
oftalm
olog 

2
Septem

b
er  20

0
9

REDAKTION:

Danmark:
Per Nellemann Bang
Furesølund 20
DK-2830 Virum
(ansvh.)

Norge:
Helene K. Laukeland
Hjalmar Johansens vei 4
N-7020 Trondheim

Sverige:
Jack Bergen
Jämsunda
S-370 33 Tving

Island:

Finland:
Henrik Teir
Öringsgränden 10 D, Gäddvik
FIN-02170 Esbo

Redaktionens adresse:
Oftalmolog
Grafia
Vandtårnsvej 100
DK-2860 Søborg
Tlf. +45 39 69 32 30
oftalmolog@grafia.dk

Manuskripter leveres elektronisk til 
oftalmolog@grafia.dk

Distribution:
Kvartalsvis frit til medlemmer
(samtlige øjenlæger i Norden)
Andre: Årsabonnement DKK 300,-
Adresseændring bedes meddelt redaktionen.

Grafisk Produktion:
Grafia Design ApS 
Vandtårnsvej 100 · 2860 Søborg
Tlf. +45 39 69 32 30 
Fax +45 39 69 39 99 
grafia@grafia.dk

ISSN 0108-5344
© 1999 by oftalmolog
www.oftalmolog.com

Næste nummer af oftalmolog udkommer 
december 2009. 
Deadline er 10. november 2009.

Annoncer:
Lindberg
Gammel Holte Gade 42D
DK-2840 Holte
Tlf.:+45 45 80 01 18
Fax:+45 45 80 07 44

Materiale leveres elektronisk i trykklar form 
til oftalmolog@grafia.dk

Adresseændring
bedes meddelt på oftalmolog@grafia.dk

Indhold

SYNSPUNKT

Synspunkt   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    2
Farvesynsdefekter – farveblindhed   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    3
Fem års erfaring med ReSTOR   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   15
Implantater   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   18
European Board of Ophthalmology (EBO) eksamen  .  .   20
Multifokal Elektroretinografi   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
Synrehabileteringen i Skandinavien   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    25

Forside:  
En pt . med central serøs chorioretinit på venstre har 
registreret sit gulsyn og mikropsi under arbejdet som 
grafiker . Kvinden er Grafias indsats .

Charlotte Lie
Jørundsgate 4
N-7030 Trondheim

Håvard M . Arnljot
Ögonkliniken
SE 881 04 Sollefteå Sjukhus

 E
t andet sted i dette nummer af Oftalmolog beskrives EBO-eksamen af tre danske 
øjenlæger, der var med i Paris. EBO (en forkortelse af European Board of Oph-
thalmology) afholder hvert år en specialisteksamen for øjenlæger, der enten er 
færdige specialister eller forventer at blive det inden for det næste år. Deltagelse i 
den europæiske eksamen for de nordiske øjenlæger er frivillig, mens den er obli-

gatorisk national eksamen i blandt andet Schweiz, Belgien og i store dele af Frankrig.

På trods af at EBO gennem de sidste ti år har lagt et stort arbejde i at ensrette uddan-
nelsen i Europa, er der stadig en stor variation i forhold til specialisteksamen. Langt 
den største del af EU (blandt andet Finland) har mindst en obligatorisk eksamen for 
at blive specialist, mens for eksempel Danmark og Norge ikke har krav om nogen 
form for specialisteksamen. I nogle lande, for eksempel Sverige, findes der en frivillig 
national eksamen, som man kan deltage i, hvis man har lyst, men det er ikke et krav 
for at blive øjenlæge.

I praksis giver det nogle gange problemer. Som eksempel kan en uddannelses-
søgende læge fra et land med eksamen fejle til denne flere gange og derfor ikke blive 
godkendt som speciallæge i landet. Han kan derefter tage til et land uden eksamen, 
få godkendt uddannelsestiden i hjemlandet og efter cirka et år blive specialist. Med 
en specialistanerkendelse fra et EU-land i hånden kan han nu tage hjem og virke som 
øjenlæge på lige fod med de øjenlæger, der har bestået eksamen og dermed blevet 
specialister i hjemlandet.

I Danmark mener lægeforeningen ikke, vi skal indføre eksamen, da vi er voksne 
veluddannede læger, der ikke behøver kontrol for at lære noget. Alligevel arbejder 
vi både i vores nationale selskab, Dansk Oftalmologisk Selskab og i EBO på, at så 
mange som muligt tager den europæiske eksamen. Jeg mener, at den europæiske 
eksamen er en god anledning til at få en oversigt over hele pensum, så den enkelte 
øjenlæge i hvert fald en gang i sit faglige liv, har fået overblik over hele oftalmologien 
og ikke kun i sub-specialer.

Med venlig hilsen

Kirsten Baggesen
EBO repræsentant
Danmark

Skal man have en 
  eksamen for at blive      
               øjenlæge?

Kirsten Baggesen
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Farvesynsdefekter – 
farveblindhed
Øjet og Lyset 16

Vi kan skelne mellem ikke mindre end to millioner farver. Og underligt at tænke på at dette opnås 
ved at sammenligne den mængde af fotoner, der absorberes i synspigmenterne i kun tre receptorer.  

Af Per Nellemann

 V
ed de arvelige farvesynsde-
fekter rød-/grøn-blindhed 
og den sjældne blå blindhed 
er der to fungerende farve-
synsreceptorer, og de perso-

ner kan kun skelne omkring 10.000 
farver. 

I spektret kan de skelne 30 ku-
lører, hvor normale kan skelne 150.
Har man kun én receptor som ved 
den ret sjældne achromatopsi, eller 
hos normale om natten, hvor der er 
fungerende stave og ingen tappe, kan 
der kun skelnes mellem gråtoner og 
da cirka 20 toner. At tilføje et ekstra 
fotopigment eller en spektraltype er 
ikke bare en ekstra farve, men en et 
tillæg af en helt ny synsdimension.

Det har været på tale, at man i 
stedet for at tale om farveblindhed, 
hellere skulle tale om farvesynsde-
fekt (colour vision defiency), når der 
ikke er tale om blindhed. Men er far-

veblind ikke passende, når defekten 
giver sig til kende ved en svært ned-
sat eller endda ophævet evne til at 
bedømme to af farvens tre kvaliteter. 
Her taler vi om den mest almindelige 
rød-/grøn-blindhed. Kun farvens 
lyshed (tone, eng. Munsell value) 
kan bedømmes normalt, hvis man er 
’grøn-blind’, deuteranop, og ligeså for 

Kemikeren John Dalton (1766-1846) beskrev 
sit og sine brødres afvigende farvesyn. Ved 
molekylærgenetisk undersøglse af hans indtør-
rede øjne kunne man 150 år efter hans død 
finde, at han var deuteranop og ikke protanop, 
som først antaget.

Den oprindelige sydafrikanske Pelargonium 
Zonale. Dalton fandt den himmelblå om dagen 
og gulagtig i stearinlys.

Sammenligning mellem receptorantal og farvedimension.

Lysfølsomheden for deuteranope og normale 
er stort set identisk, men protanope har klart 
nedsat til ophævet lysfølsomhed i det 
langbølgede spektralområde, begyndende ved 
orange, 590 nm.
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ekstra spektrale farver findes, der 
har vi det ’andet neutralpunkt’. 

Grålinien er udgangspunktet 
for tilblivelsen af AO’s HRR (Hardy 
Rand Rittler) semikvantitative far-
veblindhedsprøve. Den grå farve 
kan ikke adskilles fra en blågrøn 
omkring 490nm og grønblå omkring 
500 nm som er første neutralpunkt 
for henholdsvis rød- og grøn-blinde. 
Ved det andet neutralpunkt er rød 
og purpur heller ikke til at skelne fra 
grå for den rød- og grøn-farveblinde. 
Ishihara har også nogle tavler, hvor 
andet neutralpunkt indgår.

Tegner vi konfusionslinier, som Max-
well foreslog, gennem alle de punk-

en rødblind, protanop, som dog ikke 
kan erkende den yderste ’røde’ del 
af det synlige spektrum. Derimod 
kan den farveblinde overhovedet 
ikke bedømme farvens kulør og 
kulørthed (eng. ’hue’ og ’colourfull-
ness’). Kulørthed og colourfullness 
skal erstatte mætning og saturation 
i farvenomenklaturen ifølge farve-
forskeren Hunt og CIE. Mætning og 
’Saturation’-betegnelsen har overlevet 
i pc-ernes grafikprogrammer og i det 
daglige sprog. 

Den farveblinde har således svære 
problemer i dagligdagen ved at ad-
skille, diskriminere selv de kraftige 
farver til mærkning og får især store 

problemer, når farverne aftager i 
kulørthed, bliver umættede i nedsat 
belysning.  

Den første videnskabelige rapport 
om farveblindhed tilskrives kemi-
keren John Dalton, atomvægtenes 
fader. Dalton beskrev i 1798 sin og 
sin brors opfattelse af spektret som 
værende bestående af kun to farver 
himmelblå og gul. En pink pelar-
gonium zonale var om dagen him-
melblå, men om aftenen i stearinlys 
var farven ændret til gul tone. 

 Tilstanden er derfor af og til kaldt 
’daltonism’ på russisk ikke mindst i 
romanske sprog. 

 En karakteristisk ting ved det di-
kromate farvesyn er Neutralpunktet. 
Når der kun er to farvereceptorer, 
vil der være et spektralområde, hvor 
de to receptorer har overlappende 
følsomhed, og det område vil ses 
neutralt, hvidt eller gråt. 

Ser vi på CIE-diagrammet, kan 
man tegne en linie gennem neutral-
punktet og det ’hvide punkt’. Denne 
linie er Grålinien, fordi alle farver på 
linien ses grå for dikromaten. Der 
hvor grålinien skærer CIE diagram-
mets nederste begrænsning, hvor de 

Lord Rayleigh og lord Kelvin i 
laden på Reyleighs stamsæde, 
Terling Place, hvor mange vigtige 
fysiske eksperimenter blev foretaget. 
Rayleigh efterfulgte senere Maxwell 
på Cavendish laboratoriet i 
Cambridge.  

Farnsworth – 15 testens farveknappper 
indtegnet i CIE diagrammet sammen med de 
pseudoisokromatiske forvekslingslinier ved 
farveblindhed.

Pseudoiso-
kromatiske 
forvekslingslinier 
ved deuteranopi.

Pseudoiso-
kromatiske 
forvekslingslinier 
ved protanopi.

På enkelte af Ishiras tavler kan man adskille 
rødblindhed fra grønblindhed. De to tal 
passer med andet neutralpunkt. Baggrunden 
ses i gråt femtal, når man er grønblind og 
gråt tretal, når man er rødblind.

Deutan oplægning af Farnsworth – 15.

Podestà var 'Marine-Generaloberartz' og 
havde 1916 konstrueret en barok transforma-
tionstest.
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Jernbaneulykken  1875 ved Lagerlunda, mellem Motala og Linköping medvirkede til, at der 
indførtes farvesynskrav i trafikken til lands, vand og luften. Holmgren, som var initiativtager, 
havde trakten som hjemstavn (hemort). Foto 'Sveriges Järnvägsmuseum' og 'Skillingsvisor'.
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ter, som for den farveblinde har sam-
me farve, får vi pseudo-isokromatiske 
farver, som danner udgangspunkt 
for de almindeligt anvendte tavler 

for farveblindhed. Det gælder både 
farvetavler og farveserietests som 
Farnsworths (15,48 og 100), Lantho-
nys og Lars Friséns Sahlgrenskas, 
hvor man skal lægge de farvede 
knapper (caps) i rækkefølge svarende 
til en farvecirkel eller og en central 
skrå oval i CIE digrammet. 

I en patologisk rækkefølge vil 
forvekslingsfarverne ligge paral-
lelt med de pseudo-isokromatiske 
forvekslingslinier. Rækkefølgen vil 
også blive savtakket, dikotom som 
testtypen kaldes, når forvekslingerne 
ligger lige over for hinanden.

Konfusionslinierne konvergerer 
mod et fælles punkt, intersection 
point eller co-punctal punktet, som 
König analyserede i detaljer for at 
kunne afgøre hvilken primærfarve, 
den dikromate manglede.  

Det er i denne sammenhæng inter-

Ved adaptiv optik og selektiv pigment-
absorption kan man se de røde og grønne (L 
/ M) tappe. Trods varierende L:M ratio er 
farvesynet ikke påvirket. (Efter Williams)

Det originale L-tap system i de dikromate pattedyr opdeles i to let adskilte tapsystemer, sensitive 
for de lange bølgelængder. Det gule spektral område bliver 'fordoblet' hos primaterne (efter 
Gouras).

Både blandt deuteranomale og protanomale er der hybride fotopigmenter, der har spektralt 
forskudte lys absorptioner.

A.  Protanop B. Deuteranop

C. Protanomal D. Deuteranomal
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essant, at den bedste screeningstest 
for rød-/grøn-farveblindhed stadig er 
Ishihara fra 1917, der er fremstillet 
helt eksperimentelt blot ud fra en 
viden om forvekslingsfarverne.

 John Strutt, alias lord Rayleigh 
fandt, at tre af hans kones fire 
brødre, inklusive Arthur Balfour, 
den senere britiske premierminister, 
ikke havde et farvesyn, som han selv. 
Hans kollega fysikeren J.J. Thomp-
son (senere lord Kelvin) havde et 
lignende farvesyn. De behøvede 
mindre lithiumrød spektral-linie-
farve til at blande med thalliumgrøn 
spektral-linie farve, når de skulle 
sammenligne en gul natriumspek-
tralliniefarve. Andre personer 
behøvede mere rødt. Selvom disse 
personer havde god farvediskrimina-
tion i det rød-grønne område, kunne 
de ikke siges at være almindeligt 
farveblinde. Denne gruppe, som 
Rayleigh havde klassificeret, blev 

hurtigt kaldt anomale trikromater 
af König. Forholdet mellem rød og 
grøn i farveblandingen kaldes stadig 
Rayleigh match, når farveblandingen 
undersøges i Nagels Anomaloskop 
eller på computeren.

Moleculær genetik
 For 20 år siden fik man kortlagt 
pigmentgenerne med den begyn-
dende moleculærgenetik. Studiet 
blev påbegyndt af Jeremy Nathans og 
hans team. Den initiale optimisme 
forsvandt hurtigt, fordi det viste sig, 
at farvesynets genetik var langt mere 
kompleks end forventet. De to L og 
M pigment gener er særlig udsat 
for uens homolog rekombination, 
som har medført den store diversitet 
svært overskuelighed, som findes i 
befolkningen i dag.

L og M genet ligger nemlig meget 
tæt på hinanden, i umiddelbar for-
længelse nederst på den lange arm 
ved Xq8. Hertil kommer at Log M 
generne er ret ens, de har 98 % iden-
tiske aminosyrer, kun 15 aminosyrer 
er forskellige. Til sammenligning 
afviger S pigmentgenet 40 % . 

Der kan derfor nemt opstå både 
intragene og intergene rekombina-
tioner med nye genopstillinger (ar-
rays), med et forskelligt antal gener 
fra forældreopstillingen. Der er altså 
ikke tale om en simpel kønsbundet 
recessiv arvelighed.

Det normale farvesyn kræver 
mindst et L, M og S pigmentgen, 
mangler en af disse bliver man som 

ventet henholdsvis protanop, deu-
teranop og tritanop.

S pigmentgenet er autosomalt be-
liggende på kromosom syv og giver 
anledning til en dominant arvelig 
tritanopi, ’blå-blindhed’ med inkom-
plet penetrans.

Så vidt så godt. L og M pigment-
genet har med sig de sidste 40-60 
millioner års udvikling af L pigment-
genet siden duplikationen af genet til 
ovennævnte uens rekombinationer 
efter primaternes adskillelse i den 
gamle og nye verdens.

Det har ført til dannelsen af hy-
bride/kimære gener, der ikke koder 
normalt opsin, men med et opsin 
med en spektral absorption midt 
imellem M og L opsin. Det er på 
denne måde partiel farveblindhed, 
anomal trikromasi opstår.

Om hybridgenet koder for et M el-
ler L klasse pigment afhænger af, om 
forældregenet deltager i kodningen af 
aminosyrer på position 277 og 285.

Blandt de deuteranomale mænd 
er der stor variation i graden af 
farvesynstab. Jo mere L pigmen-
terne ligner hinanden i spektral 
følsomhed, jo dårligere er farvesynet 
og omvendt; jo mere forskellige L 
pigmenterne er, jo bedre farvesyn. 
Det har Neitz vist, med moleculær 
genetik og HRR tavlerne. 

Protanomale defekter opstår ved 
overkrydsninger, som giver gen-
strukturer, som indeholder gener, 
der koder M pigmenter. En mand, 
som arver en genopstilling med 
mere end et M pigment kode gen, vil 
blive protanomal, hvis de indkodede 
pigmenter har forskellige spektrale 
egenskaber, men blive protanop, hvis 
de har ens spektrale egenskaber.

Selvom genotypen på L/M gen 
strukturen kan forudsige farvesynet, 
så er det ifølge Neitz ikke 100 % 
pålideligt.

Tetrakromatiske kvinder 
Kvinder, som jo har to X-kromoso-
mer, kan have gener, som koder L 
pigmenter med forskellige spektrale 
egenskaber. L pigmenter er aktuelt, 
fordi de udviser større variation end 
M pigmenter.

X-kromosom inaktiveringspro-
cessen sikrer, at de to L pigmenter 

Under meiosen kan der foregå overkrydsning af L-M generne og både intragen-og intergen 
tekombination med dannelse af hybride og defekte L_M gener. (Modificeret efter J. Neitz.)

Jeremy Nathans demonstrerer engang i 
firserne, hvordan evolutionen har gjort det 
muligt at få en grøn og rød farve til at  
blive gul. (Foto: Nathans hjemmeside.)
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kommer til udtryk i forskellige tap 
populationer, og at nogle kvinder har 
faktisk et grundlag for et tetrakroma-
tisk farvesyn.

Men er nervesystemet fleksibelt 
nok til at kunne forarbejde den eks-
tra fjerde farvedimension, der skulle 
give enkelte kvinder et usædvanligt 
godt farvesyn. De er næppe mange, 
for de to pigmentvarianter skal være 
adskilt med mindst 10-12 nm for a 
kunne aktivere de neurale læreme-
kanismer, når de skal konkurrere 
med de allerede eksisterende L eller 
M påvirkninger.

Mollon og Jordan fandt én kvinde, 
som fremtrådte som tetrakromat 
blandt 31 bærere (carriers) af farve 
synsdefekter, en gruppe som måtte 
formodes at have en høj frekvens af 
tetrakromater. 

Igennem de senere år er det blevet 
klart, at der er en kolossal variation i 
fordelingen af M og L tappe i retina. 
Teamet omkring Williams har på 
imponerende vis ved adaptiv optik 
for et par år siden kunnet vise bille-
der in vivo af tapmosaikken i retina. 

Ved adaptiv optik formindskes afvi-
gelserne fra bølgefronten. På grund 
af synspigmenternes forskellige 
spektrale lysabsorption, har S, M og 
L tappene kunnet identificeres. Man 
skulle tro, at store forskelle i antal 
M og L tappe ville medføre store 
forskelle i farvesyn. Men to personer 
havde forskellig M/L ratio. ( 1:1 og 
4:1). Uden at det havde målelig ind-
virkning på farvesynet.

Der er ikke nogen oplagt forkla-
ring på paradokset. Man kunne fore-
stille sig, at de neurale forbindelser 
er fastlagt, og at der derfor skal store 
ændringer til at ændre dem under 
normale forhold. En slags tærskel-
værdi skal overvindes, før et ændret 
signal træder i kraft. Måske som ved 
anomal trikromasi. Det må dog her 
indskydes, at man på Williams og 
Neitz’s laboratorium har kunnet æn-
dre opfattelsen af gul spektralfarve 
fra 578 nm til 3,5 nanometer under 
og over ved at lade to forsøgsperso-
ner opholde sig fire timer dagligt i 
grønne eller røde omgivelser eller 
med filterbriller. 

I tråd hermed er også et andet 
Williams paradoks, som også er 
fremkaldt ved hjælp af adaptiv optik. 
Det er lykkedes for Williams teamet 
at stimulere den enkelte tapcelle ved 
adaptiv optik og registrere hvilken 
celle, der blev stimuleret, også ved 
adaptiv optik. Man har da noget 
overraskende fundet, at der ikke var 

nogen klar sammenhæng mellem 
farven på lyset og tappens type. 

Det er kontroversielt. Naivt kunne 
man jo foreslå, at forklaringen lå i 
forud fastlagte nerveforbindelser, 
som krævede en tærskeloverskridelse 
for at blive aktiverede. Williams er 
inde på lidt af det samme og har 
tænkt på en ’undersampling’ og ’alia-
sing’. Ældre fysiologer har dog også 
kendt til kromatiske artefakter, som 
forekommer, når stimulus er meget 
lille. Holmgren har i 1884 fundet og 
senere også mange andre, at meget 

Lanthony demonstrerer, at hans 'unsaturated 
test  har et særligt potentiale i de erhvervede 
farvesynsdefekter.

Lanthony og også Frisén har lanceret en 
mindre mættet, mindre kulørt udgave af F-15. 
De blå briller er for at tilpasse glødelampelys 
til dagslys.

Prævalensen af kongenit farveblindhed

Mænd Kvinder

Overall ~8% ~0.5%

Anomal trichromasi   

Protanomali 1%< 0.01%

Deutanomali 5% 0.4%

Tritanomali sjælden sjælden

Dichromasi   

Protanopi 1% 0.01%

Deuteranopi 1.5% 0.01%

Tritanopi 0.008% 0.008%

Monochromasi   

Stav monochromasi sjælden sjælden

Tap monochromasi sjælden sjælden

Atypisk monochromasi meget sjælden meget sjælden

Der er ret store etniske forskelle i forekomsten af farveblindhed. For alle typer blandt mænd er 
der 8 % hos kaukasere, 5% hos asiater og 4 % hos afrikanere.  

Henning Rønne er kendt for 'Rønnes nasale 
spring' ved glaukom, men mest sine pato-
anatomiske studier af synsbanen. Beskrivelsen 
af det parvocellulære lag i corpus geniculatum 
laterale er hans store indsats. 
Tegning af kollegaen Gustav Østerberg.
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små monokromatiske glimt synes at fluktuere i farven, 
muligvis fordi øjenbevægelser får hvert glimt til at 
stimulere forskellige tappe 

Erhvervet farveblindhed
Erhvervet farveblindhed kan opstå som følge af syg-
domme eller forgiftninger i retina eller tilhørende ner-
vesystem. Ved de store øjensygdomme AMD, glaukom 
og diabetisk retinopati er det særlig almindeligt. 

Alle typer af farveblindhed kan ses, og i forskellig 
grad. Som en generel regel kan man se rød-/grøn- far-
veblindhed ved retinale og blå/ gul ved de neurolo-
giske sygdomme. Men hyppigt er farvesynsdefekten 
uspecifik ifølge Gouras og Birch. Köllners regel blev 
tidligere fulgt minutiøst, men de mange undtagelser 
fra reglen gjorde den svær at håndtere. Siden hen 
overhalede elektrodiagnostikken og fluorescensangio-
grafien denne krølle på diagnostikken.

Der kan være nogle enkelte gennemgående tip. Ved 
central serøs chorioretinit er der ofte initial gulsyn og 
blåblindhed.

Ved svær obstruktiv gulsot, icterus er der faktisk 
gulsyn, som beskrevet af vor Erik Krogh. Gulsynet 
forvinder når leversygdommen bedres. 

Og ved tobak-alkohol amblyopi kan ses et centro-
coecalt scotom for rødt. Henning Rønne viste, at 
tobak-alkohol amblyopien medfører en læsion i corpus 
geniculatum laterale og helt specifikt i det parvocel-
lulære lag. En tidligere taxachaufør beskrev præcist, 
at bilernes røde baglygter gennem den sidste uge var 
blevet hvide. Han sad i venteværelset nok så pænt og 
røg pibe, mens det endnu var tilladt. Alkoholforbruget 
var ikke påfaldende, men nok årsagen til at han nu 
ikke længere kørte taxa.

I Rosengrens gamle nordiske lærebog i oftalmologi kan man se, hvor-
dan Holmgren forestillede sig at dikromater så. (De rød- grøn-blinde 
ser dog oliven i enden af spektret og ikke gul som fremstillet.)
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Som rød-/grøn-farveblind ser man jorden som på højre billede. Når man ikke kan se forskel på 
klipper, ørken  og skove skal man næppe være astronaut.

Det er evolutionen – de behøver det til at shoppe

Ethambutol, som anvendes i 
tuberkulosebehandligen, er neuro-
toksisk.

Digitalis hæmmer ATP-asen og 
derfor toksisk på alle celler. Digitalis 
siges traditionelt i nogle medicinske 
lærebøgers afskrifters afskrift at give 
gulsyn, men det mest almindelige er 
et hvidligt flimmer.

Malariamidlet Klorokin og psy-
kosemidlet Thioridazine er poly-
cycliske og kan gennem bindingen 
til melaninet virke toksisk på hele 
retina og kan erkendes ved uspecifik 
farvedefekt ved affektion af macula. 

Jennifer Birch angiver, at man kan 
se protane defekter ved progressive 
tap og pigmentepiteldystrofier.

Deutane defekter ved opticus 
neurit. 

Tritane defekter ved stav og tap 
dystrofier, perifere retina læsioner, 
glaucom og autosomal dominant 
opticus atrofi.

Cerebral farveblindhed
Ved læsioner i V4, nedadtil i oc-
cipitallappen, er det beskrevet, at 
farverne var forsvundet, personer 
og objekter sås kun i sort hvid. Der 
har da oftest været en ledsagende 
hemianopsi, hvorved defekten bedre 
kunne sammenlignes. Neurofysio-
logen Semir Zeki har gjort rede for 
symptomet, og hvorfor det så sent 
er blevet alment kendt. Zeki nævner 
også som et kuriosum, at man ved 
svære carbonmonoxid forgiftninger 
kan se kortikal blindhed i V1, men 
bevaret farvesyn fra bevaret V4 på 
grund af farvecentrets formentlige 
lavere stofskifte.

Hos neurologen Oliver Sachs 
kan man læse om og se billeder af 

en kunstmaler, som blev ramt af en 
læsion i V4.

Læsionen er ikke særlig alminde-
lig, vel nok fordi cirkulationsforstyr-
relser udgående fra a. Basilaris’ grene 
også kan medindrage blodforsynin-
gen til hjernestammen, og dermed 
ofte kan være fatale. 

     
Behandling af arvelig farveblindhed
Der er i øjeblikket ingen behand-
lingsmulighed for de arvelige former. 
Man har forsøgt og forøger stadig at 
lancere et filterglas, f.eks. den røde 
X-chrome-lens og andre, som skulle 
bevirke, at man bedre var i stand til 
at klare Ishihara og andre farvesyns-
prøver. Med det røde filter for det 
ene øje bliver der en lyshedsforskel, 
som bevirker, at det grønne bliver 
mørkere, således at man måske kan 
se forskel på rød og grøn ved at be-
dømme lysheden. Men ved at skære 
noget af spektret får man naturligvis 
ikke spektret udvidet med forbedret 
farvesyn til følge.

Genterapi. Derimod er der håb i 
fremtiden om at kunne implantere 
den manglende gensekvens. Det 

Kopier af Nathans lysbilledforedrag om at gøre 
dikromate mus trikromate.

er for nylig lykkedes Nathans og 
medarbejdere på Howard Hughes 
laboratorium under MIT i Boston at 
implantere et M gen på mus, som 
jo har den almindelige pattedyrs 
konstitution S og L pigmentgener.  
I farvetræningsforsøg, kunne det 
godtgøres, at det også var lykkedes at 
få musene til at adskille flere farver. 
Musenes nerveapparat kunne således 
også reagere på den nye påvirkning. 
Vi må håbe, at mus og mænd ikke er 
så forskellige, som vi tror.
Referencer: www.oftalmolog.com 

Chromatic discrimination by
female mice heterozygous for the 
human L pigment

Mutually exclusive expression
of L and M pigment genes in a
transgenic mouse

A three-way forced choice test
of color vision for mice
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 I  
løpet av de siste dekadene har en 
rekke diffraktive, multifokale og ak-
komodative IOL blitt introdusert for 
kirurgisk å kunne redusere eller eli-
minere behovet for synshjelpemid-

ler på nært hold. De fleste linsene har 
hatt for mange bivirkninger i forhold 
til heller beskjeden gevinst, bl.a. har 
lesesynet ikke vært godt nok. 

Vi har nå fått 3. og 4. generasjons 
diffraktive IOL på markedet. Med 
disse har nærvisuskvaliteten økt og 
bivirkningsfrekvensen blitt redu-
sert, og vi ser at disse linsene øker 
markedsandeler, samtidig som of-
talmologer opplever et krav fra både 
kataraktpasienter kandidater for 
refraktiv kirurgi om å få implantert 
en slik ”superlinse”.

Oftalmolog har bedt meg om å 
meddele mine erfaringer med den 
diffraktive, apodizerte bifokale 
AcrySof-linsen Restor, ettersom jeg 
er blant de som har mest erfaring 
med denne linsen i Skandinavia.  
Jeg har ikke erfaring med andre 
diffraktive- eller akkomodative in-
traokulærlinser, har heller ikke gjen-
nomført systematiske vitenskapelige 
studier, men har bred erfaring med 

Fem års erfaring med ReSTOR

linsen etter flere hundre implanta-
sjoner og personlig oppfølging av de 
fleste pasientene.

I forkant av AAO møtet i 2003 
deltok jeg som eneste skandinav på 
Alcons første Restor sertifiserings-
kurs. Resultatene som utprøverne 
Kerry Solomon m.fl. presenterte, 
overbeviste meg om at dette var en 
god linse for utvalgte pasienter med 
ønske om størst mulig grad av brille-
frihet etter kataraktoperasjon. Jeg ble 
ikke minst imponert over hvor lett 
pasientene kunne lese tekst flytende 
under gode lysforhold.

Hjemme i Norge tok det ikke lang 
tid å finne aktuelle kandidater, og 
min første pasient var den ”perfekte” 
kandidat; en 50 år gammel hyperme-
trop kvinne med symptomgivende 
katarakt, som arbeidet som selger i 
en møbelforretning, og som hadde et  
meget sterkt ønske om brillefrihet. 
Etter operasjonene utviste hun en 
utrolig tilfredshet og takknemlighet, 
som inspirerte meg til å fortsette å 
bruke linsen. Hun er nok fortsatt 
en av mine mest fornøyde pasienter 
med god ukorrigert synsfunksjon 
både på avstand og nær uten plag-

somme bivirkninger. Hun har vært 
en levende Restor-reklame gjennom 
fem år. Bl.a. har jeg operert flere av 
hennes slektninger og venner med 
Restor. For kort tid siden opererte 
jeg hennes søster for katarakt. Før 
operasjonen hadde hun en ting helt 
klart for seg; hun skulle ha den 
samme linsen som søsteren hadde 
fått implantert.

I dag utgjør Restor 10-15% av 
mine linseimplantasjoner, og resulta-
tene er jevnt over gode. Pasientselek-
sjon er viktig, men ikke uproblema-
tisk, ettersom det alltid vil være noen 
pasienter som ikke blir fornøyde 
med resultatet pga sjenerende bivirk-
ninger. Det er ikke mulig å plukke ut 
disse pasienter på forhånd fordi man 
ikke kan måle neuroadaptasjonsev-
nen. Derfor bør man være forberedt 
på at det kreves linseutskifting hos 
enkeltpasienter pga ”uholdbare” 
bivirkninger relatert til halos eller 
glare. Selv har jeg eksplantert ca 1% 
av mine implanterte Restor, som har 
blitt erstattet av monofokal, asfærisk 
PCL. To ganger har det vært tilstrek-
kelig å utføre linseutskifting i det do-
minante øyet, det alene har redusert 

Af Dr. Askvik, Bergen Øyelegesenter, Norge

Presbyopes sterke ønske om å se 
klart på alle avstander er ikke av 
ny dato. I tidligere tider eksisterte 
en rekke treningsprogrammer, 
kosttilskudd og medikamenter 
som skulle forsinke eller helbrede 
denne ubehagelige tilstanden. 
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bivirkningene til et akseptabelt nivå, 
samtidig som noe lesesyn beholdes.

Store skotoptiske pupiller synes å 
øke bivirkningsfrekvensen. Samtidig 
kreves godt lys for å kunne nyttig-
gjøre nærfokus best.

Implantasjon av Restor krever 
”perfekt” kirurgi for å kunne oppnå 
god ukorrigert synsfunksjon; minst 
mulig temporalt hovedsnitt for å 
oppnå lavest mulig astigmatisme-
påvirkning, 5 mm. kapsulorhexis 
innenfor linseoptikken, god opp-
renskning av kortikale masser, og 
god sentrering av linsen i bagen. 
Det er ikke akseptabelt med post-
operativ astigmatisme > 0.5-0.75 D 
eller tilsvarende sfærisk ammetropi 
som krever brillebruk. Derfor bør 
IOL-master med siste versjon av bl.a. 
Haigis –formel benyttes. 

Brillekrevende korneal astigma-
tisme er en relativ kontraindikasjon, 
men kan elimineres eller reduseres 
med LRI (Limbal Relaxing Incis-
ions). Da bør man imidlertid kjenne 
sine personlige resultater og no-

mogrammer, og ha en excimerlaser 
tilgjengelig for å kunne eliminere 
utilfredsstillende restastigmatisme. 
Jeg utfører LRI ved ca. 20% av mine 
Restorpasienter og oppnår aksep-
tabelt resultat hos de aller fleste. 
Ca. 5% av pasientene trenger en 
excimerlaserablasjon som en ”final 
touch” for å oppnå tilfredsstillende 
ukorrigert syn, som oftest pga restas-
tigmatisme. 

Man må forvente høyre andel 
YAG-laser-kapsulotomi etter Restor-
implantasjon enn ved vanlig kata-
raktoperasjon. For det første vil Re-
stor-gruppen ha en lavere gjennom-
snittsalder, som i seg selv medfører 
økende etterstærsfrekvens. Dessuten 
er den apodizerte, diffraktive optik-
ken mer sårbar for uregelmessigheter 
i bakre kapsel, selv åpning av en 
tilnærmet klar bakre kapsel kan gi 
subjektiv synsforbedring, selv ved 
visus > 1.0.

Siden 2003 har linsen blitt mo-
difisert flere ganger fra først sfærisk 
SA60D3, til SN60D3 med gulfilter 

for teoretisk makulabeskyttelse, 
dernest gul asfærisk SN6AD3, og 
senest gul asfærisk SN6AD1, som 
har flyttet nærfokus noen cm. lengre 
ut. Særlig asfærisitet og mer behage-
lig leseavstand har vært en betydelig 
forbedring, spesielt har SN6AD1 
gitt klarere mellomavstandssyn og 
derved mindre behov for briller ved 
arbeid foran PC-skjerm.

Likevel er det ikke problemfritt å 
implantere diffraktive linser. Noen 
pasienter opplever ubehagelige bi-
virkninger som glare og halos. De 
fleste pasienten beskrive slike plager 
umiddelbart postoperativt, og senere 
i enkeltsituasjoner, men synes ikke 
at det spiller noen rolle. Ca 15%  
klager over disse bivirkningene. 10% 
beskriver moderate plager som er til 
å leve med, mens 5% føler at bivirk-
ningene er meget sjenerende og til 
dels svært ubehagelige. Bare en av 
disse fem velger likevel å skifte linse, 
når man blir informert om at man 
da gir fra seg det gode lesesynet. Da 
velger de heller bort eksempelvis 
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bilkjøring i mørket. Ca. 90% av pa-
sientene svarer ja på spørsmål om de 
ville anbefale denne linsen til en nær 
venn eller slektning.

Jeg skal ikke legge skjul på at de 
få misfornøyde pasientene har krevd 
uendelig mange til dels ubehagelige 
konsultasjonstimer, og to pasienter 
har vurdert søksmål mot meg for 
”dårlig” behandling; angivelig man-
gelfull informasjon om de meget 
ubehagelige bivirkningene.

Det regnes fortsatt som kon-
traindisert å implantere diffraktive 
linser hos yrkessjåfører. Selv har 
jeg operert fem yrkessjåfører, to 
trailersjåfører og tre drosjesjåfører. 
De hadde alle redusert synsfunksjon 
relatert til katarakt, og de hadde alle 
kjennskap til denne ”superlinsen” 
via kjente, og de ønsket sterkt å få 
denne linsen implantert i stedet for 
monofokal linse. Alle fem opplevde 
betydelig synsforbedring postopera-
tivt uten nevneverdige bivirkninger. 
Til dags dato har de til sammen kjørt 
skadefritt hundretusenvis av kilo-
meter på kryss og tvers av Europa til 
alle døgnets tider, de uttrykker alle 
stor grad av tilfredshet og anbefaler 
linsen til andre yrkessjåfører. Dif-
fraktive IOL kan altså være en god 
løsning også for yrkessjåfører, men 
man må her være forberedt på mu-
ligheten for post.op. linseutskifting 
pga plagsomme bivirkninger som 
gjør yrkeskarieren vanskelig. Grun-
dig informasjon er selvsagt meget 
viktig for alle, men spesielt viktig for 
denne – og lignende grupper.

Spesielt det siste året har jeg 

merket en økende pågang fra pres-
byope pasienter, som er tilnærmet 
emmetrope, som ønsker operasjon 
for å slippe lesebriller. Det fraråder 
jeg sterkt, da skal man i det minste 
ha tenkt grundig gjennom situasjo-
nen, og være velinformert om den 
relativt høye bivirknings frekvensen 
(15%). Jeg pleier å si at linsene stadig 
videreutvikles og forbedres, og at vi 
kanskje allerede om 5-10 år ser på 
dagens teknologi som ”gammeldags”. 
Mange velger da å utsette et evt. 
inngrep.  

Er man derimot 50+ og har et 
sterkt ønske om refraktiv kirurgi 
pga moderat hypermetropi eller 
høygradig myopi, kan CLE med 
Restor være et godt alternativ i stedet 
for excimerlaserablasjon eller annen 
kirurgi. 

Det er ingen tvil om at diffraktive 
linser er kommet for å bli, og at 
stadig flere pasienter kommer til å 
ønske denne linsen enten ved kata-
raktoperasjon eller ved et refraktiv-
kirurgisk inngrep. Det er viktig med 
grundig informasjon om fordeler, 
ulemper og ikke minst de potensielt 
alvorlige bivirkninger. De beste 
kandidatene er utvilsomt ”unge” 
presbyope, hypermetrope katarakt-
pasienter uten for store skotoptiske 
pupiller, som ikke er lesehester eller 
PC-nerder, men som bruker synet 
vekslende på avstand og nær, og som 
har sterkt ønske om størst mulig 
grad av brilleuavhengighet. 

Presbyopikorreksjon alene bør 
frarådes pga fortsatt for høy bivirk-
ningsfrekvens ved diffraktive linser.
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 Ø
jenlågsretraktion er en 
uheldig konsekvens af 
kosmetisk kirurgi, traumer, 
pareser og andre sygdoms-
tilstande som f.eks thyroi-

deassocieret oftalmopati.
Nedre øjenlågsretraktion kan 

definieres som nedsynkning af den 
nedre øjenlågskant ofte på baggrund 
af kantalseneløshed, svækkelse/ 
ardannelse af det inferiore retrak-
torkompleks / orbitale septum og 
”malar descent”.

Implantater
       – et godt alternativ i specielle situationer 

Det giver kliniskt ”scleral show” 
s.k. ”sad eyes” og lagophthalmus  
forbundet med ”dry eye syndrome” 
og kompromitering af de corneale 
forhold.

Patienten oplever herved kronisk 
irritative gener i form af brændende 
fremmedlegeme-fornemmelser, tåre-
flåd, fotofobi og sløret syn. Hos nogle 
patienter kan det give expositionske-
ratit, ulcera og medføre perforation. 

Patienterne er ofte svære at be-
handle med gængse lubricerende 
midler.

Patientevalueringen er vigtig. Man 
bør notere bl.a grad af scleral show  
– mild (op til 1 mm) moderat (1-2 
mm) svær (>2 mm), lateral / medial 
kantalsene laxity, lidretraktion samt  
de periorbitale forhold – ev. flad 
maxil kombineret med en-exoph-

thalmus, cikatricer, tårevejenes sta-
tus inklusive Schirmers test.                         

Ved milde former for nedre øjen-
lågsretraktion, typiskt med kun 
horisontal laxity sv.t. den laterale 
kantalsene uden væsentlig ændring 
af retraktorkompleks eller ”malar 
descent” vil en sædvanlig kanthal-
senestramning kunne afhjælpe 
problemet.

Ved moderate til sværere former 
for øjenlågsretraktion specielt ved 
visse rekonstruktive procedurer og 
hos patienter med prominerende 
øjne / flad maxil, kan den etablerede 
teknik med stramning af kantal-se-
nerne vise sig at være utilstrækkelig.

Her må man kombinere flere 
forskellige kirurgiske tekniker for at 
genetablere øjenspaltens naturlige 
form og normalisere øjets lukkeme-
kanisme.

En s.k. spacer vil kunne komme 
på tale. Et lille implantat i øjelåget 
som forstærker septum, reetablerer 
retraktorkomplekset og støtter tar-
sus, hvorved øjenlåget forlænges ver-
tikalt og bedre kommer ”på plads” 
uden træk og efterfølgende risiko for 
recidiv.

Det ideelle materiale skal være let 
at håndtere, tilpasse, skal ligne det 
oprindelige væv så meget som muligt 
og skal kun give minimal inflam-
matorisk reaktion uden at skrumpe 
eller resorberes. Donorvæv må ikke 
udgøre en smitterisiko. 

Der er flere forskellige spacer- 
materialer: Autologe som hård gane, 
ørebrusk, næsebrusk, tarsus, periost, 
fascia temporalis, fascia lata og 
donorsclera samt alloplastiske f.eks 
AlloDerm og senest Permacol.

AlloDerm er et specialbehandlet, 
inert, acellulært dermisderivat fra 

Af Tina Hyldebrandt Pedersen,
overlæge
Regionshospitalet Holstebro

Patient med retraction af nedre øjenlåg forårsaget af bivirkninger af eksperimentel 
migrænebehandling.

Før operation Efter operation



Typisk patient med lagophthalmus på grund af aldersrelateret slaphed 
af nedre øjenlåg forværret på grund af prominerende bulbi og flad 
maxil. Kandidat til spacer.

humane kadavere. Det foreligger i to tykkelser og bruges 
også inden for plastikkirurgien.

Permacol er et relativt nyt biomateriale deriveret fra 
isocyanat ”cross linked” dermalt, inert og acellulært kol-
lagen fra gris. Primært brugt som implantat ved forskel-
lige former for bugplastikker og herniekirurgi, men er 
også p.g.a sine egenskaber velegnet til øjenplastikker.          

Ved at kombinere de individuelle teknikker ved lateral 
kantalsenestramning, implantat af spacer og eventuelt 
midface suspension – løft af mellemansigtet vil man være 
i stand til at korrigere moderat til svær nedre øjenlågs-
retraktion uanset årsag på en kosmetisk og funktionelt 
optimal måde forbundet med få komplikationer og stor 
patienttilfredshed. 
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 K
lokken er 13.30, og det er nu, 
at den mundtlige del af eksa-
men skulle være startet. Ved 
siden af os står andre lettere 
nervøse europæiske oftalmo-

loger, heriblandt en estisk pige med 
næsen dybt begravet i ”Last minute 
optics” og en italiensk fyr febrilsk 
bladrende i ”Uveitis made ridiculous-
ly easy”. Vi har fundet det pæne tøj 
frem og føler os alligevel underdres-
sed blandt jakkeklædte syd- og midt-
europæere.  Endelig går dørene op, og 
vi bliver ført ind til vores respektive 
eksamensborde. 

To timer forinden sluttede den 
skriftlige del af eksamen. Denne 
forløb på følgende vis: Formalia blev 
indledningsvist læst op på engelsk 
og derefter naturligvis også på 

European Board of Ophthalmology 
(EBO) eksamen, Paris 2009

Vores erfaringer i forbindelse med den europæiske 
oftalmologiske speciallægeeksamen i maj i år.

fransk. Det blev understreget, at vi 
under de næste 2½ time ikke måtte 
gå på toilettet, hvilket afholdt hoved-
parten fra at drikke af de opstillede 
vandflasker. Foran os lå 260 udsagn, 
til hvilke vi skulle svare sandt eller 
falsk. Disse udsagn var fordelt inden 
for 52 hovedemner med fem udsagn 
i hver. Spørgsmålene var struktureret 
som eksemplet nederst på denne 
side.

Da den skriftlige del var overstået, 
var det tid til frokost og debriefing 
på en nærliggende café. Menuen be-
stod af pasta og et dejligt stort glas…. 
vand! Over måltidet gik snakken liv-
ligt om eksamensspørgsmålene. Efter 
måltidet gik vi hver til sit for mentalt 
at lade op til det afgørende slag: Den 
mundtlige eksamen, også kaldet viva 

voce, som skulle foregå nogle timer 
senere. Forinden havde vi hver især 
fået tildelt vores eksaminationstids-
punkter. Vi havde alle valgt engelsk 
som hovedsprog, men fransk og tysk 
er også en mulighed.

Dørene går op, og vi bliver ført 
ind til vores eksamensborde. Synet 
af Prause og la Cour får os til at føle 
os en smule mere hjemme, end hvad 
situationen ellers har lagt op til. Den 
mundtlige eksamen er fordelt på 
fire stationer med repræsentanter 
for forskellige subspecialer. Der er 
afsat præcist 15 minutter pr. station, 
hvorefter man roterer. Der er en god 
blanding af forskellige nationaliteter 
blandt eksaminatorerne, man hilser 
pænt på hinanden, stemningen er 
venskabelig og afslappet, og man får 
i det hele taget en fornemmelse af 
international kollegialitet. Til hvert 
bord bliver man præsenteret for tre 
til seks kliniske problemstillinger. 
Man bliver hurtigt sporet ind på 
diagnostiske overvejelser og behand-
lingsmuligheder. 

Tiden går hurtigt, og vi kan efter 
en times ”oftalmologisk tour de 
force” ånde lettet op.

 Og så er det slut med vand! Kort 
tid efter samles vi på Bar Panora-
mique på 33. etage med enestående 
udsigt over byernes by. Alle er let-
tede, og stemningen er helt i top. 
Senere på aftenen tager vi til den 
store fælles EBO-fest med tre-retters 
menu, fedt band og fri bar.

Alvoren indtræder næste dag kl. 
12.30, hvor navnene på de beståede 
eksaminander slås op på græde-
muren. Jubelscener blandes med 
nedslåede blikke – langt de fleste 
består (88 % i år) heriblandt alle 6 
danskere. Senere på eftermiddagen 

a. Chronic open-angle glaucoma true/false

b. Hyphaemas true/false

c. Capsular rather than zonular rupture during cataract surgery true/false

d. Asteroid hyalosis true/false

e. Iris pigment dispersion true/false

Patients with the exfoliation syndrome (pseudoexfoliation) are more likely 
to develop: 

Af Lars M. Holm, 
1. reservelæge, PhD, 
Øjenafdelingen, 
Rigshospitalet

Steffen Hamann, 
1. reservelæge, PhD, 
Øjenafdelingen, 
Glostrup Hospital

Jens Østergaard, 
Afdelingslæge, 
Øjenafdelingen, 
Roskilde Sygehus



rundes der af med ceremoni og højtidelig overrækkelse af 
diplomer.

Tips og anbefalinger
Tlimeldingsblanket til EBO eksamen og ledsagende vej-
ledning  findes via European Board of Opthalmology ś 
hjemmeside, www.ebo-online.org. Her finder man blandt 
andet også flere eksempler på spørgsmål fra den skriftlige 
del af eksamen. 

Vi valgte alle at læse efter American Academy of 
Ophthalmology ś (AAO’s) “Basic and Clinical Science 
Course”, som består af 13 bind på hver ca. 300 sider. Bø-
gerne er generelt velskrevne og up-to-date. AAO har også 
en glimrende hjemmeside, www.aao.org, som blandt an-
det byder på relevante interaktive multiple choice spørgs-
mål. Vi fandt også, at hjemmesiden www.emedicine.
com supplerer godt med detaljerede og velstrukturerede 
artikler inden for et utal af oftalmologiske emner.

I månederne op til eksamen mødtes vi jævnligt i læ-
segruppe og gennemgik multiple choice spørgsmål samt 
hørte hinanden. 

Vi anbefaler varmt, at man indlogerer sig på Hotel 
Concorde la Fayette, www.concorde-lafayette.com, som 
ligger i forlængelse af centeret, hvor eksamen afholdes. 
Lufthavnsbussen går direkte dertil. Husk at booke væ-
relse i god tid, da det franske oftalmologiske selskab 
afholder deres årlige kongres samme tid og sted. 

Afrunding
Set i bakspejlet har EBO-eksamen været en positiv 
oplevelse. Det hele var velorganiseret, og de praktiske 
omstændigheder vedrørende transport og overnatning 
fungerede upåklageligt. Efter eksamen havde vi nogle dej-
lige dage i Paris, som unægteligt er en fantastisk by. Gen-
nem forberedelserne har vi fået et større fagligt overblik, 
men det skal dog ikke nægtes, at eksamenslæsningen 
har været tidskrævende og har trukket mange veksler på 
hjemmefronten.

Til slut en stor tak til DOS, som også i år har ydet en 
væsentlig økonomisk støtte til deltagelse i EBO-eksamen.



Panorama Bar i Paris. Fra venstre: Lars Holm, Steffen Hamann, 
Louise Hansen, Christos Christacopoulos og Jens Østergaard. 
Fotograf: Jair Nicolini.
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u kan ikke bare kigge på 
strengene, da de ser helt ens 
ud. Du er altså nødt til at te-
ste strengenes funktion. Hvis 
du slår alle tangenterne an på 

en gang, vil du ikke kunne høre, om 
en enkelt streng fremkalder en forkert 
klang. Normaliteten fra alle de ”raske” 
strenge vil totalt overdøve lyden af den 
”syge” streng. Hvis du derimod slår 
tangenterne an en efter en, vil du tyde-
ligt kunne høre, hvis en enkelt tangent 
fremkalder en forkert klang. 

I forbindelse med udredning af 
synstab af ukendt årsag er øjenlægen 
ofte i en situation, som kan minde 
om den ovenstående. Ved full-field 

Multifokal 
Elektroretinografi

ERG stimuleres alle nethindens 
celler simultant og ensartet med 
hvidt lys, og der registreres et enkelt 
masserespons, som repræsenterer 
den samlede elektriske aktivitet af 
nethindens celler. Analogt til kla-
verstrenge vil en mindre lokaliseret 
retinal dysfunktion overdøves af 
normal aktivitet fra den øvrige raske 
nethinde. Problemet kan løses ved at 

anvende multifokal ERG, da meto-
den stimulerer mindre retinale om-
råder (slår tangenterne an en efter 
en), hvilket resulterer i et topogra-
fisk kort over nethindens funktion 
(fig.1). Derfor vil små områder med 
nedsat funktion kunne lokaliseres, 
da de adskiller sig i forhold til de 
omkringliggende normale respon-
ser (fig. 2). 
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Forestil dig, at dit klaver lyder mærkeligt. 
Du mistænker, at en streng skal stemmes. 
Hvordan finder du nu frem til, hvilken 
streng, det drejer sig om?
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Fig. 1 viser, hvordan der ved multifokal ERG 
stimuleres mange individuelle områder af nethinden 
samtidig, hvilket resulterer i et tilsvarende antal 
lokale responser. Øverst ses det stimulationsmønster, 
som projiceres ind på patientens nethinde, mens der 
fikseres på krydset i centrum af skærmen. Under 
stimulationsmønsteret ses patientens øje, hvorfra de 
retinale potentialeændringer afledes som et overflade-
potentiale fra cornea og forstærkes. De røde cirkler og 
den hvide hexagon (på patientens nethinde til højre) 
angiver korresponderende lokalt stimulus, stimuleret 
nethindeområde og lokal respons. Bemærk den lave 
amplitude svarende til papillen, hvor der ikke findes 
fotoreceptorere og dermed ingen lokal respons.  

Af Kristian Klemp, 
Kursusreservelæge,

Ph.d, Glostrup



 
 
 
      
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patient, o.sin        Normalperson 

Den multifokale teknik
Multifokal ERG anvender individuel stimulation 
af små retinale områder og giver tilsvarende et 
elektrofysiologisk respons fra hvert stimuleret 
område. Således opnås et objektivt mål for 
nethindens lokale funktion. 
Problemet med individuel stimulation af små 
retinale områder er, at det tager alt for lang tid. 
Dels fordi det simpelthen tager 100 gange så 
lang tid at stimulere hundrede gange i stedet 
for en gang, og dels fordi der skal opsamles 
tilsvarende små responser (lille spatial summa-
tion), hvilket nødvendiggør mange gentagne 
stimulationer for at minimere støj og dermed 
øge signal/støj ratioen. 
Det gennembrud, som førte til, at en sådan 
undersøgelse kan udføres på mindre end 
otte  min pr. øje, kom da fysikeren Eric Sutter 
i 1992 introducerede såkaldt krydskorrelation 
og m-sekvens, som danner grundlaget for den 
multifokale teknik.

Ved en standardundersøgelse på otte  min 
stimuleres hvert enkelt område af nethinden 
32.000 gange. Ved standard mfERG optagelse 
anvendes typisk stimulation af 103 individuelle 
områder. Således stimuleres nethinden (og op-
tages lige så mange gange) 3.296.000 gange 
i løbet af otte  min. Alle 103 nethindeområder 
stimuleres på samme måde med en sekvens af 
sorte og hvide præsentationer – den såkaldte 
m-sekvens. Det, som adskiller hvert område, 
er, at m-sekvensen startes lidt forsinket ift. 
naboområdet. Vha. såkaldt krydskorrelation er 
en computer i stand til, ud fra masseresponset 
fra alle nethindens celler – optaget med en 
elektrode på hornhinden – og starttidspunktet 
af m-sekvensen i de enkelte nethindeområder, 
at adskille hvorfra på nethinden, de lokale 
responser kommer. Der er altså tale om en 
korrelation mellem de lokale responser og 
masseresponset, og nøglen er her til, hvilken 
tid m-sekvenser igangsættes i hvert enkelt 
område. 
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Field view

Fig. 2 viser multifokal ERG fra en patient med nedsat syn ou. 
Fundus (til højre) og full-field ERG findes helt upåfaldende. 
I modsætning hertil viser multifokal ERG meget tydeligt 
funktionstab svarende til de centrale 15 grader af nethinden. 
Denne case illustrerer, at tab af central tap-cellefunktion ikke 
har betydning for full-field ERGet, hvilket skyldes, at 90 % af 
nethindens tappe befinder sig perifert for makula.

Fig. 3 viser et klinisk eksempel på lokal tab af fotoreceptorere, 
hos en patient med  AZOOR (Acute Zonal Outer Occult Reti-
nopathy). Der ses en stærk korrelation mellem tab af lokale 
responser i det multifokale ERG og defekter i patientens 30-2 
autoperimetri. I modsætning til de funktionelle parametre 
(multifokal ERG og autoperimetri) er nethindens morfologi 
(øverst til venstre) helt upåfaldende.

TEORI: 
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Syfte 
Syftet med denna studie var att 
samla in uppgifter om likheter och 
skillnader i förhållande till personal, 
budget för hjälpmedel, och organi-
sationsstrukturen inom synrehabi-
literingen i de tre länderna Sverige, 
Danmark och Norge. 

Bakgrund
Beskriven i första delen - Återblickar 
på synrehabiliteringen i Skandina-
vien 

Material och metod 
Detta arbete gjordes som en del av 
två inventeringar i det Skandina-
viska SEniorprojektet vid Högskolan 
i Kalmar.

Uppgifter har samlats in om 
antalet anställda av de viktigaste 
yrkesgrupperna verksamma på 
syncentralerna i de skandinaviska 
länderna. En enkät skickades ut till 
69 syncentraler i Skandinavien med 
begäran om information om: totalt 
antal heltidsanställda i respektive 
yrke, budgeten för hjälpmedel samt 
gränsen för remiss avseende bästa 
korrigerade synskärpa. Personalen 
delades in i yrkeskategorierna opti-
ker, synpedagoger eller träningsper-
sonal, socialarbetare/kurator och an-
nan övrig personal. "Övrig personal" 
definierades som administrativ/tek-
nisk personal som inte självständigt 
träffar patienter. 

Slutligen frågade vi om be-
folkningen i varje län/region som 
respektive syncentral har som upp-
tagningsområde. Alla syncentraler 
svarade efter ett antal påminnelser 
på enkäten, varför de resultat som 
redovisas är heltäckande för skandi-
navisk synrehabilitering vid syncen-
tralerna. Nämnas ska dock, att även 
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Figur 1. Antal heltidsanställda på de 67 
syncentraler i de tre skandinaviska länderna.

Synrehabiliteringen i 
Skandinavien 
– situationen i dag

Jörgen Gustafsson, Krister Inde, Gaute Mohn 
Jenssen, Arne Tømta, Kirsten Kobberø, Jytte 

Mejlvang, Kirsten Baggesen – ett svenskt-
norskt-danskt team inom SEnior-projektet, 
Vision Enabling Lab, optikerutbildningen, 

Högskolan i Kalmar, Sverige.

andra arrangerar och erbjuder olika 
former av rehabilitering. 

Resultat 
Personal 
Det finns totalt 600 yrkesverksamma 
heltidsanställda vid de 69 skandi-
naviska syncentralerna. Sverige har 
343 anställda, Danmark 205 och 
Norge 52 personer vid sina syncen-
traler, se figur 1 & 2. Norge har utan 
tvekan en mycket låg bemanning, 
även om detta delvis kompenseras 
av tjänster som tillhandahålls genom 
kommunala stödtjänster (synkon-
takter och synpedagoger), privata 
optiker, statliga kurser och kortkurs-
verksamhet via synskadeorganisatio-
nen, NBF. 

Skillnaderna i antalet anställda 
blev ännu mer uppenbar när en jäm-
förelse av antalet anställda per capita 
(Fig. 3). I Sverige och Danmark 
är antalet synskadade som varje 
anställd person skall serva ungefär 
lika många, medan man i Norge har 
betydligt fler att ta hand om. Antalet 
människor som fick stöd och service 
fördelade per antalet professionella 
var cirka 26 000 i Sverige och cirka 
28 000 i Danmark. I Norge var anta-
let personer som varje anställd skall 

SEnior-projekt-teamet
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ta hand om mer än tre gånger högre, 
cirka 87 000, jämfört med förhållan-
dena i Sverige eller Danmark.

 I Norge är den största yrkesgrup-
pen vid syncentralerna optiker, 
medan i Sverige och Danmark är 
den största gruppen de som arbetar 
som synpedagoger (figur 2). Ett an-
nat slående resultat är att Norge inte 
har några socialarbetare/kuratorer 
anställda på syncentralerna. Ungefär 
hälften av de anställda arbetar som 
synpedagoger på de svenska och 
danska syncentralerna och är därför 
den klart största yrkesgruppen även 
totalt för Skandinavien inom Synre-
habilitering.

Budget 
Vi kunde enbart erhålla exakta up-
pgifter angående ekonomiska villkor 
och budget från syncentralerna i 
Sverige. Uppgifter från Danmark 
var inte tillgängliga på grund av 
den senaste tidens organisatoriska 
förändringar. I Norge har syncen-
tralerna inga budgetrestriktioner för 
synhjälpmedel: Enligt en nationell 
lagstiftning som kallas "lov om folke-
trygd” får invånarna de hjälpmedel 
de behöver, varför det inte gick att få 
en detaljerad uppdelning av finan-
sieringen. Det fanns således ingen 
möjlighet att jämföra budgetar för 
hjälpmedel i Sverige med Danmark 
eller Norge. De ekonomiska resur-
serna som finns i Sverige är väldigt 
varierande mellan landstingen/
regionerna. Variationerna beror på 

skillnader i befolkningstäthet och 
olika politiska strategier och beslut. 
Det är uppenbart att olika politiska 
majoriteter prioriterar detta område 
olika i Sveriges landsting/regioner. 

Gränser för remiss 
Nästan alla syncentraler i Skandi-
navien har samma övre gräns för 
remiss. En remiss till en syncentral 
är möjligt när man har en synskärpa 
på 0,3 (20/60 eller 6/18) eller min-
dre, med bästa korrektion. Undantag 
görs för remisser för personer med 
bättre synskärpa om man har en 
med tilltagande eller progredierande 
ögonsjukdom eller ett reducerat eller 
inskränkt synfält. Då kan man få 
komma till syncentralen, även om 
synskärpan är högre än 0,3. 
Remisser till synrehabilitering vid 
syncentralerna görs genom oftalmo-
loger i alla tre länderna.

Diskussion 
Synrehabilitering vid syncentralerna 
i de tre länderna Sverige, Danmark 
och Norge är likartat organiserad. 
Det finns dock skillnader. Den mest 
slående skillnaden vi fann var att 
Norge har betydligt färre anställd, 
särskilt synpedagoger och inte alls 
kuratorer anställda vid syncen-
tralerna jämfört med Sverige och 
Danmark. Detta kan i viss mån 
kompenseras genom att man i Norge 
använder personal i kommunerna, 
men i jämförelse har dessa mycket 
begränsad kunskap om synrehabi-

litering. Dessutom ska man i Norge 
som personal på syncentralen klara 
av att betjäna mer än tre gånger så 
många hjälpbehövande som i mots-
varande syncentraler i Sverige och 
Danmark. (Se figur 1 och 2). Andra 
faktorer unika för Norge är: 

- Norge har färre synpedagoger 
vid syncentralerna än i de andra 
länderna. För att göra synrehabi-
literingen likvärdig i Norge jäm-
fört med de andra skandinaviska 
länderna behöver man utveckla 
och förbättra kurativa insatser 
och synpedagogisk träning. En 
stor insats behövs därför för att 
utbilda fler synpedagoger i Norge, 
men även i de andra länderna har 
utbildningen varierat och vissa år 
inte genomförts alls.

- I Norge kan hjälpmedel för-
skrivas utan några ekonomiska 
restriktioner. Norsk lagstiftning 
ger varje medborgare rätt till de 
hjälpmedel som behövs - utan 
kostnad för individen. 

Personalsituationen är likartad 
i Sverige och Danmark om hänsyn 
tas till invånarantalet. Den enda 
märkbara skillnaden är att Dan-
mark har fler synpedagoger bland 
personalen och färre optiker vid 
syncentralerna än Sverige. I vissa 
regioner i Danmark finns dessutom 
lokala privata optiker som synsvaga 
kan välja att anlita för bedömning 

Figur 2. Heltidsanställda, redovisat varje yrke för sig (totalt 600 personer).

Fig. 3. Heltidsanställd personal, per capita, 
dvs. i förhållande till antalet invånare i de 
skandinaviska länderna.
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och tillhandahållande av optiska 
hjälpmedel, medan man i Sverige 
driver i stort sett all skattefinansierad 
optometrisk synrehabilitering vid 
syncentralerna. En ny lag vid års-
skiftet 1 januari, lagen om valfrihet, 
LOV, kommer dock att förändra den 
här situationen, men det är ännu för 
tidigt att förutsäga hur den påverkar 
”centraliseringen”. 

I undersökningen gick det enbart 
att få årliga budgetsiffror från Sve-
rige på kostnaden för hjälpmedel. 
Norge har en obegränsad budget för 
hjälpmedel och i Danmark pågår en 
förändring av den organisatoriska 
struktur som styr synrehabilite-
ringen, vilket gjorde det omöjligt att 
samla in ekonomiska data av utgif-
terna för synhjälpmedel. 

Om man tittar på budgeten i Sve-
rige, per capita så finns stora geogra-
fiska skillnader. Dessa budgetskill-
nader innebär att det finns stora va-
riationer när det gäller hur man kan 
förskriva hjälpmedel, där man inom 

vissa landsting kan föreskriva fler 
och dyrare produkter än andra. Det 
är också möjligt att dessa skillnader 
skapar längre väntetider för att få 
hjälp inom vissa regioner än i andra. 
Dessutom är det möjligt att vissa 
landsting har uttömt sina medel före 
utgången av räkenskapsåret och att 
vissa patienter får vänta till nästa år 
att få hjälpmedel som tränats i indi-
videns synrehabilitering. 

I alla tre länderna sker remitter-
ingen till syncentralerna av ögonlä-
kare. 

På grund av detta är oftalmologer 
nyckelpersoner som avgör om och 
vilka som får de tjänster som tillhan-
dahålls vid syncentralerna. Om en 
ögonläkare av någon anledning inte 
hänvisa en patient som är berättigad 
till synrehabilitering, kan det hindra 
insatserna som gör att resterande 
synfunktionen kan användas opti-
malt. 

De tre länderna använder mycket 
liknande kriterier för remiss till 

syncentralen 0,3 (20/60 eller 6/18) 
eller mindre. Undantag görs i fall av 
progredierande sjukdom som förvän-
tas att snabbt påverka den enskildes 
visuella funktion. Andra undantag 
görs om det finns perceptuella bris-
ter som skapar problem i förflyttning 
eller andra situationer i första hand 
vid synfältsinskränkningar. 

Slutsatser 
Antalet personer/tjänster som är an-
ställda på syncentralerna är liknande 
i Sverige och Danmark. Det lägre 
antalet anställda i Norge kan till viss 
del förklaras med och kompenseras 
genom användning av privat optiker 
och kommunala sociala och pedago-
giska insatser. Men resultaten visar 
på att Norge behöver mer personal 
för att komma i närheten av nivån i 
granländerna. 

Den under mer än 30 år utveck-
lade verksamheten i Skandinavien är 
väl etablerade och kan tjäna som en 
förebild för andra länder. 


