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SE 881 04 Sollefteå Sjukhus

Klimapolitikernes 
varme luft og Air-bending

 H
er i december holdes klimatopmøde i København, hvor der stiles mod en 
global aftale for nedsættelse af udledningen af drivhusgasser.
Mange europæiske politikere har selv kunnet konstatere, at den store 
grønlandske isbræ ved Jakobshavn, Ilulisssat, har trukket sig tilbage og har 
hørt, at det skyldes den globale opvarmning. Og det er jo skidt. Torsken er 

kommet så småt tilbage, og det er jo godt. Det hører vi ikke. Vi hører heller ikke, at de 
samme europæiske politikere ved selvsyn har kunnet konstatere, at Diskobugten, hvori 
Ilulissat ligger, har været helt tilfrosset de to sidste år, fordi det ikke har været så koldt 
dér i 20 år.
Klima- og Energiministeren i Danmark udtaler i Ugeskrift for læger i en leder: 'Kli-
maudfordringen er en sundhedsudfordring'. Vi skal tænke på energihensyn ved nye 
sygehusbyggerier, og ” . . . det handler om, at vi skal bruge LED lys og sørge for, at lyset 
er slukket, når der ikke er nogen i lokalet. Det er altså kort sagt et spørgsmål om at finde 
på intelligente løsninger. Og sørge for de bliver udbredt..." 
Disse kloge tanker er åbenbart ikke nået uden for skolestuen til sygehusplanlæggerne. 
Nye sygehuse planlægges stort set altid, nu som før – på en bar mark og langt fra 
jernbaner og nærbane, selvom der kommer tusinder af menesker gennem dørene hver 
eneste dag. 
Nej, det ser ud som om, at vi må søge hjælp hos de overnaturlige magter. Hos Para-
mount Pictures har man indset det klart og har henlagt handlingen til filmatisering af 
den amerikanske populære TV tegnefilms serie Avatar : "The  last Airbender" til Ilulissat. 
Den er baseret på østlig filosofi, hvor de fire elementer jord, luft, ild og vand er kommet 
i ubalance på grund af den krigsgale ild-nation. Og det er op til den sidst overlevende i 
luft-nationen at anvende sin magt over alle elementerne til at få magt over ild-nationen 
gennem 'bending', en art krigsførelse. Når nu det kosmiske har så stor indflydelse på 
klimaet, solpletter og nordlyset er det jo meget naurligt. 
Men det er ikke klogt, når vi igen ser på politikerne, at se bort fra, at den største gobale 
udfordring er befolknings-
eksplosionen, som er den 
direkte årsag til, at der fin-
des en klimaudfordring.
Den kosmiske udfordring i 
form af påvirkning via solen 
og komet-nedslag etc. kan 
vi jo dårligt gøre noget ved.  
Så det er godt at vide, at An-
dromedagalaksen nok skal 
blive vort endeligt, når den 
rammer os, hvis solsystemet 
ikke er forsvundet forinden. 
Filmen 'The last airbender' 
når nok at komme i biogra-
fen sommeren 2010.

Per Nellemann

PS: Lederen er skrevet primo november, og siden har befolkningseksplosionen været nævnt som 
et debatpunkt på klimamødet i København.

Af Per Nellemann
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 T
raditionelt har man gennem-
ført jagt på disse dyr i mange 
år. Jagten er aktuelt begræn-
set af et kvotesystem, der blev 
vedtaget i 2005. Isbjørnen er 

nært beslægtet med andre bjørne, og 
selvom isbjørnen er tilpasset det mari-
time miljø, er der ingen maritime træk 
rent øjenmæssigt. Øjet ligner således 
helt andre bjørnes øjne. I forbindelse 
med en rejse til Grønland som øjen-
konsulent er det lykkedes at skaffe øjne 
fra en isbjørn nedlagt i foråret 2009 på 
isen uden for Illoqqortoormiut/Scores-
bysund. 

Isbjørnen anses for en selvstændig 
art, selvom den genetisk er så nært 
beslægtet med almindelige brun-
bjørne, at isbjørn og brunbjørn uden 

problemer kan få afkom. Eventuelle 
unger er også avledygtige, hvilket 
netop er karakteristisk for afkom 
inden for samme art.

Isbjørnen er en af de senest ud-
viklede dyrearter, der i forbindelse 
med indledningen til sidste istid for 
omkring 200.000 år siden blev ad-
skilt fra den sibiriske bjørn. 

Isbjørnen har derfor kun gen-
nemlevet begrænsede anatomiske 
ændringer i forhold til almindelige 
bjørne. Åbenbart er pelsen, som 
egner sig for det arktiske miljø, idet 
den er camouflerende og dermed gør 
jagt lettere. Pelsens hvide farve skyl-
des, at hårene er luftfyldte, hvilket 
reflekterer lyset. Det giver en bedre 
isolation, idet luft isolerer godt. 

Undersøgelse af hårene har desuden 
vist, at hårene består af et klart 
materiale med en ru overflade ind 
mod en central luftfyldt kerne. Når 
sollyset trænger ind til den ru flade, 
spredes lyset i alle retninger. En 
del reflekteres og giver pelsen den 
hvide farve, men en stor del ledes 
ind til den mørke underpels, hvor 
lyset absorberes. Lyset omdannes 
til varmestråler, som tilbageholdes, 
jævnfør drivhuseffekten. Isbjørnens 
hår minder altså om et lyslederkabel, 
der leder lyset og dermed varmen 
tæt ind til kroppen. En mørk pels 
ville absorbere lyset i det yderste 
lag, hvorfra varmen hurtigt ville 
forsvinde.

Isbjørnens liv er nært koblet til 
pakisen i det arktiske område, og 
den anses for et havdyr. Forpoterne 
er tilpasset denne levevis, idet de er 
meget velegnede til svømning. Is-
bjørnen er derfor en dygtig svømmer 
og kan klare store afstande. Afstande 
op til 100 km er rapporteret.

Det maritimt tilpassede øje har 
normalt en meget flad hornhinde og 
en tyk linse. Det gør øjet egnet til at 
kunne se under vand. Hornhindens 
brydning ophæves nemlig i ned-
dykket tilstand. Refraktionen ligger 
herefter i øjets linse. Sælens linse er 
f.eks. næsten kugleformet.

Pupillen i bjørnens øje er spalte-
formet i det vertikale plan. Runde 
pupiller, som vi kender det fra men-

Steffen Heegaard
Øjenpatologisk Institut,
Københavns Universitet

Jørgen Villumsen
Øjenafdelingen, 
Glostrup Hospital

Det totale antal isbjørne i det arktiske område er omkring 20-25.000. 

Af disse findes omkring 4.200 i Grønland. 

Isbjørn 
– Ursus maritinus
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nesket, er karakteristisk for dagdyr, 
og dyr, der udelukkende er aktive 
om natten. Den højde ovale pupil 
er typisk for kødædere som store og 
små kattedyr, hund og ræv, de fleste 
hyæner og visse bjørne herunder 
isbjørnen. En spalteformet pupil 
opretholdes ved hjælp af to bundter 
af sfinctermuskler, der omkranser 
pupillen og krydser over og under 
pupillen. Dette arrangement mu-
liggør en meget stor forskel i den 
maksimalt dilaterede og maksimalt 
kontraherede pupil. Netop for is-
bjørnen kunne dette være en fordel. 
Om sommeren lever den i konstant 
kraftigt solskin, og en lille pupil kan 
opfattes som beskyttende for det 
kraftige lys. Omvendt om vinteren, 
hvor den lever i totalt mørke.

Spalteformede pupiller er hos alle 
undersøgte dyr koblet til, at linsen 
er opbygget som en multifokal linse. 
Det indebærer, at den er opbygget 
med koncentriske zoner med forskel-
ligt brydningsindeks på en sådan 

måde, at den kromatiske aberration 
ophæves. Kombineret med en rund 
pupil er denne linsestruktur ikke 
hensigtsmæssig, da billedets skarp-
hed nu ville blive en funktion af 
pupilstørrelsen.    

En meget lille pupil kan også 
være en optisk fordel. Hos de fleste 
sæler er pupillen dilateret og næsten 
cirkulær under vand, hvorimod den 
trækker sig sammen til den spal-
teformede form over vand, hvilket 
tolkes som en omstilling til klart syn 
over vand.

Isbjørne kan svømme under vand 
og kan finde åndehuller fra neddyk-
ket tilstand, men isbjørnen jager ikke 
under vand. Den jager primært sæler 
over vandet, enten ved at ligge på lur 
eller ved at snige sig hen til en hvi-
lende sæl. Det siges, at isbjørne ikke 
har noget veludviklet syn, og at den 
primært identificerer mulig mad ved 
hjælp af lugtesansen.

Pupilformen er formentlig derfor 
udelukkende en tilpasning til de 

ekstremt forskellige lysforhold, som 
bjørnen udsættes for.

 Isbjørnens lever er kendt for at 
indeholde endog meget høje niveauer 
af A-vitamin, men mere relevant er 
nok, at isbjørnen ofte er inficeret 
med trikiner. Opgørelser fra Canada 
anfører 60 %.

Rabies har været i det arktiske 
område de sidste 100 år, men mær-
keligt nok findes rabies ikke hos 
isbjørnen. Der synes kun at være 
registreret ét klinisk tilfælde, og 
antistoffer mod rabies er ikke fundet. 
Isbjørnejagten er underlagt restrik-
tioner, som blev vedtaget i 1973 af de 
lande, hvor isbjørnen findes.

Jagt er således forbeholdt lokale 
jægere, med mulighed for at skyde 
bjørne i selvforsvar. Siden 2006 fin-
des et kvotesystem i Grønland.

Der skydes omkring 170 isbjørne  
årligt i hele Grønland, heraf omkring 
30 i området omkring  Illoqqorto-
ormiut/Scoresbysund. Isbjørnen har 
ingen andre naturlige fjender end 
mennesket, men det er dog ikke jagt, 
der aktuelt truer mest. Isbjørnen 
er tæt koblet til livet i den arktiske 
pakis, og ændringer i udbredelse af 
pakisen vil påvirke isbjørnens mu-
ligheder dramatisk. Desuden findes 
endog meget høje koncentrationer af 
miljøgifte i mange isbjørne, da der 
sker en akkumulering i fødekæden 
til isbjørnen som sidste led. Denne 
miljøbelastning kan yderligere 
påvirke isbjørnens reproduktion 
og livslængde. Isbjørnen er således 
aktuelt en truet art.

Referencer: www.oftalmolog.com 

1) Bulbus måler 20x20x15 mm og er opbygget 
som et menneske øje med karforsyning til 
nethinden kommende fra arteria centralis 
retina. 

3) Hornhinden hos en isbjørn set i oversigt. 
Der ses som hos mennesket også et epitel lag 
og et endotel lag.

4)  Hornhinden hos isbjørne består af 10-12 
epitel celle lag (parentes) hvorimod den 
menneskelige hornhinde består af 5-7 lag.  
Desuden findes der ikke et Bowmans lag under 
epitelet (pil) hos isbjørne.

5) Kammervinklen hos isbjørnen. Trabe-
kelværket (T) ligner hundens og mindre 
cellerigt end det humane. Der er i litteraturen 
diskussion om, hvorvidt hovedparten af 
kammervæsken sker gennem trabekelværket 
eller via det uveo-sklerale outflow hos dyr. 
Ciliær processerne (C).

2) Isbjørne har et tredje øjenlåg ligesom 
eksempelvis hunden. Når bjørnen bliver træt 
glider det tredje øjenlåg hen over hornhinden 
og beskytter dermed selve øjet. Der er brusk 
(B) i det tredje øjenlåg til forskel fra det 
ydre øjenlåg. Karunklen hos mennesket er et 
rudiment af det tredje øjenlåg.
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Kilder:
The Eye In Evolution System of 
Ophthalmology Vol. I. 1958 ed. sir 
Stewart Duke-Elder
Natur og Museum Vol. 1, 2008. Poul 
Hansen
Økologi og Naturforvaltning 1999. 
Carsten Bagge Jensen, Paul Paluda-
Müller, Jørgen Wilhelmsen
http://pbsg.npolar.no/en/index.html
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Forkortet Produktresume Taflotan; 1 ml øjendråber, 
opløsning, indeholder 15 mikrogram tafluprost. 1 en-
keltdosisbeholder (0,3 ml) øjendråber, opløsning, inde-
holder 4,5 mikrogram tafluprost. Indikationer: Reduk-
tion af forhøjet intraokulært tryk ved åbenvinklet 
glaukom og okulær hypertension. Som monoterapi hos 
patienter: som ville have gavn af øjendråber uden kon-
serveringsmiddel, som ikke responderer tilstrækkeligt 
på første behandlingsvalg, som er intolerante eller kon-
traindicerede over for første behandlingsvalg. Som sup-
plerende behandling til betablokkere. Dosering og ind-
givelsesmåde: Den anbefalede dosis er 1 dråbe 
Taflotan i konjunktivalsækken i det eller de syge øjne 
en gang dagligt om aftenen. Dosis bør ikke overskride 
en dråbe daglig i det/de aktuelle øje/øjne, da en hyp-
pigere administration kan mindske den sænkende virk-
ning på det intraokulære tryk. Kun til engangsbrug. En 
beholder er tilstrækkelig til behandling af begge øjne. 
Overskydende opløsning skal kasseres umiddelbart ef-
ter brug. Hvis der anvendes mere end et topikalt oftal-
misk lægemiddel, skal hvert lægemiddel administreres 
med mindst 5 minutters mellemrum. Kontraindikati-
oner: Overfølsomhed over for tafluprost eller over for 
et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og 
forsigtighedsregler vedrørende brugen: Før behand-
lingen påbegyndes, skal patienterne informeres om ri-
sikoen for vækst af øjenvipperne, farvning af huden på 
øjenlåget og forøget pigmentering af iris. Nogle af dis-
se ændringer kan være permanente og føre til forskel-
le i udseendet på øjnene, når kun det ene øje behand-
les. Ændringen i pigmenteringen af iris sker langsomt 
og ses måske ikke i flere måneder. Ændringen i øjen-
farve er hovedsageligt blevet set hos patienter med 
blandede irisfarver, f.eks. blåbrun, gråbrun, gulbrun og 
grøn-brun. Risikoen for livslang heterokromi i øjnene i 
unilaterale tilfælde er oplagt. Der er ingen erfaring med 
tafluprost i neovaskulær, snævervinklet eller kongenit 
glaukom. Der er kun begrænset erfaring med tafluprost 
hos afakiske patienter og ved pigmentglaukom eller 
pseudoeksfoliativt glaukom. Det anbefales at udvise 
forsigtighed ved brug af tafluprost hos afakiske patien-
ter, pseudofakiske patienter med bristet bagerste lin-
sekapsel eller forreste øjenlinser eller hos patienter med 
kendte risikofaktorer for cystoidt makulært ødem eller 
iritis/uveitis. Der er ingen erfaring hos patienter med al-
vorlig astma. Disse patienter skal derfor behandles med 
forsigtighed. Graviditet og amning: Taflotan må ikke 
anvendes af kvinder i den fødedygtige alder, medmin-
dre der er truffet tilstrækkelige forholdsregler mht. præ-
vention. Der foreligger ikke tilstrækkelig data om bru-
gen af tafluprost hos gravide kvinder. Tafluprost kan 
have skadelige farmakologiske virkninger for gravidite-
ten og/eller fostret/den nyfødte. Det vides ikke, om ta-
fluprost udskilles i modermælken. Derfor må tafluprost 
ikke anvendes under amning. Bivirkninger: I kliniske 
forsøg er over 1.200 patienter blevet behandlet med ta-
fluprost enten som monoterapi eller som supplerende 
terapi til timolol 0,5 %. Den hyppigst indberettede be-
handlingsrelaterede bivirkning var okulær hyperæmi. 
Den forekom hos ca. 13 % af patienterne, der deltog i 
de kliniske forsøg med tafluprost i Europa og USA. Den 
var mild i de fleste tilfælde og førte til, at gennemsnit-
ligt 0,4 % af patienterne, der deltog i de pivotale studi-
er, ophørte med brugen. Følgende behandlingsrelate-
rede bivirkninger blev indberettet under kliniske forsøg 
med tafluprost i Europa og USA efter en maksimal op-
følgning på 12 måneder: Inden for hver hyppigheds-
gruppe vises bivirkningerne i faldende rækkefølge. Øj-
ne: Meget almindelig (≥1/10): konjunktival/okulær 
hyperæmi Almindelig (≥1/100 til <1/10): øjenkløe, øje-
nirritation, øjensmerte, ændringer i øjenvipper (forøget 
længde, tykkelse og antal af vipper), tørre øjne, mis-
farvning af øjenvipper, fornemmelse af fremmedlege-
me i øjnene, erytem på øjenlåget, sløret syn, forøget tå-
redannelse, pigmentering på øjenlåget, øjenudflåd, 
reduceret visuel skarphed, fotofobi, øjenlågsødem og 
øget irispigmentering. Ikke almindelig (≥1/1.000 til 
<1/100): overfladisk punktformig keratitis, astenopi, 
konjunktivalt ødem, blefaritis, ubehag i øjnene, flare i 
det forreste kammer, konjunktivale follikler, allergisk 
konjunktivitis, celler i det forreste kammer, konjunkti-
val pigmentering og unormal følelse i øjet. Nervesyste-
met: Almindelig (≥1/100 til <1/10): hovedpine. Hud og 
subkutane væv: Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100): 
hypertrikose på øjenlåget. Overdosering: Der er ikke 
rapporteret tilfælde af overdosering. Det er usandsyn-
ligt, at der vil forekomme overdosering efter okulær ad-
ministration. Hvis der forekommer overdosering, bør 
behandlingen være symptomatisk. Udlevering: B. Til-
skud: ja. Hjælpestoffer: Glycerol, natriumdihydrogen-
fosfatdihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80, hydro-
chloridsyre og/eller natriumhydroxid til pHjustering, 
vand til injektion. Opbevaringstid: 2 år. Efter den før-
ste åbning af en foliepose: 28 dage. Særlige opbeva-
ringsforhold: Opbevares i køleskab (2°C til 8°C). Ef-
ter åbning af folieposen: enkeltdosisbeholderne 
opbevares i den originale foliepose, må ikke opbeva-
res over 25°C. Åbnet enkeltdosisbeholder med over-
skydende opløsning skal kasseres umiddelbart efter 
brug. Pakninger og priser ekskl. rec. gebyr: enkelt-
dosisbeholder 30 x 0,3 ml 297,85 DKK og 90 x 0,3 ml 
876,70 DKK (sep 08). Dato for første markedsførings-
tilladelse: 30. april 2008.

 F
orandringer i øjets nethinde 
som følge af sukkersyge er 
blandt de hyppigste årsager 
til blindhed i den vestlige ver-
den. Det er et væsentligt træk 

ved sygdommen, at forstyrrelser i 
nethindens blodgennemstrømning 
er involveret i sygdomsudviklingen. 
Det er en forudsætning for at kunne 
forebygge og behandle disse forstyr-
relser på et rationelt grundlag, at der 
opnås kendskab til reguleringen af 
nethindens blodgennemstrømning 
under normale forhold. 

En væsentlig hindring for tilgan-
gen til dette problem er dog, at un-
dersøgelser af de faktorer, der styrer 
nethindens blodgennemstrøming, 
ikke er let tilgængelige in vivo. Un-
dersøgelserne foregår derfor på  gri-
sevæv, som hentes dagligt på Danish 
Crowns svineslagteri i Horsens. Fra 
et øje isoleres nethinden, og efterføl-
gende fridissekeres et blodkar, hvor 
der bibeholdes et intakt stykke af 
den omgivende nethinde. Blodkar-
ret udspændes først i en konfokal 
wiremyograf, som gør det muligt at 
måle ændringer i karrets kontrakti-
onsgrad. Karret behandles herefter 
med et stof, som fluorescerer, når 
calciumkoncentrationen i cellerne 
ændres. Fluorescenssignalet optages 
digitalt ved hjælp af et konfokalt 
mikroskop, og ændringerne i calci-
umkoncentrationen sammenholdes 
med ændringer i karrets sammen-
trækningsgrad. 

Den anvendte teknik har bl.a. 
gjort det muligt at undersøge, 

Calciumdynamik i og omkring 
nethindens modstandskar

Ph.d. studerende, cand. scient. Mikkel Wölck Misfeldt
Øjenafdeling J, Århus Sygehus. mikkelmisfeldt@gmail.com

hvordan den intracellulære calcium 
koncentration styres i de enkelte 
glatte muskelceller i blodkarret, og 
herunder særligt hvordan frigivelse 
af calcium fra intracellulære depoter 
påvirkes af den extracellulære cal-
ciumkoncentration. Derudover har 
teknikken bidraget til at afklare den 
fysiologiske funktion af en speciel 
celletype, som er fundet lokaliseret i 
karvæggen. Denne celletype er med 
til at kontrollere blodkarrets diame-
ter ved at frigive signalstoffer, der 
påvirker calciumkoncentrationen i 
blodkarrets muskelceller.

Fundet af en kobling mellem 
specialiserede celler omkring kar-
ret og disses indflydelse på karret 
kontraktionsevne åbner for en lang 
række spørgsmål, som jeg glæder 
mig til at arbejde videre med i et post 
doc forløb, og jeg ser især frem til, 
at resultaterne fra laboratoriet skal 
komme til at bidrage til en bedre for-
ståelse og behandling af sygdomme i 
øjets nethinde.  

 

Ovenfor er vist et billede af de glatte muskelceller fra en arteriole i grisens nethinde efter farvning med et 

calcium følsomt farvestof Ovenfor er vist et billede af de glatte muskel-
celler fra en arteriole i grisens nethinde efter 
farvning med et calcium følsomt farvestof.

 

 

 

Medivit har også i år doneret et legat til to ph.d. studerende. I 
nedenstående artikel skriver den ene legatmodtager om sit forsknings-
projekt. I næste nummer følger den anden modtagers projekt.
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 I 
malerkunsten kan man sige lidt 
forenklet, bliver farven anvendt 
til at påvirke følelser og spæn-
ding,  mens lyshed, luminansen 
altså det sort hvide anvendes til at 

skabe overfladetekstur og form. 

Isoluminans
Øjet og lyset 17

Farver liver op, for de giver rent ud sagt kulør på tilværelsen. 
Farverne virker ved at skabe kontrast mellem det, vi ser på, 
objekterne og baggrunden.

Men hvad sker der, hvis vi ned-
sætter kontrasten, gør objekterne 
isoluminante eller equiluminante, 
som det også  kaldes? Herved får 
objekt og baggrund samme lyshed 

Café wall illusion og Hermanns 
med de flimrende prikker i de sorte 
kvadrater. 

Lu og Fender fulgte i 1972  efter 
og mente at påvise, at også stereosy-
net aftager eller forsvinder under iso-
luminans. Man kan se, at TNO stere-
otesten kun virker ordenligt, når de 
røde og grønne billedelementer har 
forskellig lyshed. TNO sterereotesten 
er jo baseret på, at de to ens billeder, 
som er et Julesz ’Random dot ste-
reogram’, i rødt og grønt er forskudt 
nogle bueminutter til siden.

Fundet har været en del disku-
teret, fordi både stereosyn og farve-
synsstyrken aftager, når den spatiale 
frekvens øges. Men synsstyrken af-
tager væsentligt mere for kromatiske 
farver end for sort/hvid.

Når der er isoluminans, har 
objekterne samme lyshed som bag-
grunden, og der fremkommer en 
ejendommelig ustabilitet i synsopfat-
telsen, som fænomenologisk giver 
sig til kende ved en besynderlig form 
for på en gang flimrende og glitrende 
billede og samtidig et noget fladt 
synsbillede. 

Margaret  Livingstone og David 
Hubel har tolket denne ustabilitet 

Af Per Nellemann

De spektrale farver afbildet isoluminant.

Isoluminansplanet afbildet i CIE-LUV 
farverummet, som har mere ensartet 
luminansgengivelse end CIE moderen.

Den sete klarhed i spektralfarverne er afbildet 
her. Det ses tydeligt, at maksimum er som 
gulgrøn fluorescens. 
Bå og rød er meget mørke farver.

Illusoriske konturer, her en terning, bliver 
næsten umulige at få frem.

De lysende prikker i 'Hermann grid' er væk 
under isoluminans.

Sammenhængen, cohærensen i et billede 
nedsætttes under isoluminans. 

og dermed samme værdi på en grå 
skala.  

Gregory fra Cambridge/Bristol 
gjorde for lidt over 30 år siden 
igen opmærksom på, at der opstår 
forskellige interessante fænomener 
ved isoluminans. Lehmanns og 
Liebmanns arbejder henholdvis før 
og efter 1. verdenskrig havde da 
været upåagtet i over 50 år, vel nok 
fordi de var forfattet på tysk. Under 
sine arbejder med illusioner fandt 
Gregory, at visse illusioner holder op 
med at fungere under isoluminans. 
Det drejer sig om mange af de popu-
lære geometriske og perspektiviske 
illusioner og Kanizas illusoriske 
konturer. Men også Gregorys egen 
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som en nedsat eller ligefrem ophævet 
funktion af magnobanen fra magno-
cellerne i Corpus Geniculatum Late-
rale (LGN). Nogenlunde svarende til  
psykologernes ’WHERE’ den dorsale 
bane. Da magnobanen primært er 
sort hvid opfattende og farveblind, 
formodes den at være fylogenetisk 
gammel. Den dorsale bane har jo 
som 'where' navnet siger, først og 
fremmest noget at gøre med at rea-
gere på hurtige forandringer i omgi-
velserne, faretruende situationer, dyr 
under jagt på byttedyr eller omvendt 
en selv som bytte etc.

Den anden bane, parvobanen fra 
parvocellerne i LGN, svarer til den 
psykologernes ventrale  "WHAT" 
forbindelse er fylogenetisk ung og  
findes kun hos den gamle verdens 
primater, og den er farvebærende og 
naturligvis også lysbærende.

I parvobanens centrale forbindel-
ser analyseres i detaljer, hvad der er 
set.

Hvis den sort/hvide kontrast- 
holdige magnobane ikke har fået 
tilstrækkelig information, opstår 
der åbenbart en ustabil situation, på 
grund af manglende vedligeholdelse 
af synsindtrykket. Man kan sam-
menligne med det gradvise henfald 
af synsindtrykket i forsøgene med  
'ganzfeld' simulation med en halv 
ping pong bold for hvert øje eller 
stabil og stadig fiksation, når et spejl 
sikrer, at selv mikrosaccader undvi-
ges, og synsindtrykket ikke fornyes. 

 På dette sted er det passende også 
at nævne, at der ikke er en fuld-
stændig adskillelse mellem magno 
og parvobanen. Der eksisterer for-
bindelser på et lavere subcortikalt 
niveau. Isoluminansforsøgene virker 
derfor i mange situationer kun ved 
en delvis ophævelse af nogle illusio-
ner. Livingstone og Hubel har nok 
været for ivrige til at få deres hypo-
tese til at hænge sammen. Hypotesen 
kaldte de adskillelse, 'Segregation of 

form, color, movement and depth'. 
Men uheldigt nok ser det ud til, at 
denne relativt enkle måde at adskille 
magno og parvobanen på, ikke er 
knap så enkel. 

Ved isoluminans er der angiveligt 
også en nedsat evne til at se bevæ-
gelse.

Det har ligefrem været et kriteri-
um for, om der var isoluminans. Det 
er troligt, at denne undersøgelses-
form overlever. Bedøm selv på nettet 
på Michael Bachs hjemmeside med 
illusioner (tilknyttet øjenafdelingen i 
Freiburg.) 

I Café wall illusionen ses fliserne skævt sat 
op i sort-hvid. Under isoluminans er effekten 
nedsat.

Café wall illusionen 
blev beskrevet fra 
Bristol, hvor Richard 
Gregory havde 
laboratorium på 
Universitet, som 
ligger på  St.Mihaels 
Hill ganske som 
caféen.

Under isoluminans bliver billedet fladt og underligt ustabilt.

Isoluminansen har flere bildende 
kunstnere naturligvis benyttet sig af, 
inden fænomenet blev rigtigt kendt. 

Bauhaus-kunstnerne fra Wei-
mar og senere Berlin gik  nærmest 
videnskabeligt til værks, Paul Klee, 
Josef Albers, Johannes Itten. Og ikke 
mindst Wassily Kandinsky, som også 
forsøgte det sikkert helt umulige, at 
frigøre farven fra formen.

Forud for Bauhaus havde de 
umiddelbare og mere spontane ma-

I 'Trompe d'oeil' illusionen baseres på stor 
sort-hvid kontrast, som det ses.
Effekten forsvinder ved isoluminans.
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lere allerede gjort deres indsats. Her 
tænkes på impressionisterne natur-
ligvis, Claude Monet som den frem-
meste og de senere: Pointillisterne 
George Seurat og Paul Signac samt 

den moderne Chuck Close. Men også 
de vilde fauvister med Henri Matisse 
som hovedkraften.

Hos Monet ( 1840-1926) kan man 
se den isoluminante effekt  i mange 
af hans billeder. Monet har virtuost 
forsøgt at finde frem til den rette 
farveblanding og farvetone. For at 
flimmereffekten kan opstå, må der  
arbejdes med billedets overflade-
tekstur, og der må bibeholdes flere 
kontrastelementer, ellers går den 
isoluminate spænding over i mod-
polen. Et kedsommeligt billede. Man 
kan derfor se, efter min opfattelse, at 
den kunstneriske virkning kommer 
bedst frem, når billedets overord-
nede komposition er kontrastfyldt. 

I Monets billede  'Impression'', ' Le 
soleil levant' fra havnen i Le Havre, 
som på første udstilling gav anled-
ning til kritikerfurore og  den senere 
betegnelse for malergruppen. I den 
grå morgendis i industrihavnen kan 
man se solen stå op. Den røde sol 
sitrer og dirrer og giver det ellers 

kedelige billede karakter. Omsættes 
billedet til gråtoner, ser man, at den 
røde sol er lige så grå som tågedi-
sen. På grund af konflikten mellem 
magno- og parvo-banen tilføres den 
grå flade spænding.

I andre tilfælde har det været 
nødvendigt at have en mere stram 
overordnet kontrastfyldt komposi-
tion af billedet, som før nævnt, for 
at det ikke skal blive for roligt. For 
eksempel malede  Seurat (1859-91) 
langt fra alle områder i et billede iso-
luminant. Mennesker, børn og dyr 
blev derved lidt stive og monumen-
tale. Monet gik noget anderledes til 
værks. Monet arbejdede i en periode 
meget med lodrette og vandrette 
linier, som tilførtes de ellers rolige og 
triste isoluminante områder. Denne 
teknik kommer blandt andet frem i 
Monets isflagebilleder. I billedet af 
floden, fyldt med isflager giver den 
isoluminante flod en ro. De vandret-
te og mørke isflagebegrænsninger gi-
ver en spænding og fornemmelsen af 

Kontrasten er 
normalt helt 
afgørende 
for at skabe 
interesse. Når 
bordpladen 
og pigens 
lange ben får 
samme lyshed 
som pigens 
arme bliver 
billedet fladt 
og uinteres-
sant?

Monets Glacons fra 1880. Den isoluminante 
vandflade er rolig og flyder langsomt. Bevæ-
gelseseffekten opnås med de mørke gentagne 
vandrette nederste isflagekanter på bagggrund 
af de solide lodrette popler.

Matisses billede af sin hustru. 1905 ’Portrait à la raie verte’.  I negative billede ser vi, at komplementærfarver er anvendt konsekvent og i det 
sort-hvide, at vi accepterer de provokerende farver, fordi lysheden er holdt konstant. J. Rumps samling. Statens Museum for Kunst København.
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bevægelse af floden i forhold til de solidt 
plantede lodrette popler i baggrunden. Vi 
kender effekten fra Op-Art kunstnerne 
og specielt Bridget Riley (1931-), der med 
repeterende sort/hvide kontraster frem-
kalder en kraftig illusion af bevægelse. Ja, 
næsten nausea fremkaldende, som en for 
hurtig tur i karusssellen. 

Matissse og vennen Derain blev kaldt 
'les Fauves', de Vilde, blandt andet fordi 
de ikke gav objekterne deres naturlige 
og sædvanlige farve. De gav i stedet en 
anden og  voldsomt 
provokerende kulør, men 
inden for samme tone, 
lyshed. 'Femme avec 
Chapeau' og portræt af 
kunstnerens hustru il-
lustrerer Matisses geniale 
evner. I gråtonebilledet 
kan man se, at billed-
kompositionen er intakt, 
og man fornemmer ikke, 
at billedets originalfarver 
er radikalt forskellige fra 
noget naurligt. Matisse 
gav selv udtryk for, at 

han mestrede denne 'farvetone-teknik' så 
meget, at han kunne ombytte næsten alle 
farver i et billede, uden at det gik ud over 
helhedsindtrykket.

I den grafiske branche er det ofte et 
problem at overføre et farvebillede fra et 
medie til et andet. Det kan være meget 
omstændeligt at udføre en kontrol af alle 
farveparametrene. Bare en justering af 
farveskærmen kan være en prøvelse, men 
det er dog muligt. For nylig er der dukket 
en visuel screeningsmetode op, som kan 
anvendes, når man f.eks.skal producere 
et landkort i farver. Metoden går ud på 
at bedømme farvebalancen i et ansigts 
billede i to farver under nogle få isolu-
minante situationer, når den ene farve er 
grå og er fastlagt som udgangsluminans. 
Ansigtsgenkendelse er jo vigtig og er en 
basal neuropsykologisk evne, så derfor 
kan metoden foregå hurtigt.

I denne forbindelse er det måske 
værd at tænke over, at erhvervet cerebral 
farveblindhed og manglende ansigtsgen-
kendelse, proposagnosi, ofte kan findes 
beskrevet sammen ved læsioner nedadtil 
og fortil ved V4 farvekomplekset (V4 og 

Bridget Riley foran et 
’Current’ billede på 
maletidspunktet i 60-er 
tiden.
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V4alfa, nedad tempero-occipitalt). Er det der-
for metoden er hurtig og brugbar?
Der er således mange aspekter i perceptionen 

Denne 
’terrorist-ged’ 
med hånd-
granaten om 
halsen kan nok 
ubemærket 
komme over til 
’bukke-fjenden’. 
Om den 
også har en 
camouflage-
lugt.

Det er ikke så enkelt at holde rede på magno og parvo banen.

’Impresssion. Le Soleil levant’  1872-73 af Claude Monet 
(1840-1926). Den opstigende røde sol over havnen i Le 
Havre er urolig på grund af isoluminans og tilfører på 
denne måde liv til billedet. Musée Marmottan Paris. 
I sort hvid forsvinder solen.
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af isoluminante farver, der kan om-
sættes til noget praktisk. 

I camouflage-situationer, arkti-
tektoniske som militære er en viden 
om isoluminante farver værdifuld. 
Arkitekten må kende til de farve-
kombinationer, som falder godt ind 
i landskabet, når det er nødvendigt. 
Og i militæret skal der jo anvendes 
farver, som ikke er kontrastrige for 
at give så lidt opmærksomhed som 
muligt. Og på den anden side er det 
en nyttigt at vide noget om, hvordan 
camouflage opdages.

Isoluminans har derfor vist sig at 
være et område, hvor samarbejde er 
nødvendigt mellem mange fagom-
råder, som spænder, som vi har set 
lige fra kunstneren over filosoffen til 
psykofysikeren.      

Den type samarbejde vil vi nok 
se mere af i fremtiden. Tænk blot på 
tidens kunstudstillinger, på Tate mo-
dern, Moderna Museet, Louisiana, 
der næsten ikke er til at skelne fra et 
’experimentarium’.

Referencer: www.oftalmolog.com 
Den rette farvebalance til en farvereproduktion over for en fastlagt lyshed, udtrykt ved 
gråtonen kan hurtigt findes, når et ansigt anvendes som model.
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 I 
vår hverdag ved Huse-
by kompetansesenter 
i Oslo utreder vi nye 
og kjente brukere med 
ulike synsmessige og 

sammensatte vansker. Det 
kan dreie seg om personer 
med redusert visus, blinde, 
blindfødte, døvblinde, evt. 
personer der det er behov 
for en evaluering av syn 
og synsfunksjon i forkant 
av tilrettelegging eller på 
leting etter en diagnose. 
Denne relativt vide indi-
kasjonen stiller oss overfor 
krevende oppgaver, bl.a. å 
forsøke å kvantifisere de-
taljsynet hos brukere som 
ikke kan samarbeide. Det 
kan dreie seg om spedbarn, 
personer med hjerneska-
der, andre sammensatte 
skader, psykiske eller psy-
kogene vansker med mer.

Sweep VEP er en  me-
tode for kvantifisering av 
detaljsyn, der man benyt-
ter  VEP (visual evoked 
potentials) med vekslende 
mønster i form av et sjakk-

Sweep VEP
 – en metode til kvantifisering av detaljsyn hos brukere 
med reduserte forutsetninger for visustesting. 

Øyelege 
Rim N. Alme

brettmønster der 
kvadratenes stør-
relse minsker regel-
messig i sekvenser 
av 22 trinn. Veks-
lingene skjer med 
en frekvens på  12 

Hz.  Hvert ”sweep” varer i 
11 sekunder. Stimuli pre-
senteres brukeren via en 
monitor, se Figur 1.

Svarene registreres 
direkte som aksjonspoten-
sialer fra  synsbarken med 
EEG.

Til denne registrerin-
gen bruker vi  data – og 
stimuleringsutstyr fra 
Metrovision. Vi registrerer 
som regel med en kanal, 
men kan også bruke to til 
fire kanaler.

I forkant av registre-
ringen har brukeren vært 
gjennom en klinisk øyele-
geundersøkelse som dan-
ner grunnlag for hvilke 
funn vi eventuelt forventer 
å gjøre og hvor vi forventer 
å finne sweep resultatet. På 
bakgrunn av dette plasse-
res brukeren i en definert 
avstand foran monitoren.

Kobberelektrodene  
plasseres ved registrering 
fra en kanal som følger: in-
put 1+  saggitalt på occiput 
(bakhodet),  input 1- på 
vertex (issen), og nøytral/

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Huseby kompetansesenter

Figur 1: Monitoren som gir 
stimuli til brukeren. Brukeren 
flyttes nærmere eller lengre bort 
fra den etter definerte avstander 
i forhold til hvilken synsskarphet 
vi forventer å finne

referanse elektroden 
plasseres på pannen eller 
øreflippen (se bilde 2). Det 
som måles er spennings-
differansen mellom input 
1+ og input 1-, og nivåene 
på responsen ligger i stør-
relsesorden 25 mikrovolt 
(uv). 
Figuren viser resultatene 
fra kurven i figur 2 som 
funksjon av frekvens. Legg 
merke til at amplitudene er 
høyere omkring stimulus-
frekvensen på 12Hz (første 
gule søyle) og andre har-
moniske på 24Hz (andre 
gule søyle). Dette viser at 
vi har respons. 

Målingene på andre 
frekvenser enn stimulus-

Øyelege 
Sigmund Spetalen
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Elektrodeplassering

 
Figur 1: Rådata  
 

 

 
 
 

 
Vi tror også at metoden har et forskningsmessig potensiale. 

 

 
Figur 1: Rådata  
 

 

 
 
 

 
Vi tror også at metoden har et forskningsmessig potensiale. 

 

Figur 2 viser et lite klipp 
(500 ms) med ubehandlede 
rådata av de kurvene som 
korresponderer med 
stimuleringen. (ms/mikro-
volt). Målingene i denne 
kurven inneholder både 
respons og støy. Disse blir 
deretter selektert ved hjelp 
av en matematisk analyse 
(fourieranalyse) som vist 
i figur 3.

Figur 2: Rådata

 
Figur 1: Rådata  
 

 

 
 
 

 
Vi tror også at metoden har et forskningsmessig potensiale. 

 

Figur 3: Behandlede data som funksjon av frekvens

Figur 4: Typisk Sweep VEP 
resultat. De vertikale linjene 
markerer starten på et sweep. 
Den tykke linjen langs tidsaksen 
markerer sweepets varighet. 
Sweepet varer i 11 sekunder 
og har 22 trinn med forskjellig 
kvadratstørrelse. Største kvadrat 
først, dernest avtagende.  Kurven 
viser at responsen først stiger, så 
faller med minkende kvadratstør-
relse. Kurven faller til 0 rundt 
kvadratstørrelser som tilsvarer 
visus 0,47 etter en peak. 

frekvensen og dens harmoniske (dvs. 
det som ikke er gult) er støy. For 
eksempel kan vi her se mye støy nær 
5 Hz.

Målinger regnes som upålitelige 
når støykurven (stiplet kurve i Figur 
4) overstiger responsen (heltrukken 
kurve øverst i Figur 4) eller når det 
ikke er samsvar i tid (fase) mellom 
stimuli og respons.

”Phase” (fase, nederste kurve i 
Figur 4) er tidsforskjellen mellom 
stimulus og måling. For at målingen 
skal regnes som pålitelig bør fasen 
være kontinuerlig og svakt stigende 
med minskende kvadratstørrelse 
dvs. økende spatiell frekvens.

Legg merke til at fasen er ujevn 
før responsen blir tydelig. Målinger 
som ikke skyldes stimuli er i ”utakt” 
med stimuli. Derfor blir fasekurven 

ujevn. Straks responsen blir tyde-
lig blir også fasen jevn. Det er jevn 
tidsforskjell mellom stimulus og 
respons. Legg også merke til at fasen 
stiger (jevnt) etter som spatiell fre-
kvens øker. 

Vi velger det beste resultatet et-
ter å ha valgt bort antatt upålitelige 
målinger. Valget bygger på at dårlige 
resultater kan skyldes uro, øyebeve-
gelser og manglende fokusering.

Systemet beregner et resultat som 
en direkte funksjon av den grense-
verdien som ble ”sett” av macula og 
registrert over synsbarken. 

VEP visus tilsvarer dermed 
minste stimulus som blir registrert i 
synsbarken. ”Vanskelighetsgraden” 
kan endres med avstanden fra bru-
ker til monitor. 

Tolkningen av kurvene har vist 

seg vanskelig hos brukere som er 
urolige og/eller har fikseringsvansker 
under undersøkelsen. Likevel mener 
vi at vi ut fra detaljer i opptaket ser 
ut til å kunne få en indikasjon på 
detaljsynet . Det er viktig å vurdere 
opptaket i forhold til klinikk og 
eventuelt andre funskjonsundersø-
kelser.

Vi tar sikte på å evaluere hvorvidt 
VEP visus samsvarer med vanlig 
Snellen visus på friske frivillige 
personer. Data vi hittil har oppnådd 
antyder at målte VEP visus ligger 
noe lavere enn Snellen visus, men 
disse data er ennå for sparsomme for 
å konkludere.

Metoden er enkel i oppsettet, 
ikke invasiv, objektiv, gir viktig 
informasjon om synsfunksjon og er 
reproduserbar. Vi bruker den i stadig 
større utstrekning ved Huseby kom-
petansesenter.

Vi håper med dette å kunne redu-
sere graden av tvil om synsfunksjon, 
og gi bedre informasjon til brukere, 
pårørende og involverte fagmiljøer 
samt å optimalisere læringstiltak for 
brukeren.

Vi tror også at metoden har et 
forskningsmessig potensiale.

Referencer: www.oftalmolog.com 
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 E
fter 32 år i privat 
praksis har jeg truk-
ket mig tilbage, og 
der er tid til lidt 
refleksion over en 

del af den udvikling, der har 
været for de praktiserende 
øjenlæger. 
Ved praksisstart i 1977 var 
computere endnu ikke ind-
ført i klinikken, og vi førte 
papirbaserede journaler. 
Betablokker behandling i 
dråbeform var ved at blive 
introduceret i den medicin-
ske glaukombehandling som 
erstatning for eller supple-
ment til pilokarpinbehand-
lingen med dennes ulemper 
i form af hyppig dosering og 
ofte generende bivirkninger. 
Siden er der sket en betydelig 
udvikling inden for såvel den 
kirurgiske som den medi-
cinske glaukombehandling, 
hvor stadig flere præparater 
med forskellig virkningsme-
kanisme bliver udviklet. 

Samtidig er der med 20 
års udvikling af internettet 
sket fremskridt i et andet 
aspekt af glaukombehandlin-
gen, nemlig informationen til 
patienterne. De tilbydes ma-
teriale i form af brochurer fra 
forskellige foreninger, f.eks. 
Øjenforeningen VÆRN OM 
SYNET, og Dansk Glaukom 
Forening, og flere søger i dag 
selv viden på internettet om 
deres øjensygdom. 

Senest har et medicinal-
firma lanceret en DVD med 
orientering om Glaukom-
sygdommen og facetter af 
tilværelsen som patient. Alt 

Patientinvolvering er 
en del af behandlingen

Af  Øjenlæge Hans Erik Heuer, Aalborg

dette er tiltag, som tjener til 
at øge patienternes viden om 
sygdom, behandlingstilbud 
og prognose. Det er kendt, 
at compliance i glaukombe-
handlingen ofte ikke er op-
timal, og forbedring på dette 
område kan forhåbentlig blive 
resultatet af disse informati-
onstilbud, som både kan sup-
plere øjenlægens mundtlige 
orientering og give mulighed 
for uddybelse i patientens 
eget hjem. 

En tilsvarende positiv ud-
vikling i patientinformation 
er i gang inden for flere andre 
øjenlidelser, specielt diabetisk 
øjensygdom og den aldersre-
laterede makuladegeneration 
(AMD) med materiale til 
patienter og oftalmologer 
fra medicinalfirmaer. Også 
Øjenforeningen VÆRN OM 
SYNET har via TV annoncer 
gennemført oplysningskam-
pagner til offentligheden om 
AMD.

Information til patienterne 
har således fået en større 
betydning. Den teknologiske 
udvikling har både effektivi-
seret og nuanceret informati-
onsformidlingen til patienter-
ne, som herved får en større 
forståelse for egen sygdom 
og behandingstilbud. Den 
udvikling er sket løbende, og 
i takt med det større udbud 
af information har kravet til 
øjenlægens indsats også æn-
dret sig. Vort succeskriterium 
må være, at patienten både 
er velbehandlet og gennem 
information er velorienteret 
om sin sygdom. 
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 D
et er et velkendt pro-
blem, at livskvaliteten 
forringes, når synet 
svigter pga. øjensyg-
dom. Med aftagende 

syn vil forskellige daglige gøremål, 
herunder ADL (almindelige daglig 
levevis) og mobility (at kunne fær-
des selvstændigt som blind eller 
stærkt svagsynet) blive sværere at 
udføre end tidligere. Herudover 
viser forskning, at der er en direkte 
sammenhæng mellem faldulykker 
og dårligt syn blandt ældre men-
nesker. Studier har vist, at faldrisi-
koen stiger lineært med graden af 
visustabet samt, at risikoen for en 
faldulykke fordobles, når visus er 
nedsat. 

Et dårligt syn kan, udover at øge 
risikoen for faldulykker, medføre 
store psykosociale problemer, og 
patienten vil i visse situationer have 
sværere ved at kunne udføre almin-
delige daglige gøremål end tidligere. 
Det er derfor væsentligt, at patien-
ten, foruden at være oftalmologisk/
medicinsk velbehandlet, også er 
refraktivt udredt. 

Med baggrund i 2888 henviste 
patienter til Synscentralen i Vor-
dingborg har det været muligt retro-
spektivt at undersøge, hvor stor en 
procentdel af øjenpatienterne, der 
kunne opnå visusforbedring med 
ny brillekorrektion. Diagnoserne 
hos de henviste patienter fordelte 
sig på 47 forskellige diagnoser. 
De fire hyppigste diagnoser var 
aldersbetinget makula degeneration 
(AMD), der udgjorde 63%, efterfulgt 
af diabetisk retinopati (8%), glau-
kom (6%) og katarakt (4%). Alle pa-

tienter var diagnosticeret som enten 
socialt blinde eller svagsynede.

Undersøgelsesmetode
Samtlige patienter blev refrak-
tioneret objektivt og subjektivt af 
Synscentralens optiker i perioden 
1997 til 2009. Den objektive re-
fraktion blev udmålt ved skiascopi 
og den subjektive refraktion ved 
hjælp af prøvebrille, prøveglas og 
Jacksons håndholdte krydscylin-
der. Visus blev udmålt på logMAR 
ETDRS 4 meters visustavle med 
baggrundsbelysning. Visus med 
habituel korrektion blev noteret og 
sammenlignet med visus med bedst 
opnåelige korrektion.  

Resultat
Undersøgelsen viste, at en tredjedel 
af de patienter, der deltog i stu-
diet, fik en signifikant forbedring 
af visus med ny brillekorrektion 
(p=0,0001 udregnet med McNe-
mar). Heraf kunne 18,5% med 
svagsynethed og 3,5% med social 
blindhed hæves til normalsynsom-
rådet. 

Den objektive refraktion 
Refraktion, der er et subspeciale i 
den oftalmologiske disciplin, kræ-
ver uddannelse og erfaring og 
udføres af øjenlæge og optiker. At 
kunne udmåle en god brillekorrek-
tion forudsætter, at undersøgeren er 
i stand til at kombinere patientens 
synsklage med andre parametre 
som resultatet af spaltelampeunder-
søgelsen, keratometeret, patientens 
mentale kapacitet m.m. Refrakti-
onsundersøgelse er ofte kompleks, 

hvis patienten har en høj alder 
og er svagsynet. Her kræves ofte 
ekstra god tid til undersøgelsen, da 
disse patienter ofte har en længere 
reaktionstid end øjenraske, yngre 
mennesker.    

Mange ældre mennesker, med 
eller uden øjensygdom, kan til tider 
have svært ved at medvirke opti-
malt ved den subjektive refraktion. 
Det kan være svært for patienten at 
skelne mellem de forskellige linser, 
der hurtigt og konstant udskiftes 
foran øjnene, samtidig med at man 
skal svare på, om glassene gør synet 
bedre eller dårligere. Forudsætnin-
gen for en god refraktionsundersø-
gelse er derfor, at der foretages en 
god objektiv refraktionsudmåling, 
så måleresultatet ligger så tæt på 
øjets reelle synsfejl som muligt. En 
rutineret øjenlæge eller optiker kan 
ved hjælp af et retinoskop udmåle 
patientens synsfejl med en kvart 
dioptris nøjagtighed og med maksi-
malt 10 graders afvigelse i astigma-
tismens akseretning.

I dag foretages de fleste objektive 
refraktioner ved hjælp af en auto-
refraktor. Det er min erfaring, at så 
længe patienten er øjenrask og kan 
kooperere, kan en autorefraktor 
være et udmærket alternativ til reti-
noscopi/sciascopi. Men ved uklare 
øjenmedier, excentrisk fiksation, 
nystagmus eller ved dårlig koope-
ration, vil en autorefraktor ikke 
kunne måle præcist nok. Dette kan 
måske være forklaringen på, hvorfor 
omkring en tredjedel af patienterne, 
der deltog i denne undersøgelse, 
kunne opnå visusforbedring med 
ny brillekorrektion udmålt vha. 
retinoscopi/sciascopi. 

Skiascopi er et håndværk, som 
man kun bliver god til ved at prak-
tisere det hver dag. Når man har 
fået rutinen, tager undersøgelsen 
ikke længere tid, end hvad det tager 
at udføre en autorefraktormåling. 
Ved skiascopi får man foruden et 
overblik over patientens synsfejl, 
også et godt indtryk af de brydende 
mediers transparens. 

AMD versus katarakt
Hos AMD-patienterne, der var hyp-
pigst repræsenteret i undersøgelsen, 

Den vigtige refraktion 
i socialoftalmologien

Af Henrik Holton, optiker, F.A.A.O.
Synscentralen i Vordingborg
Schh@Vordingborg.dk



var der procentmæssigt færre, der kunne opnå visusforbed-
ring i forhold til de øvrige diagnoser. AMD patienter er ofte 
af den opfattelse, at deres syn ikke kan forbedres med briller, 
men den aktuelle opgørelse viste, at 13,5% af patienterne i 
svagsynsgruppen kunne løftes til normalsynsområdet (visus 
≥ 6/15) med optimal korrektion. AMD kan ikke helbredes, 
og en patient, der opnår en visusforbedring med briller, vil 
naturligvis over en periode få yderligere forværringer af synet, 
men så længe synet kan optimeres med brille, bør dette gøres. 

Til sammenligning kunne 26% af svagsynspatienterne, der 
var henvist med katarakt, hæves til normalsynsområdet med 
ny brillekorrektion. Dette er interessant, idet en undersøgelse 
har vist, at der var færre faldulykker blandt kataraktpatienter 
efter kataraktoperation. Da der kan være lang ventetid på en 
kataraktoperation, vil en patient, hvor visus kan forbedres 
med korrektion i perioden frem til operationen, derfor få nytte 
af ny brille. En brille med individuelt korrigerede glas kan i 
dag anskaffes for få hundrede kroner.

Det skal afslutningsvis noteres, at et godt syn ikke kun kan 
defineres ud fra hvor god scoring, der kan opnås på visustav-
len. Nedsat kontrastsensibilitet, farvesyn, adaptationsevne, 
metamorfopsi og synsfeltsdefekter er symptomer, der ofte 
følger med øjensygdom, og flere af disse symptomer kan ikke 
afhjælpes med briller.
Referencer: www.oftalmolog.com

Diagram 1. Patienterne, der var kategoriseret som svagsynede, opnåede 
langt hyppigere synsforbedring til normalsynsområdet end de patienter, 
der var kategoriseret som socialt blinde. Søjlediagrammet viser, at ca. 25% 
af svagsynspatienterne med hhv. katarakt, glaukom og diabetisk retinopati 
kunne hæves til normalsynsområdet, dvs. visus ≥ 6/15 med ny brillekor-
rektion. Hos AMD patienterne kunne 13,5% løftes til normalsynsområdet. 
Antal patienter: Katarakt 89, glaukom 124, diabetisk retinopati 151, AMD 
991. 

Diagram 2. 18,5% af patienterne med svagsyn og 3,5% med social blindhed 
kunne efter fornyet brillekorrektion hæves til normalsynsområdet. 
Søjlediagrammet viser de visusforbedringer, der kunne opnås med optimal 
korrektion. Eksempel: Søjlen med 6/12 viser, at ca. 46% af gruppen kunne 
opnå 6/12 med ny korrektion.
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IT-teknologien er kommet langt, 
siden de første pionerer lagde kursen 
for fremtidens øjenlægeklinikker til-
bage i 80-erne (1). Vi står i dag med 
nogle unikke teknologiske værktøjer 
og muligheder sammenlignet med 
disse kollegers første vigtige og ba-
nebrydende skridt.  

Vi skal her berette om vore erfa-
ringer med opkobling af instrumen-
ter (interfacing) til vort lægejournal- 
program, – da det er vor erfaring, 
at mange kolleger i praksis og på 
sygehusafdelingerne endnu ikke har 
taget IT-teknologiens mange mulig-
heder i brug til fulde.     

Udgangspunktet var etablering 
af en øjenlægepraksis i en forstads-
praksis i Bergen i 2001, hvor vi sam-
men med kollega Tore Nitter fik stil-
let et ikke-specialiceret lægeprogram 
(”Infodoc”) til disposition. – Vi satte 
os det mål, at programmet måtte 
tilpasses, så de øjeninstrumenter, 
der havde indbygget mulighed for 
interfacing kunne 1) kobles til jour-
nalprogrammet og 2) automatisere 
og kvalitetssikre journalføringen af 
instrumentdata bedst muligt.  

  Vi har i dag seks instrumenter 
koblet op, hvoraf de fem i reglen 
betjenes af sekretæren i et forunder-
søgelseslokale.  IT-delen af et typisk 
patientforløb beskrives her:

Om interfacing  
IT-teknologien i oftalmologiens tjeneste

Af Knud Erik Alsbirk 
Sotra Øyeklinikk, Bergen, Norge.

Karin Wiese-Haugland.
Sotra Øyeklinikk, Bergen, Norge.

 
A. Forundersøgelse hos lægesekretæ-
ren:    
1. Lufttonometri.
2. Autorefraktor/ keratometermåling 

med håndholdt autorefraktor - 
denne er valgt, da den egner sig 
til alle aldersgrupper, incl. små-
børn og kørestolspatienter mm.

3. Brillemåling.
4. Perimetri.
5.   Digital fundusfotografering (non-

myd) – dette gøres i reglen efter 
lægekonsultationen. 

Alle data indlægges af lægesekre-
tæren med få tastetryk automatisk 
på relevant plads i patientens – usig-
nerede, redigerbare – elektroniske 
journal. 

B. Hos øjenlægen: 
1.  Lægen kalder den usignerede 

journal frem på skærmen. 
2.  Autorefraktordata sendes 

med få tastetryk fra journa-
len direkte til- og indstiller                                                     
automatisk autoforoptoren.

3.  Lægen gør med disse basis-
 indstillinger i autoforoptoren en-

kelt og hurtigt subjektiv refrak-
tion af patienten. 

4.  Resultaterne, incl. opnået visus, 
føres digitalt til journalen i epi-
kriseklar tekst.

Enkelte funktioner (options) skal 
kommenteres nærmere:
1.  Tonometri:  – Lufttonometri 

måles hos alle patienter > 30 år 
rutinemæssigt som screening. 
Værdierne bliver dobbeltchecket 
med applanationstonometri hos 
glaukompatienter og ved øvrige 
overraskende fund.

2.  Autorefraktor/ keratometrimålinger: 
Måles efter behov. K-mål sendes 
ved forundersøgelser til katarakt-
operationer direkte ind i journa-
len til brug ved linseberegninger. 

Forundersøgelse ved lægesekretær, som måler lufttonometri, tager digitale fundusfotos,  gør 
autorefraktor/ keratometri, - perimetri og - brillemåling. Alle apparater er interfacet med 
den aktuelle patientjournal.  Refraktion, brillemåling og tonometridata overføres direkte som 
epikriseklar tekst.

Erfaringer og kvalitets-
udvikling med interaktiv 
øjenklinik. 



3.  Brillemålinger: Måles ved behov. 
– Sekretæren skal blot tilføje i 
journalen, om den  (i givet fald) 
målte og overførte addition er 
progressiv eller bifokal!

4.  Perimetri overført til skærmen er 
særlig værdifuld, – i vor klinik 
det bedste, vi har investeret i! Via 
det tyske perimetriprogram Pe-
ridata (link: http://www.peridata.
org) overføres alle perimetrier 
til patientens journal – og bliver 
statistisk bearbejdet ved hjælp af 
Peridatas brugervenlige regres-
sionsanalyseprogram med meget 
fin grafik og statistisk dokumen-
tation. – Også tidligere perime-

trier fra apparatets database kan 
overføres (via: transfer data) til 
patientjournalen. – Da tiden er 
en meget vigtig dimension for 
glaukompatienterne, er en sådan 
dokumentation og fortløbende 
regressionsanalyse vigtig for både 
lægens vurdering og for patien-
tens compliance. – Papirudprint-
ning gøres kun ved behov.

5.  Fundusfotografering: Dette benyt-
tes hos os, når der er tale om po-
sitive fund (eks: glaukompapiller/  
diabetisk retinopati/ AMD/ su-
spekte tumores /  karanomalier/ 
karocclusioner / etc.). 

 

Fig 1.  Eksempel på interaktiv journal.
- Gul markering: journaldata (overvejende refraktive -) lagt automatisk ind med den beskrevne 
interaktive teknologi.
- Øvrige tekst er overvejende lagt ind med modificerede makroer fra frasebibliotek, hvilket reducerer 
skrivetiden til få minutter pr. journal.

Refraktive data overføres fra journalen via interfacingen til autoforoptoren, der gøres subjektiv refraktion 
og resultatet - incl visus med korrektionen – tilbageføres elektronisk til journalen i epikriseklar tekst. 



oftalm
olog 24

D
ecem

b
er 20

0
9

Enkelte tips ved opbygningen:
1.  Apparaterne må kunne forbindes 

digitalt – interfaces – med datapro-
grammet. – Instrumentleverandø-
rer forventes at kunne hjælpe med 
dette.

2.  IT-firmaet bag det elektroniske 
journalprogram må foretage tilpas-
ningerne til programmet, bedst, så 
data bliver lagt direkte i journalen 
som redigerbar, forståelig epikrise-
klar tekst.

3.  IT-firmaet bør have detailviden om 
klinikkens indretning og tilgang 
til klinikkens server via fjernop-
kobling. – Dermed kan de sidste 
tilpasninger finjusteres fra firmaets 
hjemadresse. – Således spares både 
tid og penge, opkoblingerne bliver 
billigere og slutresultatet bedre. 
(Fjernopkoblingens muligheder 
kan selvsagt også med stor fordel 
udnyttes af lægen).

Hvad er opnået med interfacingen? 
Det er naturligvis en både tidsmæssig 
– og økonomisk betydelig engangs-
investering at få et sådant interaktivt 
digitaliseret journalsystem etableret 
og tilpasset. Belønningen kommer dog 
igen mange gange hver dag, – ja fak-
tisk ved hvert eneste patientbesøg: 
1. Papirfri klinik: – Da alle data er 

digitaliserede, er klinikken i prin-
cippet papirfri, og de uerstattelige 
journaldata kan hver dag kopieres 
til et backup-medium, f.eks et 
USB-memorystik eller en skriv/
sletbar DVD. – Langt de fleste 
epikriser sendes elektronisk til 
primærlæger, ligesom epikriser 
fra øjenafdelingen modtages elek-
tronisk og lægges ind i patientens 
journal.  

2. Miljø-og arkivpladsbesparelser som 
følge heraf er indlysende fordele!

3. Kvalitetssikring af data: I og med 
at alle målinger overføres fra in-
strumenterne til epikriseteksten 
direkte, undgås tastefejl fra såvel 
sekretær som fra lægen.

4. Aflastning: Både sekretær og  læge 
aflastes ved, at IT-teknologien 
udnyttes maximalt, – og kræf-
terne kan benyttes til det, de bør: 
Opmærksomheden rettet imod 
patienten og de problemer han/ 
hun kommer for i klinikken.

5. Arbejdsdeling: Lægen kan overlade 
rutinemålinger til sekretæren og 
koncentrere sig maximalt om de 
lægelige aspekter ved konsultatio-
nen. Lægesekretærerne udfører et 
meningsfuldt og vigtigt arbejde.

6. Bedre tid til hver patient. Kan benyt-
tes til det vigtigste: At informere 
patienten og pårørende om fund 
og behandlingsplan.

7. Bedre opfølgning, pædagogisk og 
motiverende for patienten (øget 
compliance): Patienterne værd-
sætter og føler sig trygge ved, at 
klinikken er apparaturmæssigt 
up to date! – Eks: Når man på en 
højopløsningsskærm direkte foran 
patienten viser udviklingen i et 
perimetriforløb – forstår glaukom-
patienten, hvorfor det er så vigtigt 
at fortsætte med kontroller og 
behandling. – Mange bliver bero-
liget af enkelt og direkte visuelt at 
få demonstreret, at lægen har fuld 
kontrol med sygdommen. – Tilsva-
rende: Når man på en skærm viser 
glaukom – eller diabetespatien-
terne deres egne fundusfotos fra 
samme dag – evt. sammenlignet 
med tidligere fotos, får de samme 
motiverende oplevelse.      

8. IT- lægeprogrammers øvrige kendte 
fordele (bookingsystem/sygesik-
ringsregnskab/ elektronisk epikri-
seudveksling samme dag/mulig-
hed for ad hoc patientstatistisk/  
diagnosesøgning etc.) skal blot 
nævnes i parentes for fuldstændig-
hedens skyld. 

 

Fremtidsperspektiver 
Fremtiden og teknologien åbner 
selvsagt for yderligere forbedringer af 
den interaktive elektroniske journal: 
Opkobling af flere moderne digitale 
instrumenter til patientjournalen 
(eks: OCT-/Heidelberg-analyser/etc.). 

Tale-/skrive- konverteringspro-
grammer, som fører et diktat direkte 
ind som tekst i journalen er under 
udvikling og allerede tilgængelige på 
markedet (eks. Max Manus). 

Den største gevinst ved den interak-
tive digitale øjenklinik er imidlertid 
ved hver eneste patient, som sidder 
i konsultationslokalet, at opleve, at 
den maximale opmærksomhed kan 
rettes imod patienten frem for imod et 
tastatur og en skærm med overflødig 
indtastning (eller diktering) af en 
forfærdelig masse tal/data i løbet af 
dagen – med tilsvarende risiko for 
dikter- og tastefejl.

Det var meget tankevækkende at 
genlæse H. J. Jensens (1) erfaringer 
fra en meget tung hverdag som 
øjenlæge i Århus i 70-erne med seks 
patienter i timen! Vi kunne have undt 
ham selv at have oplevet den lettelse 
og kvalitetsforbedring, som bl.a. hans 
egen IT-pionerindsats har åbnet op 
for. – Netop det alt for travle og stres-
sende liv som praktiserende øjenlæge 
i Danmark gjorde hans liv alt for kort 
– og gav ikke mindst os, hans kol-
leger stof til eftertanke... 

Referencer: www.oftalmolog.com 
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Referencer:
1. Datamaskinen i den fremtidige 
øyelegepraksis. Norsk Oftalmologisk 
Forening, særtryk 1987. (H. J. Jen-
sen: Computer i øjenlægepraksis, - 
13 års erfaring; J Brodwall: Datama-
skinen i fremtidig øyelegepraksis ; T 
Disen: Datamaskin i øyelegepraksis).

Knud Erik Alsbirk og Karin Wiese-
Haugland

alsbirk@dadlnet.dk
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 O
mtrent samtidig som 
denne boken ble utgitt 
våren 2007, uttalte Ge-
orge Spaeth følgende i 
et intervju med Euroti-

mes: ”In my office 50% of patients 
who present with angle-closure glau-
coma have been seen by an ophthal-
mologist within the previous year. 
That really should be grounds for 
suing the entire profession of opht-
halmology. Half the patients with a 
preventable disease were missed at 
the time of the examination when all 
it takes is gonioscopy and iridotomy 
to prevent progression”. 
Sterke ord fra en glaukomnestor. Per-
sonlig tror jeg at det samme gjelder 
for de fleste vestlige land, dessverre 
foreligger en ikke ubetydelig ”kollek-
tiv neglekt”, samt et ”sort hull” i vår 
faglige kompetanse på dette området.

Det siste hundreåret har vært 
preget av store nyvinninger på medi-
kamentell og kirurgisk behandling 
av øyesykdommer. Uendelig mange 
studier har vært publisert, svært få 
om vinkelblokk. Altfor ofte har nye 
tanker blitt motarbeidet av det eta-
blerte fagmiljøet.  

Poul Helge Alsbirk skapte sjokk-
bølger i fagmiljøet da han – med 
Viggo Clemmesen som den erfarne 
mentor - dokumenterte den ekstremt 
høye vinkelblokkprevalensen blant 
eskimoene i Grønland (mens han 
fortsatt var distriktslege!). Steven 
Drance dro straks til arktisk Canada 
for å undersøke inuittene der, og 
fant lignende prevalenstall. Senere 

Ny lærebok om vinkelblokk og 
vinkelblokkglaukom

har man blitt klar over at det er den 
mongolske rase og kineserne som er 
overrepresenterte. I dag vet vi at det 
er minst like mange pasienter med 
vinkelblokkglaukom som simpleks-
glaukom i verden. Nyere studier 
tyder på at prevalensen i den vest-
lige verden er betydelig høyere enn 
tidligere antatt, sannsynligvis rundt 
0.5% > 40 år. Ritch & Wilensky 
(Am.J.Ophthalmol., 1993, 115, 338-
346) og Bonomi (Ophhthalmology, 
2000, 107, 998-1003)

Altfor lenge har den generelle 
holdningen i fagmiljøet vært at det 
”akutte glaukomet” diagnostiserer 
seg selv, og at man derfor ikke behø-
ver oppsporing og inndeling av syk-
dommen. I dag vet vi at sykdommen 
oftest forløper asymptomatisk, såkalt 
”creeping angle closure” er langt 
vanligere, det er disse pasientene 
som må oppspores, diagnostiseres og 
behandles adekvat. 

Denne boken krever ingen lang 
omtale; den er didaktisk meget god. 
Den gir en god innføring i diagnos-

tiske metoder. Forkammerdybdemål 
og indentasjonsgonioskopi vektleg-
ges som de viktigste diagnostiske 
hjelpemidler. Provokasjonstester 
vektlegges lite, kun ”dark-room test 
– prone position” nevnes som den 
beste, men selv den er positiv hos 
bare 24% av de som senere utvikler 
manifest vinkelblokkglaukom.

Boken klassifiserer vinkelblokk 
på en logisk og oversiktlig måte. 
Vinkelblokk inndeles i tre hoved-
grupper: Primært vinkelblokk med 
pupilleblokk og forkammerdybde 
 2 mm, dernest platåiris med for-
kammerdybde  2.5 mm, og til slutt 
kombinerte former, som vanligvis 
har forkammerdybde mellom 2.1 og 
2.4 mm. De tre hovedgruppene deles 
så inn i nye 6 undergrupper, slik at 
det blir mye å holde orden på, men 
øvelse gjør mester, man må ganske 
enkelt lære seg å tenke på en ny 
måte.  

Bokens innhold gir en glimrende 
veiledning i hvordan man skal klare 
å skille de forskjellige differensi-

Kopieret fra www.kuglerpublications.com

Jan Askvik, 
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seg innholdet inntil det kan gjenfortelles uten manuskript, slik at våre pasienter med 
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aldiagnosene. Nomenklaturen følger 
ISGEO mht vinkelblokk (angle closure) 
og vinkelblokkglaukom (angle closure 
glaucoma), kun sistnevnte har papille- og 
synsfeltskade. Man snakker eksempelvis 
ikke lengre om akutt glaukom, men 
akutt vinkelblokk, som uttrykk for at 
nettopp god behandling kan forhindre 
glaukomskade.

Mot slutten omtales de forskjellige be-
handlingsformer, iridotomi, iridoplastikk 
og fistulerende kirurgi. Det eneste jeg 
savner her er lensektomi med samtidig 
goniosynekiolyse, som jeg selv har utført 

i mange år, og mener er en meget god be-
handlingsmetode hos utvalgte pasienter.

Denne boken anbefales på det var-
meste, den fortjener sin plass i bokhyllen 
til samtlige oftalmologer i Norden (og 
verden for øvrig), ganske enkelt fordi 
den inneholder ny kunnskap i forhold til 
det dagens oftalmologer flest lærte under 
sin spesialistutdanning. Man bør lære 
seg innholdet inntil det kan gjenfortelles 
uten manuskript, slik at våre pasienter 
med vinkelblokk og vinkelblokkglaukom 
kan bli ivaretatt på en verdig måte i frem-
tiden. 
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 S
T dagen startede med et besøg 
fra London, idet neurologen/
neurooftalmologen Gordon 
Plant fra National Hospital for 
Neurology and Neurosurgery, 

Moorefields Eye Hospital og St.Thomas’ 
Hospital holdt en oversigtsforelæsning 
om Optic Nerve disorders. Ved hjælp af 
symptomer og objektive fund, fik han 
lavet en oversigt over hvilke sygdomme, 
der er mest almindelige i synsnerven. 
Man skal få ideen til, at det er nervus op-
ticus, der er lidende, når farveopfattelsen 
ændres, hvilket næsten er et obligatorisk 
symptom ved synsnervesygdomme. Et af 
hans hovedbudskaber var, at vi stadig har 
brug for at undersøge synsfelter, farvesyn 
og pupilreflekser til alle undersøgelser. 
Hvis vi ikke gør det, bliver cataractope-
ration til en diagnostisk test: ”Vision did 

Af Kirsten Baggesen, Øjenafdelingen, 
Århus universitetshospital, Aalborg Sygehus.

På besøg i Sverige
I serien om de nordiske øjenlægeforeningers årsmøde er vi denne gang

Svensk øjenlægeforenings årsmøde 2009 blev afholdt i Åre, i august 

måned. Årsmødet er normalt to dages konference med foredragsholdere 

og frie foredrag. Dagen før selve konferencen afholdes en ST dag, med 

specielle kurser for uddannelsessøgende øjenlæger og en efteruddannelses-

dag med korte kurser for specialister.

not improve after cataract surgery. Please 
advise the patient” stod der på en henvis-
ning fra en kollega. 

For ST lægerne fortsatte dagen med 
differentialdiagnoser ved skelen og mo-
tilitetsforstyrrelser hos børn med Peter 
Jacobsen fra Linkøbing

Samtidig bød efteruddannelseskurser-
ne på ”endokrin oftalmopati”, ”traumer, 
øjenlåg og tåreveje”, ”tromboser”, ”nyt om 
refraktiv kirurgi”, ”kirurgisk behandling 
af glaukom” og sidst, men ikke mindst 
”praktisk udførelse af OCT”. Ved hjælp af 
talrige eksempler blev deltagerne oriente-
ret om undersøgelsens værdi ved forskel-
lige sygdomme. Som afslutning på kurset 
kunne alle deltagerne få en praktisk gen-
nemgang af, hvordan OCT udføres på et 
af de syv opstillede apparater. 

Torsdag begyndte det egentlige års-
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møde med en blanding af indbudte over-
sigtsforedrag og frie foredrag. De unge 
var flot repræsenteret med SOE stipen-
diat Fredrik Ghosh, der på blændende 
vis fortalte om ”Näthinnetransplantation- 
Mot Klinisk Behandling?”. Med udgangs-
punkt i de dyreeksperimentale forsøg, 
der var lavet i mange lande, gav han sit 
bud på, hvor langt vi er kommet med 
nethindetransplantation på mennesker, 
og selvom han var optimistisk kunne, 
han heller ikke sige præcist, hvornår 
det bliver et tilbud til den almindelige 
patient. Mike Brennan forelæste om ”The 
politics of medicine” og Mats Lundström 
holdt Ilmari Rendahl forelæsning om 
Kataraktregistret - GPS för världens van-
ligsta kirurgi. Der blev afholdt et sympo-
sium om Makula diagnostik, og alt var 
krydret med frie foredrag om glaucom, 
cornea og katarakt med nogle af de sidste 
nyheder fra svensk forskning på disse 
områder. Blandt andet havde de fra Uni-
versitetssygehuset i Malmø undersøgt, 
hvor langt vi kan få hjælp af maskiner til 
at diagnosticere Glaucom, og heldigvis 
skal vi stadig bruge øjenlæger til i sidste 
ende at tolke resultaterne, men vi kan nu 
få hjælp af en ”machine Learning Clas-
sifiers, der er implementeret i en Heidel-
berg Retina Tomograf. 

Indoperation af en biosyntetisk horn-
hinde ved hornhindetransplantation 
giver i teorien nye problemer ved senere 
katarakt operation, men gruppen fra 
Linköping viste sammen med en gruppe 
fra Ontario, Canada ved hjælp af en 
videofilm, at de kirurgiske udfordringer 
kan overkommes og demonstrerede, 
hvordan det biosyntetiske materiale rea-
gerede under operationen.

Fredagen bød på gæsteforelæsning, 
hvor Gordon Plant forelæste om ”Giant 
cell arteritis”, hvorefter der igen var en 
serie af frie foredrag med blandet ind-
hold. Et af de mere spændende set med 
mine øjne var en fremlægning af erfa-
ringer med fundusfotografering med et 
panorama kamera, der giver en 130 gra-
ders afbildning af fundus. De fremviste 
billeder af høj kvalitet og med realistiske 
farvegengivelse med hele fundus i et bil-
lede. Som fremtidsmuligheder fremlagde 

de blandt andet screeningsfoto af ROP 
børn som en mulighed. Som afslutning 
havde Beatrice Peebo, Elisabet Bengts-
son-Stigmar, Gunnel Bynke og Ola Rauer 
sammensat et bredt symposium om 
Sarkoidose, med undertitlen en lektion i 
immunologi!!!. De præsenterede de for-
skellige symptomer ved Sarcoidose som 
en antigenreaktion i antigenpræsente-
rende celler i cornea, iris, corpus ciliaris, 
choreoidea og retina og påviste en øget 
CD4 aktivitet ved Sarcoidose. Samtidig 
påviste de, at en negativ angiotensin 
converting enzym (ACE) ikke udelukker 
sarcoidose, da denne test varierer med al-
der og er højere hos børn end hos voksne 
og sænkes af behandling med glucocor-
ticosteroider. Så i stedet stilles den sikre 
diagnose med en gallium- og octreotid 
scintigrafi. Når diagnosen er stillet, kan 
steroidbehandlingen suppleres med Cy-
klosporin, Metotrexat og Imurel, alt efter 
hvor alvorlige symptomerne er.

Som på alle andre konferencer var 
også vores samarbejdspartnere fra in-
dustrien til stede med stande, reklamer 
og små opgaver i pauserne. Det var som 
dansk øjenlæge specielt interessant at se 
de svenske leverandører vise produkter 
frem, vi ikke kender i Danmark. Det er 
spændende, at vi på så lille en afstand 
kan have så forskellige profiler i indu-
strien. 

Som altid fik vi en spændende ople-
velse med god mad og festlige indslag ved 
Gallamiddagen, så alt i alt kan jeg kun 
anbefale andre nordiske kolleger at besøge 
det svenske årsmøde næste år på Visby på 
Gotland den 27.-28.august 2010. 

Optomap fremviste et laserscanningsfundusfoto 
apparat, der ikke er til salg i Danmark.
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Optomap fremviste et laserscanningsfundusfoto apparat, der 
ikke er til salg i Danmark. 


