:
oranje. Tysk, engelsk fransk: orange.
På trods af ovennævnte kritik ﬁk
bogen ’Basic color terms stor opbakning blandt neurofysiologer og farveforskere, fordi bogen var med til at
understøtte Herings opponent farve
teori. Disse ideer fandt nu genklang,
fordi de var blevet genoplivet efter
Jameson og Hurvichs elegante forsøg.
Neurofysiologerne de Valois, Gouras,
Hubel&Wiesel havde i corpus geniculatum laterale (LGN) og retinas
ganglieceller også fundet tegn på
farveopponens. I primærcortex var
forholdene mere end indviklede.
Og også det verdensberømte
svenske farvesystem, ’Natural Colour
System’ NCS, der baserer sig fænomenologisk på Herings teori begynder at
få stor udbredelse.
Jameson og Hurvich
Tilbage til Leo Jameson og Dorthea
Hurvich, som satte gang i at måle

Sammenfatning af kulør neutralisationen med
de to farvepar blå/gul og rød/grøn.
Vi ser også at øjets lysfølsomhed følger
følsomheden for gult, blåt bidrager ikke til
lysfølsomheden. Gul er solens og lysets farve.

Hering-opponent processerne kvantitativt. De er psykologer med psykofysisk interesse. De tænkte, at man
kunne bedømme graden af ’blåhed’
ved at måle ved en given bølgelængde, hvor meget der skulle til af den
opponente farve, gul for at farveblandingen ville fremtræde neutral – altså
hverken gul eller blå. De begyndte
således ved de korte bølgelængder,
og fremgangsmåden blev fortsat ved
successivt længere bølgelængder, og
man fik et kvantitativt udtryk for
’blåheden’ ved hver bølgelængde gennem hele spektret. Omkring 500 nm
bliver lyset rent grønt, og man behøver ikke noget gult. Over 500 nm
bliver lyset gulligt, så man bytter til

Når blåt og gult lys blandes ved variende
bølgelængder opnår man ved ca 500 nm et
neutralitetspunkt. Blandingen bliver hvid. Det
er også her de rød grøn farveblinde har deres
neutralitets punkt.

Ved blanding af rødt og grønt lys ved
varierende bølgelængder får man gult lys
ved 475 nm og neutralisering af den røde og
grønne farve.

at måle mængden af blåt lys, der skal
til for at neutralisere ’gulheden’. Teknikken blev meget beskrivende kaldt
’hue cancellation’. På tilsvarende
måde blev teknikken anvendt rødt og

Receptorer, der opfanger det ’røde’ og ’grønne’ lys danner tilsammen gult og er ansvarlige for
lysheden. De ’blå’følsomme receptorer bidrager til at farven bliver hvid , men ikke til lysheden.

Fortsættes side 31

Fortsættes fra side 14

Fysiologerne Francis Cornelis Donders (1818-1889) fra Utrecht og Johannes von Kries
(1853-1928) fra Berlin lagde grunden til den müllerske zone teori, kombinationen af den
tri- og tetrakromatiske farveteori.

grønt lys for at neutralisere ’grønheden’ og ’rødheden’. Fremgangsmåden
illustrerer udmærket, at begge ender
af spektret er rødligt, og den rumlige
psykologiske repræsentation af farverummet.
Zoneteori
Efter deres grundige forsøg blev det
helt klart, at man måtte forene den
trikromatiske og opponent farveteorien i det, som man har kaldt Zone
teorien, Stage teorien, ’dual process
theory’. Og som de kloge gamle,
Donders, von Kries og Müller før
havde foreslået. De havde ideerne,

men ikke apparaterne til at bevise
ideerne.
Ganske som i den årelange strid
om lysets partikel/bølge dualitet
måtte de to teorier efter mange år
forenes, de var jo ikke oplagt forkerte
nogen af dem.
På receptor niveau er trikromat
teorien afgørende. Og fænomenologisk og i cerebrum gælder opponent
teorien. Det gælder imidlertid kun på
et helt overordnet plan. Ifølge Gouras
er der ikke meget tilbage af opponentteorien på det neurofysiologiske
plan. Gouras mener helt kontant: ”
Now almost half a cenury later this

view appears to be a misconception”.
Så hvad der egentlig sker i cerebrums
primær og sekundær cortex er godt
nok velbelyst på mange måder hos
forskellige aber, men mange områder
henligger i et halvmørke og andre
er helt mørke. Nogen enkel teori og
model herfor er det hidtil ikke lykkedes at nå frem til. Guths vektor model
baseret på zone teorien er nok stadigvæk godt bud på en enkel model for
farvesynet.
Referencer: Se www.oftalmolog.com
Kurverne side 13 er modificeret efter
Bruce Mac Evoys i Handprints. Websiderne er sidst revideret 08.01.2005

Post-impressionisterne, ’les fauves’ elskede
komplementærfarver. Her Kees van Dongen.(1877-1968) Tête dela femme, 1907.
og Tête dela femme au chapeau,Stella 1907.
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Den nordiske kongres (NOK
2006) i København i SASRadisson på Frederiksberg blev det
hidtil største nordiske møde.
Det var på mange måder en
kulmination af en lang udvikling.

HKH kronprinsesse Mary og kongressens præsident Jan Ulrik Prause
Foto: Michel Schaumburg

XXXVII nordiske oftalmolog møde
i København 17.-20. juni 2006
Af Mogens Norn

Det første nordiske møde år 1900
havde naturligvis ikke mange medlemmer. Møderne blev efterhånden
større, men fortsat med næsten lige
så mange ægtefæller som oftalmologer. I år kom der næsten 1400 deltagere, heraf 769 oftalmologer, mens
resten var ortoptikere, oftalmologiske

sygeplejersker og sekretærer. Der var
kun 24 pårørende. Der var flere kvinder end mænd.
Det nordiske fællessprog har
knyttet os sammen. Nu var der ﬂere
ikke- nordiske foredragsholdere og
det var derfor nødvendigt at anvende
engelsk i de ﬂeste videnskabelige
sektioner, men snakken i pauserne
og ved nogle sektioner var dog på
nordisk sprog. Som en svensker råbte
midt i et dansk oplæg: Så tal dog
langsomt, så vi kan forstå dig!
Åbnings ceremonien var gribende med optræden af det danske
universitets – kor Lille Muko med
ﬂere nordiske sange, blandt andet
Griegs Våren (Fig.1). Den danske

kronprinsesse Mary overværede
ceremonien med stor glæde og interesse, siddende på hæderspladsen
mellem kongressens præsident JU
Prause og kongressens sekretær Steffen Heegaard. Danmark er heldigvis
et fredeligt land, kun to PET folk
(politiets efterretningstjeneste) vogtede prinsessen, stemningen var hyggelig og uformel.
En af kongressens mange højdepunkter var Sven Erik Nilssons æresforelæsning om sin rejse fra basal til
klinisk videnskab gennem mere end
40 år, hvor han gennemgik sine haletudse- og frøstudier, ERG, AMD og
dets terapeutiske muligheder – for til
slut at få overrakt KKK Lundsgaard
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Klas-Olav Skoog
Greetings from Sweden
Foto: Michel Schaumburg

Hannu Uusitalo
Greetings from Finland
Foto: Michel Schaumburg

Einar Stefánsson
Greetings from Iceland
Foto: Michel Schaumburg

guldmedaljen og Acta – pris, stiftet i
1931. (Fig.2).
Ved NOK plenar mødet blev der
talt mange positive ord om oprettelse
af et Nordisk Oftalmologisk Akademi. Formændene for de 5 nordiske
selskaber gik ind for tanken med
fusion af NOK og Acta ophthalmologica med yderligere udbygning, dog
forudsat de enkelte nationale selskaber går ind herfor ved de kommende
generalforsamlinger.(Fig. 3).
Den yngste kongresdeltager var
barnebarn af Pieter Zibrandtsen:
Astrid , foreløbig kun i barnevogn
(Fig 4).
Der var travlhed ved den velor-

ganiserede og meget hjælpsomme
reception (Fig. 5). De nordiske ﬂag
prydede indgangen til hotellet, desværre var det danske ﬂag på halv
en formiddag, fordi en af Radisson
– personalet var død. De kommercielle udstillinger var velbesøgte og
interessante (Fig. 6).Kongressen gav
et stort fagligt udbytte med de mange
nyheder og fremskridt. Den gav også
interessante kontakter, ideer og glædelige gensyn med mange nordiske
venner.
Det næste nordiske møde (NOK
2008) bliver i Tromsø, Norge den
14-17. Juni 2008 med Walther Medin
som præsident.

Fig. 1. Universitetskoret Lille Muko synger ved
åbningsceremonien, NOK 2006.
Foto Mogens Norn

Fig. 2. Erik Nilsson får overrakt KKK
Lundsgaard-medaljen af J.U. Prause (til
venstre) og Actas chefredaktør E. Stephánsson
til højre. Foto Mogens Norn

Fig. 3. De nordiske oftalmologiske selskabers
formænd under NOK plenarmødet.
Foto Mogens Norn

Fig. 4. P. Zibrandtsen og den lille Astrid i
barnevogn med taske. I baggrunden en aktuel
poster, se ﬁg. 8. Foto Mogens Norn

Fig. 5. Indregistrering.
Foto Mogens Norn

Fig. 6. Udstillinger i Falconer salen.
Foto Mogens Norn

Walter Medin
Greetings from Norway
Foto: Michel Schaumburg
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VES autofokus
Af Kirsten Holde

En udfordring at anvende
forstørrende kikkertsystemer
Træning med Autofokus Systemer
VES®-AF:
Bevægelses-hæmmede personer
eller personer, der har hænderne
fulde, har ofte vanskeligt ved at
fungere med forstørrende
systemer, der skal fokuseres
manuelt på forskellige afstande.

For synshandicappede kan hovedbårne forstørrende Autofokus-systemer være en hjælp i hverdagen, men
selvfølgelig er der også her begrænsninger.
Der er aldrig nemme løsninger,
når man har et synshandicap.
Det amerikanske Ocutech VES
Autofocus kepler kikkertsystem er et
monoculært Infra-rødt system med
en funktionstid på 12 timer, før genopladning er nødvendig.
Forstørrelsen er x4 og synsfeltet

12,5 grader. Fokuseringen spænder
fra uendelig til ca. 30 cm. Systemet
kan fremstilles med sfæriske- og cylkorrektioner.
For at få det fulde udbytte af
systemet kræves en nøjagtig optisk
tilpasning og udpræget pædagogisk
træning.
Det begrænsede synsfelt gennem
VES®-AutoFocus gør det vanskeligt at orientere sig i omverdenen,
– det er næsten som at se gennem
et nøglehul, og det er derfor en stor
udfordring at ﬁnde det, der ønskes
betragtet.
Klienten skal lære at orientere sig
på afstand gennem det korrigerende
brilleglas, for derefter at rette hovedet
og blikket direkte mod det objekt,
der skal betragtes mere detaljeret.
Herefter bøjes hovedet let, for at se
gennem Kikkert-okularet.

Denne bevægelse skal trænes, til
der hurtigt og præcist kan skiftes
mellem orienteringssynet og kikkertens detaljerede forstørrede billede.
Det er ofte en fordel at træne
funktionerne i velkendte omgivelser,
hvor det at se TV som regel er et stort
ønske og derfor en god motivationsfaktor.
Erfaringsmæssigt viser det sig, at
tunnel-indtrykket med tiden bliver
helt ignoreret.
At se og arbejde på tætte afstande
kan være en stor udfordring, da det
er vanskeligt at bedømme afstande,
der jo ændres på grund af kikkertforstørrelsen.
En god teknik til at lære systemet
at kende på er at forsøge at trykke
på tasterne på en telefon eller måske
forsøge sig med en kabale eller et spil
bridge: Det behøver jo ikke altid at
være kedeligt at træne.

FLE EXIT RH
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dagens digt

I 67 en RH plads
for øjensot og brilleglas.
Jeg var den eneste, der søgte
og ﬁk da oss’ hint job at røgte,
på trods af Edmunds retorik.
Thi han var svært imod den skik
at okulisters børn bør fremmes,
når der om hvem i job sku’ stemmes.
Jeg ku’ mig på hin scene melde,
da der var Ehlersk enevælde.

Tre professorer i min tid.
Først Ehlers, stor i form og id.
Han foreslog ﬂer forsknings-togter
som nok ku’ gøre mig til doktor.
Det var et krav med datids øjne,
sku’ Holger, mig, samt faget højne.
I stedet greb jeg Edmund’s tanke,
for tidligt fødtes sag at hanke.
- Og Greg blev Holger E’s successor.
Dramatisk opløb om professor.
Da jeg sku’ vær’ min bog bekendt:
Med Goldschmidt, Eilif opponent
- Og siden Prause, bly, beskeden,
med skæg foroven, dolk forneden.
Så bred i både fag og korpus.
Forlener vor formå’n med stor-plus.

Med dont i Hillerød tilpas.
Men Scherﬁg bød på grønner’ græs.
Med Jan han stod som børnelokker:
Kom hjem til os, og Okker-Gokker..
De præmature trænger ånd.
Derudover ka’ vi brug’ din hånd.
En voksen trænges som ka’ herse
med det man kalder for ’diverse’.
Og til din vifte af prospekter
skal føjes titlen superlektor.
Jeg pressed dem for garantier,
men TJA-BOM-BOM er alt de si’r.
Naivt jeg takked ja til slut.
Stort klinisk pres som værn mod dorskning.
Der’ ikke tid sat af til forskning.
Men stort set har jeg ikk’ fortrudt.

På faldereb skal gi’s en fært a’
godt solidarisk hæft om hverdag.
Med sager mellem tit to stole,
vi ville givet tabe nogle,
hvis ikke der blev udvist ﬂair
og empati, og alt det dér,
fra skranken, forbi sygeplejen
til vagten og reservelægen.

Der er mange, som jeg snart vil savne,
og jeg vil nødigt nævne navne.
Jeg må dog gi’ et par eksempler
blandt dem der støtter, skriver, stempler.
Merete Ø og Anne Sander
for værdigt ﬂow stod som garanter.
Der’ to jeg skatter højt, med prismer,
som yder mere end blot strabismer.
Selv OP taler ikke spor brysk.
Kun Anne Grethe, men det er nordjysk.
For tålmod, TAK, og tjenlighed.
Selv under pres, med venlighed.

Som kæphest står: en decent manner
når man patienters sager scanner.
Det går på holdningsproportioner
når højt som akademiker man troner
og hell’re ser divin materie
end hvad som er uﬁn venerea.
Problemet løst, man blir’ da nøjd
hvis det’ med småt-tryk, Walsh & Hoyt.
Sandt, Whipples tarm kan gi’ irit !
Det er nu ikke særlig tit.
At tænke ﬂot i drøje sfærer,
er hvad man tit prioriterer.
Dog sundest, når blandt høje træ’r,
man også underskoven ser.
Husk chancen er 10 gange triple
for at det ikk’ er Mb Whipple.
Patienttilfredshed optimal
når vægt fornemmes, mer end pral.
Ikke blot et øje kommer til os,
men oss’ personen det hør’ til hos.

SENIORT - er RH spor gelassen ?
Næh, ”der er nok som vil ha’ pladsen”.
Den viden som forlader skuden,
må vi så klare os foruden.
- Tror, det vil sætte mellem stole
mer’ end patientmål godt kan tåle.
En konstatering, sådan er det.
For mig ikk’ no’n personlig smerte.
Men dog et lille hjertesuk.
Der er mang’ som ikk’ forstår et kuk.
- Tror RIGET ville bedre score
om der var sans for seniore.

Nu står jeg så ved livets sporskel
og spø’r: Har du gjort nogen forskel?
I stort og småt, på tværs, ad hoc ?
Jeg svarer ydmygt: Tror det nok.
Til hver og én som med mig trak:
TAK
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Afskedsreception for
Hans Callø Fledelius
neurokirurgi og rheumatologi, kendetegnende for hans brede faglighed.
Der var mange taler og sange, og fælles for dem alle var, at Fle ikke blot er
anerkendt for sin store faglige kunnen, men også afholdt for sin store
personlighed. En læge med ”godt
solidarisk hæft”, som både patienter,
pårørende og kolleger har sat stor
pris på gennem årene.

Hans Callø Fledelius holdt sin
afskedsreception i juni 2006 på
Rigshospitalet. Det var en velbesøgt
reception, hvor en lang række specialer var repræsentet, blandt andet
neonatologi, pædiatri, endokrinologi,

Vi har haft glæde af Fle som vejleder i
både forskningen og klinikken og har
som yngre læger et forbillede i hans
måde at engagere sig omsorgsfuldt og
indlevende i sine patienter, uanset alder og position. Vi har meget godt at
sige om Fle, men har valgt at beskrive
ham med følgende ord:

Hundrede procent honest
Afholdt af alle
Nordisk orienteret nordjyde
Sympatisk
Charmerende
Alvidende
Lyrisk
Levende legende
Øjenlæge
Fagligt favnende
Lidenskabelig lingvist
Enestående empatiske evner
Dejligt drillesyg
Engageret
Lattermild
Intelligent
Uvurderlig
Savnet
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Medicinhistorie
på den helt rigtige kurs!

af Thomas Söderqvist
professor, dr. phil., museumschef

Personalet på Medicinsk
Museion blev skiftesvis
forbavset og forarget da
Mogens Norns indlæg
“Medicinhistorie på katastrofal
kurs?” i sidste nummer af
Oftalmolog (juni 2006, s. 16)
blev sat på opslagstavlen. Dels
på grund af de mange forkerte
og fordrejede oplysninger,
dels fordi redaktionen tog
anklagelserne ad notam uden
at tjekke dem først.

Det er desværre ikke første gang,
Mogens Norn prøver at sætte lus i
den medicinsk-museale skindpels.
I januar skrev han et læserbrev med
lignende ordlyd til Ugeskrift for
Læger. Selv om han blev imødegået
på alle punkter, gentager han nu sine
påstande om en angivelig “katastrofal
kurs” på Medicinsk Museion.
Den angivelige “katastrofe” eksi-

sterer kun i Mogens Norns hoved —
og måske som en projektion af den
tilstand, hans “egen” samling befandt
sig i indtil for nylig. Da vi i 2005 afsluttede den første samlingsrevision i
insitutionens 100-årige historie, blev
det afsløret, at nogle af specialsamlingerne er blevet ganske lemfældigt behandlet i årenes løb. De har nærmest
haft karakter af pulterkamre, hvor
genstandene er blevet stuvet sammen
og behandlet uden den fornødne forsigtighed, og hvor dokumentationen
nærmest har været ikke-eksisterende.
Mogens Norn er gentagne gange blevet opfordret til at følge professionelle
retningslinjer i arbejdet. Erfaringen
har vist, at det ikke er nok at være en
entusiastisk samler – man skal også
udvise en basal ydmyghed over for
museumsfaglige grundregler. Gamle
ting er som gamle patienter – de skal
plejes godt!
Bortset fra det tunge arbejde med
at rydde op i fortidens synder har
Medicinsk Museion det faktisk bedre
i dag end nogensinde. I løbet af få
år har vi fået etableret forskning i
international klasse. Vi har aldrig
undervist så mange studerende ved
fakultetet som nu, og vi har aldrig
haft så mange (og veluddannede) besøgende. For første gang har vi fået et
samlet overblik over, hvad de fantastiske samlinger faktisk indholder, så
at genstandene, fra tidligere at være
de facto utilgængelige for interesserede, nu kan stilles til rådighed både
for studier, forskning og udstillinger.
I de sidste tre år har vi etableret ﬂere
udstillings-kvm end i de forudgående
tredive år. Og endelig er vi kommet
med i et forpligtende nordisk og internationalt forsknings-, samlings- og
udstillingssamarbejde.
Fra for bare ti år siden at være
truet af nedlægning har museet nu
fuld opbakning fra Det Sundhedsvi-

denskabelige Fakultet i arbejdet med
at professionalisere virksomheden og
at gøre samlingerne tilgængelige for
sundhedsvæsnet og offentligheden i
form af nye udstillinger, både fysiske
og internetbaserede. I den sammenhæng vil jeg heller ikke undgå
at påpege, at Medicinsk Museionråd,
som dekanen nedsatte i 2004 under
formandsskab af professor, klinikchef
Liselotte Højgaard, Righospitalet, for
andet år i træk har givet virksomheden højeste karakter, ikke mindst
med hensyn til arbejdet med at bevare og tilgængeliggøre samlingerne.
Den store opgave, vi nu står overfor, er at indsamle og dokumentere
udvalgte dele af den danske medicinske nutidshistorie. Vi har fået en
meget generøs bevilling fra Novo
Nordisk Fonden for at komme igang.
Men opgaven kan ikke løses uden et
tæt samarbejde med landets læger
og hospitalsafdelinger. Vi skal have
alle lægelige specialer med i dette dokumentationsarbejde – ikke mindst
oftalmologerne. Ellers risikerer vi, at
de sidste 50 års medicinske kulturarv
havner på lossepladsen. Heri ligger
den virkelige katastrofe og lurer.

XIII Nordiske Børneøjenlæge Møde
Strabismologi
& pædiatrisk oftalmologi
13. til 15. september 2007
L O Skolen, Helsingør, Danmark
nærmere oplysninger om deadlines
abstracts og tilmelding
kommer på
http://www.seh-eye.com/npog/
Kontaktperson
H U Møller, Viborg, DK
vsojehum@vibamt.dk
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VEGF hæmmere
som behandling af AMD
Fordel for patienterne eller industriens pengemaskine?

Morten la Cour

Nis Andersen

Michael Larsen

Henrik Lund-Andersen

Øjenafdelingen, KAS Glostrup

Øjenafdelingen, KAS Glostrup

Øjenklinikken, Righshospitalet

Øjenafdelingen, KAS Glostrup

Det er kun ca. 25 år siden, at vi ﬁk den første dokumenteret
effektive behandling af eksudativ AMD.
Macular Photocoagulation Study Group publicerede en række
vel gennemførte randomiserede forsøg, som viste, at forløbet
var en anelse bedre for patienter, som blev laser fotokoaguleret
i forhold til patienter, som blev observeret. Det næste skridt
fremad kom i 1999 med den fotodynamiske behandling, hvor
resultaterne var markant bedre end observation, men hvor
behandlingen hos den typiske patient ikke kunne stoppe
synstabet, endsige genvinde allerede tabt syn.

Fotodynamisk behandling er kun
rigtig effektiv i den delmængde af
øjne med eksudativ AMD, nemlig
dem med såkaldt ”klassisk” choroidal
neovaskularisation. Hverken laser
fotokoagulationsbehandlingen eller
den fotodynamiske behandling retter sig mod det angiogene stimulus
for de nydannede kar, men kan
betragtes som symptombehandlinger,
hvor man alene søger at destruere
de nydannede blodkar. Ved diabetisk retinopati, ROP, og de øvrige
kendte oftalmologiske neovaskulære
retinasygdomme har vi lært, at det
ikke er effektivt kun at behandle de
nye blodkar, men at vi skal hæmme
angiogenesen, sådan som det f.eks.
sker ved panretinal fotokoagulation.
Mange års målrettet forskning har
afsløret vækstfaktoren VEGF som
den væsentligste mediator af angiogenese, både ved retinale og choroidale
neovaskulære sygdomme. Denne
forskning har ført til udviklingen af
lægemidler som kan hæmme VEGF.
Der foreligger nu resultater af randomiserede, kontrollerede kliniske
forsøg med to af disse, Macugen og
Lucentis. For Lucentis vedkommende
er resultaterne endnu ikke publiceret
i videnskabelige tidsskrifter, men
findes udmeldt af USAs lægemiddelstyrelse, som har godkendt lægemidlet (http://www.fda.gov/cder/foi/
label/2006/125156lbl.pdf).
Som det fremgår af ﬁguren, viser
disse undersøgelser helt klart, at
behandling af eksudativ AMD med
VEGF hæmmere, specielt Lucentis,

Figuren viser den mediane ændring i ETDRS visus hos patienter behandlet med fotodynamisk terapi i TAP studiet, med Macugen i VISION studiet og
med Lucentis i MARINA studiet (minimal klassiske og okkulte neovaskularisation) og i ANCHOR studiet (overvejende klassisk neovaskularisation)

repræsenterer et væsentligt fremskridt i forhold til den fotodynamiske
behandling. For første gang har vi en
behandling af eksudativ AMD hvor
vi kan stille patienterne en rimelig
chance for synsforbedring i udsigt.
Kun ca. 25% af de behandlede
patienter vil opleve synstab under
behandlingen. Behandlingen med
VEGF hæmmere er desuden effektiv
ved langt ﬂere angiograﬁske subtyper
af eksudativ AMD, end hvad der er
tilfældet for fotodynamisk behandling. Der er dog det væsentlige problem ved de nye behandlinger, at de
kræver intravitreale injektioner, hver
fjerde uge for Lucentis vedkommende
(hver 6 uge for Macugen). Det er endvidere et problem, at vi i øjeblikket
ikke ved, hvornår man kan tillade sig
at holde op med at behandle. Vi ved
heller ikke i hvor mange år øjet kan
tåle behandlingen. De indtil nu indhøstede erfaringer viser, at behandlingen er rimeligt sikker, i hvert fald
over en to- årig periode (Lucentis).
Der er omkring 1% af patienterne,

som får endoftalmitis af indsprøjtningerne, men der synes ikke at være
systemiske bivirkninger af VEGF
hæmningen. Lige som med alle andre
behandlinger kan der naturligvis
dukke uforudsete bivirkninger op,
når behandlingen har nogle år på
bagen i almindelig klinisk brug, men
man skal huske, at der er tale om en
effektiv behandling af en øjensygdom
med en dårlig spontan prognose.
Såfremt der ikke opstår uforudsete
sikkerhedsproblemer, så er der ingen
tvivl om, at intravitreale injektioner
med VEGF hæmmere repræsenterer
et gennembrud i behandlingen af
eksudativ AMD. I de kommende år
vil der sikkert fremkomme mere
effektive VEGF hæmmere (f.eks.
VEGF-trap), og administrationsformerne vil blive udviklet i mere
patientvenlig retning.
Patienter med eksudativ AMD
er en stor gruppe. Der er mindst
ca. 2000 nye øjne med eksudativ
AMD årligt i Danmark. Hvis vi skal

organisere rimelig hurtig og effektiv
diagnostik, behandling og opfølgning
af disse øjne, herunder intravitreale
injektioner 12 gange om året, så står
vi overfor en stor organisatorisk og
økonomisk udfordring.
Hvis Alcon’s AART studie ender
med et positivt resultat vil vi have en
forebyggende behandling af patienter
med bløde drusen i et øje og slutstadium AMD i det andet øje.
Dette vil yderligere øge behovet
for ressourcer til AMD behandling.
behandling.
Vi lever heldigvis i en tid, hvor
der har været investeret betydeligt
i udvikling af nye lægemidler, med
det resultat, at en række effektive,
og dyre, behandlinger hele tiden ser
dagens lys. AMD patienterne er derfor i skarp konkurrence med mange
andre patientgrupper om sundhedsvæsenets ressourcer. De forventer, at
øjenlægerne taler deres sag og lægger
pres på politikerne for at skaffe de
nødvendige ressourcer.
Lad os ikke skuffe dem!
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Kursus for sekretærer afholdt
i forbindelse med nordisk
oftalmologisk Kongres 2006

Af Ole Lund Jensen

Udannelsesudvalget
under Danske Øjenlægers
Organisation(DØO) arrangerer
årligt efteuddannnelseskursus
for sekretærer beskæftiget i
øjenfaget og havde i år valgt at
lægge dette ind under Nordisk
Oftalmologisk Kongres, (NOK),
ud fra betragtningen om, at det
gav klinikpersonalet mulighed
for en bredere oplevelse af
øjenfagets facetter.

Til forskel fra tidligere år, hvor kurset
hovedsageligt har omfattet katedrale
foredrag for samtlige deltagere, havde
man fra udvalgets side valgt at opdele
kurset i flere og mindre parallelt
forløbende gentagne sessioner, hvor
deltagerne på forhånd kunne prioritere, hvilke de ønskede at deltage i.
Kurserne forløb over de to sidste dage
af kongressen.
Allerede fra udsendelsen af indbydelserne var interessen så stor,
at man af lokalemæssige årsager og
p.g.a. underviserhensyn måtte afvise
adskillige tilmeldte.
Deltagerne havde endvidere mulighed for at deltage i NOK´s øvrige
tilbud, opleve udstillernes stande og
deltage i frokoster og middage i forbindelse med kongressen.
Uddannelsesudvalget havde valgt
følgende emner: Kommunikation ved
Phillip Skafte-Holm, Øjenanamnese
og Øjenundersøgelse ved Jørgen
Villumsen, Visusbestemmelse ved
Kristina Knutson, Skelekursus
ved Lone Wolsing, Den Moderne
Øjenklinik ved Frank Theodorsen
og Lone Mørch, Refraktiv kirurgi
ved Jannik Boberg-Ans og Praktisk
Fundusfotografering ved Anja Surel,
Marianne Birch og Nicolaj Larsen.
Ved den efterfølgende skriftlige
evaluering var der overordentlig
stor tilfredshed med kombination
af sekretærkurset og NOK, og en
overvældende positiv holdning til de
forskellige undervisere og de valgte
emner med ønsker om gentagelse ved
senere nordiske møder.
Kommentarerne i forbindelse med
evalueringen hæftede sig bl.a. ved
de små hold og muligheden for aktiv
deltagelse i undervisningen samt udvalget af forskellige tilbud.
Der var en positiv holdning til mø-

det med de øvrige personalegrupper
i øjenfaget.
Men der var dog også et udbredt
ønske om bedre lokaler og bedre information før kurset.
Samlet gav evalueringen indtryk
af at man i fremtiden yderst gerne
så sekretærkurset kombineret med
de nordiske møder, hvilket måske
kan tjene til inspiration for planlæggerne af de kommende kongresser,
hvor man kunne overveje at tilbyde
lignende arrangement for klinikpersonale i alle nordiske lande.

Mindefonden for
lærerinde
Karen Svankjær Yde
I ovennævnte fond er der ledige
legatportioner, der kan søges til
forskning, som kan have betydning til konstatering af årsager til
blindhed og til bekæmpelse af sygdomme, der kan medføre blindhed, f.eks sukkersyge.
De enkelte legatportioner er af
mindre størrelse.
Ansøgningen fremsendes til
advokat Mads Thyregod,
Hammerensgade 6, 2.,
1267 København K.
Ansøgningsfristen er
1. november 2006.

