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angel på kirurgisk efteruddannelse
er en evig kilde til frustration hos
uddannelsessøgende læger.

Kun få har snuset til simple procedurer det
sidste år af speciallægeuddannelsen. Yngre
læger ser enkelte kolleger udvalgt til operationsoplæring, mens chancen glider resten af
hænde, med manglende valgmuligheder for
varierede jobs.
Et tilbud om oplæring i basale okuloplastiske procedurer til en vis manualitet er normen på nogle, men ikke alle afdelinger og
undertiden derefter – hvis man er heldig –
introduktion i cataraktkirurgi. Dette kræver
mandsopdækning af en erfaren kirurg og er
ressourcekrævende. Utålmodige unge læger
ønsker ofte et større volumen af patienter
og hurtigere oplæring, end afdelingen kan
imødekomme. Specielt da de skal nå oplæring, inden de skal videre til afdelinger, hvor
muligheden måske er dårligere.
Operation på griseøjne i wetlabs eksisterer
og er bedre end ingenting, men slår aldrig
kirurgi på levende patienter.
Et kursustilbud fra indiske øjenhospitaler
om systematisk hands-on oplæring i intraokulær kirurgi benyttes af et stigende
antal yngre danske læger. Kurset garanterer
operation af det antal patienter, man betaler
for. Fordelen for det indiske hospital er en
ekstraindtægt. Fordelen for de yngre læger
er hurtig oplæring og stor volumen over kort
tid. Jo flere penge du betaler, jo flere patienter får du.
Og hvad er fordelen for patienterne? Patienterne er fattige indere, som ikke har mulighed for at betale for en dyr operation. De får
derfor deres operation, men af en uerfaren
operatør! Erfarne sygeplejersker sidder med
og kan tilkalde en kirurg ved problemer.
Undertegnede finder de etiske problematikker i betalingssituationen i Indien uafklarede. Stoppes operatøren, hvis komplikationerne er uacceptabelt høje? Får man pengene
tilbage? Ved patienten, at lægen er under
træning? Hvor afhængig er hospitalet af ekstraindtægten? Spørgsmål, der har betydning
for komplikationsfrekvensen hos de indiske
patienter.
Der er en divergens mellem et nødvendigt
behov for oplæring, og at uerfarne læger har

mange komplikationer Vi ønsker alle den
bedste mest rutinerede læge til VORES mor,
men ønsker også en operatør til, når vi selv
bliver gamle. Yngre læger skal oplæres, så
næste generation kirurger sikres.
Hovedproblemet er imidlertid ikke, hvordan
man indretter sit sundhedssystem i Indien,
men at den kirurgiske efteruddannelse i
Danmark kommer for sent, ikke er for alle
og afhænger af enkeltpersoners overskud.
Dette er i modsætning til uddannelsen i
resten af verden.
De seneste år er der etableret beundringsværdige initiativer fx. kirurgi på bedøvede
grise.
Men det ændrer ikke, at kirurgisk oplæring
er et ekstraarbejde, der belaster hverdagen
midt i mange andre opgaver på afdelingerne.
I lande med tradition for postgraduat uddannelse som fx England søger de bedste
kandidater til afdelinger med den bedste
uddannelsesprofil. Frekvensen af beståede
kandidater til de postgraduate eksaminer
publiceres for hver afdeling. Der er altså et
incitament for afdelingen til, at så mange
som muligt består.
Kunne man forestille sig et system i Danmark, hvor systematisk kirurgisk uddannelse af yngre læger var en del af jobbeskrivelsen for fastansatte speciallæger. Et system,
der havde tid sat af og belønnede afdelingen
for kirurgisk videreuddannelse? I den nuværende målbeskrivelse for uddannelse til speciallæge kan lægerne opfylde kravene ved at
se en operation fra tid til anden.
Det ville være oplagt at ændre målbeskrivelsen til at indbefatte kirurgisk oplæring.
Det ville også give en bedre forhandlingssituation med hospitalsledelsen, hvis der
var et krav om brug af ressourcer til kirurgi.
Samtidig kunne det visualiseres, hvor meget
ekstraarbejde, det kræver at videreuddanne
en speciallæge. Specielt i disse dage hvor
priser sammenlignes mellem privatklinikker uden uddannelsesfunktion og hospitaler
med uddannelsesforpligtigelse.
Måske skal vi trods de strenge økonomiske
tider overveje, hvad der kan ændres, så vi
får de bedst muligt uddannede øjenlæger i
Danmark?
Karen Skjødt

Professor Bjerrum om kunstmaleren
Krøyers øjne anno 1900
Jeg fandt under oprydning en fotokopi af nedenstående brev
fra professor Jannik Bjerrums hånd. Jeg mener, det blev mig
overdraget af øjenpatologen professor Sigurd Ry Andersen. Men
min oftalmo-historiske sans var ikke modnet på det tidspunkt.
Af øjenlæge Hans Fledelius,
Øjenafdelingen, Rigshospitalet,
København

P

rofessor Jannik Bjerrum skriver i
1904 fra Københavnerklinikken
i Havnegade med sirlig pen et
svar på en forespørgsel vedrørende en
fælles patient, den kendte kunstmaler
P.S.Krøyer, som havde konsulteret
ham fire år tidligere. Brevet er i håndskrift, og den højtærede kollega er
formentlig overlæge Frits Lange fra
Stiftelsen i Middelfart, hvor Krøyer
var indlagt i såvel 1900 som i 19031904. En dr. Helweg (formentlig
senere overlæge i afdelingen, 1908-

14) refereres i brevet for de aktuelle
øjenfund.
Af Bjerrums notat fremgår, at
den 49-årige Krøyer dengang havde
normalt syn og en let myopi på -2 og
-l D. Med angivelsen i hele dioptrier
var denne formentlig oftalmoskopisk
bestemt (jfr. Tschernings danske rekrut-afhandling, i 1882). Derudover
frembød Krøyer en lysstiv venstre
pupil, som dog reagerede for konvergens, og der var ingen anmærkninger vedrørende fundus.

Ingen tvivl om, at Bjerrum havde
orden i sit kartotek.
Herunder brevet i sin helhed, i
den originale typografi.
Hvad fejlede Krøyer ?
Der må have været konkrete hændelser i den begavede kunstmalers
ungdom, som kunne nære hans
mistanke om luetisk infektion. Mere
præcis information synes dog ikke at
foreligge, hverken om selve begivenheden, eller om hans sygdomsmani-

Kbhvn, Havnegade 5 3/3 04
Højtærede kollega.
Hr. Kröyer var hos mig d 3 Novbr 1900. Jeg fandt da, at v. pupil var lidt større end højre, og at den
(det er v. pupil) ikke reagerede for lys, medens både den og h. pupil reagerede ved konvergens.
Denne abnormitet af v. pupil var egentlig det eneste abnorme, jeg fandt; han havde myopi 1.0 på
venstre øje, myopi 2.0 på højre øje, synsstyrken normal på begge øjne.
Han mente, at han nogle måneder i forvejen under et ophold på Deres anstalt havde haft
Dobbeltsyn, med en ejendommelig drejning af v. øjes billede; men der var intet sådant tilstede, da
jeg undersøgte ham.
Når jeg nu læser Deres fremstilling af hans klager, kan jeg ikke nægte, at man kommer til at tænke
navnlig på en begyndende atroph.n. opt, der i forening med pupilsymptomerne som v. øjes jo næsten
altid skyldes lues. Han beskriver jo utydelighed af synet opad (begyndende synsfeltbegrænsning?)
og utydelighed særligt af røde farver (erhvervet farveblindhed i udvikling?), og efter Dr. Helwegs
undersøgelse synes synsstyrken jo også væsentligt formindsket.
Imidlertid kan der selvfølgeligt slet ikke være tale om, at jeg på afstand kan stille denne Diagnose;
malere ere tidt så fintmærkende med hensyn til deres øjne, at de klage over forhold, der slet ikke ere
af patologisk natur.
Hvis imidlertid synsstyrken virkelig er formindsket til fingertælling i Galen's afstand (hr. Kr. kan vel
altså slet ikke se at læse) så kan jeg ikke nægte, at det ser alvorligt ud.
Jeg beder Dem nu meddele mig, hvad De önsker af mig, eller om hr. Kr. kan komme herover til min
undersögelse, eller om de kan meddele mig noget nærmere om hans synsstyrke; hvis denne skulle
vise sig at være normal, kan det jo være at hans klager ere uden betydning.
Deres ærbødige
J. Bjerrum
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Krøyer 1879

Krøyer 1889

Krøyer 1909

festationer. En typisk chanker ville
her have været et sikkert bevis, men
herom er mine kilder tavse. De har
kun vagt støttet, at indicier åbenbart
kunne foreligge.
Wassermann reaktionen blev først
indført som rutine fra 1911.
Dr Rudolph Bergh var huslæge
hos Krøyers københavnske plejeforældre, og dertil kyndig i kønssygdomme. Han udvirkede, at Krøyer
fik flere klassiske syfiliskure, hvori
efter vore dages målestok gigantiske
doser af kviksølv indgik, tillige med
arsen (Salvarsan) og bismuth. Kurene blev diskret givet i det sydlige
Europa, typisk transkutant som
langvarige helkrops smørekure eller
dampkure. I Krøyers tilfælde kombineret med belejlige studiebesøg udi
malerkunsten.
Krøyer var et festmenneske,
som kørte i højt gear. Den i øvrigt
kvindekære kunstner havde den
bekymring, at han ikke tændte helt
så forpligtende, selvforglemmende og
længerevarende på kvinder, som de
tilsyneladende på ham. Endelig faldt
han dog for den underskønne Marie
Triepcke, som i starten også havde
malerambitioner, og de blev gift i
1888. Trods status som 'årets par'
vantrivedes hun tilsyneladende, både
som kunstner og alment, og hun forlod ham og deres fælles datter i 1902
for den svenske komponist Hugo
Alfven. Generøst havde Krøyer dem
med som par på sit sene Skt. Hans
aftenbillede (dateret 1906), omend i
baggrunden.

P.S. Krøyer blev født i 1851
som uægte søn på dårekisten i
Stavanger, hvor hans smukke mor
blev besvangret under ophold for
maniodepressiv psykose. Det er
formentlig samme diagnose, som
efterhånden har manifesteret sig hos
sønnen, hvor maniske festperioder
efterhånden vekslede med tunge
depressioner.
Der var inaktive perioder med
apati, vrangforestillinger, og endog
hallucinationer. Men hver gang kom
han sig nogenlunde og kunne igen
virke som kunstner. Forløbsmæssigt
er der således intet, der passer med
den tertiære syfilis' mere kroniske
billede af dementia paralytica, som
i øvrigt – ikke unaturligt – var overlæge Lange's initiale diagnose. Og
tabes dorsalis har der slet ikke været
tale om. Det diskuteres, om forgiftninger med kviksølv og lignende kan
have bidraget til Krøyer's helbreds
deroute.
Han døde i 1909, ældet, men kun
58 år gammel.

tungsind, om også han i sit arbejde
syntes uden sorger og bekymringer,
skønt han i al hemmelighed gennemgik en streng kur for en sygdom,
han nu mente sig helbredt for'. Om
samme billede, noterer Peter Michael
Hornung: 'hans notoriske nærsynethed gør, at han har måttet tage sine
lorgnetter på'.
Om en radering fra 1899 kommenteres, at han 'bærer lorgnetter
foran et par glippende øjne, der,
trods deres nærsynethed, ser skarpere end de fleste andre her til lands'.
Man kan om den anførte lette
myopi kommentere, at den ikke på
de aktuelle alderstrin ville forhindre
ham i at se godt på de for selvportrætter relevante afstande. Lorgnetterne har snarere været et udtryk for
det image, han gerne ville fremstå
med. Han var også på andre måder
sirligt og lapset påklædt. Såvel på
egne malerier som på datidens fotografier.
Hans nedsatte syn nævnes første
gang i 1903-4, hvor det gælder det
ene øje, som også specificeret ovenfor i Bjerrums korrespondence. Det
andet øje må altså have klaret dagen
og vejen, om end med tiltagende
besvær rapporteret. Hans sene,
betagende hudløse selvportræt fra
kort før døden beskrives i biografierne som en mand og et ansigt i
opløsning. På det tidspunkt kunne
han ikke færdes i mørke, og han
behøvede elektrisk lys, når han
malede. Hans syn er gennemgående
noteret som svært nedsat. Han har

Krøyers øjne
Kunstbiografiernes oplysninger kan
fortjene et par oftalmologiske kommentarer.
Krøyer har efterladt sig en lang
række selvportrætter. På de tidlige
ses han uden optisk korrektion for
den lette myopi, mens han oppe i
trediverne (treti-årene) og fremover
bærer pincenez. Knud Voss skriver
om selvportrættet fra 1889 (ikke vist
her): 'som nygift anes sygdom og

5

Medicinske personalia:

ofta l m ol og 6 M a r t s 2010

Jannik Bjerrum 1851-1920,øjen professor 18961910. Første formand i det Oftalmologiske Selskab,
stiftet 1900.
Marius Tscheming 1851- 1939, øjenprofessor i
København 1910-24
Henning Rønne 1878-1947, øjenprofessor 1932-47
Rudolph Bergh 1824-1909, overlæge ved kommunale hospitaler i København. Speciale dermatovenerologi, og hans 'sidste' hospital kom til at bære
hans navn.

Biografier
Knud Voss: Skagensmalerne. Hamlet, 1975
Ernst Mentze: P.S.Krøyer, kunstner af stort format med brændte vinger. Det Schønbergske forlag 1980
Claus Jacobsen: P.S.Krøyer. Aschehoug 2002
Peter Michael Homung. Peder Severin Krøyer. Forlaget Palle Fogtdal 2002

dog gennemført flotte arbejder til det
allersidste, uden tegn på dyskromasibetinget ændring af farvevalg. Hans
sene nådesløse selvportræt har nok
en større grovhed i detaljen, men
kan ikke have været gjort på hukommelsen alene. Det har fordret eksakt
penselføring på lærredet.
Omkring øjendiagnoserne
For datidens læger var de fleste
pupilabnormiteter at anse for syfilitiske, om ikke andet var bevist. Man
bemærker, hvor taktfuld Bjerrum var
i sine vurderinger. Der kan ikke have
været chorioretinale forandringer, da
han så ham i 1900. Så ville han have
noteret det. Og papilatrofi synes heller ikke på noget senere tidspunkt
validt godtgjort.
Pupillen kan med nutidens viden
passe med en ensidig Holmes-Adie's
pupillotoni, en klinisk enhed, som
først slog igennem i 1920'erne. Vor
danske neuro-oftalmolog Henning
Rønne havde allerede i 1909 samlet
og publiceret ialt 10 patienter –
hvoraf de 9 fra litteraturen – med
forskellige manifestationer inden
for pupillotoniens senere definerede
formkreds (Über tonische Akkommodationsreaktion lichtstarrer
Pupillen).
For Bjerrum anno 1900 var det
dog med al ret jomfrueligt terræn.
Det er derudover tankevækkende,

at Nordisk Lärebok i Oftalmiatrik så
sent som i 1936-udgaven ikke har
pupillotonien specifikt omtalt. Henning Rønne beskriver her synsbanernes sygdomme, men var ikke betroet
pupilrefleksen. Med en redaktionel
placering under uveas sygdomme
stod nordmanden Sigurd Hagen for
dette tema. I sit i øvrigt elegante
kapitel anfører Rønne, at 10-15%
af tabikere har optikusatrofi, som
ofte starter før ataksien, og at tab af
rød farveopfattelse samt mørkesyn
kan indgå. Men tabes dorsalis havde
Krøyer jo ikke.
Afsluttende
Peder Severin Krøyer var en lysende
kunstner og bannerfører, for hvem
dog ikke alt lykkedes. Enhver, som
passerer Skagen Kunstmuseum, må
unde sig den fornøjelse at nyde hans
– og den øvrige nordiske kunstnerkolonis – værker. De afspejler en
epoke, hvor kulturradikalismen brød
med vante borgerlige forestillinger,
og hvor Skagenlyset indgik som en
vigtig komponent, da guldaldermaleriets idealer måtte vige for de unge
rebellers impressionisme.
Skildringen understreger tillige, omend indirekte, at det også
dengang kunne være besværligt at
komme til øjenlæge.
Referencer: www.oftalmolog.com



Hvad ser farveblinde?
Øjet og lyset 18
Af Per Nellemann

Det er ikke noget stort problem at finde frem til de farver,
som farveblinde tager fejl af. Siden Goethes beskrivelse fra
1810 af to brødres defekte farvesyn og ikke mindst Daltons
fra 1798 af sit eget og sin brors ejendommelige farvesyn
har man kendt forvekslingsfarverne.

I de latinske lande
kaldes farveblindhed
daltonism efter
kemikeren Dalton (17661844), som detaljeret
beskrev sin og sin brors
ejendommelige farvesyn.

H

er tænker vi mest på rød/grøn
farveblindhed. Den sjældne
achromatopsi kender normale
jo fra nattesynet, og medfødt blåblindhed er meget sjælden, så det er
ikke så aktuelt.
Et andet og mere interessant problem er, hvad den farveblinde ser i
stedet for den forvekslede farve. Det
spørgsmål er ikke muligt at besvare
med 100 % sikkerhed. Farveoplevelsen er og bliver helt privat. Sproget
hjælper os ikke. Ordet rød for rosens
farve behøver ikke at dække over

samme sanseoplevelse, blot f.eks.
samme opvækst og skolegang. Det
understreges af, at mange farveblinde først sent bliver klar over
deres defekt. Med mindre farvesynet
er undersøgt systematisk i skolen
eller ved helbredsattester. Dalton var
så gammel som 26 år, før han blev
opmærksom på sin afvigelse.
Der er imidlertid flere måder, vi
kan komme med et kvalificeret skøn.
Vi så et af Anders Hedin her i Oftalmolog i 1994.
Der er flere udgangspunkter.
Man kan undersøge personer med
medfødt ensidig farveblindhed,
den perifere del af nethinden hos
normale og personer med erhvervet
farveblindhed.
Ensidig farveblindhed
Der er fundet få personer med et
normalt øje og et farveblindt andet
øje. Disse få personer så kun de to

Detalje af Julia fractal fotograferet med blåt/gult interferensfilter og uden.

Sommer ved Furesøen. Fotograferet med blåt/
gult interferensfilter og uden.

kulører blå og gul med det farveblinde øje. Den blå, som hos normale
ved 470 nm og en gul som hos normale ved 575 nm. De første undersøgelser blev foretaget af oftalmologiens gamle koryfæer som Holmgren,
vonKries, Nagel, Hippel o.m.a., så
de var valide nok. Det er næppe en
tilfældighed, for disse to bølgelængder er også de samme blandt de tre,
der udviser kulør konstans uanset
belysningsstyrken, Bezold-Brücke
fænomenet. Det fænomen, at med
stigende lysintensitet konvergerer
farverne mod gul 475 nm og blå 475
nm. (Det tredje konvergenspunkt er
blågrøn ved 503 nm, omkring neutralpunkterne ved dikromasi).
Hvordan den medfødte ensidige
farveblindhed opstår er stadig ganske uklart.
Perifere nethinde
I den perifere del af nethinden mellem 20 og 50 grader fra centrum er
farvesynet dårligt. Man har svært
ved at skelne farver, og nethinden
fungerer nærmest dikromat som en
deuteranomal.
I den perifere del af nethinden er
der fundet samme blå og gule opfat-
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telser som ved 470 og 575 nm, dog
en lidt støre unøjagtighed +/- 10 nm.
Det er interessant, at såvel de protanope som deuteranope så gult på
samme måde. Altså uanset at de fungerende synspigmenters følsomhed
afviger fra hinanden.
Som vi før har været inde på i forbindelse med anomal trikromasi og
spektral tuning, er det åbenbart det
neurale netværk, som er afgørende
for, om den oplevede farve bliver
rød, grøn eller gul. Neurofysiologen
Peter Gouras gør opmærksom på,
at den tætte korrelation imellem
synspigmenterne af M og L type
('grøn' og 'rød') medfører, at vi er
nødt til at fjerne korrelationen. Der
skal foretages en de-korrelation, sådan
at M og L tappenes reaktion ikke
bliver så ensartet. Teoretisk gøres det
i den moderne udgave af zone-farveteorien, Guths ATD model, ved at
trække M og L reaktionssvarene fra
hinanden. ATD er en forkortelse af
Achromatic Tritanopic Deuteranopic,
fordi farvemodellen beskriver en
achromatisk luminans-kanal og et
normalt farvesyn bestående af en
kombination af tritanopi og deuteranopi.
En tilsvarende subtraktion af to
reaktionsimpulser foretages i neurofysiologien. Der kræves således et
kraftigt stimulus for at forskyde ligevægten fra et neutralt ligeligt stimulus, som opleves som en gul farve til
enten rød eller grøn. Det kræver også
en del tappe at opnå farvekontrast.
Så det er i overenstemmelse hermed,
at der er dikromasi i den perifere del
af nethinden.
Ved tritanopi har man gjort den
observation hos de kun to pålideligt beskrevne pesoner, at blågrøn
ved 485nm og rød ved 660nm har
samme kulør hos normale og tritanope. Virkeligheden skulle med de
oplysninger være meget lig sommeren i varme farver og set i grøn gul
og røde farver.
Erhvervet farveblindhed
Ved erhvervet farveblindhed er forholdene også, som det er beskrevet
ovenfor, men selvfølgelig er det endnu vanskeligere at konkludere noget
afgørende om, da det jo netop drejer

sig om sygelige tilstande, og hvor den
undersøgte tidligere har set normalt
med begge øjne og derfor har haft
normale neurale forbindelser.

Den sydafrikanske Pelargonium acetosum,
som nok er den dengang kaldte geraniun, som
Dalton beskrev som himmelblå om dagen og
helt uden blåt om aftenen i stearinlys. Normal
billede og digital simulering af deuteranopi.

Hvad så Dalton?
Een pink geranium (som nu kaldes
pelargonium) så Dalton næsten præcist som himlens blå om dagen. Ved
stearinlys blev den dramatisk ændret
uden at have noget blåt i sig, men
blev, hvad jeg (Dalton) kalder rød, en
farve, som danner slående kontrast
til blåt.
Dalton opregner de seks hovedkulører, der ses hos normale i
spektret: Rød, orange, gul, grøn, blå
og purpur, hvorimod Dalton kun så
to distinkte kulører gul og blå med
purpur som en mulig tredje. Mærkeligt nok angav han ikke hvidt eller
et neutralpunkt, selvom det må have
været der. Da Dalton så røde genstande som meget mørke eller sorte,
mente man, blandt andet Wright,
fra CIE farvemålingernes højborg, at
Dalton var protanop. For 10 år siden
lykkedes det imidlertid ved moleculær genteknik at genskabe Daltons
farvesynsgener, og man konstaterede
da efter 150 år, at han var deuteranop. Dalton havde nemlig anmodet

om, at hans øjne blev bevaret for at
undersøge, om hans defekt skyldtes
en blålig misfarvning af Corpus
Vitreum. Det blev altsammen spændende beskevet i Science ved et
fint samarbejde mellem Cambridge
institutter af Bowmaker og Mollon
et.al. Der mente man, at man kom på
vildspor, fordi den deuteranope ser
det langbølgede lys mere mørkt olivengrønt, end man umiddelbart tror.
Som en sidebemærkning kan
det lige nævnes, at Thomas Young
(1802) mente, at det var mere simpelt at tænke på 'paralysis of those
fibres that are calculated to perceive
red' frem for et blåligt glaslegeme.
Goethe forklarer udmærket fænomenologisk, hvad den farveblinde
ser og kommer også med en god
huskeregel: 'bladene ser næsten ud
som om efteråret'. Imidlertid bruger
Goethe sin pigmentfarvecirkel til
forklaring. Hvis man tager blåt ud
af den kromatiske cirkel skulle man
få (ifølge Goethe) den farveblindes
farver, og Goethe var derfor ovenud
glad for sin betegnelse acyanoblepsi,
manglende blåsyn. Så heller ikke her
gav tiden Goethe medhold.
På baggrund af de nævnte gule

I Goethes farvecirkel får man de rød/grøn
farveblindes forvekslingsfarver ved at fjerne
den blå sektor.

Goethe var en god akvarelmaler og her hans forslag til, hvordan farveblinde ser.
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BLUE / YELLOW FILTER
TRANSMISSION
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Simulation of red-green blindness by Blue-Yellow Filter

Simulation of red-green blindness by Blue-Yellow Filter

Farnsworth PANEL D-15 Theoretical pattern

Farnsworth PANEL D-15 Clinical pattern

Farnsworth PANEL D-15 : CIE colour space

Farnsworth PANEL D-15 : CIE colour space

og blå bølgelængder har man forsøgt ved specielle billedbehandlingsalgoritmer, som tager udgangspunkt
at fremstille billeder for at simulere
i tristimulus funktionerne, som er
dikromasi fotografisk med forskelvelbeskrevne i kolorimetrien, og som
lige gelatinefiltre. Men der skæres
vi kender fra CIE farvesynsrummet.
en del af spektret væk, og filtrene
(CIE: Commision Internationale de
har en stor spektral overlapning, så
man ikke får et retvisende billede af, l'Eclairage). Man har da også anvendt
hvordan farveblinde ser.
de unilaterale dikromat data og den
Det samme argument gør sig også meget rimelige og sunde antagelse,
at dikromater og normale ser de
gældende i min version baseret på
neutrale akromatiske farver som
et interferensfilter med kun blå og gul
normale.
transmission, som ikke har spektral
For at få helt valide præsentatiooverlapning. Selvom der er et optimalt hvidhedspunkt og en farvetem- ner kræves også en topprofessionel
peraur på 5500 gr.K
og en teoretisk og
praktisk Farnsworth
Stage / Zone Colour Theory and
D-15 test som melATD Vector Model
lemting mellem deuter- og protananopi,
så er filtret for mørkt
til fuldgod demonstration.
Den digitale teknik har betydet en
åbning, der har gjort
det muligt at fremstille plausible billeder

500

600

700

Bølgelængde (nm)

kalibrering af monitoren, for ellers
er der noget rødt i den ellers rødfri
dikromatiske 'blå'. Også på baggrund
af CIE rummet har man trænet et
neuralt netværk og fået acceptable billeder. Lige bortset fra at de ikke på
denne udgave har overholdt data fra
de ensidigt farveblinde. Men det er jo
et vanskeligt område. I den klassiske
og uundgåelige reference Wyszecki
og Stiles 'Color Science' har man
helt undgået den diskussion. Man
har helt retlinet ikke udtalt sig om,
hvilke farver de forskellige følsomhedskurver udtrykker. Det er nok et
lidt for valent (sv. ljumt). Guths ATD

Med en farvemåler med tekst kan man ganske
sikkert få det rigtige slips, hvis kæresten ikke
er designer.
Achromatic Trianopic Deuteranopic
Systems Threshold-level Response Functions

Pierre Viants 'Traffic Light Tree' fra 1998 i London ved Canary Wharf.
I den digitale protanope simulation ses det vanskelige i at se, hvornår det er stop-rødt og ventegult. Det grønne lys har så tilpas meget blå overlapning, at det bliver blåt.

HP-65 S var den første
håndholdte og progammerbare computer
i de rigtige farver for
farveblinde. Den var
med på rumrejsen,
hvor Appollo 1975
havde et rendez-vous
med den sovjettiske
Soyuz, for at beregne
og justere kursen, for
at rumskibene kunne
mødes i den rigtige
orbitalbane.

farvemodel er før nævnt som en god
zone-teori model, og denne farvemodel er velegnet til den digitale teknik,
og den giver også mulighed for at
fremstille protanomale og deuteranomale simulationer.
Kan farveblinde se noget,
som nomale ikke ser?
Kan man se mere, når man har to
farvedimensioner og ikke tre?
Under anden verdenskrig var man
inde på, at farveblinde observatører

Som rød/grøn farveblind er det umuligt at finde den rigtige grønsag.
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Hvad er Galen's afstand?
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Samt noget om konkret videnskab versus filosofisk skoleridt

Hans C. Fledelius,
Rigshospitalet,
København

I

min beretning om kunstmaler
Krøyer's øjensygdomme bruger
professor Bjerrum betegnelsen
"Galen's afstand". Det lyder som et
mål for en konkret kliniksituation,
som tillader en kvantificering af synsevnen. Men hvad er da Galen's afstand? Diverse ordbøger og adspurgte
kolleger har ikke kunnet knække
gåden. Endog glade beundrere af internettets uendelige muligheder synes
uden svar.
En ferm og skattet lægebibliotekar
på Rigshospitalet kunne fra arkivalierne erindre en 100 år gammel
dansk disputats om den Galenske

lægevidenskab og lægekunst. Den
er trykt og udgivet i Odense i 1910,
og forfatteren til det omfattende
medicinsk-historiske studie hedder
Julius Wiberg.1 Bogen omhandler
også Galen's opfattelse af øjensygdomme, praktisk og teoretisk, men
nævner ikke begrebet Galen's afstand. – Yderligere har jeg været forbi
Nicolaus Steno's forelæsninger om
hjernens anatomi (Paris 1665)2 samt
'The Eye and its diseases in antiquity', en fin lille bog skrevet af min
tidligere chef i øjenpatologi Sigurd
Ry Andersen.3 Som min sidste – også
frustrane – kilde står Duke-Elder's
historiske tilbageblik på oldtidens
faglige strømninger.4
Her i stedet nogle affødte tanker
om, hvordan hver generation indlærer sin tids biologiske sandheder.
Nogle af disse kan vise sig sande og

langtidsholdbare. Andre teser må falde, når empirikere bryder igennem
med analyser baseret på konkret
indhøstet viden. Dette til afløsning
af de klassiske dogmatikeres mere
religiøst-filosofiske verdensbilleder,
hvor et primært mål var, at kabalen
inden for etableret vidensmængde
gerne skulle gå op. Steno betragter
en sådan synsvinkel som selvgod.
Hellere end at fremføre tom snak
indrømmede han gerne sin store uvidenhed omkring hjernens anatomi.
Kun sand forskning omkring dens
struktur og funktioner kan validt
føre os videre, uhæmmet af dogmer.
Galen (131-202, født i Pergamon,
med virke også i Rom) var den store
kompilator, som med et encyklopædisk overblik satte system i allehånde
teser og doceret viden frem til da.
Med vort eget speciale in mente
strejfede min tanke præstationsmæssigt en Duke-Elder's enorme indsats.
Men modsat denne brave brite
lavede Galen gerne overbygninger,
med det formål at binde det hele
sammen, hvor empirien ikke strakte
til. Mange af hans teser overlevede

i 1000-1500 år inden for den lange
middelalderdunkle periode, hvor
den arabiske medicin blev bæreren af
de medicinske traditioner. Harvey's
opdagelse af kapillærnettet og Sylvius' af aquaducten var påfølgende
blandt de opdagelser, som indvarslede fysiologiens og medicinens mere
moderne epoker. Blandt de klassiske
elementer havde Hippokrates og
Galen's system om hjernens ånder
(spiritus animalis) ellers hersket.
Denne særlige 'pneuma' løb således
i hjernens ventrikler og videre fortil
ud gennem den hule synsnerve.
Pneuma betingede således synsevnen ved at nå frem til linsen, ligesom
legemets nervefunktioner betingedes
af strømninger den anden vej, dvs
antero-posteriort. Sygdomsvoldende
ubalance og 'ekskrementer' i ånderne
skulle bortskaffes ad sære veje, som
bestemt ikke har bestået tidens neuroanatomiske prøve.
Jeg kan afrundende anbefale
Duke-Elders koncentrerede gennemgang anno 1962, som via Pythagoras
fire væsker og 3 ånder og videre forbi
Hippokrates fører os frem til Celsus

og Galen. Sidstnævnte prises for
sin præcise og omfattende lærestol,
delvist baseret på flittige og dygtige
observationer. Men Duke-Elder
fremhæver også Galen's 'inveterate
tendency to speculation', hvor Galen
gerne udfyldte hullerne med metafysiske fortolkninger af guddommelige
hensigter. – Og her er da cirklen
sluttet tilbage til Steno og hans ovenfor citerede syn på den rette, den
uhildede videnskab.
Således fik jeg i min søgen beriget
mit eget i øvrigt noget mangelfulde
historiske billede, men uden at få
løst mit primære spørgsmål om Galen's afstand. Jeg vil tro, at der blandt
Oftalmologs vidende læsere findes
kolleger, som kan give svaret.
1. Wiberg J: Galen og den galenske lægevidenskab
og lægekunst. Disputats, Københavns Universitet. Andelsbogtrykkeriet Odense 1910.
2. Stensen N: Foredrag om hjernens anatomi.
Holdt i Paris i 1665 og trykt samme sted i 1669.
Udgivet af Troels Kardel, Nyt Nordisk Forlag
Arnold Busck 1997.
3. Ry Andersen S: The eye and its diseases in
antiquity. Rhodos int sci & art publ, 1994
4. Duke-Elder S: The Foundations of Ophthalmology vol VII, London, Henry Kimpton, 1962:
p461-470



Fig. 1
Portræt af Galenus, lånt fra Duke-Elder4

Fig. 2
Galens øjenmodel, hvor datidens anatomiske
forståelse ifølge Ry Andersen ’reached its
peak’. Bemærk den hule synsnerve, med plads
til pneuma til og fra.
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Synfilosfisk essä:
ofta l m ol og 18 M a r t s 2010

Djupsinniga visioner och visuella
hallucinationer hos Friedrich Nietzsche
Led filosofen av Charles Bonnetts syndrom?

Av Joakim Färdow,
Växjø

I

juli 1884 gör Friedrich Nietzsche
ett personligt medgivande till sin
väninna fröken Resa von Schirnhofer. Filosofen berättar att så fort
han sluter sina ögon ser han en stor
mängd blommor i fantastiska färger
framför sig. Blommorna slingrar sig
kring varandra och fortsätter hela
tiden att växa, samtidigt som de
förändrar sig till både färg och form.
”Den exotiska prakten är hänförande”, bekänner Nietzsche, ”men dessa
syner lämnar mig aldrig någon ro”.
Lätt skakad och med darr på rösten
frågar han sin väninna om hon tror

Unge Nietzsche vid studentexamen i
Schulpforta 1864.

Nietzsche som nyutnämnd professor i
klassisk filologi 1869.

Berömt porträtt från 1875. Notera den tydligt
framträdande anisokorin (höger pupill är
större än vänster).

att de märkliga synerna kan vara ett
första tecken på begynnande sinnessjukdom – ”min far dog nämligen av
en hjärnsjukdom”!
1879 hade Nietzsche avsagt sig
sin professur i Basel för att etablera
sig som skriftställare och fri filosof.
Den lilla pensionen han beviljats
räcker nätt och jämt till att klara
livets nödtorft. Icke desto mindre är
det nu som den verkligt produktiva
perioden i Nietzsches liv tar vid. Den
34-årige Nietzsche har för avsikt att
utnyttja all sin tid åt det angelägna
författarskapet och under en knapp
tioårsperiod – fram till 1888 – skriver han minst ett betydande verk om
året.
Friedrich Wilhelm Nietzsche föddes den 15 oktober 1844 i det lilla
samhället Röcken utanför Lützen
där hans far var kyrkoherde. När
Friedrich var knappt fem år gam-

mal förlorade han sin far i en okänd
sjukdom. Faderns dödsfall föregicks
emellertid av ett par års ohälsa med
olika neurologiska symtom (bl a epilepsi) i tilltagande grad. Efter faderns
död 1849 flyttade familjen in till huvudorten Naumburg. Modern hade
sin änkepension och en del andra
mindre inkomster. Lille Friedrich
var ofta sjuk, han led av huvudvärk,
magbesvär och värk i kroppen. När
han var 9 år hade hans moder noterat att den högra pupillen var större
än den vänstra och 1854 besökte
man ögonprofessor Schellbach i Jena
som konstaterade en myopi på 6
dioptrier (något mer på höger öga)
samt en anisokori utan tecken till ytterligare patologi. Pojken fick också
diagnosen migrän.
Dessa sjukdomsbesvär hindrar
dock inte unge Nietzsche i hans
ambitioner. 1858 skriver den bråd-

Nietzsche vid tiden för publiceringen
av Den glada vetenskapen 1882.

Vännerna Lou Salomé, Paul Ree och
Nietzsche 1882. Den synskadade
Nietzsche bär inte längre några
glasögon.

mogne 14-åringen bildningsromaner om sitt eget liv på
temat hur jag blev den jag är
och han förbereder sig för
intagning vid elitinternatskolan i Schulpforta. Efter
studentexamen påbörjar
Nietzsche sina studier i
teologi, men ganska snart
är det klassisk filologi som
blir hans huvudämne. Den
klassiska grekiska filosofin
intresserar honom mycket.
Nietzsche studerar knappt
ett år i Bonn men flyttar
därefter över till universitetet
i Leipzig, mycket på grund
av en viss professor Ritschl
som är verksam där och som
Nietzsche har höga tankar
om. Denna uppskattning är
ömsesidig och redan 1869
blir Nietzsche på Ritschls
inrådan utnämnd till professor i klassisk filologi vid universitet i Basel. Den 24-årige
Nietzsche erhåller professuren utan att ens ha hunnit
disputera eller förvärva någon docentkompetens. Doktorsavhandlingen färdigställs
emellertid senare samma år.
Professorsuppdraget - som
i första hand innebär undervisning - är inte betungande och Nietzsche lägger
sina mentala krafter på att

utveckla sitt eget idéarbetet.
1872 utkommer han med
förstlingsverket Tragedins
födelse. Det är också nu som
Nietzsche börjar umgås med
tidens intellektuella giganter,
som filosofen Arthur Schopenhauer och tonsättaren
Richard Wagner.
Nietzsche fortsätter emellertid att plågas av ohälsa.
Han är ofta sjuk och har
långa sjukskrivningsperioder.
Frisk känner han sig egentligen bara då han skapar och
skriver. Vid ett tillfälle är han
borta från arbeten i nästan
ett år, och han sammanställer
då det betydelsefulla verket
Mänskligt, Alltförmänskligt.
Nietzsches synhälsa försämras också. 1872 och 1873
undersöks han av ögonprofessor Schiess i Strassburg
som bl a konstaterar myopi,
anisometropi och astenopi.
Dessa diagnoser bekräftas vid
nya underökningar ett par år
senare. Nietzsches mentala
hälsa är också dålig, han
isolerar sig och antar diverse
bisarra levnadsmönster. Han
har svårt att känna förtroende för någon enskild läkare
och han föredrar att konsultera olika läkare för sina olika
sjukdomsmanifestationer.
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Klippan vid
Sils Maria där
Nietzsche fick
sin berömda
vision om den
eviga återkomstens idé.

En bekant till Nietzsche – dr Otto
Eiser i Frankfurt – tar sig därför an
Nietzsche och föranstaltar 1877 en
fullständig medicinsk genomgång
av sin vän. Denna genomgång
innefattar också en oftalmologisk
konsultation som genomförs av
oftalmologen dr Krüger i Frankfurt.
Dr Krüger konstaterar retinala
exudat i bägge ögonbottnarna, mest
uttalat i höger, och ställer diagnoser
chorioretinitis centralis. Enligt dr
Krüger kan mycket av Nietzsches
huvudvärksproblematik härröra
från ögonen.
Vintertid vistas Nietzsche på italienska Rivieran, oftast ensam men
ibland med vänner. Somrarna tillbringar han i Alperna – i trakterna
kring Sils Maria – där han företar
långa vandringar. Med detta levnadsmönster upplever Nietzsche de
mest skonsamma förhållandena för
sina ögon. I augusti 1881 får Nietzsche en av sina djupaste och mest
omdiskuterade filosofiska visioner
– idén om den eviga återkomsten.
Visionen ”kommer över” Nietzsche
under en av hans vandringar vid
Sils Maria. Visionen - som kan sägas
innebära att man ska leva i stunden
som om varje ögonblick varade för
evigt eller återkom ett oändligt antal
gånger - finns återgiven i verket Den
glada vetenskapen, utgiven 1882.

1883 – 1885 arbetar Nietzsche
med vad som skulle komma att bli
hans mest kända arbete – det svårtydda verket Sålunda talade Zarathustra. I verket kritiserar Nietzsche
den kristna religionen och ”det
moraliska hyckleriet”. Hela verket
bär en prägel av hämndlystnad
gentemot människosläktet. Istället
för människan förebådar Nietzsche
ett annat släkte som ska komma
att efterträda och överträffa människan, nämligen övermänniskan.
1886 ger han ut verket Bortom gott
och ont, som i något mer pregnanta
och filosofiska termer förmedlar
mycket av det som Zarathustra ville
förmedla i allegorisk form. 1887
ger han ut den korta stridsskriften
Om moralens härstamning, som
kanske är den av Nietzsches skrifter
som är mest läst och analyserad i
akademiska kretsar och som utgör
Nietzsches slutliga huvudangrepp
på det som han kallade ”våra moraliska fördomar”.
Vad var det då för hallucinationer
som Nietzsche besvärades av och
som han beklagade sig för inför sin
väninna fröken von Schirnhofer
1884? Var det som Nietzsche själv
misstänkte det första tecknet på det
vansinne som förvisso skulle drabba filosofen knappt fem år senare
på nyåret 1889? Det skulle i så fall

vara ett mycket ovanligt sjukdomsförlopp. Genesen till Nietzsches
mentalsjukdom är inte klarlagd
men sannolikt led filosofen av en
organisk hjärnsjukdom med en
ärftlig komponent (Var Nietzsches
geni en följd av sinnessjukdom? J
Färdow, Läkartidningen 2009 nr 37
sid 2301-3). Det är emellertid inte
sannolikt att hallucinationerna var
orsakade av denna hjärnsjukdom.
Till skillnad från hörselhallucinationer är det ovanligt med isolerade
visuella hallucinationer vid psykisk
sjukdom, och de isolerade komplexa visuella hallucinationerna
som Nietzsche led av skulle i så fall
ha föregått psykosgenombrottet med
hela fem år. Vid den aktuella tiden
1884 fanns det heller inte några
andra tecken till manifest hjärnsjukdom (såsom motorikstörningar
eller kognitiva nedsättningar).
Den troligaste genesen till
Nietzsches hallucinationer är istället Charles Bonnetts syndrom.
Nietzsche var vid den aktuella tiden
starkt synskadad - funktionellt
blind på höger öga och med klart
nedsatta synfunktioner på vänster
öga, varför Nietzsche beskrev sig
själv som tre fjärdedels blind.
Nietzsche ses inte heller bära några
glasögon på fotografier tagna efter
entledigandet 1879 (synen var alltför dålig för att han skulle ha någon
nytta av sådana). Charles Bonnetts
syndrom (CBS) - som beskrevs av
den schweiziske filosofen Charles
Bonnett 1720 -1793 - förekommer
vid synnedsättande ögonsjukdomar
eller vid andra skador på de visuella
bansystemen. Hallucinationerna
utgörs av livliga visuella hallucinationer – gärna innefattande människor och djur. Ofta beskrivs de
som ”superverkliga” – mer verkliga

än verkligheten själv. De är sällan
skrämmande isig, men patienterna
drar sig gärna för att berätta om
dem eftersom de liksom Nietzsche
är rädda för att bli betraktade som
sinnessjuka. Alla oftalmologer har
haft patienter med denna typ av
problematik och man har beräknat
att ungefär var tionde synskadad
patient lider av CBS. Förmodligen
kan CBS också förklara många vittnesmål om övernaturliga fenomen
genom seklerna.
Den egentlige karaktären av
Nietzsches ögonsjukdom kan man
bara spekulera om men en tänkbar
diagnos är naturligtvis degeneration på basis av myopi. Kanske var
det en choroidal neovascularisa-

tion med exudationer som ett led
i denna sjukdomsprocess som dr
Krüger kunde konstatera vid sin
undersökning av Nietzsche 1878.
1882 beskriver Nietzsches väninna
Lou Salomé att Nietzsche hade ett
besynnerligt uttryck i sina ögon
när han talade inför sina åhörare.
Ögonens avsaknad av synförmåga
gav ett märkligt intryck av trolldom
skriver hon, och förstärkte den bild
man fick av Nietzsche som en trollkarl eller profet. Man fick intrycket
av att Nietzsche återgav inifrån
kommande visioner, något som förstärkte skärpan och allvaret i Nietzsches utsagor. Vilken eventuell roll
de visuella hallucinationerna hade
för Nietzsches filosofiska visioner

vet vi emellertid ingenting om. Men
tanken på ett eventuellt samband är
naturligtvis spännande.
Den 25 augusti 1900 går Friedrich Nietzsche ur tiden i Weimar i
Thüringen, efter flera slaganfall och
i sviterna av en pneumoni. Vilka
tankar och verklighetsbilder filosofen hade under de sista 12 åren av
sin levnad vet vi heller ingenting
om - den 3 januari 1889 går Nietzsche för evigt in i sinnessjukdomens
töcken och han slutar därmed för
alltid att kommunicera med omvärlden.
Referenser och
korrespondens:
joakim.fardow@telia.com
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Moorfields Eye Hospital, hovedkvarteret i
City Road. Moorfields er herudover spredt på
12 forskellige sites i og uden for London og
er ansvarlig for ledelsen af tre fjernenheder:
Moorfields Private, Moorfields Pharmaceuticals og Moorfields Eye Hospital Dubai.

Guds eget hospital
Steffen Hamann,
1. reservelæge, ph.d.,
Øjenafdelingen,
Glostrup Hospital

Hvad er det egentlig med det der Moorfields? Er det nu så
godt, som alle går og siger, eller er vi blot kollektivt forblændet
af en anglosaksisk og virkelighedsfjern kærlighed til stedet,
denne sagnomspundne, oftalmologiske Holy Grail? Det måtte
komme an på en prøve, tænkte jeg.

E

n kold, regngrå mandag morgen
i januar står jeg så og tripper
ude på City Road som en lille
tinsoldat, nybarberet og med nypudsede sko. I mine papirer står der,
at ”afslappet påklædning er udtryk
for manglende respekt over for patienterne og bortvisningsgrund”, så
slipset er også røget med, dog i første
omgang som backup i tasken. Jeg har
fået at vide, at jeg skal være der kl.
9.45, hverken før eller efter, da der

jo er mange observers, som hver især
kræver opmærksomhed.
Kl. 9.42 går jeg ind, nikker venligt
og uundgåeligt til det gigantiske foto
af den smilende Queen Mom i lobbyen, og kl. 9.45 træder jeg ind i Clinical Tutorial Complex og henvender
mig i skranken. Jeg får udleveret en
mappe med mit navnebadge og et
personaliseret program indeni og får
besked på at sætte mig og vente lidt.
God start, tænker jeg.

Moorfields åbnede dørene første
gang i 1805 og er dermed verdens
ældste øjenhospital. Samtidig
er det et af de største, og i
2008/2009 taltes
- Knap 300.000 ambulante besøg
- 65.000 besøg i skadestuefunktionen
- Knap 30.000 akutte og elektive
operationer
- Mere end 7.000 laserbehandlinger
- Ca. 4.500 behandlinger af AMD

Sir Jonathan Hutchinson, Edward
Treacher Collins, Marcus Gunn, Sir
William Bowman, Sir Stewart DukeElder… “Venteværelset” er tapetseret
med portrætter af oftalmologiens
største helte, Moorfields' sønner, som
fra deres plads bag glas og ramme
våger over os sølle, dødelige forbipasserende i oftalmologiens rige, som
er kommet fra nær og fjern for at
drikke lidt fra lærdommens kilde.
Mens jeg studerer portrætterne,
bliver klokken 10, 10.15, 10.30. Intet
sker. Jeg får øje på Sir Harold Ridley,
en oftalmosaurus af stellate proportioner, og undrer mig over, at han
har valgt at lade sig afbilde i profil – i
modsætning til de fleste andre, som
har foretrukket en en face positur,
eller rettere en positur, hvor krop-

pen er drejet 45 grader, men hovedet
vender lige frem mod beskueren. Jeg
prøver at finde et mønster; er mennesket mon blevet mere en face med
tiden, altså mindre blufærdigt, når
jeg lige at tænke, men får ikke fundet
mønsteret, førend et ”Dr. Hamann,
are you ready for the tour?” får mig
op af stolen og tilbage til virkeligheden.
It’s a secret, like Coca Cola
Den første uge er jeg for det meste
”in theatre”, og allerede den første
dag åbenbares en af hemmelighederne bag Moorfields’ succes: Patientvolumen. Jeg tror ikke, jeg fornærmer
nogen ved at sige, at en elektiv øjenoperation (eller andre elektive operationer for den sags skyld) i Danmark
sjældent er programsat efter klokken
14.30. På Moorfields’ hovedfacilitet i
City Road er der ni operationsstuer,
og på hver af disse opereres der i
en morgen-, en eftermiddags- og en
aftensession. Morgenoperationerne
varer fra ca. 8.30-12.30, eftermiddagsoperationerne fra ca. 13.30-17,
og aftenoperationerne starter kl. 18,
og for at det ikke skal være løgn, er
der ikke nogen fast bagkant! På min
2. dag var der fx programsat en bilateral 3-vægs-dekompression til start
kl. 18, og enhver, der har udført eller
set bare en unilateral dekompression
af en enkelt orbital væg, ved, at der
ikke er tale om nogen lynoperation.
Samme aften er der på en anden stue
fuldt fako-program fra kl. 18.
Det bliver også hurtigt klart, at
der ikke er tale om helt almindelige,
trivielle operationer. Næh, der lægges ud med en re-ptoseoperation
hos en ung TAO-patient med nedre
øjenlågsretraktion, følges op med en
autolog transplantation af en abdominal split-skin graft fra abdomen
til en udhulet nedre øjenlågsregion
på et proteseøje, og inden frokosten
når vi lige en DCR hos en mand med
multiple næsefrakturer og tidligere
rekonstruktiv plastikkirurgi.
På dag to ser jeg en Hewes-procedure blive udført på sidst seende øje,
hvor der dagen forinden er fjernet et
basalcellecarcinom fra nedre øjenlåg.
Til at starte med tror jeg, at det er en
Hughes-procedure, der er tale om,

og et kort øjeblik føler jeg mig på velkendt grund, men denne begynder
hurtigt at gynge, da jeg finder ud af,
at det er fru Hewes og ikke hr. Hughes, som er ophavsmanden bag denne elegante operation, som i øvrigt
er væsensforskellig fra sin navnebroders. Således grundigt belært af den
i øvrigt sympatiske operatør skifter
jeg emne. Jeg har nemlig lagt mærke
til, at alle øjenlågsoperationerne
foregår i en form for rus. Der er anæstesiovervågning, men patienten er
vågen. Jeg spørger operatøren, hvad
der er i anæstesien. ”Alchemy”, lyder
svaret. ”It’s a secret, like Coca Cola”.
Den flinke anæstesiolog fortæller, at
patienterne bringes i en slags subhypnotisk tilstand, hvor de er vågne,
men snoozer hen, medmindre man
taler til dem. Det vil sige, hvis man
siger ”kig op” eller ”kig ned” efterkommer de ordrerne, men hvis man
ikke snakker til dem, ligger de ligeså
fredeligt og blunder, mens man snitter i dem. De mærker smerten, men
de er ligeglade. Den 80-årige mand,
som har fået udført sin Hewes, virker
yderst glad og tilfreds ved operationens slutning, selvom operatøren
fortæller ham, at der er ”no chasing
girls and no running with the dog
for the whole next week”.
How many hands have you got?
Moorfields har en sund tradition for
at have observers rendende konstant.
Sundt for observerne selvfølgelig,
men formentlig også sundt for de
consultants (= overlæger), som hele
tiden bliver tvunget til at forklare,
hvad de gør og svare på mere eller
mindre kvalificerede spørgsmål.
Selvom jeg ikke på noget tidspunkt
får indtryk af, at det sker under
tvang; det er en del af pakken simpelthen. Vil man være på Moorfields,
skal man undervise, sådan er det. Og
de fleste nyder det tilsyneladende.
Som observer skal man ikke
stå og falde i staver. Man bliver
inddraget og risikerer pludselig at
blive spurgt ud om det ene og det
andet, som nu fx i går, hvor den
gråsprængte kirurg pludselig stiller
den ellers skarpe amerikanske fellow
fra Pensylvania følgende spørgsmål:
”How many hands have you got?”.
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For første gang stivner den unge
mands i øvrigt glatte ansigt i en lettere perpleks, bekymret fold. Men
efter en kort tænkepause, svarer han
det oplagte, nemlig ”Two”. ”Wrong
answer!” griner kirurgen og tager i
en hurtig bevægelse to stk. Stevenssakse og svinger dem op på hver
hånds 4. og 5. finger, mens han med
hver hånd vinker med finger 1 til 3:
”You’ve got 4!”. Så tror jeg da pokker,
de får så meget fra dagen…
Samme kirurg er i øvrigt kendt
for i en anden sammenhæng at have
udtalt, at ”10 more minutes in the
operating theatre is 10 less minutes
on the golf course”.
Low-tech, high-yield
Første dag i clinic, dvs. ambulatoriet,
og jeg er spændt på at se, hvordan
det adskiller sig fra de hjemlige forhold, udover mængden selvfølgelig
og måske også typen af patienter.
Hvad med journalføringen, mon? Er
de helt fremme på beatet med elektronisk patientjournal og -medicinering, stemmegenkendelse eller andre
fancy, tidsbesparende metoder?
På Moorfields foregår alt arbejde
inden for 8 adskilte teams, og indenfor det enkelte team kan man afhængigt af hvilket subspeciale, have både
operationsfunktion og ambulatoriearbejde. Inden for hver clinic er der
ca. 8 spaltelamper og ligeså mange
læger, oftest 1-2 overlæger og 5-6
fellows, samt et par sygeplejersker
på arbejde på samme tid. Hver læge
sidder i sin bås i et åbent miljø med
glasskillevægge ind til nabolægerne,
hvilket giver mulighed for hurtigt
at konferere en patient, hvilket sker
overordentlig hyppigt. Der er stort
set ingen patienter, som ikke lige
bliver konfereret med og også set af
overlægen, og da jeg i dag går med
ham, får jeg set med på både hans
egne og kollegernes patienter, ikke
under 40 i hvert fald, i løbet af dagens morgenprogram fra 9-14. Nok
til at tage pusten fra en kaffe-glad,
dansk-uddannet observer. Ikke et
sekund bliver der slappet af; hver
enkelt patient bliver grundigt undersøgt, og mit indtryk er, at patientinformationsniveauet er meget højt.
Men hvad med journalerne? Ja,

de skrives i… hånden! Og her mener
jeg ikke, at lægen selv skriver dem
ind på sin computer, næh, god gammeldaws pen og papir, og der bliver
tegnet livligt på de blanke, hvide
sider, som på forhånd har fået et
stempel med dags dato, hospitalets
og lægens navn, samt fra sygeplejersken eventuelt et visusmål og
information om subjektive klager.
Der sammenlignes med tidligere tegninger af øjenlågshøjde, overfladiske
og intraokulære fund etc., og hvad
der for mig umiddelbart forekommer
som en større kalligrafisk udfordring
er tilsyneladende ikke noget problem
for Moorfields-lægerne, som selvfølgelig er familiære med stilen, inklusiv de mange forkortelser og tegn.
Journalerne skrives, mens patienten
sidder i undersøgelsesstolen, og alle
patienter får kopi af afslutningsnotat
(dog dikteret) og eventuelle skrevne
kommunikationer lægerne imellem,
hvilket igen styrker min fornemmelse af, at patienterne bliver overordentlig godt orienterede.
Men hvad så med udstyret? Er
det topmoderne spaltelamper med
indbygget laser, kamera og hydraulik? Næh, det er såmænd tussegamle
Haag-Streit spaltelamper fra før min
tid, af den type hvor tonometerhovedet sættes på, når man har brug for
det, og hvor patienterne får en kleenex stukket under hagen, inden de
lægger hovedet på blokken. Men det
fungerer, og overlægen, som jeg går
med den dag, får i hvert fald overbevist mig om, at kompetencen og
serviceniveauet ligger helt i toppen af
eller over, hvad man kunne forvente
sig på et så velrenommeret hospital
som Moorfields.
Lidt at se til
Vagtholdet på Moorfields består af
ca. 10 vagthavende øjenlæger frem
til kl. 21. Herefter er der kun 1 yngre
læge og 1 senior læge i vagt på stedet. Hele døgnet er der herudover fra
hvert team enten en fellow eller en
consultant i tilkaldevagt.
Vagtholdets opgave er at modtage,
undersøge, behandle og afslutte eller
viderevisitere de ca. 200 patienter,
som dagligt besøger Moorfields’
skadestue i hovedafdelingen på City

Efter en hård dags arbejde er der mange, der
vælger at slukke tørsten med en pint eller to på
en af de allestedsnærværende pubber.

Road. Dette meget høje besøgstal
skyldes både, at der er fri adgang
for alle i øjenskadestuen, at folk
gladelig valfarter flere timer for at få
behandlet deres øjenbetændelse eller
få fjernet deres øjenhår på det præstigefyldte hospital, og at ingen patienter bliver afvist, da hver patient
er kroner og ører i Moorfields’ kasse.
Kvarteret omkring City Road vrimler
således med patienter med monoculus, et næsten surrealistisk billede,
hvis ikke man vidste bedre.
En anden rytme
I klinikken møder man som regel
klokken 9. Frokosten er en vigtig
del, ikke kun for øjenlægerne på
Moorfields, men tilsyneladende
generelt for englænderne, eftersom
byens restauranter og caféer er fyldte
til bristepunktet ved middagstid.
Klinikkerne på Moorfields har frokostpause fra ca. 13 til 14, hvorefter
det går løs med patienter non-stop
frem til klokken 18-19 stykker om
aftenen, nogle gange meget senere. I
Danmark møder vi jo generelt klokken 8 og spiser ikke frokost, hvis
vi gør, bliver den kylet ned på 0,5,
og med en sluttid klokken 15.30-16
stykker er der i virkeligheden ikke
den store forskel på effektiv arbejdstid mellem dem og os.
Patientflowet på Moorfields er dog
overvældende, og på en enkelt eftermiddagssession i neurooftalmologi
når jeg fx den ene dag at se otte patienter med okulær myasteni, ifølge
overlægen en meget underdiagnosticeret lidelse! Næste eftermiddag
ser jeg fem patienter med neurosarcoidose og mange andre med endnu
sjældnere sygdomme, men antallet
af patienter med helt ”almindelige”

diagnoser er samtidig højt. Selvfølgelig, med et indbyggertal på 10 millioner alene i London og et fantastisk
renommé er det vel sådan, det skal
være.
Time to say goodbye
To uger er gået, og det er tid til at
vende næsen hjemad. Bedømt ud fra
to ugers observership på Moorfields,
en uge i en kirurgisk enhed og en i
en medicinsk er jeg dybt imponeret
og overbevist om, at der helt bestemt
er noget om snakken: Moorfields er
simpelthen noget ud over det sædvanlige. Både hvad angår det høje,
faglige niveau, men især hvad angår
den generelle beredvillighed til at
lære fra sig til kolleger fra hele verden, der for et beskedent fee på 150
£ ugentligt kan komme på tætteste
hold af de mestre, hvis portræt om
føje år vil blive udødeliggjort i venteværelset i Clinical Tutorial Complex.
Jeg har i hvert fald nydt det og kan
på det varmeste anbefale alle yngre
oftalmologer, i slutningen af hoveduddannelsen eller i subspecialiseringsforløb at gribe denne chance.
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Medivit har i 2009 doneret et legat til to ph.d. studerende. I nedenstående artikel skriver den ene legatmodtager
om sit forskningsprojekt. I oftalmolog december 2009 kan man læse den anden modtagers projekt.
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Biomekaniske corneal egenskaber
efter UVA-riboflavin cross-linking
Af Læge,
Ph. d. studerende
Anders P. Søndergaard
Øjenafdeling J
Aarhus Sygehus

D

en normale synsfunktion afhænger af en klar hornhinde
med normal tykkelse. Endothelet er essentielt for opretholdelse
af tykkelsen. Ødelægges endothelet,
opstår ødem med ledsagende uklarhed. Det er således af stor betydning
at forstå, hvorledes hornhinden
svulmer. Efter komplicerede cataractoperationer, langvarig intraokulær
inflammation eller trykstigning kan
der forekomme endothelcelletab.
Dette kan i værste fald medføre ødem
og epithelial bulladannelse (keratitis
bullosa). Grundet symptomatologien
og visusreduktionen er hornhindetransplantation ofte påkrævet.
Behandling med UVA-riboflavin
crosslinking er gennem de seneste
år blevet introduceret som en ny
behandling til mekanisk stabilisering af hornhinden. Metoden blev
oprindeligt udviklet til behandling
af keratoconus og iatrogene keraektasier, men viser sig nu empirisk
også at mindske cornealt ødem. De
biomekaniske ændringer i cornea
efter cross-linking er undersøgt
med elasticitets-undersøgelser, hvor
den corneale rigiditet øges betydeligt. De biomekaniske egenskabers
sammenhæng med hydreringen er
imidlertid mindre undersøgt. Svulmetrykket er således en interessant
parameter at undersøge, da dette er
påvirket ved endotheldysfunktion.
Der foreligger således et potentielt
behandlingstilbud til patienter med
keratitis bullosa. De nuværende
behandlingssystemer er lovende,
men fortsat eksperimentelle. Ved

dosis-responsundersøgelser ville
man formentlig kunne forbedre
disse. Nærmere studier, inklusive
elasticitets- og svulmetryksforsøg, er
påkrævede til at belyse ovenstående
forhold, således at behandlingen dels
optimeres og endvidere bliver et reelt
behandlingstilbud til en endnu bredere patientgruppe end hidtil.
Formålet med nærværende Ph.d.
studium er i detaljer at studere
corneale biomekaniske egenskaber;
i form af stromalt svulmetryk og
stromal forskydningsstivhed. Såvel
normale hornhinder som UVAriboflavin behandlede hornhinder
undersøges, ved hjælp af specielt udviklet udstyr, der muliggør simultan
undersøgelse af både forskydningsstivhed og svulmetryk, hvilket ikke
tidligere er udført. Ydermere undersøges det corneale stroma lagvist,
idet udskæring med femto-sekund
laser vil tillade præcis tilvirkning af
corneale subsegmenter. Forsøgene
vil primært blive udført på grisehornhinder ex vivo, siden humane
hornhinder ex vivo. Det er håbet, at
disse forsøg vil bidrage væsentligt
til forståelse af normale og UVA behandlede hornhinders biomekaniske
egenskaber, og derigennem bidrage
til forståelsen for UVA-riboflavinbehandllingens plads i klinikken.

Den riboflavin vædede hornhinde belyses med
UVA-lys i 30 minutter under fortsat riboflavin
applikation. Hornhinden styrkes mekanisk
ved induceringen af cross-links mellem
collagenfibrillerne.
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Proluma

– fördelar (?) och nackdelar
Af Anders Bergström,
överläkare och sektionschef
Malmö-Lund

Att vara chef på en stor och välfungerande ögonklinik och få
reda på att kliniken ska läggas ner och flyttas till grannstaden
är inte lätt. Nu var det inte så beslutet var, men det var så det
kändes när jag i februari 2008 fick reda på att ögonklinikerna i Lund och Malmö skulle slås ihop och ledas ifrån Malmö.
Slutenvården och jouren skulle också flyttas till Malmö. Min
första impuls var att säga upp mig och byta jobb.

M

en så lätt kan man ju inte ge
sig. Efter att jag blivit igångsparkad av några engagerade
kollegor så startade vi motrörelsen.
Det visade sig att det som först hade
presenterats för oss i februari som
ett beslut inte var ett beslut utan ett
förslag. Det visade sig också ganska
snabbt att regionledningen helt hade
missat att prata med fackföreningarna. Därför kunde den önskade tids-

planen – att flytten skulle ske i april
2008 – inte hållas. Istället inleddes
det s.k. analysarbetet, där ögonklinikerna i Lund och Malmö tillsammans
skulle analysera beslutsförslaget som
alltså inte var ett beslut utan ett förslag.
Med en sådan start kan man
kanske förstå att vi från Lund vände
taggarna utåt från början. Analysarbetet blev inte lätt, och någon
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samsyn uppnåddes inte i projektgruppen. Istället la klinikerna i
Lund och Malmö var sitt förslag för
fortsättningen. Efter många turer,
både i projektgrupperna och i massmedia, kom i december beslutet som
var identiskt med det ursprungliga
beslutsförslaget.
Sammanslagningen skedde den
1 april 2009. Nu har det snart gått
ett år. Hur har det då blivit? Blev det
så hemskt som vi trodde? Tja, både
ja och nej. Visst, det blev inte så illa
som de värsta profetiorna, men illa
nog. Den nya organisationen var på
plats i början av hösten, men vår nye
chef kom inte förrän nu i januari, vi
levde i närmare ett år i ett chefsprovisorium. Nya rutiner införs efter
hand, men varje dag upptäcker vi
nya problem som ingen har tänkt på
– en konsekvens av en alltför snabb
omvälvning. De nya lokalerna är
för små och alltför resurskrävande.
Två arbetsplatser är en stor nackdel.
Av de cirka sextio ögonläkarna
som fanns tillsammans i Lund och
Malmö vid sammanslagningen har
närmare tio slutat. Kompetensbristen
slår hårt – korneaverksamheten har
kollapsat. Inflödet av specialistvårdsremisser har till stor del upphört.

Vad kan man då lära sig av detta?
Jag är i grunden positiv till sammanslagningen av ögonklinikerna, men
tyvärr var genomförandet helt fel,
ända från starten radade ledningen
misstag på varandra. I bästa fall gör
region- och sjukhusledningen inte
om samma misstag nästa gång. Det
finns faktiskt tecken till det, de kliniker som gått in i Proluma i senare
stadier (onkologin och ortopedin)
fick öppnare mandat och mera att
själva säga till om.
I allt detta elände ser jag dock ett
ljus i slutet av tunneln. Det finns
fortfarande många duktiga och engagerade människor både i Lund och i
Malmö. Vi har nu fått en riktig chef
som har visioner, och vi kan börja
diskutera vad vi vill. Sammanslagningen av de bägge sjukhusen till
ett – SUS – är också positivt, det är
bättre att ha en chef än två. Mycket
har redan blivit bättre, och jag är
övertygad om att det blir riktigt bra
så småningom, men det kommer att
ta tid.
Men det jag är mest besviken på
är att ingen av mina högsta chefer inför den fortsatta processen har frågat
efter mina erfarenheter. Inte någon.


