
oftalm
olog 

2
Juni 2011

REDAKTION:

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

Norge:
Helene K. Laukeland
Hjalmar Johansens vei 6
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
c/o Grafia ApS
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 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 
September 2011. 
Deadline er 10. august 2011.

Annoncer:
Henvendelse til 
oftalmolog@grafia.dk
Telefon 39 69 32 30

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

Adresseændring
bedes meddelt på oftalmolog@grafia.dk

Indhold
Synspunkt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
Hornhindetransplantation  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3
Øjenforskning giver håb til blinde og svagsynede
med arvelige nethindesygdomme  . . . . . . . . . . . . . . . .   8
Bilateral kataraktoperation samma dag  . . . . . . . . . . . . 13
Klinisk perle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Simultan dobbeltsidig cataractoperation  . . . . . . . . . . . 17
Bilateral cataraktoperation – samma dag  . . . . . . . . . . 18
Infrarød video-pupillografi til husbehov  . . . . . . . . . . . 22

Forside: Forsommer ved Bornholms Kunstmuseum.
(Maj 2011, Optakt til mødet i selskabet for okuloplastisk 
kirurgi, refraktiv kirurgi og kontaktlinser.)

Charlotte Lie
Jørundsgate 4
N-7030 Trondheim

Håvard M. Arnljot
Ögonkliniken
SE 881 04 Sollefteå Sjukhus

SYNSPUNKT

S
vanemærket tryksag 541

-7
57

Oftalmolog udkommer fire gange årligt og redigeres af nordiske øjenlæger for at informere om emner af fælles interesse for øjenlægerne 
i Norden, praktiserende såvel som forskere. Tidsskriftet er reklamefinansieret. Distribueres gratis til samtlige øjenlæger i Norden, og til 
abonnerende optikere og institutioner.
Artiklernes synspunkter er forfatternes egne og deles ikke nødvendigvis af redaktionen. 
Kollegiale annoncer på maks. fire-fem linier kan indrykkes mod betaling af 500 kroner ekskl. moms.

 Patienten i centrum er det reklamelignende slogan, som sundhedspolitikere 
og hospitalsbureaukrater ofte anvender i kampagner og festtaler. Det er 
ikke vanskeligt at finde eksempler på, at patienten ikke er hovedperso-
nen i kampen om hans helbred. Alt for ofte er patienten skubbet til side 
og genstand for interessegruppers nærgående interesse. Patienten selv er 

skubbet ud i periferien sammen med problemerne. I stedet for at se pragmatisk på i 
hvilket regi patientbehandlingen skal foregå, foretager man administrativt kostbare 
licitationer for at få den absolut billigste pris for patienten. Den simple og billige 
løsning, at beløbet følger patienten, så han selv kan bestemme om sin sygdom og 
være i centrum, den er stort set ikke mulig.

I DK i Hovedstadsregionen har man helt aktuelt gjort det sværere for patienten og 
lægen at finde og anvende det behandlingssted, som de har gode erfaringer med. 
Man har indført en centraliseret visitation, som man ikke kan skrive til per brev 
eller e-mail. Man kan kun anvende Edifact, hvis edb-leverandøren ellers er mak-
simalt opdateret. Man skulle ellers tro, det var godt for sygehuset at få aktuelle 
journalnotater, så patienten kunne være i midten af begivenhederne. (Det skulle 
vel være muligt at have et sikret e-mail system, som i Norge.) 

Den gode sygehusafdeling må ikke kontaktes direkte. I akutte tilfælde kan man 
bruge telefonen til den centrale visitation, som ikke er bemandet med special-
lægelig ekspertise. Man må bryde de administrative regler, som er vedtaget af 
direktionen i hospitalskoncernen, hvis man vil fortælle den vagt-/jourhavende, at 
macula ligger på ved en retinaløsning. 

At indskyde et ekstra forsinkende og forplumrende lag i patientbehandlingen er 
vist ikke det, patienten havde forestillet sig med at være i centrum, selvom det 
foregår centralt.

Per Nellemann

Patienten i centrum
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Øjenforskning giver nyt håb 
til blinde og svagsynede 
med arvelige nethindesygdomme

Af Mette Bertelsen
Kennedy Centret

Netop nu forberedes en mulig dansk deltagelse i internationale 
afprøvninger af nye behandlingsmetoder for retinitis pigmentosa 
(RP), der hidtil ikke har kunnet behandles. Dette blandt en række 
andre aspekter øger vigtigheden af håndteringen af nydiagnostise-
rede RP-patienter.

 Nydiagnostiserede retinitis pigmentosa 
patienter i praksis 
RP er karakteriseret ved en stav-tap 
dystrofi, hvor der sker en gradvis 
degeneration af først stave og senere 
tappe i retina. Dette giver det klas-
siske symptombillede med tab af 

Fundusbillede af 
55-årig patient med 
Usher type II og RP 
karakteristika i form af 
afsmalnede kar, atrofi 
af pigment-epithelet, 
perifere pigmentbrokker 
og afbleget papil. 

Thomas Rosenberg
Kennedy Centret

nattesyn, udvikling af lokaliserede 
synsfeltsdefekter, kikkertsyn og 
eventuelt total blindhed. Det er én 
af de mest almindelige genetiske 
nethindesygdomme i Danmark og 
en af de hyppigste årsager til svært 
synshandicap hos yngre individer. 

Sygdommen er kompleks og med en 
betydelig fænotypisk og genotypisk 
heterogenitet. 30% forekommer syn-
dromisk, og nedarvning kan foregå 
både dominant, recessivt, x-bundet 
og mitokondriel. Der kendes på nu-
værende tidspunkt omkring 45 loci 
for mutationer, hvilket kun forklarer 
omkring halvdelen af tilfældene.

 At få diagnosen RP kan indebære 
stor angst for fremtiden, med tanker 
om blindhed, jobmæssige forhold 
og ikke mindst bekymring for andre 
familiemedlemmer og muligheden 
for at give sygdommen videre til 
egne børn. Det er derfor vigtigt med 
en grundig vejledning om sygdom-
mens forløb og arvegang, hvilket 
vanskeliggøres af den betydelige 
heterogenitet. 

Der er hjælp at hente på RP-
gruppens hjemmeside (www.
rp-gruppen.dk) under Dansk Blin-
desamfund, der er en sammenslut-
ning af RP-ramte. Her findes talrige 
tilbud til RP-patienter, der blandt 
andet får mulighed for at indgå i et 
socialt netværk med andre i samme 
situation. Der tilbydes hjælp fra en 
konsulentordning, hvor konsulenter 
der selv er blinde eller svagsynede 
tager på besøg i hjemmet og yder 
råd og vejledning. På hjemmesiden 
findes også pjecen ”At leve med RP”, 
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hvor de vigtigste informationer, råd 
og vejledning om sygdommen kan 
findes. Denne kan bestilles gratis 
med posten eller downloades fra 
hjemmesiden.

RP-registret
Forekomsten af RP i Danmark blev 
grundigt belyst i en række arbejder 
i begyndelsen af 1990erne som led 
i et disputatsarbejde af øjenlæge 
Marianne Haim. Baggrunden for 

dette var oprettelsen af et Dansk 
retinitis pigmentosa register støttet 
med en bevilling på 1 mio. kr. fra 
Dansk Blindesamfund i anledning 
af landsorganisationens 75 års jubi-
læum. I forbindelse med ovennævnte 
undersøgelse fandtes på daværende 
tidspunkt en prævalens på 1:3026, 
hvilket svarer til ca. 1800 personer 
i Danmark. RP-registret har siden 
oprettelsen løbende optaget nye RP-
ramte.

For at kunne give den rette 
vejledning med hensyn til sygdoms-
forløbet og arvemæssige forhold er 
det vigtigt, at nydiagnostiserede 
RP-patienter bliver tilmeldt Dansk 
register for retinitis pigmentosa. 
Dette kan bidrage til en klonisk og 
genetisk type-bestemmelse og giver 
et overblik over familieforhold og 
stamtræ. Udover dette har registret 
stor betydning for, at der foregår en 
aktiv forskning om RP, og aktuelt er 
det afgørende for at kunne deltage i 

Fundusbillede 
af retina hos en 
RP-patient med 
indopereret 
mikrochip.
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kommende kliniske interventions-
studier.

Information om tilmelding til re-
gistret findes i slutningen af artiklen.

 
Behandling af RP
Der har hidtil ikke været behand-
lingsmuligheder for patienter med 
RP, men teknologiske fremskridt, 
især inden for molekylær biologi 
har ændret dette, og de seneste 30 
års øjenforskning har medført et 
dybere indblik i de tilgrundliggende 
sygdomsmekanismer. Dette er bag-
grunden for, at der i dag realistisk 
kan tales om behandlingsmulighe-
der, dog endnu overvejende i form af 
igangværende eller nært forestående 
kontrollerede kliniske forsøg. 

En af de mest lovende behand-
lingsmetoder er genterapi, hvor især 
behandling af mutationer i RPE65 
genet, der medfører Lebers kongenit-
te amaurose (LCA) er langt fremme. 
LCA er en af de sværeste former for 
retinal degenerativ sygdom og med-
fører nystagmus samt svært synstab 
fra fødslen. Genterapi kan foretages 
ved en subretinal injektion med et 
svækket virus indeholdende det 
normale RPE65 cDNA. Der er blandt 
andet udført et fase I intervensions-
studie i Philadelphia i 2007 med 12 
LA ramte i alderen 8-44 år med 2 
års followup. Her blev påvist både 
subjektive og objektive forbedringer 

af synet hos de fleste, men ikke alle 
forsøgspersoner målt ved blandt 
andet mørkeadaptation, synsfelt 
og visus. Der var en klar tendens 
til større effekt ved yngre aldre, og 
dermed håb om endnu større forbed-
ring ved tidligere intervention, hvor 
degenerationen af fotoreceptorerne 
endnu ikke er så omfattende. Ingen 
alvorlige uønskede bivirkninger er 
endnu set.

Øjenlæger fra Universitätsklinik 
Tübingen og ingeniører fra firmaet 
Retinal Implant har udviklet en 
mikrochip, der kan implanteres 
subretinalt nær macula. Lyset i det 
billede, der rammer retina, omdan-
nes via mikrochippen til elektriske 
ladninger, der er afhængige af lys-
intensiteten. Det elektriske signal 
videresendes herefter via de bipolære 
celler og gangliecellerne til synscor-
tex. I november 2010 blev lovende 
resultater publiceret, hvor tre for-
henværende blinde patienter, kunne 
genkende store objekter og orientere 
sig i et rum efter implantering af 
mikrochippen.

Danske patienter vil i et begræn-
set omfang kunne komme i betragt-
ning til deltagelse i igangværende 
forsøg med implantat af mikrochip. 
Følgende kriterier skal være opfyldt 
1) patienten skal være helt blind på 
grund af retinitis pigmentosa, tap-
stav dystrofi eller choroideremi, 2) 
have set i mindst 12 år før de blev 
blinde og 3) tale flydende engelsk el-
ler tysk. Interesserede patienter kan 
henvende sig per e-mail til oejenkli-
nikken@kennedy.dk.

Dansk deltagelse i behandlingsforsøg
Enhver sundhedsmæssig indsats 
kræver et overblik over problemets 

omfang og sammensætning. Således 
også RP. Der er derfor behov for 
løbende at kortlægge forekomsten af 
RP i Danmark. Forarbejdet er gjort i 
form af oprettelsen af Dansk Retinitis 
Pigmentosa register, og der sker på 
nuværende tidspunkt en komplet 
opdatering som led i et PhD studium 
ved Københavns Universitet af læge 
Mette Bertelsen på Øjenklinikken, 
Kennedy Centeret. Opdateringen 
indebærer type-bestemmelser af 
RP-patienter og familier for at kunne 
foretage en relevant vurdering af be-
handlingseffekten for de forskellige 
grupper. Herudover arbejdes der på 
at få lavet mutationsbestemmelser af 
udvalgte RP-grupper, hvor mutatio-
nen endnu ikke kendes. Det vil være 
helt afgørende for at kunne deltage 
i behandlingsforsøg, der involverer 
genterapi. I praksis lykkes det på 
nuværende tidspunkt kun i lidt over 
halvdelen af tilfældene at påvise en 
molekylærgenetisk årsag.

Ovenstående udgør endnu en 
vigtig motivation for, at nydiagnosti-
serede RP-patienter bliver informeret 
om RP-registret og muligheden for at 
afgive en blodprøve til DNA-banken. 

Indmeldelsesblanketten til RP-re-
gistret kan findes på www.kennedy.
dk under øjenklinikken/rp-registret, 
samt på www.rp-gruppen.dk under 
rp-registret. Blanketten sendes gerne 
med udfyldt spørgeskema, der også 
findes på RP-gruppens hjemmeside. 
Hvis patienten ønsker at afgive en 
blodprøve til DNA-banken, kan dette 
foregå hos egen praktiserende læge. 
Der tages blot kontakt til Kennedy 
centeret på meb@kennedy.dk, og der 
vil blive sørget for at alt nødvendigt 
materiale tilsendes patienten. 



Billedet illustrerer 
kikkertsyn, der er 
et af de klassiske 

symptomer ved RP.

Det er vigtigt at bestemme familieforhold 
og stamtræ, og blive indmeldt i RP-registret 
(Gerard David 1460-1523 ”Genealogy of 
Virgin”).
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 J
ag utövar som kataraktkirurg på 
universitetssjukhuset i Linköping 
ISBCS sedan 1999, har publice-
rat några artiklar samt medverkat 
vid kurser i ämnet i samband 

med internationella kongresser. Med 
intresse har jag följt debatten i Oftal-
molog och vill nu lämna några reflex-
ioner efter att ha läst dr Nellemanns 
inlägg på ledarsidan i decembernum-
ret 2010:

Bilateral kataraktoperation
samma dag 
     

Under de senaste 15 åren har fler 
och fler vetenskapliga artiklar om 
ISBCS publicerats. Några av dessa 
kommer från nordiska länder och 
som regel påtalas hög säkerhet, goda 
resultat, hög uppskattning av patien-
ter. Fallbeskrivningar med kompli-
kationer och studier av hälsoekono-
miska effekter har också publicerats. 
I en översiktsartikel av Arshinoff & 
Odorcic i Current Opinion of Opht-

halmology 2009 finns en referens-
lista som omfattar retrospektiva och 
prospektiva studier, beskrivningar av 
inträffade komplikationer, analyser 
av de fördelar ISBCS uppvisar med 
avseende på synkvalitet, livskvalitet, 
vårdprocessen och hälsoekonomin. 
Författarna belyser också flera kom-
plikationer utöver den oftast diskute-
rade endoftalmiten, och riskfaktorer 
som man måste ta hänsyn till när 
man överväger ISBCS. Dr Nelle-
mann anser att det inte kan uppnås 
”evidens för en simultan operation”. 
Översiktsartikeln ovan (och natur-
ligtvis ytterligare artiklar publicerade 
efter 2009!) rekommenderas varmt 
för den intresserade oftalmologen 

Af Björn Johansson
Med dr, överläkare

Artiklar om bilateral kataraktoperation samma dag, ISBCS 
(Immediate Sequential Bilateral Cataract Surgery), ses allt 
oftare i vetenskaplig/medicinsk litteratur, inklusive Oftalmolog 
under det senaste året. 

– något man (inte längre) talar tyst om?

Universitetssjukhuset i Linköping. 
Entren till sjukhusets huvudbyggnad. 
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som själv vill ta faktabaserad ställ-
ning till huruvida vi ändå är på väg 
att uppnå evidens för vilka fördelar 
och risker som ISBCS innebär.

Det vanligaste argumentet mot 
ISBCS är risken för bilateral endof-
talmit. I syfte att studera fakta när-
mare analyserade jag data från det 
svenska Nationella Kataraktregistret 
(http://www.cataractreg.com/) för att 
jämföra frekvensen av endoftalmit 
efter ensidig kataraktoperation med 
den efter ISBCS. Resultaten har re-
dovisats som elektronisk poster res-
pektive föredrag vid ASCRS- och ES-
CRS-kongresserna 2010. Under den 
studerade perioden 2003-2009 hade 
Sverige uppnått nationell konsensus 
när det gäller intrakameral injektion 
av cefuroxim som endoftalmitpro-
fylax vid kataraktoperation. 489325 
ensidiga operationer och 24214 bila-
terala operationer inrapporterades. 
Antalet postoperativa endoftalmiter 
som rapporterades till registret var 
184 efter ensidiga operationer, 2 
(två) – unilaterala infektioner – efter 
ISBCS. Infektionsfrekvensen var 
alltså signifikant lägre efter ISBCS 
(0.08 ‰ mot 0.38 ‰, p<0.02 chi²-
test). Sannolikt orsakas skillnaden av 
att ISBCS utförs av erfarna kirurger 
på ett selekterat patientmaterial där 
komplicerande faktorer inte får före-
ligga, och att kapselbrott (som ökar 
infektionsrisken påtagligt) vid en 
första operation medför att den andra 
operationen ställs in. Dessa data ta-
lar för att statistiska resonemang som 
hittills förts snarare överdrivit än 
undervärderat riskerna för bilateral 
endoftalmit efter ISBCS.

När man diskuterar riskhantering 
med ISBCS hävdar jag därför att det 
är viktigare att preoperativt identi-
fiera ögon med endoteldystrofi, aktiv 
diabetesmakulopati och faktorer som 
ökar risker för att komplicerat kirur-
giskt förlopp och förlängd läkning 
(små pupiller som kräver mekanisk 

dilatation, osäker zonula-kapselsta-
bilitet, mycket hård linskärna etc). 
En kirurg får absolut inte ha ”kastet 
sig over” ISBCS, utan både preopera-
tiv och peroperativ process måste ha 
en dokumenterat hög kvalitet.

Nellemann, Dansk Oftalmologisk 
Selskab och jag är alla helt överens 
om att alltid sätta patientens bästa i 
första rummet och utöva kataraktki-
rurgi på det sätt som ger det säkraste 
och bästa resultatet. Jag vill dock 
vidga riskanalysen utöver det be-
gränsade oftalmologiska perspektivet 
och endoftalmitresonemanget. Med 
en helhetssyn på patienten måste 
man också väga in t ex risker med 
att en inte sällan multisjuk åldrad 
person (omständigheter som inte 
kan betecknas som extraordinära 
inom kataraktkirurgin) som får sin 
bilaterala katarakt åtgärdad i ett öga 
åt gången får tillbringa en tid - kor-
tare eller (i offentligt finansierade 
sjukvårdsorganisationer tyvärr ofta) 
längre - med en störd binokulär 
funktion med ty åtföljande ökad risk 
för fall (vetenskapligt påvisad 1989 i 
Framinghamstudien), skelettskador 
etc.

Den patient som, efter att ha fått 
information från en kompetent oftal-
molog om kända förutsättningar och 
risker i sitt specifika fall, önskar ett 
öga opererat i taget ska under inga 
omständigheter genomgå ISBCS. 
Självklart ska ingen kataraktkirurg 
mot sin övertygelse utföra ISBCS, 
och den riskbedömning som dr 
Nellemann baserar sin kataraktki-
rurgiska planering på har jag ingen 
anledning att ifrågasätta på något 
vis. Däremot anser jag att argumen-
tation på ledarplats år 2010 riktad 
mot ISBCS bör grunda sig på mer än 
en JCRS-referens från 1988 och en 
konklusion som DOS gjort ”för ett 
par år sedan”.

Jag är förvissad om att ökad 
kunskap och diskussion om det 

Johansson Björn. Facklig sekre-
terare, Sveriges Ögonläkarförening. 
Delegat i Sektionen för Oftalmologi, 
Europeiska specialistläkarorganisa-
tionen UEMS
Sekreterare, International Society of 
Bilateral Cataract Surgeons ISBCS
Diagnosansvarig katarakt och 
endoftalmit. Ögonkliniken, Universi-
tetssjukhuset, 581 85 Linköping
Direkt 010-103 3068, vx 010-103 
0000, fax 010 103 3065
Bjorn.Johansson@lio.se

vetenskapliga underlag som samlats 
och samlas beträffande ISBCS kom-
mer att medföra att bilateral katarakt 
kommer att åtgärdas i båda ögonen 
samma dag i ökande omfattning 
med tiden. Jag är också övertygad 
om att detta kommer att hjälpa oss 
oftalmologer att förbättra katarakt-
patienternas syn- och livskvalitet 
på ett optimalt sätt. Fördelar i form 
av ökad processeffektivitet och häl-
soekonomiska besparingar är högst 
relevanta om än sekundära jämfört 
med patientperspektivet, som alltid 
måste sättas främst.

2008 grundades International 
Society of Bilateral Cataract Surgeons 
med syfte att stimulera intresse 
för och forskning om ISBCS samt 
facilitera utbildning och interkol-
legialt samarbete för utveckling av 
konceptet. Riktlinjer för optimal 
säkerhet vid ISBCS finns publicerade 
på föreningens hemsida www.isbcs.
org . Man vill också arbeta för att 
ISBCS diskuteras mer i medicinska 
och vetenskapliga fora. Oftalmolog 
har öppnat för en god debatt i ämnet 
från en nordisk utgångspunkt, vilket 
jag uppskattar mycket.
Tack för ordet

Referenslista erhålls från författaren 
på begäran. 
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FACTS !!!
• Ergonomically designed

•   Control box with touch pen

• Built-in LED illumination

• Easy to clean

RT-3100
Smart Refractor

 Ved majmødet i det danske sel-
skab for okuloplastisk kirurgi, 
refraktiv kirurgi & kontakt-

linser holdt den store og også meget 
høje øjenlæge  Geoffrey Rose fra 
Moorefields flere morsomme og in-
spirerende forelæsninger om orbitas 
og tårevejskirurgi.

Et godt og enkelt råd viderebrin-
ges. Brug 'Cling-Film' ved alle former 
for øjentraumer. Cling film er plastic 
wrapping eller  husholdningsfilm, 
den 0,5 - 10 my tykke film af pyethy-
len eller Poyvinyliden Klorid. 

Filmen 'clings', det vil sige at den 
klynger og klæber sig til de gen-
stande, der skal pakkes ind. Og det 

K L I N I S K   P E R L E

kunne jo være et svært øjen-/orbita-
traume, forbrænding eller andet.

Det kunne også være en beskyt-
telse af cornea efter en facialisparese 
med lukkedefekt. Urglasforbindin-
gen undgås.

Kanterne kan lukkes med plaster 
eller kloramfenikolsalve.

Se det er et råd, der er praktisk, 
enkelt, billigt og effektivt. Kontakt 
med forurenende omgivelser undgås, 
samtidig med at fugtigheden bevares. 
Af illustrationerne kan man se, at 
der ikke er grænser for anvendelsen 
hverken størrelse eller formål. 'Cling 
film' er godt at have i bagagerummet 
til alle former for nødhjælp. 

 

Cling Film

Det er tanken fremover at bringe en klinisk perle af enhver art i hvert 
Oftalmolog. Så fat pennen.

Af 
Per Nellemann Bang
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eg er glad for at kunne redegøre 
bredere for mit standpunkt, 
som tidligere er fremgået på 
let polemisk vis i Oftalmologs 
’Synspunkt’. 

Vi kalder rubrikken for synspunkt, 
for at det netop ikke skal være en of-
ficiel 'ledare'; det giver mere rum.

Årsagen, til at jeg kom på banen, 
var, at jeg blev provokeret af, at der 
foretages ISBCS med diffraktionslin-
ser som standard. De er jo ikke altid 
lige så gode som vanlige asfæriske, 
men det ved patienten ikke, før han 
har prøvet en. Men med ISBCS prø-
ver patienten hele to af to mulige.

En anden grund er den tiltagende 
fremmedgørelse og umenneskelig-
gørelse af patientbehandlingen i DK. 
Det giver sig blandt andet til kende 
ved, at det Politisk Administrative 
Kompleks (PAK) omtaler for eksem-
pel cataract-operationer som pro-
duktionsenheder som ved et samle-
bånd (löpande band). I DK, Region 
Hovedstaden har ledelsen af ’kon-
cernen’ (ja, det er navnet) besluttet at 
ansætte 120 LEAN rationaliserings 
agents og 35 instruktører, selvom 
man nyligt har afskediget mange i 

Simultan dobbeltsidig
cataract operation 

Hvornår kommer uheldet / katastrofen?

Af 
Per Nellemann Bang

patientplejen / vården. Hvad Henry 
Ford ikke kunne formå, kan Toyota 
LEAN filosofi / religionen det ?

Det er svært at give overbetalte 
og overvurderede LEAN-folk den 
rationaliseringsgevinst uden arbejde. 
LEAN/PAK vil nok ikke se på, at   
ISBCS skal være et patient-/lægeøn-
ske, men sikkert stile mod at gøre 
det til et dekret.

I forvejen er operationsprisen på 
en cataractoperation i privat lukket 
licitation i region hovedstaden kom-
met bekymringsværdigt langt ned, 
under 4.500,- dkr. Og med ikke 
skandinavisk talende læger. Det er 
ikke det bedste udgangspunkt for 
ISBCS. En pris på det dobbelte på 
sygehuse iblandt regioner er heller 
ikke optimalt for denne krævende 
patientgruppe, synes jeg.

I har i Linköping og andre steder 
i Sverige meget gode og beundrings-
værdige cifre med hensyn til resul-
tater og komplikationer. Og det er 
naturligvis godt, men det må jo ikke 
få nogen til at tro, at nu er det bare 
at gå i gang. 

En kapitalfondsejet LASIK-kæde, 
som arbejder i Skandinavien, har 

husstandsomdelt en brochure ultimo 
2010, hvor det står ordret om alders-
syn, som ikke er tilgængelig for 
Lasik:

. . . ”Med xxxx linsebehandling 
udskifter vi dine gamle slidte linser 
med nye flerstyrkelinser, så du ser 
lige godt på alle afstande.

Behandlingen har permanent ef-
fekt og hindrer, at du senere får grå 
stær. 

Proceduren er den samme som 
ved grå stær operationer. Pris 41.900 
dkr. – delbetaling fra 878/md. i 84 
md.”. Prisen er for begge øjne. 
ISBCS? Livet som øjenlæge er alsi-
digt.

 Med hensyn til udtalelsen om at 
der "næppe kan opnås evidens for 
simultan operation", var det sat me-
get polemisk op. Der er naturligvis 
mange tilstande, hvor det er oplagt 
med ISBCS, f.eks. congenit cataract, 
svær COLD.

Biokompleksitet, tro
Men jeg synes, at man skal se bredt 
på ISBCS problemstillingen, fysisk-
filosofisk-statistisk – ikke kun stati-
stisk.

Man kan gøre nok så mange stu-
dier, også prospektive, men de har 
jo i princippet kun historisk autori-
sationsbetydning. Med mindre man 
kan dokumentere, eller tror på, at de 
næste patienter kan siges at stamme 

Björn Johansson skal have tak for at fortsætte debatten om 
ISBCS. Debatten har ganske vist været aktuel i Sverige i lang 
tid, men det er et vigtigt emne, som rejser svære spørgsmål.
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Ingen kan føle sig sikker over for laviner.

Når der er opbygget tilstrækkelig meget 
spænding, er det et spørgsmål om under-
lagets friktion og modstand, før en lavine 
starter.

I det gamle DDR styrede man direkte mod 
en eller anden form for 'kritikalitet'. Den 
ophobede spænding og ringe modstand 
medførte Berlinmurens fald og en nærmest 
eksplosiv opløsning af DDR's institutioner.
  

fra samme population/univers. Altså 
forudsige, at de fremtidige patienter 
vil det gå lige så godt. Det kan man 
vel dårligt, når personalet og bakte-
riefloraen hele tiden ændres, og der 
optræder resistente MRSA, strepto-
kokker, enterokokker, pseudomonas 
med stigende hyppighed (i hvert fald 
i DK. Kolmos : Dan med. Bull nov 
2010, Ugeskr Læg. 2011, feb, 9. 622-
627. .

Hertil kommer, at den normale 
bakterieflora er under pres fra den 
tiltagende industrialisering og frem-
medgørelse af husdyrholdet, antibio-
tika til grise, køer og kyllinger. Indtil 
for nylig i EU også som såkaldte 
’vækstfremmere’ i form af antibio-
tika, men gælder det også Sydeuropa, 
Argentina og USA?

Man kan heller ikke sikre sig 
totalt mod ’katastrofer’, forekomsten 

af forurenede utenslier, væsker og 
linser. Netop i Sverige havde man en 
epidemi af pseudomonas keratit hos 
stenhuggere i mellemsverige i begyn-
delsen af 1960-tallet. Når stenhug-
geren havde abrasio og behandledes 
med ögonsalva (med sulfa ?), var den 
forurenet med pseudomonas under 
fremstillingen i Hälsingborg. Det var 
den hændelse, som var anledningen 
til, at den Nordiske Farmakope her-
efter angav steril øjensalvefremstil-
ling. Forureningen skyldtes, at der 
under salvens afkøling tilførtes pseu-
domonas fra kondensvandet (ifølge 
min nu afdøde dyrlægepatient, som 
var ansvarlig for kvalitetssikringen 
af den del af produktionen). Som 
sidebemærkning er det interessant, 
at salven var i køb måneder/år, før 
det blev opklaret. Hos normale var 
cornea resistent, men ved abrasio var 
der infektions indgangsvej.

Som sagt kan vi ikke sikre os mod 
katastrofer af enhver art, vulkanud-
brud, jordskælv, børskrak, torna-
doer, dyreartens forsvinden. Og her 
er det, at det bliver aktuelt at se på 
teorier om komplekse systemer. 

Fysikerne har med komplekse 
systemer at gøre fra dag 1. På Niels 
Bohr instituttet i København har 
man udvidet området fra fysikken og 
ikke mindst kvantemekanikken til 
også at omfatte BIOkompleksitet.

Proteiner oscillerer og kan derfor 
betragtes kvantemekanisk ligesom 
mange andre uventede emner. 

Casimir effekten (den svage kraft i 
vakuum mellem to metalpader) var 
oprindeligt et teoretisk kuriosum, 
men ses nu i praktikken i såvel 
nano- som astrofysikken.

På Niels Bohr instituttet er 
Mogens Høegh-Jensen professor i 
biokompleksitet og Kim Sneppen 
professor på ’models of life’-afdelin-
gen. Høegh Jensen har erhvervet den 
norske Gunnar Randers pris for bl.a. 
at beskrive det i denne sammenhæng 
interessante, at der skal endast seks 
kontakter til at skabe forbindelse 
mellem to tilfældige personer i hele 
verden på internettet eller overførsel 
af virus (og bakterier).

 Per Bak var også ansat indtil til 
sin alt for tidlige død. Per Bak skrev 
bogen: How Nature Works. Heri gø-
res rede for Self Organized Critica-
lity, SOC, som er en af de teoretiske 
baggrunde for de generelle princip-
per for opståelsen de mangeartede 
katastrofer, som kommer med mel-
lemrum, uden at man kan sige hvor-
når. Hvordan en sommerfugl (Fjäril), 
der pludselig flyver op i Brasilien 
teroretisk kan blive en tornado i 
Caribien. Og hvordan en grusbunke 
(sandpile) er model for laviner, der 
opstår og til sidst kan destruere bjer-
gets omgivelser. Når den ’cellulære 
automatom’ når sit kritiske punkt, er 
der ingen korrelation mellem syste-
mets respons på en perturbation og 
pertubationens detaljer. Det betyder, 
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Bak-Tang-Wiesenfelds 'sandbunkemodel' 
kan prøves på stranden.
(illustration af Wiesenfeld)

at hvis et sandkorn falder på sand-
bunken, sker der ingenting, eller 
sandbunken falder måske sammen. 
Der beskrives matematisk, hvordan 
der gradvist ophobes tension, som 
på et tidspunk MÅ frigøres. Sand-
bunkemodellen udviser også såkaldt 
1/f støj, som er almindelig i mange 
naturlige komplekse systemer.

Eksemplerne er mangfoldige, men 
det uhyggelige er, at de er meget ge-
nerelle og for eksempel også inddra-
ger sociale forhold, og at katastrofen 
på et tidspunkt forløber eksponen-
tiel, så at der kun er begrænsede 
muligheder for indgriben, trods et 
effektivt rapportsystem. Det er ikke 
svært at finde lighedspunkter til den 

opbygning af spænding, der finder 
sted i helseområdet, hvor PAK for-
langer 2% øget effektivitet årligt og 
grusbunkemodellen. Det konstante 
effektivitetskrav og den derved for-
bundne tensionsøgning forhindrer 
en ligevægt, som gør systemet usta-
bilt. Det ender derfor i lokale laviner, 
som . . . og så fremdeles. The rest is 
silence.

Det var en lang forklaring på, at 
evidens for ISBCS i videste forstand 
næppe er mulig. 

Det er for os læger ikke nemt at 
forstå denne fysiske tankegang. 

Men den er god at kende til, så 
man bliver befriet for mange vane-
forestillinger. 
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När patienten får välja: 

Bilateral cataractoperation – 
samma dag!

Af Jack Bergen

 Det har förts en del samtal 
om nyttan och risken med 
detta förfarandesätt. För 
att belysa ämnet från fö-
respråkarnas sida har jag 

tagit kontakt med två operatörere 
som båda är vana vid och anhängare 
av denna operationsform: Dr Tobias 
Busch och dr Johan Elvstam, båda 
verksamma vid ögonkliniken Karls-
krona.

En filosofisk fråga kommer genast:

Vad menas med “Bilateral 
cataractoperation”? 
Självklart att båda ögonen opereras 
- men vid samma tidpunkt.  Med 
“samma tidpunkt” menas samma 
dag. När första ögat är opererat byts Dr Tobias Busch, ögonkliniken Karlskrona. Dr Johan Elvstam, ögonkliniken Karlskrona.
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all material ut, omdukning sker 
medan patienten ligger kvar på ope-
rationsbordet. Operatören byter och 
tvättar sterilt innan nästa ögat ope-
reras. Operationerna tar sammanlagt 
en halvtimme.

Hur vanlig är den bilaterala operationen?
I riket utgör de bilaterala operatio-
nerna 4% av totalantalet operationer. 
I Karlskrona 33%

Endoftalmit som komplikation?
Frekvensen uppges ligga på 
0,080/00 generellt och inget tyder 
på att det skulle vara annorlunda vid 
denna operationsprocedur. Vi har 
inte sett någon enda.

Vilka är indikationerna för bilateral 
operation?
Stor refraktionsändring önskvärd, 

förväntad anisometropi vid ensidig 
operation

Snabb rehabilitering önskvärd t. 
ex yrkesverksamma personer

Påtaglig visuspåverkan bilateralt 
– och självklart: Om patienten så 
önskar!

Kontraindikationerna för bilateral 
operation?
Glaucom, Tidigare amotio retinae, 
Proliferativ diabetesretinopati, Ut-
talad endotheldystrofi. Misstanke om 
uppkomst av maculaödem.

Relativa kontraindikationer?
Osäkerhet om patientnytta dvs låg 
visusvinst, Förväntad ökad kompli-
kationsrisk t. ex små pupiller eller 
lång operationstid (grad 3+ hårda 
linser), PEX, Dålig patientkoopera-
tion.

Vad vinner patienterna vid denna metod?
Framför allt snabbare återgång till 
bra syn. Med dagens vårdgaranti om 
tre månader kan patienten få vänta 
tre månader på första operationen, 
sedan en månads observationstid 
– och därnäst åter tre månaders 
väntan på operation av andra ögat. 
Lägger vi till en månads läkning kan 
patienten hämta ut sina glasögon åtta 
månader efter beslutet om operation. 
Detta klaras på halva tiden med den 
bilaterala operationsmetoden.

Som bonus får patienten en min-
skad risk för trafikolycka med färre 
tillryggalagda kilometer – och miljön 
skonas!

Sammantaget tror jag metoden 
kommer att vinna i popularitet och 
bli allt vanligare.



The detection and monitoring of glaucoma requires a targeted combination of clinical expertise 
and reliable, reproducible examination results. The complete picture of glaucoma develops only 
if the diagnostic information fi ts together like the pieces of a puzzle.  

Advanced glaucoma diagnosis 
demands advanced technology.  
Structural and functional infor-
mation is conjointly displayed in 
unique combined reports of the 
Heidelberg Retina Tomograph 
(HRT), the Heidelberg Edge 
Perimeter (HEP) and the 
SPECTRALIS OCT. 

  

HRT & HEP Visual FieldHRT & HEP Visual Field
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Infrarød video-pupillografi til husbehov

Af Steffen Hamann,
Glostrup Hospital

 U
ndersøgelse af pupillernes 
lysrespons kan som mini-
mum klares ved hjælp af en 
pencillygte. Som bekendt 
er der dog forskel på lys-

intensiteten fra en fabriksny lygte og 
en der har ligget i kitellommen i 3 
måneder, og lyset, der kommer ud, 
bliver ofte diffust og uforudsigeligt 
spredt i alle retninger. Detektion af et 
abnormt pupilrespons ved hjælp af 
en pencillygte er således kun en far-
bar vej, hvis man ikke har andet ved 
hånden og hvis det abnorme respons 
man forventer at finde er meget ab-
normt. 

Er man på udkig efter mere sub-
tile abnormiteter og/eller har man 
interesse i en mere kvantitativ og 
pålidelig undersøgelse, får man brug 
for en kraftigere, mere stabil lyskilde, 
som fx fra et fuldt opladet direkte 
oftalmoskop eller et indirekte oftal-
moskop. Det løser dog ikke proble-
met alene. For som undersøger bliver 
man nødt til at have en vis mængde 
lys i undersøgelseslokalet for over-
hovedet at kunne se pupilbevægel-
serne, i hvert fald på det modsidige 
øje, og dette lys kan i sig selv påvirke 
pupilresponset. Endelig kan det være 
vanskeligt overhovedet at se pupillen 
i en mørkebrun iris og patienten kan 
være aldersrelateret miotisk, hvilket 
yderligere besværliggør visualiserin-
gen af lysresponset.

For praktiske formål, hvor tiden 
er knap og lysfaciliteterne sætter sine 

naturlige begrænsninger, vil man of-
te ty til de for hånden værende søms 
princip, dvs. pencillygte/oftalmoskop 
i en klinik med let dæmpet belys-
ning. Resultatet bliver, at man ikke 
altid fanger den relative afferente 
pupil defekt (RAPD), som resten af 
ens undersøgelse tyder på skal være 
der. Og selv hvis man fanger den, så 
kan man ikke dokumentere den, ef-
tersom det almindelige videokamera 
og videofunktionen i et almindeligt 
digitalkamera i sig selv kræver en 
betydelig mængde lys i undersøgel-
seslokalet.

Infrarød video pupillografi
Den perfekte løsning må således 

Infrarød video pupillografi til husbehov. Videokameraet (SONY HDR-XR550) er her 
monteret på en modificeret arkitektlampe-arm, således at man som undersøger har begge 
hænder fri til at foretage sine pupil- eller motilitetsundersøgelser.

være, at undersøge patientens pu-
pilrespons i et komplet mørkt lokale 
ved hjælp af en intens og homogen 
lyskilde, hvor man selv, samtidig 
med eller efterfølgende, har mulig-
hed for at se hvad der foregår. Ved 
pupillografi optager man pupillens 
bevægelser ved hjælp af et videoka-
mera med mulighed for optagelser i 
det infrarøde spektrum. Der findes 
store forkromede, kommercielle løs-
ninger, hvor de enkelte video frames 
bliver digitaliseret og overført til en 
computer, og hvor avanceret billed-
behandlingssoftware efterfølgende 
bruges til at beregne pupildiameter 
eller areal på hver enkelt video 
frame. 



Infrarød video-pupillografi til husbehov

Et sådan komplet pupillografisk 
setup kan let beløbe sig til mange 
tusinde kroner og er for praktiske 
formål derfor begrænset til forsk-
ningsregi. 

Heldigvis er der mulighed for in-
frarød video pupillografi, uden at det 
behøver koste en bondegård og uden 
at man behøver en større omind-
retning af ens undersøgelsesklinik. 
Sony har, tilsyneladende som de 
eneste, en såkaldt nightshot funktion 
på visse af deres videokameraer. 
Kort fortalt går denne ud på, at det 
infrarøde filter, som sidder i almin-
delige videokameraer og blokerer for 
infrarødt lys, i Sony kameraet kan 
skubbes ud ved at man trykker på en 
knap, hvorved kameraet bliver sensi-
tivt for lys i det infrarøde spektrum. 
Samtidig med at det infrarøde filter 
skubbes ud, tændes en række lys-
dioder omkring kameraets linse og 

disse lysdioder udsender infrarødt 
lys. Opløsningen i nigthshot-tilstan-
den er den samme som i kameraets 
normale optage-tilstand, eftersom al 
farveinformation er smidt væk med 
henblik på at øge sensitiviteten. For 
under 10.000 kr. kan man således få 
sig et fuldt tilfredsstillende infrarødt 
setup.

Anvendelsesmuligheder
Anvendelsesmulighederne for 
infrarød pupillografi og video 
pupillografi, i den her beskrevne 
hjemmestrikkede, low-tech model, 
er mangfoldige. Ikke mindst hvad 
angår dokumentation og indsamling 
af billede- og videomateriale til 
undervisningsbrug, er teknikken 
velegnet.

Brune øjne
En anisokori kan tit overses hos me-

Denne patient har et venstresidigt, kongenit Horners syndrom. Pga. de mørke irides, er 
anisokorien vanskelig at se i almindelig eller dæmpet klinikbelysning, men ved infrarød 
pupillografi ses anisokorien tydeligt. Den lidt dråbeformede venstre pupil er en variant.
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Venstresidig RAPD hos 
ung mand med venstre-
sidig opticus neuritis. 
Lyser man i det raske øje, 
trækker begge pupiller 
sig sammen. Overføres 
lyset til det syge øje, 
dilaterer begge pupiller 
op. Billederne er stills 
fra en videooptagelse. 
Fænomenet ses tydeligere 
i real time video pupil-
lografi. 

 2

 

get brunøjede personer og her kom-
mer infrarød pupillografi til sin ret. 

  
Relativ afferent pupil defekt
En relativ afferent pupil defekt 
(RAPD) er conditio sine qua non 
for synsnervesygdom. Er der ingen 
RAPD, er der ikke nogen synsner-
vesygdom, eller også er der bilateral, 
symmetrisk synsnervesygdom. Man 
undersøger for RAPD ved hjælp 
af swinging flashlight test, som er 
nem at udføre, men godt kan være 
vanskelig at tolke. Ved at foretage 
swinging flashlight test i mørke og 
optage undersøgelsen med infrarød 
video pupillografi, opnås, at mørket 
øger amplituden af det kliniske 
respons, at man i ro og mag kan 
studere hver enkelt pupils reaktioner 
efterfølgende og at man kan bruge 
optagelserne i dokumentations- og 
undervisningsøjemed.

Horners syndrom
Horners syndrom kan, når den kli-
niske mistanke er rejst, verificeres 
farmakologisk. Men en mindst lige 
så præcis, og mindre tidskrævende, 
metode, er at undersøge for såkaldt 
dilation lag. En normal pupil dilate-
rer som regel indenfor ca. 5 sekunder 
efter lyset i et rum er slukket. Ved 
Horners syndrom kan dilatationen 
tage op til 15-20 sekunder. Med 
andre ord; graden af anisokori øges 
i den første fase af pupildilatationen 
(5-7 sekunder) og mindskes i den 
anden fase (7-15 sekunder). Ved 
fysiologisk anisokori, som ses hos 
næsten 20 % af normalbefolkningen 
ved dæmpet lys eller i mørke, og 
hos ca. 10 % i almindelig rumbe-
lysning, er der ingen dilation lag, 
hvorfor denne metode er velegnet 
ved differentieringen mellem disse to 
tilstande. Dilation lag er absolut ikke 

nemt at observere, hvis ikke man 
benytter infrarød teknik. Når lyset 
slukkes i lokalet skal man jo selv 
mørkeadaptere, og når man har gjort 
det er løbet jo for længst kørt. 

Pengene er godt givet ud
For prisen af et almindeligt video-
kamera, og nogle små tilpasninger i 
klinikken, kan man få infrarød pu-
pillografi og video pupillografi op at 
køre til husbehov. Herved øges den 
diagnostiske sikkerhed og det kan 
pludselig blive en fornøjelig udfor-
dring at kaste sig over pupilunder-
søgelsen, uden at det behøver at tage 
længere tid end hvad det ellers ville 
have gjort. Og hvis ikke det fænger, 
kan man jo altid tage kameraet med 
i Zoologisk Haves flagermusehus, så 
man kan få syn for sagen for hvad 
der egentlig foregår! 
God fornøjelse. 


