
oftalm
olog 

2
M

arts 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 
juni 2011. 
Deadline er 10. maj 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
Øjets linse – det fældende bevis  . . . . . . . . . . . . . . . .     3
Tør du ikke selv bli brillefri doktor?  . . . . . . . . . . . . . .   11
Tonometre – deres fordele og ulemper  . . . . . . . . . . .   13
Uddannelsen til optometrist i Danmark –
og det øvrige Norden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   16
Årsmøde i Foreningen af svagsynsspecialister 
(FASS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   18
Oftalmologs historie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21
Vinbjergsneglens øjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   23 

Forside: 
Læs artiklen side 3 "Øjets linse – det fældende bevis"

Charlotte Lie
Jørundsgate 4
N-7030 Trondheim

Håvard M. Arnljot
Ögonkliniken
SE 881 04 Sollefteå Sjukhus

SYNSPUNKT

S
vanemærket tryksag 541

-7
57
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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.

Optometrister, – hot eller avlastning?

 Optometristutbildningarna blir allt mer vanliga – finns nu även i Skandinavien. 
Och optometristerna talar om “branchglidning” mellan oftalmologi och optome-
tri. 

Man har planer på att förestå amblyopibehandling, kontroll av retinala förändringar hos 
diabetiker och uppföljning av glaucompatienter. Här i Sverige är detta inget nytt tänk, 
– vi har redan sjuksköterskor som gör gastroscopier och andra kvalificerade undersök-
ningar. De har fått “delegering” och samarbetar med läkare.  
Skillnaden mellan läkare och annan personal är “Det egna sjukvårdsansvaret” och “Le-
gitimationen” som läkarna har – och kan förlora! Utan detta risikerar “annan” personal 
att drabbas av “Kvacksalverilagen”. Med dessa spelregler föreställer jag mig en framtid 
med fruktbart samarbete grupperna emellan, - en avlastning alltså.
Jack Bergen 

”Du har grøn stær, 
jeg henviser dig til optometristen!”

 I dette nummer af oftalmolog forklarer studierektor på Optikerhøjskolen, Svend-Erik 
Runberg, at optometrister er blevet professionsbachelors på lige fod med andre mel-
lemlange uddannelser. Det giver god mening og stort tillykke med titlen og den nye 

uddannelse. 
Det bliver imidlertid problematisk, når han forestiller sig, at optometrister med kandi-
datuddannelse i en ikke fjern fremtid skal ”foretage synsudmåling af børn, skeleudredning 
og amblyopibehandling, monitorering af retinaforandringer (aldersbetingede, diabetiske) og 
glaukompatienter”, selvom han skriver, at det skal være i tæt samarbejde med øjenlæger i 
praksis og på sygehuse. 
I hvilket regi dette skal foregå, nævner Runberg nemlig ikke. Er det i optometristernes 
butikker eller som i dag ansatte hos øjenlæger eller på hospitalsafdelinger? 
Glaucomopsporing kræver, at man mestrer papillo- og gonioskopi. Og vil optometrister-
ne mon oftalmoskopere de små børn, så retinoblastomer ikke bliver overset? Vi er langt 
inde på speciallægens kerneområde her, og det gælder også de andre sygdomsgrupper, 
Runberg nævner. Men selv monitorering i tæt samarbejde med øjenlæger er svært at 
forestille sig. For betyder det, at øjenlægen stiller diagnosen og fortæller patienten: Du 
har grøn stær, jeg henviser dig til optometristen!? Og skal denne herefter sende patienten 
tilbage til øjenlægen i ny og næ, hvis medicinen giver bivirkninger, trykket stiger, eller 
synsfeltet forværres? Det vil blive et syndigt rod, og der vil opstå misforståelser, usikker-
hed og dårlige patientforløb.
Den økonomiske side af sagen omtaler Runberg ikke. Skal kunden selv betale, eller skal 
ydelsen dækkes af det offentlige? Og vil en screening/monitorering i optometri-regi 
overhovedet være samfundsøkonomisk forsvarlig ud fra en cost-benefit analyse, uanset 
hvordan det finansieres? 
Der er brug for mest mulig kvalitet i behandlingen og ikke discountløsninger. Så jeg ser 
frem til, at Runberg præciserer optometristernes nye rolle og økonomien bag. Kan det 
komme patienterne til gode, må vi som læger selvfølgelig være åbne over for nye måder 
at gøre tingene på. For patientens tarv er det vigtigste. Men lad mig slå fast, at udred-
ning, behandling og opfølgning af sygdomme entydigt er en lægeopgave. 
Peter Fahmy 
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Øjets linse 
– det fældende bevis

Steffen Heegaard, 
Øjenpatologisk 
Sektion, Institut for 
Neurovidenskab 
og Farmakologi, 
Københavns Uni-
versitet

Christina Jacob-
sen, Afdeling for 
retspatologi, Rets-
medicinsk Institut, 
Københavns Uni-
versitet

Henrik Kjeldsen, 
AMS Daterings 
Center, Institut 
for fysik og astro-
nomi, Århus Uni-
versitet

Jan Heinemeier, 
AMS Daterings Cen-
ter, Institut for fysik 
og astronomi, Århus 
Universitet

Niels Lynnerup, 
Afdeling for 
retsantropologi, 
Retsmedicinsk 
Institut, Køben-
havns Universitet

 Efter findestedsundersøgelsen 
blev spædbørnsligene ind-
bragt til det retsmedicinske 

institut i Dortmund, Tyskland, 
hvor nærmere undersøgelse og 
obduktion af ligene blev foretaget. 
Det viste sig, at både spædbarn #1 
og #3 var viklet i håndklæder og 
herefter lagt i en plastpose. Spæd-
barn #2 var viklet i avispapir, date-
ret 30. december 1988, og herefter 
lagt i en plastpose. 

Den retsmedicinske obduktion 
viste, at alle tre spædbørn var ny-
fødte og født til termin. Længden 
varierede fra 47,5 - 50,5 cm og 
vægten fra 2555 - 3045 g. Navle-
strengen var stadig fastsiddende, 
og spædbørnene var dækket af 
fosterfedt. Der var lette forrådnel-
sesforandringer hos spædbarn #1. 
Ved den udvendige undersøgelse 

I foråret 2008 gjorde tre teenagere i den stille landsby Möllmicke i Tyskland (billede 1) et uhyg-
geligt fund: I deres og forældrenes hjem fandt de et spædbarnslig i en dybfryser. Teenagerne var 
alene hjemme over weekenden, og da de ledte efter pizza i fryseren, fandt de i bunden af den en 
plastpose indeholdende et lig af et spædbarn. Efter forældrenes hjemkomst søndag aften konfron-
terede børnene deres forældre med det chokerende fund, og om mandagen besluttede familien 
sig for at kontakte politiet. Da politiet gennemgik fryseren, opdagede de yderligere to plastposer 
indeholdende lig af to spædbørn. Hermed begyndte et intensivt og udfordrende internationalt 
efterforskningsarbejde, som kom til at involvere en ny undersøgelsesmetode, som vi har udviklet. 

Billede 1. Huset i Möllmicke, hvor spædbørnene blev fundet 
(dpa - Deutsche Presse Agentur).

Ralf Zweihoff, 
Retsmedicinsk 
Institut, Dortmund, 
Tyskland
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Forkortet Produktresume Taflotan; 1 ml øjendråber, 
opløsning, indeholder 15 mikrogram tafluprost. 1 en-
keltdosisbeholder (0,3 ml) øjendråber, opløsning, inde-
holder 4,5 mikrogram tafluprost. Indikationer: Reduk-
tion af forhøjet intraokulært tryk ved åbenvinklet 
glaukom og okulær hypertension. Som monoterapi hos 
patienter: som ville have gavn af øjendråber uden kon-
serveringsmiddel, som ikke responderer tilstrækkeligt 
på første behandlingsvalg, som er intolerante eller kon-
traindicerede over for første behandlingsvalg. Som sup-
plerende behandling til betablokkere. Dosering og ind-
givelsesmåde: Den anbefalede dosis er 1 dråbe 
Taflotan i konjunktivalsækken i det eller de syge øjne 
en gang dagligt om aftenen. Dosis bør ikke overskride 
en dråbe daglig i det/de aktuelle øje/øjne, da en hyp-
pigere administration kan mindske den sænkende virk-
ning på det intraokulære tryk. Kun til engangsbrug. En 
beholder er tilstrækkelig til behandling af begge øjne. 
Overskydende opløsning skal kasseres umiddelbart ef-
ter brug. Hvis der anvendes mere end et topikalt oftal-
misk lægemiddel, skal hvert lægemiddel administreres 
med mindst 5 minutters mellemrum. Kontraindikati-
oner: Overfølsomhed over for tafluprost eller over for 
et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og 
forsigtighedsregler vedrørende brugen: Før behand-
lingen påbegyndes, skal patienterne informeres om ri-
sikoen for vækst af øjenvipperne, farvning af huden på 
øjenlåget og forøget pigmentering af iris. Nogle af dis-
se ændringer kan være permanente og føre til forskel-
le i udseendet på øjnene, når kun det ene øje behand-
les. Ændringen i pigmenteringen af iris sker langsomt 
og ses måske ikke i flere måneder. Ændringen i øjen-
farve er hovedsageligt blevet set hos patienter med 
blandede irisfarver, f.eks. blåbrun, gråbrun, gulbrun og 
grøn-brun. Risikoen for livslang heterokromi i øjnene i 
unilaterale tilfælde er oplagt. Der er ingen erfaring med 
tafluprost i neovaskulær, snævervinklet eller kongenit 
glaukom. Der er kun begrænset erfaring med tafluprost 
hos afakiske patienter og ved pigmentglaukom eller 
pseudoeksfoliativt glaukom. Det anbefales at udvise 
forsigtighed ved brug af tafluprost hos afakiske patien-
ter, pseudofakiske patienter med bristet bagerste lin-
sekapsel eller forreste øjenlinser eller hos patienter med 
kendte risikofaktorer for cystoidt makulært ødem eller 
iritis/uveitis. Der er ingen erfaring hos patienter med al-
vorlig astma. Disse patienter skal derfor behandles med 
forsigtighed. Graviditet og amning: Taflotan må ikke 
anvendes af kvinder i den fødedygtige alder, medmin-
dre der er truffet tilstrækkelige forholdsregler mht. præ-
vention. Der foreligger ikke tilstrækkelig data om bru-
gen af tafluprost hos gravide kvinder. Tafluprost kan 
have skadelige farmakologiske virkninger for gravidite-
ten og/eller fostret/den nyfødte. Det vides ikke, om ta-
fluprost udskilles i modermælken. Derfor må tafluprost 
ikke anvendes under amning. Bivirkninger: I kliniske 
forsøg er over 1.200 patienter blevet behandlet med ta-
fluprost enten som monoterapi eller som supplerende 
terapi til timolol 0,5 %. Den hyppigst indberettede be-
handlingsrelaterede bivirkning var okulær hyperæmi. 
Den forekom hos ca. 13 % af patienterne, der deltog i 
de kliniske forsøg med tafluprost i Europa og USA. Den 
var mild i de fleste tilfælde og førte til, at gennemsnit-
ligt 0,4 % af patienterne, der deltog i de pivotale studi-
er, ophørte med brugen. Følgende behandlingsrelate-
rede bivirkninger blev indberettet under kliniske forsøg 
med tafluprost i Europa og USA efter en maksimal op-
følgning på 12 måneder: Inden for hver hyppigheds-
gruppe vises bivirkningerne i faldende rækkefølge. Øj-
ne: Meget almindelig (≥1/10): konjunktival/okulær 
hyperæmi Almindelig (≥1/100 til <1/10): øjenkløe, øje-
nirritation, øjensmerte, ændringer i øjenvipper (forøget 
længde, tykkelse og antal af vipper), tørre øjne, mis-
farvning af øjenvipper, fornemmelse af fremmedlege-
me i øjnene, erytem på øjenlåget, sløret syn, forøget tå-
redannelse, pigmentering på øjenlåget, øjenudflåd, 
reduceret visuel skarphed, fotofobi, øjenlågsødem og 
øget irispigmentering. Ikke almindelig (≥1/1.000 til 
<1/100): overfladisk punktformig keratitis, astenopi, 
konjunktivalt ødem, blefaritis, ubehag i øjnene, flare i 
det forreste kammer, konjunktivale follikler, allergisk 
konjunktivitis, celler i det forreste kammer, konjunkti-
val pigmentering og unormal følelse i øjet. Nervesyste-
met: Almindelig (≥1/100 til <1/10): hovedpine. Hud og 
subkutane væv: Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100): 
hypertrikose på øjenlåget. Overdosering: Der er ikke 
rapporteret tilfælde af overdosering. Det er usandsyn-
ligt, at der vil forekomme overdosering efter okulær ad-
ministration. Hvis der forekommer overdosering, bør 
behandlingen være symptomatisk. Udlevering: B. Til-
skud: ja. Hjælpestoffer: Glycerol, natriumdihydrogen-
fosfatdihydrat, dinatriumedetat, polysorbat 80, hydro-
chloridsyre og/eller natriumhydroxid til pHjustering, 
vand til injektion. Opbevaringstid: 2 år. Efter den før-
ste åbning af en foliepose: 28 dage. Særlige opbeva-
ringsforhold: Opbevares i køleskab (2°C til 8°C). Ef-
ter åbning af folieposen: enkeltdosisbeholderne 
opbevares i den originale foliepose, må ikke opbeva-
res over 25°C. Åbnet enkeltdosisbeholder med over-
skydende opløsning skal kasseres umiddelbart efter 
brug. Pakninger og priser ekskl. rec. gebyr: enkelt-
dosisbeholder 30 x 0,3 ml 297,85 DKK og 90 x 0,3 ml 
876,70 DKK (sep 08). Dato for første markedsførings-
tilladelse: 30. april 2008.

påvistes ingen tegn på vold, men hos 
spædbarn #2 fandt man mulige blod-
udtrædninger i nakkemuskulaturen, 
som dog ved senere histologiske un-
dersøgelser viste sig at være avitale. 
Ved den indvendige undersøgelse var 
de indre organer uden misdannelser. 
Lungerne var luftfyldte, hvilket indi-
kerede, at børnene havde været i live 
efter fødslen. Hos spædbarn #3 og 
især hos spædbarn #2 sås emfysem 
(luftudvidelse) af lungernes kanter 
med dannelse af bullae (blærer). 
Lungevævet hos spædbarn #1 viste 
tegn på fostervands aspiration. Hos 
baby #3 fandtes desuden 15 ml van-
dig væske i mavesækken og den øvre 
mave-tarm kanal. Retskemisk under-
søgelse viste en alkohol koncentra-
tion på 0,52 promille i muskelvævet 
hos spædbarn #1. Moderen oplyste 
senere, at hun i forbindelse med 
fødslerne havde indtaget alkohol. De 

øvrige retskemiske analyser for læge-
midler og narkotika var negative. 

Det konkluderedes ud fra obduk-
tionsfundene, at alle tre spædbørn 
var født til termin og havde været 
i live. Fundene hos spædbarn #1 
viste, at der muligvis var indtrådt 
lette komplikationer inden fødslen, 
men hverken en aktiv form for 
spædbørnsdrab (drukning, kvælning 
ved ydre spærring) eller en passiv 
form for spædbørnsdrab (asfyksi, f. 
ex. tæppe over ansigtet, drukning 
ved manglende fjernelse af væske 
fra luftvejene) kunne udelukkes. En 
naturlig dødsårsag eller død pga. 
svære fødselskomplikationer kunne 
udelukkes for spædbarn #2 og #3. 
Asfyksi, enten ved en aktiv form for 
spædbarnsdrab (kvælning ved ydre 
spærring eller fødsel under vand) 
eller ved en passiv form for spæd-
barnsdrab (asfyksi, f. ex. tæppe over 

Figur 1. 
Kulstofcyklus 
i naturen, som 
viser nedbryd-
ning af kulstof 
i de forskel-
lige isotoper 
og hvorledes 
kulstof i 
naturen optages 
i levende orga-
nismer gennem 
fødekæden (fra 
Departement 
of Geological 
Sciences, 
California State 
University). 

Cosmic
radiation

Nitrogen 14 Neutron capture Carbon 14

All three isotopes
ov carbon (C-12.
C-13. C-14) are
absorbed by living
organisms.

Soil

Following death & burial, wood & bones lose
C-14 as it changes to N-14 by beta decay.

Carbon 14 Beta decay Nitrogen 14

Beta 
particle Proton Neutron
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ansigtet, eller ved at lade spædbarnet 
drukne efter fødslen) blev anset som 
sandsynlig hos spædbarn #2. Fun-
dene hos spædbarn #3 tydede på, at 
dødsårsagen var drukning. 

På baggrund af findeomstændig-
hederne og de ovenstående resultater 
vurderede den tyske anklagemyndig-
hed, at der lå en kriminel handling 
bag spædbørnenes dødsfald. Endvi-
dere fandtes det, på baggrund af den 
daterede avis, sandsynligt, at det ene 
af spædbørnene var født i 1988. Mo-
deren blev igen afhørt, og hun ind-
rømmede hurtigt at have født alle tre 
spædbørn, men derudover nægtede 
hun at medvirke til den yderligere 
efterforskning. Den øvrige familie 
angav, at de ikke havde bemærket 
hverken de tre graviditeter eller føds-
lerne. På den baggrund vurderede 
anklagemyndigheden, at alle tre 
fødsler var foregået i dølgsmål. Idet 
obduktionsfundene ikke var entydi-
ge for forsætlige drab, blev moderen 
sigtet for manddrab i alle tre sager. 
Denne sigtelse gav det efterforskende 
politi store hovedbrud, idet mand-
drab efter den tyske strafferetslov 

(§212, 213) er forældet efter 20 år. 
Det blev derfor essentielt, for at en 
eventuel domsfældelse kunne finde 
sted at fastslå, hvornår spædbørnene 
var født/døde.

For at få hjælp til efterforsknin-
gen kontaktede politiet Professor 
Dr. Zweihoff fra det retsmedicinske 
Institut i Dortmund, hvor obduktio-
nerne var blevet foretaget og frem-
lagde problemstillingen. 

I retsmedicinen er aldersvurde-
ring ofte en vigtig undersøgelse i for-
bindelse med identifikation af såvel 
afdøde som levende. Vurderingen 
benyttes for eksempel til at skønne 
en numerisk/kronologisk alder eller 
et fødsels- og dødstidspunkt inden 
for en tidsperiode. 

I forbindelse med et forsknings-
projekt omkring aldersvurdering 
ud fra øjenlinsens dannelse var det 
lykkedes os at opstille en formel, der 
kunne beregne et individs fødselsår 
ud fra mængden af radioaktivt kul-
stof-14 i linsens kerne.

Alt biologisk materiale på jorden 
optager C-14 ved at være en del 

af fødekæden (figur 1). Ved C-14 
dateringen udnyttes, at både C-14 
optagelsen og celle-turnover i avitalt 
materiale standser. Dermed hen-
falder mængden af det radioaktive 
isotop C-14 eksponentielt i kroppen. 
Henfaldet kan måles, og derved kan 
den tidsperiode, hvor dødsfaldet er 
indtruffet, fastslås inden for 20-30 
år. Henfaldet af C14 i atmosfæren 
har været nogenlunde konstant gen-
nem tiden, indtil man efter anden 
verdenskrig indtil 1960’erne foretog 
en del atomprøvesprængninger (bil-
lede 2), hvorved koncentrationen af 
C14-indholdet i atmosfæren (”bom-
bepuls”) steg til næsten det dobbelte. 
C-14 indholdet af væv fra nyere tid 
kan relateres til denne ”bombepuls”, 
hvilket tillader en mere nøjagtig vur-
dering af dødstidspunktet, som dog 
stadig kun kan angives med nogle 
års sikkerhed, idet vævet og cellerne 
i kroppen konstant fornyes og ud-
skiftes, således at et fødselstidspunkt 
eller en kronologisk alder vanskeligt 
kan fastslås. 

Billede 3. Øjenlinse kernen (firkant) blev 
brugt til undersøgelse for C14. Linsekernen 
er færdigdannet i 1-2 års alderen og 
herefter er der ingen re-modellering. C14- 
indholdet afspejler derfor fødselstidspunktet 
for spædbørnene. 

Billede 2. Bil-
lede af atomprøve-
sprængning (www.
nuclearfatal.
ru). Efter disse 
sprængninger steg 
C14 indholdet 
i atmosfæren 
(”bombepuls”) 
og dermed C14 
optagelse i de 
humane celler. 
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 En undtagelse findes for tand-
emalje (1) og, som vi arbejdede med, 
øjenlinsen. Øjenlinsen består, som 
bekendt blandt andet af krystal-
linske proteiner, som dannes i fo-
stertilværelsen. Den færdigdannes i 
ca. 1-2 års alderen, og der er herefter 
ingen re-modellering. C14-indholdet 
afspejler derfor fødselstidspunktet 
(2). Ved at måle C14-indholdet i 
øjenlinserne lykkedes det i 2007 for 
os at fastslå den kronologiske alder 
på 13 lig (3). 

Professor Dr. Zweihof havde nogle 
måneder forinden læst vores artikel 
(3), hvori den kronologiske alder hos 
lig ved hjælp af kulstof-14 (C14) da-
tering af ligenes øjenlinser var fast-
slået. Politiet var under tidspres for at 
finde beviser, således at sigtelsen for 
manddrab kunne opretholdes, og et 
internationalt samarbejde blev derfor 
etableret hurtigt. 

Kriminalpolitiet i Tyskland over-
bragte de fornødne journaler og ma-
terialet fra spædbørnene (afklippede 
fingernegle, øjnene, hår og øreknog-
lerne) til det retsmedicinske institut 
i København, KU. Øjenlinse kernen 
(nucleus) blev skåret ud på alle øj-
nene (billede 3), og øjenlinserne og 
fingerneglene blev herefter C14 da-
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Graf 1. C14-datering af spædbørnenes negle 
og øjenlinser relateret til C14-koncentratio-
nen (y-akse) over tid (x-akse) i atmosfæren 
(sort kurve) vises i disse grafer både samlet 
(gennemsnit med grøn skrift) og enkeltvis 
(for negle med blå og linser med rød skrift). 
C14-koncentrationen i atmosfæren viser 
endvidere den bratte stigning i C14- kon-
centrationen, den såkaldte ”bombepuls”, i 
1960’erne. Grafen illustrerer, at spædbarn 1 
var født i tidsrummet 2003-2007, spædbarn 
2 mellem 1988-1989 og spædbarn 3 mellem 
1985-1987. 

teret. Da det drejede sig om nyfødte 
spædbørn, var der endnu ikke sket 
emaljedannelse svarende til tandsæt-
tet. Kulstoffet ekstraheres ved hjælp 
af en fuldstændig forbrænding af 
materialet, hvor det omdannes til 
CO2, som igen bliver omdannet til 
grafit. I en atomaccelerator (billede 
4) kan der bagefter foretages en præ-

cis måling af C14 koncentrationen 
(dvs. 14C/12C ratio). Resultaterne 
omdannes til kalenderdato ved at 
sammenligne resultaterne med et 
plot, som viser den atmosfæriske 
C14 koncentration over tid. 

Graf 1 viser, at spædbarn 1 var 
født i tidsrummet 2003-2007, spæd-
barn 2 mellem 1988-1989 og spæd-
barn 3 mellem 1985-1987. Grafen 
viser også, at der er diskrepans mel-
lem dateringen for negle og linser, 
hvilket formentlig skyldes, at negle 
og øjenlinser dannes på forskellige 
tidspunkter i fostertilværelsen. 

Samtidig med C14-dateringen var 

Billede 4. Atomaccelerator på Center for C14-datering, Institut for Fysik og Astronomi, 
Århus Universitet.
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efterforskningsarbejdet i Tyskland 
fortsat, og man havde fundet, at pla-
sticposen, som spædbarn 1 var ble-
vet fundet i, blev produceret i 2003. 
Endvidere sås, som nævnt, en date-
ring af avispapiret – 30. december 
1988 – som spædbarn #2 var viklet 
ind i. Samlet var der en god overens-
stemmelse mellem de målte resulta-
ter og resultaterne fra det pågående 
efterforskningsarbejdet (plastikpose, 
avis, til sidst moderens udsagn). I 
alle tre sager er fødselsdagen indbe-
fattet i det mindste interval, dvs. det 
kombinerede negle/linse resultat. 
Præcisionen er højere for spædbarn 
#2 og #3 end for spædbarn #1. 
Dette er forårsaget af affladningen af 
bombepulsen, som for spædbarn #1’s 
vedkommende medfører en matema-
tisk mindre præcision.

Baseret på de kriminaltekniske 
fund, resultaterne af 14C dateringen 
og moderens udsagn kunne retten 
fastslå fødsels- og dødstidspunkt for 

de tre spædbørn. Ved domsfældelsen 
blev moderen fundet skyldig i uagt-
somt manddrab for spædbarn 1 og 
2. Idet gerningen var forældet vedrø-
rende spædbarn 3 blev der ikke fæl-
det dom for dette dødsfald. Dommen 
lød på frihedsberøvelse ved fængsel i 
4 år og 3 måneder. 

Kombinationen af politiefterforsk-
ning, international videnskab og 
tværfagligt samarbejde gik i denne 
sag op i en højere enhed. Det var 
muligt at udføre 14C datering af 
spædbørnenes øjenlinser og dermed 
fastslå deres fødselstidspunkt, hvil-
ket på afgørende vis underbyggede 
anklagemyndighedens og politiets 
bevisførelse. Kombinationen af alle 
efterforskningsmæssige resultater 
muliggjorde en velunderbygget, 
objektiv domsfældelse i en tragisk 
sag, som for alle implicerede var 
usædvanlig og krævede undersø-
gelsesmetoder ud over det gængse. 
Der er til stadighed et stort behov 

for udvikling af objektive under-
søgelsesmetoder, for eksempel til 
aldersvurdering af både levende og 
døde i retsmedicinske sager. Som i 
denne sag opstår til tider uforudsete 
problemstillinger, som udfordrer de 
vanlige undersøgelsesmetoder og 
kun kan løses ved et exceptionelt, 
tværfagligt samarbejde. I denne sag 
sikrede en ny undersøgelsesmetode, 
at en domsfældelse kunne finde sted 
på baggrund af en kombination af 
videnskabelige og efterforsknings-
mæssige resultater. 
Referencer
www.oftalmolog.com 
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 Jeg fikk mine første briller i 35-
års alderen som assistentlege 
på Øyeavdelingen i Trondheim. 

Inntil da syntes jeg at jeg hadde sett 
bra. Men en av overlegene sa at jeg 
burde begynne med briller, og slik 
ble det. Som langsynt har jeg vurdert 
laserbehandling lenge, men behand-
lingen av langsynte har vært vanske-
lig. Hadde jeg vært nærsynt eller hatt 
skjev hornhinne ville jeg tatt laserbe-
handling for mange år siden. De siste 
årene har resultatene for langsynte 
imidlertid blitt veldig bra. 

For å bli kvitt både gåbriller og 
lesebriller – restor eller monovision ?
Siden jeg er godt over 50 og pres-
byop med progressive briller hadde 
jeg to muligheter for å bli kvitt 
brillene fullstendig: Linseoperasjon 
med ReSTOR eller laser for å oppnå 
MONOVISON. En intraokulær 
linseoperasjon kan i verste fall med-
føre komplikasjoner som alvorlig 
infeksjon og netthinneavløsning. 
ReSTOR er – som laserbehandling – 
et kosmetisk inngrep på et friskt øye 
og selv om bivirkningene er meget 
sjeldne er de svært alvorlige. Med 
klare linser uten tegn til grå stær 
var ReSTOR derfor aldri aktuelt for 
meg. Valget ble da laser for å oppnå 
MONOVISION og slik slippe briller 
helt.

Prøvekanin for overflatebehandling
Jeg er motstander av overflatebe-
handling av enhver art – jeg synes 

Tør du ikke selv bli 
brillefri doktor?

Jeg var grundig lei av å få 
spørsmålet om hvorfor jeg som 
øyekirurg brukte briller selv.  

kun boksere skal ta den behandlin-
gen. Om de kaller det PRK, cTEN, 
ASA, EpiLASIK eller LASEK eller hva 
som helst… En overflatebehandling 
er en overflatebehandling – og gir 
smerter og synet kommer sent til-
bake (1).
Jeg ville nå selv sjekke hvor vondt 
det gjorde og hvor raskt synet kom 
tilbake etter en overflatebehandling.

Siden vi ved Trondheim Øyele-
gesenter har hatt gode resultater 
med Zyoptix på langsynte de senere 
årene, ville jeg bli behandlet på vår 
egen laser. Jeg ønsket høyre øye kor-
rigert for avstand (skytterøyet) og 
venstre for nært. 

Vi behandler normalt alltid begge 
øyne samtidig, men jeg ville ha 
minst en uke mellom de to laserbe-
handlingene. Dette fordi jeg ønsket 
å få bivirkningene fra et øye om gan-
gen for å sammenligne. Mitt eget syn 
før laserbehandlingen:  
Visus od. 0.50 sc , os. 0.50 sc , bi-
noc. 0.60-0.70 sc.
Visus od. 1.00 med + 1.75 – 1.50 4 
grader
Visus os. 1.00 med + 1.62 – 1.50 174 
grader , binoc. korr. 1.20
Excimerlaseren ble programmert til 
Zyoptix (bølgefrontbehandling) med 
følgende verdier: Høyre øye + 2.12 – 
1.50 9 grader
Venstre øye + 3.50 – 1.40 177 grader 
(monovision)
 
Torsdag 07.10.2010 – LASEK på høyre 
øye for avstandssyn
Mitt høyre øye ble sentrert under ly-
set. LASEK instrumentet ble trykket 
mot øyet og 20 prosent alkohol ble 
tilsatt og skulle virke i 25 sekunder 
for å løsne epitelet. Jeg følte en bren-
nende smerte med det samme da 
litt av alkoholen kom i kontakt med 
sclera, men ellers var resten av selve 
laserbehandlingen grei. Bandasjelin-
se til slutt. Konklusjon etter LASEK: 
Smerter i øyet – til dels sterke i 3-4 

dager. Jeg tok 9 Pinex Forte i alt samt 
noe antiflogistika. Syn fortsatt uklart 
etter første uke. Synet ble først helt 
skarpt etter nærmere tre uker. Hadde 
begge øyne fått overflatebehandling 
ville jeg måttet være borte fra jobb i 
minst en uke.

Torsdag 14.10.2010 – IntraLASIK på 
venstre øye for lesesyn. Mål – 1.25 til – 
1.50.
 Jeg følte et visst press mot øyet un-
der femtolaseren, men ingen smerte. 
Selve excimerlaserbehandlingen gikk 
igjen greit.

Konklusjon etter IntraLASIK: 
Ingen smerter. Skarpt syn neste 
morgen. Hadde begge øynene blitt 
behandlet med IntraLASIK kunne 
jeg gått på jobb dagen etter.

Det er nå gått fire måneder siden 
behandlingen. jeg er meget godt for-
nøyd. Det å utføre laseroperasjoner 
er helt problemfritt uten briller. Bil-
kjøring i høy fart likeså. mitt stereo-
syn er like bra som før. Jeg som før 
laserbehandlingen hadde problem 
med å tyde armbåndsuret sender nå 
lett sms uten bruk av briller.

Jeg hadde noe tørre øyne de første 
seks ukene og var litt plaget med 
glare og halos i vel to måneder, men 
i dag er alt dette normalisert.

Dette var veldig bra – ikke noe å 
grue seg for – og jeg skulle gjort det 
for lenge siden! Laserbehandling for 
monovision kan derfor sterkt anbe-
fales. 
Referencer: www.oftalmolog.com 

Jan Guldahl
Øyekirurg , 
sjef Trondheim 
Øyelegesenter

Nærbilde fra en LASEK-behandling.
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Forhøjet intraokulært tryk 
(IOP) regnes som en væsent-
lig risikofaktor for udvikling 
af glaucom. 

 Klinisk anvendelig trykmåling, 
som er helt centralt for diagno-
se og behandling af glaukom, 

blev indført af den norske professor 
Hjalmar August Schiøtz, som udvik-
lede Schiøtz indentations-tonometer 
i begyndelsen af 1900-tallet. Schiøtz 
tonometeret er billigt og transporta-
belt, men IOP-målingerne er upræ-
cise, da de i væsentlig grad er bestemt 
af øjets volumen og stivheden af 
sklera. Schiøtz tonometeret blev 
afløst af Goldmann og Schmidt's ap-
planationstonometer (GAT) (1957). 
Applanationstonometeret bygger på 
Imbert-Ficks lov, der fastslår, at af-
fladning af et lille område af en væ-
skefyldt sfære (cornea) kan ske ved et 
modtryk, som svarer nøjagtigt til det 
interne væske-tryk (IOP). Det interne 
væske-tryk (IOP) svarer til den kraft 
F, som skal appliceres på det overfla-
deareal A (7,44mm2), som affladiges 
under applanation: IOP=F/A. 

Imbert-Ficks lov er kun fuldt 
gyldig under forudsætning af, at vi 
undersøger på en fuldstændig tør, 
perfekt elastisk, uniform og uendelig 
tynd sfærisk overflade. Dette opfyl-
des ikke i cornea, og der er siden 

opfindelsen beskrevet en række bio-
fysiske forhold (bl.a. central cornea 
tykkelse, post-LASIK patienter, hvor 
corneas kurvatur er ændret, øjets 
rigiditet hos stærk myope og dystro-
fisk cornea), hvor GAT IOP påvirkes. 

Selvom der ses disse afvigelser, 
betragtes GAT som et særdeles præ-
cist (reproducerbart) og akkurat (tæt 
på sande IOP) instrument, hvorfor 
GAT IOP-målinger fortsat regnes 
som the ”the golden standard”. Så-
ledes er IOP>21 mmHg på GAT en 
risikofaktor for glaukom. De største 
ulemper ved GAT synes at være 
følgende:
-  Instrumentet kan som rutine kun 

anvendes i en postural position. 
Tonometeret er ikke mobilt, da 
det skal bruges sammen med en 
spaltelampe. Dette hindrer måling 
af IOP hos fx fysisk handicappede 
med kyphosis el. lordosis, under 
operation, uden for øjenklinikken 
og blandt små børn. 

-  Der kræves en rutineret læge for at 
undgå forkert IOP-måling.

-  Selve målingsproceduren med 
drypning af lokalanæstetikum og 
fluorecein, efterfølgende ventetiden 
og derefter applanation er tidskræ-
vende. 
Der findes i dag på markedet en 

række nye tonometre med hver deres 
fysiske principper. I artiklen vil vi 
gennemgå fordele og ulemper for 
fire nye tonometre, som kan være 
interessante i forbindelse med IOP-

screening ved almindelig øjenunder-
søgelse.

 
Ocular Response Analyzer (ORA), 
Reichert Ophthalmic Instruments, NY, 
U.S.
Dette instrument er en forbedring 
af det velkendte non-kontakt pneu-
motonometer, som benytter sig af 
luft-pust til applanation af cornea. 
Det almindelige pneumotonometer 
er simpelt at anvende, men er mere 
påvirkeligt end GAT af corneatykkel-
sen. ORA apparaturet måler applana-
tionstrykket både ved indadbøjning 
af cornea og ved den efterfølgende 
udadbøjning. En tilhørende compu-
ter beregner herefter fire parametre: 
corneal hysterese, corneal resistance 
faktor samt to IOP estimater: IOPg 
(Goldmann korreleret), IOPcc 
(corneal-kompenseret). Corneal hy-
sterese er et udtryk, som er defineret 
af producenten, Reichert, for at gøre 
IOPcc cornea-kompenseret. IOPcc 
korrelerer ifølge flere undersøgelser 
med GAT, men er mindre påvirket af 
corneas egenskaber end IOPg, som er 
et gennemsnit af trykket målt under 
luft-pustets stigende hhv. faldende 
intensitet. Apparaturet fungerer ved, 
at refleksionen af en infrarød stråle 
mod cornea registreres af detektorer, 
og derved måles ændringer i corneas 
form: Når luft-pustet rammer cornea, 
ændres dennes form fra konveks til 
konkav, og luftstrømmens hastighed 
ved applanation hhv. de-applanation 
lagres på computeren. Forskel-
len i disse luftstrømshastigheder 
afhænger af corneas tykkelse og 
mekaniske egenskaber og dette mål, 
corneal hysterese, kan anvendes 
til nøjere at estimere det korrekte 
IOP. Dette apparats fordel er, at den 
er mindre afhængig af de corneale 
faktorer end GAT og almindelige 
pneumotonometre, og apparatet er 

Tonometre 
 – deres fordele og ulemper

Af Danson V. Muttuvelu Kåre Clemmensen Jesper Hjortdal
Aarhus Aarhus Aarhus
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Tonopen XL, Reichert Opthalmological Instruments, NY U.S. 

Tonopen XL er et håndholdt elektronisk tonometer, som er baseret på Mackay-Marg tonometeret 

fra 1959. Den lille størrelse på 18 cm samt den lave vægt gør det nemt at transportere. Tonometeret 

applanerer et meget mindre areal (2,36mm2) sammenlignet med GAT (7,44mm2). Der anvendes 

typisk lokalanæstesi af cornea, hvorefter instrumentets spids, som er dækket med en ”engangs-

hætte” (Ocu-film), placeres centralt på cornea. En ydre ring applanerer cornea, mens den indre ring 

udgøres af transduceren, som måler en spændingsforskel. Når tonometeret presses mod centrale 

cornea dannes spændingsforskelle, som måles af transduceren og analyseres af en indbygget 

microprocesser. Efter 4 kontinuerlige målinger beregnes et estimat af IOP i mmHg samt en 

usikkerhedsparameter. Disse værdier vises på LED-skærmen.  

Det er med et håndholdt tonometer næsten umuligt at måle samme sted fra gang til gang, men det er 

vist, at der ikke er nogen store måleforskelle ved at måle helt centralt og midt perifert. Dog tenderer 

dette apparat mod en underestimering (0-2mmHg), ved et tryk under 9mmHg og en overestimering 

ved et tryk over 21mmHg (0-2 mmHg) sml. med Goldmann IOP. Producenten hævder, at apparatet 

er uafhængigt af corneas biomekaniske faktorer såsom corneal central tykkelse (CCT). Dette er dog 

ikke tilfældet, da flere undersøgelser viser en sammenhæng med CCT som andre 

applanationstonometre.  

 

 
 

 

 

således fundet bedre ved måling af 
IOP hos patienter efter corneal exci-
mer kirurgi og ved dystrofi (Fuchs 
og keratokonus) samt hos DSAEK 
(Descemet stripping automated 
endothelial keratoplasty) opererede 
patienter. En anden fordel er, at der 
ikke skal anvendes lokalanæstetika. 
Instrumentets præcision (reprodu-
cerbarhed) er dog mindre end GAT. 
Generelt overestimeres IOP-målinger 
med dette apparat ligeledes sml. med 
GAT - størrelsen er ret omdiskuteret 
i litteraturen: fra blot + ½ mmHg og 
op til 6-7 mmHg.

 

Tonopen XL, Reichert Opthalmological 
Instruments, NY U.S.
Tonopen XL er et håndholdt elek-
tronisk tonometer, som er baseret 
på Mackay-Marg tonometeret fra 
1959. Den lille størrelse på 18 cm 
samt den lave vægt gør det nemt at 
transportere. Tonometeret applanerer 
et meget mindre areal (2,36mm2) 
sammenlignet med GAT (7,44mm2). 
Der anvendes typisk lokalanæstesi 
af cornea, hvorefter instrumentets 
spids, som er dækket med en 
”engangs-hætte” (Ocu-film), placeres 
centralt på cornea. En ydre ring ap-
planerer cornea, mens den indre ring 
udgøres af transduceren, som måler 
en spændingsforskel. Når tonome-
teret presses mod centrale cornea, 
dannes spændingsforskelle, som 
måles af transduceren og analyseres 
af en indbygget microprocesser. Efter 
fire kontinuerlige målinger beregnes 
et estimat af IOP i mmHg samt en 
usikkerhedsparameter. Disse værdier 
vises på LED-skærmen. 

Det er med et håndholdt tonome-
ter næsten umuligt at måle samme 
sted fra gang til gang, men det er 
vist, at der ikke er nogen store må-
leforskelle ved at måle helt centralt 
og midt perifert. Dog tenderer dette 

apparat mod en underestimering 
(0-2mmHg), ved et tryk under 
9mmHg og en overestimering ved et 
tryk over 21mmHg (0-2 mmHg) sml. 
med Goldmann IOP. Producenten 
hævder, at apparatet er uafhængigt 
af corneas biomekaniske faktorer så-
som corneal central tykkelse (CCT). 
Dette er dog ikke tilfældet, da flere 
undersøgelser viser en sammenhæng 
med CCT som andre applanationsto-
nometre. 

 

ICare rebound tonometer, Tiolat Oy, 
Helsingfors, Finland: 
ICare kaldes et ”rebound” tonometer. 
Dette er et transportabelt tonome-
ter, udviklet af finske Kontiola i 
1990erne og baseret på grundprin-
cipper af Dekking og Coster 1967. 
Tonometeret består af to spoler. Den 
ene spole danner et magnetisk felt, 
som medfører, at den letvægtede 
magnetiserede engangs-stål-probe 
frastødes og skubbes mod cornea. 
Den anden spole er en sensor, som 
registrerer spændingsforskelle, som 
den bevægende probe inducerer, 
når den bevæger sig mod cornea og 
tilbage (rebounder). De værdier, som 
registreres og afledes af sensoren 
(spændingshastigheder), korreleres 
af maskinens software til IOP. 

Det er vigtigt at holde tonometeret 
tæt på patientens øje, placere tono-
meteret således at probe-holderen 
incl. proben er vinkelret på den 
centrale cornea, og at afstanden fra 
spidsen af proben til patientens cor-
nea er mellem 4-8 mm. (se nedenstå-
ende billede). Der tages seks hurtige 
målinger efter hinanden – hver 
måling nåes at tages, inden blinke-
refleksen aktiveres. Der anvendes 
ikke lokalanæstetika. Softwaren i 
apparatet fjerner maksimal og mini-
malværdien IOP, hvorefter en gen-
nemsnitlig værdi beregnes samt en 
usikkerhedsparameter, som angiver 
akkuratheden.

Dette apparat er fundet let at 
anvende, og selv hos ikke-rutinerede 
ses en tæt relation med GAT IOP, 

hvorfor ICare kan indgå i screenings 
studier. Centrale ICare målinger 
overestimerer dog IOP med ½-2½ 
mmHg sml. med GAT. Desuden skal 
undersøgeren være opmærksom på 
underestimering 1-4 mmHg ved 
måling perifert frem for centralt 
på cornea. Det anbefales at måle så 
centralt som muligt, idet de perifere 
målinger er mindre præcise. ICare 
tonometeret afhænger også af cor-
neas biomekaniske fakorer, blandt 
andet den centrale cornea tykkelse. 

Pascal dynamic contour tonometry 
(DCT), Swiss Microtechnology AG, 
Zürich, Switzerland
Pacsal DCT er et digitalt ikke-
applanations kontakt tonometer, 
som monteres på spaltelampen. 
Instrumentet er udstyret med et cy-
lindrisk tonometer-hoved, hvis spids 
har en konkav overflade (10,5mm i 
diameter). Når contour (overflade)-
”matchning” mellem tonometer spid-
sen og cornea er opnået, regnes cor-
nea at have den form, hvor trykket 
uden på øjet er identisk med trykket 
inden i øjet. I dette stadie er der ikke 
nogen kræfter, som virker tangentielt 
på cornea. Under disse betingelser 
måler den indbyggede tryk sensor 
(1,2 mm i diameter) IOP, som er 
uafhængige af corneas fysiske egen-
skaber, dvs. uden nogle bias relateret 
til corneal radius, corneal tykkelse 
og andre corneale egenskaber. Hver 
måling tager ca. 5 sek. og er korre-
leret til den oculære puls, hvorfor et 
diastolisk og systolisk IOP angives i 
LCD-skærmen. Desuden har appara-
tet en indbygget kvalitetsværdi (1-6), 
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Ocular Response Analyzer (ORA), Reichert Ophthalmic Instruments, NY, U.S. 

Dette instrument er en forbedring af det velkendte non-kontakt pneumotonometer, som benytter sig 

af luft-pust til applanation af cornea. Det almindelige pneumotonometer er simpelt at anvende, men 

er mere påvirkeligt end GAT af corneatykkelsen. ORA apparaturet måler applanationstrykket både 

ved indadbøjning af cornea og ved den efterfølgende udadbøjning. En tilhørende computer beregner 

herefter fire parametre: corneal hysterese, corneal resistance faktor samt to IOP estimater: IOPg 

(Goldmann korreleret), IOPcc (corneal-kompenseret). Corneal hysterese er et udtryk, som er 

defineret af producenten, Reichert, for at gøre IOPcc cornea-kompenseret. IOPcc korrelerer ifølge 

flere undersøgelse med GAT, men er mindre påvirket af corneas egenskaber end IOPg, som er et 

gennemsnit af trykket målt under luft-pustets stigende hhv. faldende intensitet. Apparaturet fungerer 

ved, at refleksionen af en infrarød stråle mod cornea registreres af detektorer og derved måles 

ændringer i corneas form: når luft-pustet rammer cornea ændres dennes form fra konveks til konkav 

og luftstrømmens hastighed ved applanation hhv. de-applanation lagres på computeren. Forskellen i 

disse luftstrømshastigheder afhænger af corneas tykkelse og mekaniske egenskaber og dette mål, 

corneal hysterese, kan anvendes til nøjere at estimere det korrekte IOP. Dette apparats fordel er, at 

den er mindre afhængig af de corneale faktorer end GAT og almindelige pneumotonometre, og 

apparatet er således fundet bedre ved måling af IOP hos patienter efter corneal excimer kirurgi og 

ved dystrofi (Fuchs og keratokonus) samt hos DSAEK (Descemet stripping automated endothelial 

keratoplasty) opererede patienter. En anden fordel er, at der ikke skal anvendes lokalanæstetika. 

Instrumentets præcision (reproducerbarhed) er dog mindre end GAT. Generelt overestimeres IOP-

målinger med dette apparat ligeledes sml. med GAT - størrelsen er ret omdiskuteret i litteraturen: 

fra blot + ½ mmHg og op til 6-7 mmg. 
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ICare rebound tonometer, Tiolat Oy, Helsingfors, Finland:   

ICare kaldes et ”rebound” tonometer. Dette er et transportabelt tonometer, udviklet af finske 

Kontiola i 1990erne og baseret på grundprincipper af Dekking og Coster 1967. Tonometeret består 

af to spoler. Den ene spole danner et magnetisk felt, som medfører, at den letvægtede magnetiserede 

engangs-stål-probe frastødes og skubbes mod cornea. Den anden spole er en sensor, som registrerer 

spændingsforskelle som den bevægende probe inducerer, når den bevæger sig mod cornea og 

tilbage (rebounder).  De værdier som registreres og afledes af sensoren (spændingshastigheder) 

korreleres af maskinens software til IOP.    

Det er vigtigt at holde tonometeret tæt på patientens øje, placerer tonometeret således, at probe-

holderen incl. proben er vinkelret på den centrale cornea og at afstanden fra spidsen af proben til 

patientens cornea er mellem 4-8 mm. (se nedenstående billede). Der tages 6 hurtige målinger efter 

hinanden – hver måling nåes at tages inden blinke-refleksen aktiveres. Der anvendes ikke 

lokalanæstetika. Softwaren i apparatet fjerner maksimal og minimalværdien IOP, hvorefter en 

gennemsnitlig værdi beregnes samt en usikkerhedsparameter som angiver akkuratheden.   

 

 

Dette apparat er fundet let at anvende, og selv hos ikke-rutinerede ses en tæt relation med GAT 

IOP, hvorfor ICare kan indgå i screenings studier. Centrale ICare målinger overestimerer dog IOP 

med ½-2½ mmHg sml. med GAT. Desuden skal undersøgeren være opmærksom på 

underestimering 1-4 mmHg ved måling perifert frem for centralt på cornea. Der anbefales at måle 

så centralt som muligt, idet de perifere målinger er mindre præcise. ICare tonometeret afhænger 

også af corneas biomekaniske fakorer, blandt andet den centrale cornea tykkelse.  
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hvor en IOP med kvalitetsværdi mindre 
end fire må anvendes.

Generelt i litteraturen findes for 
Pascal DCT en overestimering af IOP 
på 1-2mmHg sml. med GAT i normale 
raske øjne. I øjne, der har undergået 
LASIK, ved dystrofier (Fuchs og kerato-
konus) samt efter DSAEK operationer, 
er det vist, at IOP målinger med Pascal 
DCT er mere pålidelige end GAT målin-
gerne. Der anvendes en engangs-safety-
cap (ingen risiko for krydsinfektion), og 
der anvendes lokalanæstetika. De største 
ulemper med dette apparat er, at den 
dels er fastspændt til spaltelampen og 
dels den lidt længere proceduretid. 

 
Konklusion: 
I øjne med normale corneaegenskaber er 
GAT ś IOP-målinger så præcise og akku-
rate, at denne betragtes som ”the golden 
standard”. Det betyder, at GAT-IOP an-
vendes som reference i sammenlignende 
studier med nye tonometere. Som resul-
tat af dette vil de nye tonometre aldrig 
fremstå akkurate. Denne problemstilling 
har ikke været udfyldende beskrevet 
i denne artikel, da vi har lagt vægt på 
at beskrive nye tonometres fordele og 
ulemper i forbindelse med screening 
af IOP. Her spiller andre faktorer som 

mobilitet, anvendelse af lokalanæstesi og 
proceduretid også en rolle. Ganske vist 
er det vigtigt at vide, om instrumentet 
over- eller under-estimerer (akkurathed), 
men så længe et instruments målinger 
er præcise (reproducerbare), kan man 
forvente anvendelig screenings-IOPer. 
Det instrument, som umiddelbart har 
flest fordele i screenings-øjemed er 
ICare tonometeret: Den er håndholdt, 
transportabel, ingen smitterisiko, kort 
proceduretid samt ingen anvendelse af 
lokalanæstesi. Dette betyder ikke, at 
apparatet kan anvendes til isoleret IOP 
monitorering af glaucom-patienter, men 
det er anvendeligt som screening ved en 
almindelig øjenundersøgelse. 

Således anbefales fortsat GAT ved 
monitorering af glaucom-behandling. 
Men en bedre løsning, der kan overvejes 
i de tilfælde, hvor GAT er fejlbehæftet (fx 
dystrofiske cornea) er Pascal DCT, som 
ikke er afhængig af hornhindens biome-
kaniske faktorer. 
Referencer: www.oftalmolog.com 
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Pascal dynamic contour tonometry (DCT), Swiss Microtechnology AG, Zurich, Switzerland. 

Pacsal DCT er et digitalt ikke-applanations kontakt tonometer, som monteres på spaltelampen. 

Instrumentet er udstyret med en cylindrisk tonometer-hoved, hvis spids har en konkav overflade 

(10,5mm i diameter). Når contour (overflade)-”matchning” mellem tonometer spidsen og cornea er 

opnået, regnes cornea at have den form, hvor trykket udenpå øjet er identisk med trykket inden i 

øjet. I dette stadie er der ikke nogen kræfter som virker tangentielt på cornea. Under disse 

betingelser måler den indbyggede tryk sensor (1,2mm i diameter) IOP, som er uafhængige af 

corneas fysiske egenskaber, dvs. uden nogle bias relateret til corneal radius, corneal tykkelse og 

andre corneale egenskaber. Hver måling tager ca. 5 sek. og er korreleret til den oculære puls, 

hvorfor et diastolisk og systolisk IOP angives i LCD-skærmen. Desuden har apparatet en 

indbyggede kvalitetsværdi (1-6), hvor en IOP med kvalitetsværdi mindre end 4 må anvendes. 

Generelt i litteraturen findes for Pascal DCT en overestimering af IOP på 1-2mmHg sml. med GAT 

i normale raske øjne. I øjne, der har undergået LASIK, ved dystrofier (Fuchs og keratokonus) samt 

efter DSAEK operationer, er det vist, at IOP målinger med Pascal DCT er mere pålidelige end GAT 

målingerne. Der anvendes en engangs-safety-cap (ingen risiko for krydsinfektion) og der anvendes 

lokalanæstetika. De største ulemper med dette apparat er, at den dels er fastspændt til spaltelampen 

og dels den lidt længere proceduretid.  

 

 

 

 

 

Referencer:
Muttuvelu D, Baggesen K, Ehlers N 
(2010): Precision and accuracy of the 
ICare tonometer. Acta Ophthalmo-
logica.

Tabel 1: Oversigt over de forskellige tonometeres fordele og ulemper. 

Instrument Engangs-
”hætte” 

Mobili-
tet

Lokal-
anæ-
stesi

Kort 
måle-

tid

Præcision og akkurathed Afhængig 
af corneale 

faktorer 
(tykkelse, 
stivhed)

Tonopen XL Ja Ja Ja Ja Underestimering ved højt 
IOP samt spredning imel-
lem målinger

Ja

ICare Ja (en-gangs 
prober)

Ja Nej Ja Overestimering ved cen-
trale IOP-målinger, men 
underestimering ved peri-
fere målinger

Ja

ORA Nej Nej Nej Ja Overestimering og stor 
spredning imellem må-
linger

Nej

PascalDCT Ja Nej Ja Nej Overestimering Nej

Goldmann Nej, virkon 
anvendes

Nej Ja Nej Ja Ja

Tabel 2: Prisliste 

 Instrument Pris (kr.) eksl.moms

Goldmann 11.684,-+spaltelampe

22.916,- 
Utensilier (prober) 5,82,- 
per måling

Tonopen XL 26.340,- 
Utensilier (Ocufilm) 2,73,- 
per måling

ORA 106.000,-

Pascal DCT 38.600,- + spaltelampe + 
Utensilier 4,41,- per måling
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 Hermed kom den danske 
optometristuddannelse på 
niveau med de fleste euro-

pæiske optometristuddannelser. 
– Det faglige niveau var nået flere år 
før, – hvilket bl.a. var argument for 
omlægningen.

Et historisk tilbageblik
Optikerfaget må være lige så 
gammelt som menneskets første 
anvendelse af synshjælpemidler. De 
tidligste beskrivelser af synshjæl-
pemidler tilskrives den romerske 
filosof Seneca (50 e.kr.). Den græske 
astronom og matematiker Ptole-
mæus’ Håndbog i Optik er fra det 
2. århundrede. De første læsesten 
af beryl tilskrives engelske og tyske 
munke (ca. 1250). Første europæi-
ske brille menes fremstillet i Vene-
dig omkring år 1285.

Internationalt blev de første 

Uddannelsen til optometrist i 
Danmark – og i det øvrige Norden
– fra håndværksfag til servicefag til sundhedsprofession

Studierektor, Svend-Erik Runberg, 
MSc.(Optom),
Optikerhøjskolen

optikerskoler etableret omkring år 
1870. Første lærebog i optometri på 
dansk, Mindt og Weiss, Refrakti-
onsbestemmelse og Brilletilpasning, 
er fra 1930.

I Danmark blev optikerfaget først 
anerkendt som selvstændigt fag i 
1954. Hermed fulgte muligheden 
for, at faget kunne etablere selv-
stændig optikerskole med offentligt 
tilskud.

Før da blev danske optikere 
uddannet på private kurser eller i 
udlandet. Før 2. Verdenskrig søgte 
de fleste til Tyskland (Berlin, Jena), 
efter Krigen søgte man især til Eng-
land eller USA.

I begyndelsen var uddannelsen 
primært en håndværksuddannelse, 
men fra 1966 blev undervisning 
i optometri en stadig større del af 
uddannelsen. Med optikerautorisa-
tionen i 1994 blev uddannelsen en 
sundhedsuddannelse med under-
visningsplaner, som skal godkendes 
af Sundhedsstyrelsen. Uddannelsen 
vedblev dog med at være en ung-
domsuddannelse i regi af erhvervs-
uddannelsessystemet indtil 2007.

Hvorfor ny uddannelse?
Allerede ved reformen af erhvervs-
uddannelserne (EUD) i år 2000 
stod det klart, at uddannelsen var 
vokset ud af erhvervsuddannelses-
systemet. Alle elever på uddannel-
sen havde en gymnasial baggrund, 
– hvilket bestemt ikke var EUD’s 
målgruppe. Uddannelsens længde 
(4½ år), teoriens omfang og niveau 
og fremmedsprogede lærebøger, var 
helt usædvanlig for EUD. Det blev 

derfor ret hurtigt klart, at det rig-
tigste ville være at placere uddan-
nelsen til optometrist i samme regi 
som de mellemlange videregående 
sundhedsuddannelser. De første 
studerende på den nye uddannelse 
startede september 2007 og bliver 
færdige ultimo februar 2011.

Uddannelsens form og indhold
Uddannelsen er skåret over samme 
læst som de øvrige mellemlange 
sundhedsuddannelser, fysiotera-
peut, ergoterapeut, sygeplejerske, 
radiograf – optag efter gymnasial 
eksamen med specifikke adgangs-
krav, 3½ års fuldtidsstudium, ind-
lagt klinisk undervisning/praktik. 
Det er specielt, at praktikken er 
lønnet.

Ved beskrivelsen af uddannel-
sens indhold og niveau skelede vi 
meget til det af EU støttede forslag 
til den ideelle uddannelsesplan 
for en europæisk optometrist. Et 
indhold og niveau, som kvalificerer 
til Det Europæiske Diplom i Op-
tometri. Herved sikrede vi en ud-
dannelse på et kendt og anerkendt 
internationalt niveau. Der anvendes 
engelsksprogede lærebøger.

Uddannelsesbekendtgørelsen af 
28. juni 2007, som er godkendt af 
Sundhedsstyrelsen, opstiller mange 
mål for uddannelsen. Her nævnes 
blot et par af de vigtigste:
1) Planlægge, udføre, evaluere 

og dokumentere optometriske 
opgaver inden for sundheds-
fremme, sygdomsforebyggelse, 
vedligeholdelse, rehabilitering 
og faglig udvikling med henblik 

I 2007 blev den danske 
uddannelse til optometrist 
ændret fra at være en 
erhvervsuddannelse til at 
være en mellemlang videre-
gående sundhedsuddannelse 
– bachelor i optometri.



17

Skoleundervisning:

1.  Grundlæggende videnskab 9,0 ECTS

2.  Human videnskab, 

 – grundlæggende patologi 13,0 ECTS

3.  Optik 4,0 ECTS

4.  Visuel videnskab 16,0 ECTS

5.  Okulær patologi og 
  farmakologi 8,0 ECTS

6.  Optometri 52,0 ECTS

7.  Brilleglas, teknologi & 

 værkstedsoptik   3,5 ECTS

8.  Lovgivning og handel   1,5 ECTS

Klinisk undervisning/praktik

6  Optometri 50,0 ECTS

7  Brilleglas, teknologi & 

 værkstedsoptik 20,0 ECTS

8  Lovgivning og handel 20,0 ECTS

Bachelor projekt

9  Bachelor projekt 13,0 ECTS

på national og international 
beskæftigelse i privat og offentlig 
virksomhed. 

2) Udvikle, styrke, opretholde og 
genskabe optimal synsevne, 
synsfunktion og synsrelateret 
funktionsevne hos mennesker 
med det formål at fremme 
sundhed og livskvalitet samt 
forebygge synsnedsættelse/-tab 
og synsfunktionsnedsættelse/-
tab samt synsrelateret 
funktionsnedsættelse/-tab hos 
det enkelte menneske. 

Disse mål søges nået ved et ud-
dannelsesforløb der i overskrifter 
indeholder flg.:

Med denne uddannelsesplan er 
undervisningen i håndværk / bril-
lefremstilling ude af skolernes 
undervisning. Skal den studerende 
indføres lidt i håndværket, skal det 
ske på praktikstedets foranledning.

Til gengæld er undervisningen i 
grundlæggende og okulær patologi 
og farmakologi væsentligt styrket.

Uddannelsen kvalificerer til 
Sundhedsstyrelsens autorisation som 
såvel optiker som kontaktlinseop-
tiker. Pr. 1. marts 2011 bliver den 
beskyttede titel for kontaktlinseop-
tikere og de nye professionsbachelo-
rer: Optometrist.

Optometristuddannelsen i Norden
I dag ligner de nordiske optometrist-
uddannelser hinanden meget. Alle 
er, - eller er ved at blive, omlagt efter 
den europæiske standard.

Norge var det første land i Nor-
den, som fik optometristuddannelse 
på bachelor niveau. I Norge er ud-
dannelsen treårig og kvalificerer ikke 
til kontaktlinseautorisation, denne 
opnås ved en tillægsuddannelse. 

Norske optikere må rekvirere og 
anvende diagnostiske øjendråber.

Sverige etablerede for få år siden 
ny uddannelse i Kalmar. Denne ud-
dannelse er meget lig den danske.

Finland er netop i færd med at 
omlægge deres uddannelse efter 
europæisk forbillede.

Fremtiden?
Gennem alle årene har Udviklingen 
i den danske optikerprofession 
og optometristuddannelse fulgt 
udviklingen i udlandet, – dog med 
nogen forsinkelse. Dette forventer 
jeg vil fortsætte. Især i de engelskta-
lende lande ser vi brancheglidning 
mellem oftalmologi og optometri. 
Jeg forestiller mig, at også danske 
optometrister i en ikke fjern fremtid 
foretager synsudmåling af børn, ske-
leudredning og amblyopibehandling, 
monitorering af retinaforandringer 
(aldersbetingede, diabetiske) og 
glaukompatienter. I tæt samarbejde 
med øjenlæger i praksis og på sy-
gehuse. Jeg forestiller mig ikke, at 
denne udvikling sker ved generel 
udvidelse af den danske optometrists 
virksomhedsområde, hertil er ud-

I Danmark udbydes uddan-
nelsen til optometrist af 2 
institutioner:
TEC, Frederiksberg. www.tec.dk
Optikerhøjskolen, Randers. 
www.optikerhøjskolen.dk
Den norske uddannelse: www.
hibu.no/AFOS/
Den svenske uddannelse: http://
lnu.se/utbildning/program/
ngopt
Den finske uddannelse (siden 
kan oversættes af Google): 
www.studentum.fi/Optome-
tria_aikuiskoulutus_113789.htm

ECTS står for European 
Credit Transfer and Accumu-
lation System. Det er et mål 
for hvor meget et fag kræver 
og betyder at man kan sam-
menligne niveauet på forskellige 
uddannelser.
60 ECTS svarer til 1 års fuldtids-
studium.

Vil du vide mere?
Du kan finde hele uddannelses-
bekendtgørelsen, studieordning, 
adgangskrav mm. på 
www.optikerskolen.dk

dannelsesniveauet i dansk optometri 
for broget. Udviklingen vil ske 
gennem uddelegering til udvalgte 
optometrister. Vi ser allerede begyn-
delsen. Stadig flere optometrister 
bliver ansat på øjenafdelinger og hos 
privatpraktiserende øjenlæger. Disse 
arbejdsgivere vælger typisk optome-
trister med en engelsk eller ameri-
kansk master of science uddannelse. 
Jeg ser behov for en dansk overbyg-
ning til bacheloruddannelsen. En 
kandidatuddannelse tilpasset den 
danske (nordiske?) virkelighed, så-
ledes at der er optometrister med en 
uddannelsesbaggrund, som sikrer, at 
øjenlægen trygt kan uddelegere. 
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Oftalmologs historie

 Bladet blev grundlagt af øjenlæ-
gerne Jørgen Bruun-Jensen og 
Hans Alrø Jørgensen. Sidstnævn-

te fik aftale med forlægger Palmer Lund 
på en sejltur i Øresund. Efter de to 
første numre indså man, at samarbejde 
var umuligt. Bladet var tænkt som til-
læg til de sædvanlige mødeindkaldelser  
til DOS (Dansk Oftalmologisk Selskab) 
og som bindeled mellem DOS og de 
nordiske øjenlæger. Den daværende 
formand for DOS, Ernst Goldscmidt, 

Af Mogens Norn

De første 30 årgange af Oftalmolog er publiceret.

blev truet med sagsanlæg (1). Proble-
merne blev løst med sagfører – hjælp til 
vor fordel. 

Bladet blev herefter trykt hos Fo-
rum, forlag Scriptor, hos den idealisti-
ske samvittighedsfulde Erik Jørgensen, 
Gasværksvej nær Hovedbanegården 
i København. Det samme sted, Acta 
Ophthalmologica blev trykt.

Desværre døde Erik Jørgensen 
pludselig den 17. Januar 1990 (af cere-
bralt aneurisme).  

Fra 1993 trykkes bladet hos Peter 
Toft, der fusioneres med Scriptor (Bent 
Olsen) i Hvidovre. Siden 1999 bliver 
bladet trykt hos Grafia, Søborg (Lizzie 
Lindholm, Birger Lindberg).

I 1999 dannes foreningen Oftalmo-
log. Medlemmer var de fungerende re-
daktører: Elbjørg Johansen fra Norge, 
Jack Bergen fra Sverige og ni danske 
medlemmer. Foreningens bestyrelse 
blev Alrø (formand), I-L Mølgaard og 
Per Nellemann Bang. Bladet udsendes 
til alle øjenlæger og vordende øjenlæ-
ger i alle nordiske lande. Fra 2005 er 
bladet på nettet. 

Fra april 2004 udtræder J. Bruun- 
Jensen af redaktionen grundet mange 
andre opgaver. Ved 25 års jubilæums-
mødet genvælges bestyrelsen: Alrø, 
Inge-Lise Mølgaard og Per Nellemann. 
I 2006 flytter bladets islandske redak-
tør Ingimundur Gislason til Kristians-
stad i Sverige.

Hans Alrø døde pludselig den 8. 
december 2006, (bagvægsinfarct). 
Gammel Holte Kirke var fyldt ved 
begravelsen, selvom det var i de flestes 
arbejdstid: 13 øjenlæger, skolekam-
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merater og lokale borgere. Hans havde 
mange venner!

Hvad indeholder de første 30 årgange af 
det nordiske blad Oftalmolog?

Videnskab
Der er publiceret mange værdifulde 
videnskabelige artikler. Oftalmolog er 
dog ikke konkurrent til det nordiske 
Acta Ophthalmologica (2), der udgiver 
faglige referee bedømte artikler på en-
gelsk, nu også fra den øvrige verden.

Nogle eksempler fra Oftalmolog, 
først om Cornea: Niels Ehlers & 
J. Hjortdal 25h3, (hvilket betyder 
Oftalmolog årgang 25 hefte 3), Ehlers 
6h2, H. Wille 21h2, P.R.K.: (Ehlers, E. 
Gregersen, T. Bertelsen), Lasek, Lasik, 
UV cross linking (K. Højgaard 27h4), 
amnion-hinde (A.Søndergaard 30h1), 
endotelcelle- transplantation (Højgaard 
29h1)
Andre emner: Ultralyd (P. Koch Jensen 
16h1 og B. Sander 17h3 og 26h4; I O 
L (Vibeke Henning 10h3, N. Kalstrup 
12h4). Børn og arv (Mette Warburg 
15h3, 5h3. H. Fledelius 4h3, 9h3). 
Exfoliation (T. Jerndal 12h2); øjenpa-
tologi: S. Ry Andersen 17h4 (3). Kjers 
dominante opticus atrofi (25h2). Tå-
revejskirurgi (L.Pugesgaard 8h4), aku-
punktur (I. Nørholm 12h2); Island (I. 
Gislason 8h1, G. Bjørnsson 6h1) o.s.v.

Oftalmo – geografi
Den islandske undergrund var aktuel 
ved to nordiske kongresser 2000 og 
2010: Vibeke Alrø Jørgensen 20h3. 
Grønlandske forhold (Viggo Clemme-
sen (4), P.H. Alsbirk, E. Sørensen), Sibi-
rien (Alsbirk 26h4), Afrika… Ja, vi har 
været vidt omring, hørt om Agency for 
Prevention of Blindness (R & D Riise, 
E. Aurell, E.Goldschmidt).

Debat
Der har været en del debatter i Oftal-
molog, f.eks. om pseudoexfoliation, 
Sjögrens syndrom, monoculær cataract 
extraction contra den billigere samti-
dige binoculære. – Goethes farvelære 
og spørgsmålet, om V. Hammershøi 
var farveblind? Medicinsk Museions 
fremtid (Norn 26h2 contra T. Söder-
quist 26h3, hvor tiden har vist, at Norn 
var for pessimistisk, undskyld!); om 
optikere ( J. Bruun-Jensen 21h3, Ole 
Larsen, J. Arnestad, H. Fledelius, Ro-
senberg, Alrø). 

Oftalmo – historie
Her er Oftalmolog en guldgrube. 
– Otto Johansen fra Oslo var sam-
lingspunkt for nordisk samarbejde 
i NOFHIST (Nordisk oftalmologisk 
Kontaktgruppe, dens adresser findes 
i 12h1,15h2). Desværre er gruppen 
nu kun teoretisk. Blandt O. Johansens 
vægtige arbejder kan nævnes 4h2,7h2, 
1oh1, 13h1, 16h2 og (5-8). J.P. Saunte 
om sin bedstefar Otto Johansen 20h3, 
Eldbjørg Johansen om Hamars 
øjeklinik 22h4. Jan Ytteborg (Schiøtz’ 
tonometer 11h3), H. Leira om Lyder 
Borthen og lepra i Norge 7h2, H.Holst 
om bedstefar Søren Holth 12h4, jvf. 
(9).  

Fra Sverige skrev R. Törnquist om 
amotio 7h4,(10) og om Roger Bacon 
12h1; Tengroth om biskop Tegnér 6h3; 
Berndt Ehinger om forskning i Sverige 
5h3; J. Färdow om Kant 28h4.

Fra Finland skrev H. Forsius om Vi-
borg 11h2, autobiografi 24h4 og andre 
vigtige emner: 13h4,28h1,12h1. – A. 
Tarkkanen om tonkonstnärer 26h1; B. 
Knape om anden verdenskrig 13h3, 
H. Erkkilä om Fr. Akel, ögonläkare 
och president af Estland 9h4, A. Ni-
kupaavo et al om Norman-Hansen i 
Finland 8h3.

I. Gislason & G. Björnsson skrev 
om kirurgi i Island 12h1.

Fra Danmark skrev S. Ry Andersen 
om danske moselig i oldtiden (6h3), 
Grønlandsmumier 6h4, V. Clem-
mesen om Grønland 6h4 og om C.F. 
Heerfort 5h3 o.s.v. Thomas Olsen om 
A. Gullstrand 5h2, H. Skydsgaard om 
Østerberg, Prause om H. Sjögren 9h1, 
Thykier Nielsen en autobiografi (11);  
J. Thygesen om Hannibals øjensygdom 
14h4; Lis Mellemgaard: islandske 
sagaer 9h3, gode og onde øjne 26h4, 
irisdiagnostik 7h4, desuden bl.a. (12); 
Holger Ehlers 5h2; K. Nørskov om 
glaucom 16h4; O.A. Jensen om Conan 
Doyle 30h3, J.S. Bach’s øjensygdom 

23h3; Thomas Rosenberg om blindhed 
7h1 og 7h2; Mogens Fledelius 13h3; 
Hans Fledelius 27h4, Jens Edmund om  
amotio 10h1-2; P. Kjer 15h3; M. Norn 
om besættelsens øjenlæger 25h4, 27h2; 
Grønland 12, suppl 1; M.Tscherning  
17h1-3; øjenbadeglas 20h3 ,om Bjerrum 
24h3 og 25h2.

Kunst og øjet
Har været emne for mange gode og 
smukt illustrerede artikler. Lad mig 
først nævne P. Nellemann’s 20 inspire-
rende og dybtgående afhandlinger om 
øjet og lyset. Lis Mellemgaard (7h4); 
Karsten Ohrt (7h4) Olle Holm 8h2.

Der var anamnese i mange billeder 
på forsiden 8h1-2. – E. Kann og T. 
Rosenberg viser en ukendt kunstner, 
Krenchel eller Grut? i 16h3.
H. Fledelius; Bjerrum om Krøyers øjne 
anno 1900 (30h1). A. Hedin om farve-
blindhed 14h1. O. Johansen 19h3.

                                       
Andet
Kongresser og møder er omtalt, både 
før og som referat. Hans Fledelius har 
givet poesi, humor og kunst til Oftal-
molog, jf. (13). H. J. Jensen har holdt 
computer-seminar for danske øjenlæ-
ger, da det var nyt i 1982. – Glaukom er 
belyst af bl.a. T. Jerndal, Bo Bengsson, 
J. Thygesen, Kleener og N. Gulmann. – 
Myopi, AMD, refraktion, ordblindhed, 
uddannnelse (bl.a. Storr Paulsen) har 
fået mange væsentlige bidrag.

Diskussion
Denne oversigt over Oftalmologs første 
30 årgange er subjektiv, kort, mange 
artikler er derfor ikke nævnt. Opgø-
relsen viser, at bladet har levet op til 
forventningerne takket være de mange 
vigtige bidrag, redaktion, forlag, tryk-
keri og annonceindtægter. Jeg ønsker 
Oftalmolog en god fremtid!

Referencer: www.oftalmolog.com 
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 Vinbjergsneglen (helix pomatia 
(helix = sol, poma=dæksel), 
stor spiselig lungesnegl, edible 

snake), har øjne på stilke (tentacler). 
Når sneglen er inde i sit sneglehus, er 
øjet gemt i hovedet. Lyset udefra må 
passere hus-skallen, foden og hovedet, 
før det kan nå ind i øjet.

Når sneglen skal ud af huset, er 
det en større proces (fig. 1). Først skal 
eventuel hinde i skallens åbning (ori-
ficium) fjernes. Det kan om vinteren 
være den tykke kalkplade, der dæk-
ker orificium i de kolde vintermåne-
der, eller den tynde hinde, der klistrer 
sneglen til underlaget. Sidstnævnte 
perforerer dog let. Dernæst skal den 
hvide ringhinde i orificium åbnes, så 
den mørkere venstre del af fodsålen 
kommer frem. Endelig skal hovedet, 
halen og hele fodsålen blottes og ud-
strækkes. Så kan sneglen udfolde sig i 
hele sin længde.

Hvilken øjenstilk kommer først 
frem? Efter foden er næsten udstrakt, 
kommer fire stilke frem under forre-
ste del af huset på nogenlunde samme 
tid. Nemlig de to nederste følehorn og 
de to øverste, der er længere og inde-
holder øjnene.

De lange følehorn viser sig som in-
vaginerede. Så forlænges de. Til sidst 
er de meget lange, kegleformede, tyn-

Vinbjergsneglens øjne
Af Mogens Norn, 
København
Annesofie Norn, Berlin og
Crhistoffer Norn, USA

dest yderst, hvor der for enden er en 
udvidelse, som pludselig også rummer 
en lille sort kugle alleryderst. Det er 
øjet. Man kan skimte synsnerven som 
en streg, der bliver usynlig længere 
inde, fordi keglen her er tykkere, ikke 
transparent.

Hvilken øjenstilk kommer først ud 
af orificium? Det kan være højre eller 
venstre. Hvis jeg ”occluderer” det halve 
af orificium, vil øjestilken på den frie 
halvdel komme først ud. Sneglens ho-
ved vil nu ændre stilling, så den anden 
øjenstilk hurtigt også kommer ud, og 
de to øjne afsøger terrænet. Der er ikke 
samsyn. 

I følge Duke-Elder (1) består øjet 
(oecellus) af en kugle af én-lagede 
synsceller med cilier (!); og imellem 
eller perifert et pigmentcellelag. De 
findes ikke fortil, direkte under huden. 
Det primitive øje mangler cornea, for-
reste kammer, iris og lens. Øjenblæren 
er udfyldt af en refractiv masse af se-
cerneret materiale analogt med corpus 
vitreum. Synsnerven går til optisk eller 
centralt ganglion.

Hvor meget kan dette øje se? Duke-
Elder mener kun lys og bevægelse. En 
skyggeeffekt, der tjener til at finde føde 
eller flugtvej. 

Egne undersøgelser 
Omfatter 444 indsamlede mærkede 
snegle, udsat i vor sommerhushave, 
hvoraf ¼ er ”naturreservat”, bestå-
ende af rigelig vækst af skvalderkål 
(aegopodium podagraria) sneglens 
yndlingsspise), få birke- og fyrretræer 
og en kompostbunke. Udsat på den 
næringsfattige græsplæne vil næsten 
alle snegle stile mod ”naturreservatet”, 
kun få mod vort hus eller buske. An-
bragt på en række parallelt med reser-
vatet vil de midterste stile direkte mod 
dette, resten vil spredes vifteformet 
mod reservatet. 

Fig. 1. Øverst t.v. ses fod - pladens udbrud 
i orificium, t.h. øjenstilkens frembrud, de 4 
nedre figurer viser sneglens og øjenstilkens 
yderligere frembrud.

Fig. 2. Sneglens 
vandring indenfor en 
cirkel – vold, hvor det til 
sidst lykkes at slippe ud.
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I mindre målestok har jeg ladet sneg-
len reagere på cirkulært opbygget vold 
med udgang. Den har i de første forsøg 
efterhånden fundet udgangen, på gen-
tagne forsøg vandret over volden. Den 
var bygget af sand eller sukker (fig.2). 
Den sidste af saltkorn. Dette var dyr-
plageri (2), men skylning med rigeligt 
vand reddede dog dens liv. 

Ved placering på et bord bruger 
sneglen de søgende øjenstilke, ved 
bordkanten rettes stilkene nedad. Må-
ske vover den springet ud over kanten. 
I to tilfælde med stenhårdt underlag 
fik de læsioner i huset, Et 7x12 mm 
stort hul fortil kunne bruges til udgang 
for øjenstilkene. Trods læsionerne 
overlevede de i mindst 3 uger. I andre 
tilfælde går sneglen videre langs bord-
kanten eller snedigt ud over kanten og 
op under bordpladen, hvor den sover.

På flise-terrassen søger de med 
øjnene, de fleste går eller krydser hen 
til husfacade eller skorsten, hvor de 
vandrer op i en højde indtil to meter, 
ligesom på træer, hvor de åbenbart fø-
ler sig trygge eller i rette temperatur. 

Om natten sover sneglen. I forsøg 
i mørkt værelse kan den dog vågne 
ved elektrisk lys (og varme?) fokuseret 
foran orificium. Sneglen kryber ud af 
huset, er interesseret i f.eks. TV, som 
den retter nærmeste øjenstilk imod, og 
den vender kropsretningen på sin van-
dring fra parallelt med TV-skærmen 
til lige frem imod TV. I andre tilfælde 
vil sneglen kun komme ud af huset 
ved taktil stimulation. Man gnider for-
sigtigt på det lukkede orificium. Den 
hvide dæk-hinde afslører et bagved lig-
gende centralt hul foruden åndehullet. 
Sidstnævnte findes på sneglens højre 
side. Den når ind til kappehulen, der 
er en primitiv lunge inde i selve huset. 
Åndehullet udvides og indsnævres, 
hvilket tydeligt ses ved gennemlys-
ning. – Det centrale hul vokser og af-
slører fodsålen. Ved fortsat stimulation 
kommer sneglen helt ud af sneglehu-
set, bortset fra lunge-kappehulen og de 
sorte indvolde.

Sneglen er i mørke interesseret i 
pencillygtens svage skær, følger det 
med nærmeste øje, eventuelt indtil den 
rører lyspæren. Så retraheres tentaclen 
for derefter nysgerrigt atter at komme 
frem for på ny at undersøge lyset. Om 
natten bliver den efterhånden træt og 
søger ind under lys-svag dækning, el-
ler den finder et ”trygt” hvilested opad 
en lodret kasse, hvor den secernerer 
slim til fæste af orificium, eventuelt en 
tynd hinde, bag hvilken den sover, til 
dagslyset kommer (fig. 3).

Anbragt i et rør med lys for enden 
bevæger den sig mod lyset. Hvis lyset 
skinner fra modsat ende, kan den 
dreje inden for det 5 cm snævre rør og 
derved også komme ud til den belyste 
ende.

Øjenstilken bevæges cirkulært, fra 
side til side eller op/ned. Det sidste ved 
bordkant og ved sneglens udgang fra 
orificium efter søvn. Hvis orificium 
vender opad, ser øjestilken nedad, 
mens sneglen bevæger sig over eget 
hus, til huset vælter, og sneglen på 
denne måde kommer på ret køl. Hvis 
sneglen bæres yderst på en finger, ser 
den nedad for at orientere sig. I sko-
tøjsæske med hul i låget søger den fra 
mørket mod lyset. I en lukket ægge-
bakke er passage nogle steder umulig. 
Alligevel finder sneglen efterhånden 
snedigt hen til lyset.

Diskussion
Vinbjergsneglens visus er mindst lys- 
sans med projektion. Den registrerer 
forskel i lys-intensitet (2). Øjenstilke-
nes bevægelser viser, at der naturligvis 
ikke er samsyn. Den ser nære ting 
(fig. 4), men den målbevidste van-
dring mod naturreservatet 4 m borte 
skyldes vel også andre sanser, følesans 
(vibration), ikke hørelse eller lugt, da 
den anatomisk mangler disse sanser. 
Mikkelsen (2) mener, at dens tentacler 
”smager” på luftpartikler, båret af 
vinden. 
Referencer: www.oftalmolog.com 

Fig. 3. Kasse med snegle. Fig. 4. Slimspor efter flere snegles vandring.

Litteratur.
l. Duke-Elder: System of Ophthalmology I: 128, 
142, fig. 110. Henry Kimpton,Lond.1958
2. Mikkelsen, Hugo: Vinbjergsneglen. Pinus, 
Skjern, 1991.


