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SYNSPUNKT

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.

 At forebygge øjensygdomme er af stor betydning. Det kræver en intensiv og vedva-
rende information af store befolkningsgrupper. Men lige så vigtigt er det at opdage 
patienter med synstruende sygdomme så tidligt, at behandling kan give disse pa-

tienter en god synsprognose.

Den store risiko for mange menneskers syn er hjernens ”filling in” i synsfeltet. Selv 
meget store synsfeltdefekter i det peri-centrale og perifere synsfelt kan hjernen udfylde, 
uden at patienten får subjektive symptomer. Det betyder, at mange patienter med 
glaucom, retinasygdomme og neuro-oftalmologiske sygdomme ofte opdages meget sent 
og får en dårlig synsprognose.

En stor del af disse patienter kunne opdages ved at foretage en funktionsundersøgelse 
af synsfeltet. Men hvem skal gøre det? Øjenlægerne har ikke selv kapacitet til at under-
søge så mange mennesker. Men alle øjenlæger kunne jo ansætte 4-5 optikere.

Det er kommunerne, som skal sørge for at forebygge sygdomme. Nogle kommuner har 
aktuelle planer om at udruste flere store busser, som kan flyttes rundt i kommunen 
og tilbyde patienter at få målt blodtryk, blodsukker, kolesterol og vejledning om kost 
og motion. Disse ”sundheds-busser” kunne jo også udrustes til at foretage forskellige 
funktionsundersøgelser af synet.

Hvad så med optikerne? 

Vi ved ikke, om optikerne har viljen til større faglighed, eller om de stadig ønsker at 
være refraktionerende modehandlere. Hvis optikerne vil være en del af sundheds-
systemet, må de nu forklare, hvad det er for opgaver, de mener at kunne løse og med 
hvilken faglig kvalitet. Måske bliver det nødvendigt at kunne definere optikeres og 
optometristers fagområde, som vi kender det fra andre lande.

Men optikerne burde kunne påtage sig nogle opgaver, så patienter med synstruende 
sygdomme kunne opdages tidligt. Desværre tabes mange patienter på grund af den 
historiske mistillid mellem optikere og øjenlæger. 

Det er patienten, som burde være i fokus. Patienten, optikeren og øjenlægen kan ikke 
blive ved med at acceptere unødvendigt synstab. 

Jørgen Bruun-Jensen

Patienten i fokus?
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Når vi svømmer under vand, 
mærker vi straks, når vi 
kommer under vandover-
fladen, at det ser helt 
anderledes ud nede i vandet. 

 Synsskarpheden er meget dår-
ligere, og genstande tæt på 
ses lidt forstørret, omkring 
1/3. Farverne er mere blålige, 
hud og læber er blege og ikke 

let rødlige.
Vi kan ikke se over vandoverfla-

den, men er det vindstille og vand-
overfladen helt blank, kan vi se et 
lille rundt hul, hvorigennem vi kan 
se opad. Her kan vi måske få øje på 
træer og skyer. Men uden for cirklen 
vil vandskorpen virke som et spejl, 
hvorfra lysstrålerne bliver reflekteret 
ved den såkaldte interne refleksion.

Det er en stor oplevelse at se fæ-

Synet under vand 
Øjet og Lyset 21

nomenet første gang med dykkerbril-
ler under dykning og snorkling.

Dykkerbrillerne er på en gang 
enkle og sofistikerede. Et enkelt 
plant ’glas’ af plast og et vandtæt luft-
rum mellem øjet og glasset er næsten 
nok til at genskabe den normale 
brydning i øjets forreste medier. Ly-
sets absorption i vandet kan dykker-
brillerne naturligvis ikke forhindre, 
så farverne påvirkes ikke.

Men uden dykkerbriller behø-
ver vi briller eller linser på de ca. 
+42 sf., som kan korrigere for den 
manglende corneale lysbrydning. 
Brydningsforholdet, eller brydnings-
indeks er jo det samme for kammer-
vand, corpus vitreum og vand på ca. 
1,33. Cornea har et kun lidt højere 
brydningsindeks, 1,36. Øjets linse 
er som bekendt i gennemsnit +22, og 
linsen kan normalt ikke akkomodere 
så meget ekstra. Selv det thailandske 
dykkerfolk, Moken folket, kan kun 

Af Per Nellemann

Illustration af illusionen 'det knækkede 
sugerør', 'bent stick', som opstår ved lysets 
større brydning i vand i forhold til luft.

Ved dykning i havblik uden uro i vandet 
kan man se de interne reflekser fra andre 
dykkere eller fisk. Kun gennem et lille 
cirkulært/ovalt område kan man se ud 
ad vandet. En fisker på land kan godt se 
fisken.

En ældre tegning af den interne refleksion 
under vand. Det er ikke let at orientere sig 
som fisk.

Fremstilling af den interne refleksion i et akvarium. Når bydningsvinklen mellem 
vand og luft er over 50 gr. reflekteres lysstålerne, som det ses på figuren.

Stråler udsat for refraktion

Vandoverflade

Total
refleksion

Reflekterende stråler



oftalm
olog 

4
Septem

b
er 2011

En homogen kugleformet flintglaslinse 
bryder mindre centralt end perifert. En 
kuglerund fiskelinse af samme størrelse har 
større brydningsindeks centralt, det giver 
ens brydning centralt og perifert. Og ingen 
billedforvrængning.

Lægen og biologen Sömmerings billeder (1818) giver et fint komparativ anatomisk billede af 
landdyrenes ovale linse i forhold til vanddyrenes. Både fisk og hvaler har en sfærisk linse.
Fra Ole Munks bog, Hvirveldyrøjet

Fugleøjet kan akkomodere meget, fordi 
linsen er blød og hæfter til en senet plade. 
Linsen kan nærmest presses ud i forreste 
kammer.

klare halvdelen ved træning, ifølge 
Gislén. Men det er dog dobbelt så 
meget som normalt. 

De hvirveldyr, som lever mest 
under vandet, har udviklet en særlig 
kraftig linse, der svarer til fotografer-
nes ’Fish eye’ linse. Både fisk, sæler, 
hvaler og mange hajer har udviklet 
en kuglerund linse. 

A B
C

D E F

Figurer af øjne af forskellige hvirveldyr. Fra D.W. Sömmerring: De oculorum hominis 
animaliumque sectione horizontali commentatio (En kommentar til det horisontale snit af 
øjne hos mennesket og dyr). Göttingen 1818.
A: Gibraltar- eller berberabe (Macaca sylvana). B: Nordisk los (Felis lynx). C: Nord- eller 
grønlandshval (Balaena mysticetus). D: Kongeørn (Aquila chrysaëtos). E: Stor hornugle 
(Bubo bubo). F: Torsk (Gadus callarias).

Samuel Thomas V. Soemmerring.
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Bløddyret blæksprutten Nautilus 
har kunnet beholde sit enkle linse-
løse øje, et lille ’pinhole’ gennem mil-
lioner år. Synsstyrken er da tilsva-
rende dårlig. En anden blæksprutte 
Octopus er det lykkedes at udvikle 
en kuglerund linse og et forbløffende 
godt syn, på højde med kattens, så 
vidt det har kunnet bedømmes ana-
tomisk og optisk. Det er underligt, at 
en nær slægtning er sneglen.

Octapusøjet har en overraskende stor 
kontrastfølsomhed. Landolt C er projiceret 
og fotograferet på Octopusøjets bagvæg 
og illustrerer det gode syn hos denne 
blæksprutte.

Blæksprutten nautilus har et primitivt øje. 
Det er ikke videreudviklet gennem millioner 
år. Det består kun af et Camera Obscura, 
d.v.s. kun et stenopæisk hul, ('pinhole') og 
hverken cornea eller linse.

Den amerikanske Anhinga fisker som hejrer og hænger vingerne til tørre som skarven. 
Fugle kan akkomodere mere end pattedyr, men fiskende fugle har behov for endnu større 
akkomodation. De kan næsten danne en kuglerund fiskelinse. 
Pingvinen, som opholder sig mere under vand, har et mere amfibisk syn med en plan 
cornea.

Fugle og specielt fiskende fugle har en blød 
linse, som nærmest kan presses fremad 
ved hjælp af akkomodationsmuskler, som 
hæfter til linsen og en benet ring. Skitsen 
viser fuglelinsen under akkomodation til 
venstre og uden til højre (efter Munk).

Under evolutionen er den kugle-
runde fiskelinse perfektioneret. Lys-
strålerne brydes dårligt i periferien af 
en rund linse i forhold til de centrale 
lysstråler, hvor indfaldsvinklen er 
større, og den defekt er korrigeret 
ved, at den perifere del af linsen har 
en kraftigere brydning gennem et 
større brydningsindeks. Vor egen 
linse har bibeholdt denne egenskab.

Amfibiske dyr
Hvordan er det så med de amfibiske 
dyr, som lever over og under vandet?. 

Sælen er så at sige vendt tilbage 
til urhavet og har efter at have haft 
en landdyrslinse igen fået kuglerund 
vanddyrslinse. Men både sæler, 
hvalrosser og hvaler ser næsten lige 
godt over som under vandet. På 
landjorden er sælen et par dioptrier 
nærsynet, og i vand skal sælen kun 
akkomodere nogle få dioptrier. Hvor-
dan er det muligt?

Det skyldes, at cornea er ganske 
flad, og selv hvaler kan se over van-
det på grund af den flade cornea.

Fugle, som dykker og forfølger 
fisk som skarven, kan akkomo-
dere sig til et skarpt syn i vand. 
Det samme gælder vandstæren (C. 
Cinklus). Akkomodationen foregår 
nemlig anderledes hos fugle. Dels 
er linsen blødere hos fugle end hos 
pattedyr og dels findes en ringvulst 
hele vejen omkring ækvator, som er 
i direkte kontakt til corpus ciliare 
folderne. Hertil kommer, at fugle har 
en regulær akkomodationsmuskel, 
som kan tage afsæt i en ringformet 
bruskplade i sclera. Akkomodations-
musklen er ydermere tværstribet i 
fugleøjet i modsætning til pattedyr, 
hvor muskelfibrene jo er glatte. Hos 
de amfibiske fugle er ringmusklen i 
iris og de radiale muskelfibre særligt 
kraftigt udviklet, og det er nok dem, 
som er ansvarlig for de amfibiske 
fugles store akkomodationsbredde. 
Linsen nærmes presses, squeeses ud 
i forreste kammer. 

Menneske Octopus
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Når linsen er den eneste effektive 
lysbrydende anatomiske struktur 
i vand, er vanddyr mere optisk 
begrænsede end landdyr. Udover at 
linsen må være stærkere, må linsen 
også længere frem for at få et ordent-
ligt synsfelt. 

Vanddyr har generelt en kraftigt 
krummet linse med en kort brænd-
vidde i et affladet øje, og hvor retina 
ligger relativt tættere ved linsen 
end hos de landdyr, som er aktive 
om dagen. Hos fisk (teleoster) har 
vi det bedst tilpassede øje. De har 
det brydningindeks, som er bedst 
muligt, og det maksimalt højeste 
åbningsforhold, som svarer til foto-
grafernes blænde, og hvis størrelse 
er afgørende for retinas belysning 
og dermed lysfølsomheden. En 
forøgelse af øjets størrelse får derfor 

Den 'firøjede' fisk i den Mexicanske Golfs lavvandede områder har amfibisk syn og to 
nethindeafsnit. Et pigmentbånd adskiller de to afsnit fortil, og da linsen står skråt i øjet, 
kan anableps se smådyr både over og under vandet. 

Sælen (her spættet sæl) ser næsten lige 
godt over som under vandet, den er kun 
et par dioptrier nærsynet under vand og 
få dioptrier hypermetrop på land i luften. 
Det amfibiske syn skyldes en plan cornea. 

ingen betydning udover, at antallet af 
receptorer kan øges. 

Forklaringen følger her. Åb-
ningsforholdet defineres som den 
fotografiske blænde (eng. stop), som 
forholdet mellem diameteren (d) af 
pupillen eller aperturen og linsens 
brændvidde ( f). Belysningen er pro-
portional med kvadratet på åbning-
forholdet, altså d/f 2. Det betyder, at 
øger vi pupildiameteren til det dob-
belte ved at gøre øjet dobbelt så stort, 
bliver lysmængden 4 gange så stor 
gennem cirklens areal. Imidlertid 
bliver øjets brændvidde også dob-
belt så stor, og billedets lysmængde 
bliver spredt ud over et 4 gange 
større areal, altså får vi ¼ belysning. 
Da lysmægden er 4 x større, er reti-
nas belysning uændret på trods af 
større øjenstørrelse. Den nu uddøde 
fiskeøgle Ophthalmosaurus fik ingen 
glæde af sit meget store øje.

Kun hos nogle dybhavsfisk er 

Ophthalmosaurus er en uddød fiskeøgle, 
Den havde som andre fiskeøgler meget store 
øjne. Navnet skyldes, at øjnene var kolossalt 
store. Museum for Natural History, London.

Kammuslingen (eng. scallop) har 20-40 
øjne mellem tenaklerne i åbningen mellem 
de to skaller. Det lille 1 mm store øje har en 
hvid sølvrefleks (argentea).

Ved mikroskopi af kammuslingens øje kan 
man se, at den hvide refleks skyldes et 
spejl, som danner et billede på muslingens 
retinale celler. Øjets mål ikke Mathiessens 
ratio (se teksten), som vanddyr linser ellers 
gør. 

den lysmængde, der kommer ind 
i øjet, let forøget. Disse fisk har en 
særlig stor ’afak apertur’, som er 
mellemrummet mellem linsen og 
pupilkanten. Fisk har ofte en pupil, 
som er større end linsens diameter. 
Lys, der kommer herigennem, vil 
ikke kunne give nogen nævneværdig 
kontrast, men dybhavsfisk, som lever 
i nærmest mørke, har behov for at 
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kunne registrere alt det lys, der er 
muligt. Hos en enkelt art har et spejl 
af guaninkrystaller projiceret lyset 
op på en ekstra fremskudt retina. 

Da vanddyrene under evolutionen 
har perfektioneret deres øje, hvor 
primitivt det end har været, så har 
det vist sig, at alle mulige fisk og 
nogle andre vanddyr har haft et ret 
konstant størrelsesforhold imellem 
de anatomiske strukturer.

Fiskeøjets brændvidde (f), (afstan-
den mellem linsecentrum og retina) 
/ linsens radius (r) viste sig at være 
omkring 2,55. Denne ratio f/r kaldes 
’Mathiessens Ratio’ efter beskriveren 
(1880).

Det var en afvigelse fra Mathies-
sens ratio, som førte Land til en 
god forklaring på, hvordan kam-
muslingen (eng. Scallop) ser. Kam-
muslingen har 50-100 ganske små 1 
mm store ganske smukke blå øjne, 
som sidder i den kappe mellem 
tenaklerne, som beskytter åbningen 

mellem de to skaller. Vi interesserer 
os normalt ikke for denne uspiselige 
del af kammuslingen, det bliver 
kastet bort hos fiskehandleren. Et 
mikroskopisk snit afslører, at det 

lille øje ligner et fiskeøje. Et enkelt 
kammer og en linse af en slags og 
bagved en to-laget retina. Men der 
er ikke plads nok mellem retina og 
linsen til at konvergerende lysstråler 

Nogle dybhavsfisk, de såkaldte spookfish har tunneløjne, der vender opad. Andre har diverti-
kel, som indeholder et guaninkrystal spejl, som reflekterer stråling nedefra mod en accessorisk 
retina. Der er vist Opistoproctus Soleatusi og den fire-øjede Doloichopteryx longipes.
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kan fokuseres. Der behøves mindst 
1,5 linseradier for en ’Mathiesssen 
linse’ og gerne 2,5 svarende til en 
fiskelinse. 

Forklaringen på dette fik Land, da 
han tilfældigt så et omvendt billede 
af sig selv i dissektions mikroskopet. 
Han så et spejlbillede. Indersiden af 
kammuslingens øje er nemlig kug-
lerundt og beklædt med et blågrønt 
reflekterende spejl, ’argentea’ efter 
sin sølv-glans. 

Kammuslingens spejl er specielt 
ved at funktionen er at danne et bil-
lede, hvor andre dyreøjnes spejle, 
’tapetum lucidum’ er at fungere som 
reflektor. Tapeter findes mest hos 
dyr, der er aktive om natten, det 
sørger for at fotoner, der allerede er 
fokuseret, får en chance ekstra til at 
ramme receptoren, hvis det ikke er 
lykkedes i første omgang. 

Tapetet kan bestå af forskellige 
stoffer. Alle med et højt refraktivt 
indeks. Aflange guanin krystaller 
(n=1,83) lidt over blodlegemestørrel-
se findes i mange fisk og hajer. Hos 
landdyr ofte riboflavin og et zink-

Med tiltagende havdybde forsvinder 
lyset gradvist. Det langbølgede røde lys 
forsvinder først. 

De forskellige oceanlags dybde. Lysets 
aftagen mod dybet er markeret med 
tiltagende sort.

Med vandscooter og dykkerbriller kan 
man opføre sig som en fisk i vandet 
og se isbjeget grundstødt. Hvis man 
hverken fryser eller har klaustrofobi.

Det grundstødte isbjerg set fra oven, og den fastpressede is ses blåt som almindeligt vand.

Ved Blåkilde nær Rold Skov i Jylland er 
kridtlaget i undergrunden tæt ved overfla-
den, og man kan da tydeligt se vandets blå 
farve, som altså ikke er genskin fra en blå 
himmel.

cystein salt. Vi har også et ’tapetum 
fibrosum’, som består ar collagen, 
og som minder om muskelseners 
spejling. 

 En særligt ’tapet’ findes i nogle 
havørred (eng. Seat-rout), idet nogle 
vandrende (migratoriske) melanoso-
mer nok har den dobbelte funktion 
at dels beskytte stavene i dagslys og 
også beskytte tappene mod tilfældigt 
spredt lys.

Farverne i vand
Vand er blåt, farven er ikke alene 
en spejling af den blå himmel, 
men skyldes at de lange rødlige 
bølgelængder absorberes. Den blå 
farve kommer tydeligt frem på en 
hvid baggrund, for eksempel ved 
Blåkilde nær Rebild Bakker, hvor 
kridt i undergrunden kommer frem 
til overfladen, ellers ved koralrev og 
svømmehaller. 

Også frosset vand, is, er blåligt. 
Grønlands isbjerge ses med blåligt 
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skær, som ikke alene skyldes det 
klare vand. 

Isotopen deuterium i tungt vand, 
D

2
O giver derimod farveløst vand.

I havet tiltager lysabsorptionen 
hurtigt med stigende dybde og i 
dybhavet mellem 1 og 4 km’s dybde 
er der intet lys. Det er altid helt nat 
og sort. Så helt i dybet må flere fisk 
derfor fabrikere deres eget lys ved 
bioluminescens.

I tusmørkezonen er fiskene ofte 
monokromater, og deres retinae har 
kun stave og derfor kun et synspig-
ment. Det har ofte absorptionsmak-
simum i det blå spektralområde, 
hvor lystransmission er størst i 
denne havdybde. Det skulle give 
størst følsomhed for opfattelse af 
bevægelser.

De dybhavsfisk, som kan udsende 
lys ved biolumiscens, kan udsende 
kortbølget blåt lys, som stavene er 
følsomme for. Andre dybhavsfisk 
har den ekstra finesse, at de både 

Dybhavstudsefisken, Oneiides Macrost, 
lever i nattemørket og har sit eget 
biolumiscens-lys. 

I den bathypelagiske dybde (1-4 
km) har fiskene indrettet sig på den 

sparsomme føde. Munden er stor, 
muskulaturen er ringe for at spare 
energi. Alle antennerne er ude for 
at give lys i mørket. (Chauliodus 

danae, som blev fundet på 1. Galathea 
ekspedition). Reproduceret efter 

Wagner et al. Cur. Bul. Elsvir.

kan registrere og udsende blåt lys, 
men også langbølget rødt lys, med 
et maksimum omkring 700 nm. Det 
ekstra røde lys er usynligt for andre 
byttedyr, som kun har de blå føl-
somme stave.

Når disse fisk har to synspig-
menter, har de også potentialet til at 
være dikromater og derved kunne se 
blålig og rødlig udstråling, ikke bare 
ved monokrome forskelle i lyshed, 
men også ved forskelle i farvekulør. 

 Vandpattedyr har generelt de 
samme to tap typer som de fleste 
pattedyr, med undtagelse af menne-
skeaberne. En kort- og en langbølget 
tap kan genfindes hos enkelte sæler, 
delfiner og amfibier som sirener (sø-
køer), oddere og flodheste. Derimod 
har immunkemiske og moleculær-
genetiske studier vist, at hvaler og 
sæler generelt mangler det kort-
bølgede ’blå’ pigment, de er ’grøn’ 
monokromater. 

Nu har vi set vidt omkring i den 
komparative naturhistorie og kan vel 
sige helt som den gamle Nobelpris-
tager, August Krogh, at der næppe 
er nogen fysiologisk problemstilling, 
som der ikke er løst i dyreverdenen 
og derfor er en dyremodel for. Det 
er forbløffende, som synsapparatet 
kan udvikles i alle retninger og til 
perfektion, hvis der viser sig at være 
behov for det.

Referencer:
www.oftalmolog.com 
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 Figur 1: Billedoptagelse med en adaptiv 
optik scanner minder på mange måder om 
fotografering med et fundus camera med en 
hagestøtte til at indstille patientens øje og 
en optageenhed.

 Siden Hermann von Helm-
holtz opfandt oftalmoskopet 
og publicerede sin opdagelse 
(Helmholtz 1852), har in-
spektion af øjets nethinde 

været et centralt element i den objek-
tive øjenundersøgelse. Oftalmosko-
pet er dog senere suppleret med en 
række andre metoder til at observere 
nethinden, herunder undersøgelse 
gennem håndholdte linser, fundus fo-
tografering (Larsen 1960) og forskel-
lige laserbaserede scanneteknikker 
(Mainster et al 1982, Trick et al 2006, 
Vohnsen & Rativa 2011).

Fælles for alle disse undersøgel-
sesmetoder er dog, at de anvender 
øjets egen optik som instrument 
for billeddannelsen. Det indtryk, 
man får, når man inspicerer net-
hinden gennem denne optik, er så 
fascinerende, at man ofte glemmer, 
at der også er en del, man overser. 
Begrænsningerne i øjets optik er for 
det første bestemt af øjets åbningsfor-
hold d/f, hvor d=pupildiameteren og 
f=brændvidden, hvilket f.eks. i prak-
sis betyder, at man ikke kan adskille 
elementer, der er lokaliseret mindre 
end ca 50 my fra hinanden i dybden. 
Det er derfor ikke muligt at differen-
tiere nethindens forskellige lagvist 
ordnede karplekser. For det andet er 
billeddannelsen begrænset af aber-
rationer, som skyldes begrænsninger 

Adaptiv Optik Scanning
En ny metode til studiet af nethindens cellulære struktur in vivo

Af Toke Bek, 
Øjenafdelingen, 
Aarhus Universitetshospital

i de optiske egenskaber i det biolo-
giske væv, som udgør øjets optiske 
komponenter. Ud over den velkendte 
sfæriske aberration, som kendes fra 
den sløring af synsindtrykket, man 
oplever, når pupillen dilateres, og 
den lige så kendte kromatiske aber-
ration, som bl.a. anvendes i duokrom 
testen til at finindstille refraktionen, 
så findes der også såkaldte højere 
ordens aberrationer. Disse fremkom-
mer ved små regionalt varierende 
forskelle i brydningen af øjets opti-
ske komponenter, således at paral-
lelle lysstråler, der rammer forskel-
lige steder i de optiske flader, ikke 
samles præcist i et enkelt punkt.

Når disse begrænsninger ikke 
er blevet elimineret, skyldes det 
formentlig, at det har været evoluti-
onsmæssigt lettere at udvikle kom-
penserende mekanismer i nethin-
dens måde at opfatte og bearbejde 
uskarpe billeder, end at udvikle en 
mere fejlfri optik. Disse kompen-
serende mekanismer omfatter flere 
elementer. For det første er fotore-
ceptorerne kun følsomme for lys, der 
rammer meget tangentielt i forhold 
til længdeaksen. Dette kan vises eks-
perimentelt som den såkaldte Stiles-
Crawford effekt, hvor øjet er mindre 
følsomt for en lysplet, der rammer 
den perifere del af pupillen end en 
lysplet, der rammer den centrale del 

af pupillen. For det andet foregår der 
i nethindens midterste lag en inte-
gration af sansestimuli, som har til 
formål at skærpe kontrastovergange.

Begrænsningerne i øjets optik 
bliver imidlertid tydelige, når denne 
anvendes omvendt til udefra at 
observere øjets indre anatomiske 
forhold, og hvor man ikke umiddel-
bart kan skelne små strukturer som 
f.eks. nethindens enkelte celletyper. 
Inden for andre fagområder har man 
været konfronteret med lignende 
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problemstillinger med begrænsnin-
ger i billeddannelsen. Dette er f.eks. 
baggrunden for, at astronomiske ob-
servationer i rummet er langt mere 
præcise end tilsvarende observatio-
ner på jorden, hvor de vedvarende 
forstyrrelser i atmosfæren forringer 
billedkvaliteten. En placering af 
observatorier i højtliggende bjergom-
råder og i områder med størst mulig 
stabilitet af atmosfæren, har mind-
sket problemet, men har ikke kunnet 
eliminere det. Løsningen har været 
at introducere såkaldte deformerbare 
spejle. Det indkommende billede 
reflekteres i et spejl, som kan ændre 
den spejlende retning lokalt i alle 
punkter af den spejlende flade. Man 
kan forestille sig spejlet som et styk-
ke stanniolpapir, hvor der på bagsi-
den er anbragt et meget stort antal 
små tæt pakkede magneter. Hvis 
en enkelt magnet et sted i mønstret 
aktiveres, vil der komme en lille ind-
trækning i stanniolpapiret, og lyset 
vil blive reflekteret lidt anderledes i 
området omkring dette punkt. Hvis 
man har information om en aber-
ration i billedet svarende til punktet, 
vil man omvendt kunne korrigere 
billedet ved at aktivere magneten på 
en kontrolleret måde. Hvis nu alle 
magneterne kodes med informatio-
ner om aberrationer relevante steder 
i billedet, vil man kunne opnå en 
fuldstændig korrektion af dette, så 
det er fri for aberrationer.

Denne teknik kaldes adaptiv 
optik, hvis principper første gang 
blev beskrevet i sidste halvdel af 
1990'erne (Liang & Willams 1997). 
Undersøgelsesteknikken har to ele-
menter. For det første skal de lokalt 
varierende aberrationer i øjets optik 
måles, hvilket gøres med et såkaldt 
Hartmann-Schack aberrometer. 
En matriks af tynde uskadelige 
laserstråler sendes ind i øjet, hvor 
de reflekteres fra nethinden. Det 
returnerede signal fra hver enkelt 
laserstråle sammenlignes med en re-
ference for at kortlægge afvigelser fra 
en perfekt billeddannende optik. For 
det andet er der indplaceret et juster-
bart spejl, hvor billedet fra nethinden 
korrigeres på baggrund af input fra 
aberrometeret.

Som følge af teknikkens kom-

pleksitet er det imidlertid først inden 
for de seneste få år, at den har fået 
praktisk anvendelse, og antallet af 
publikationer er stadig overskueligt. 
Adaptiv optik er bygget ind som 
ekstra facilitet i flere forskellige 
billeddannende apparaturer som 
f.eks. fundus cameraer, scanning 
laser oftalmoskop, OCT-scanner og 
fluorescens mikroskopi (Zawadzki et 
al 2011, Williams 2011). Der er end-
videre en voksende litteratur, hvor 
man også anvender princippet til at 
korrigere et billede, der sendes ind i 
øjet, så det står skarpt på nethinden. 
Herved kan man bl.a. stimulere og 
studere synsfunktionen i enkelte fo-
toreceptorer in vivo (Roorda 2011).

Som et led i udviklingen af adap-
tiv optiske metoder i oftalmologien 
har firmaet ImageEyes fra Paris, som 
i forvejen bygger apparatur til Hart-
man-Schack aberrometri, besluttet 
sig for at bygge foreløbig 10 adaptiv 
optik cameraer til billeddannelse af 
nethindens cellulære strukturer til 
forskningsbrug (Figur 1). Målet er at 
vurdere det kliniske og videnskabe-
lige potentiale for princippet. Øjen-
afdelingen på Aarhus Universitets-
hospital råder over apparat nummer 
6 i serien, som er den eneste scanner 
af typen i Skandinavien. Apparaturet 
indgår i øjenafdelingens forskning 
i retinale makulære sygdomme, 
specielt med henblik på studiet af 
cellulære forandringer og ændrede 

Figur 2: Billede af nethindens fotoreceptorer hos normal person in vivo optaget med adaptiv 
optik på øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital. Billedets bredde svarer til ca 2 grader 
i synsfeltet. Retinale kar ses at forløbe som negative skygger henover receptormosaikken.

perfusionsforhold ved makulære 
sygdomme. Apparaturet er velegnet 
til at afbillede reflekterende flader, 
som under normale forhold i nethin-
den væsentligst består af nethindens 
overflade og fotoreceptorerne, mens 
nethindens enkelte neuronale kom-
ponenter, som er optimeret til at 
transmittere lys, ikke afbildes (Figur 
2). Under patologiske omstændighe-
der kan der udvikles reflekterende 
elementer, som kan afbildes med 
AO scanning. Det har f.eks. vist sig 
muligt at afbildede små exsudatud-
fældninger, som ikke har kunnet ses 
ved almindelig oftalmoskopi eller 
fundus fotografering, en information 
som formentlig vil kunne bedre for-
ståelsen af den måde, disse læsioner 
dannes. Den høje opløselighed giver 
således mulighed for fremstilling af 
sygdomsprocesser, som ikke aktuelt 
er synlige med andre metoder.

Selvom fremstillingen af nethin-
den med AO-scanning er fascine-
rende og har et stort videnskabeligt 
potentiale, så er det endnu uklart 
hvilken betydning AO scanning vil 
få for den rutinemæssige diagnostik 
og behandling af retinale sygdomme. 
Med AO-scanning er der imidlertid 
tilkommet en metode, som gør det 
muligt at tage et spadestik dybere i 
udforskningen af nethindens fysio-
logi og patofysiologi.

Referencer: www.oftalmolog.com 
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 I Finland fungerar parallellt ett of-
fentligt och ett privat sjukvårds-
system. En läkare kan verka an-
tingen på heltid som privatläkare, 
på heltid inom den offentliga sek-

torn, eller förutom tjänsten inom den 
offentliga sektorn dessutom utöva 
privatpraktik. 

Det privata sjukvårdssystemet 
stöds med allmänna medel i och 
med att sjukförsäkringssystemet 
till patienten återbetalar en del av 
kostnaderna för läkarens arvode och 
kostnaderna för laboratorieunder-
sökningar. Sjukförsäkringens taxor 
släpar dock efter de reella taxorna 
för läkararvården och laboratorie-
undersökningar, och de ersättningar 
patienter får är ofta c:a 20-30% av de 
reella taxorna. 

År 2011 har vi i Finland totalt 450 
ögonläkare i arbetsför ålder, av vilka 
51% är kvinnor . Av dessa är 51% 
privatpraktiserande ögonläkare på 
heltid och 40 % på deltid. Därmed 
verkar den största delen av oftalmo-
logerna åtminstone på deltid inom 
den privata sektorn. 

Den privata och den offentliga 

Af Eeva Punnonen
och Henrik Teir

Privat ögonläkarpraktik
i Finland 1911-2011

sektorn är i nära växelverkan med 
varandra. Bashälsovården sker i 
Finland vid de kommunala hälso-
centralerna. Primär oftalmologisk 
vård äger rum på privata sektorn, 
och endast en del av de kirurgiska 
behandlingarna och problemfallen 
sköts vid centralsjukhusen (s.k. py-
ramidmodell). 

De privata ögonläkarna verkar 
huvudsakligen vid läkarcentraler, 
som i Finland bildat allt större kedjor 
och vuxit till rätt stora enheter. De 
största är Terveystalo (Hälsohuset), 
Mehiläinen (Humlan) och Diacor. 
Några läkarcentraler koncentrerar 
sig uteslutande på ögonsjukdomar, 
såsom Medilaser och Yksityinen Sil-
mäsairaala (Privata Ögonsjukhuset), 
som under det senaste året expan-
derat från huvudstadsregionen till 
övriga delar av landet. Under senare 
år har andelen ögonläkare som håller 
mottagning i samband med opti-
keraffärer också ökat. Däremot är 
privatmottagning i hemmet numera 
en kuriositet.

Under senare år har trenden varit, 
att även intrabulbära åtgärder i allt 

högre grad utförs inom den privata 
sektorn. Den största operationsgrup-
pen är cataractoperationer, men även 
strabismoperationer, glaukomopera-
tioner, plastikkirurgi, retinakirurgi 
och intrabulbära injektioner för exu-
dativ maculadegeneration görs allt 
mer privat. Också laserbehandlingar 
för ögonbottnar och vid glaukom 
samt för efterstarr görs privat. Re-
fraktiv kirurgi görs nästan uteslu-
tande inom privata sektorn.

Flera privata läkarcentraler har 
under senare tid investerat i nyare 
undersökningsmetoder, bl.a. optisk 
koherens tomografi (OCT), vilket 
medför att en allt noggrannare di-
agnostik och behandling kan göras 
även på den privata sektorn. 

 År 2001 togs en ny subspecialitet 
i bruk, ”ögonkirurg”. Denna special-
kompetens hade år 2011 beviljats åt 
117 ögonläkare.

Den växande operationsverksam-
heten inom den privata sektorn har 
delvis varit en följd av brist på resur-
ser och långa väntelistor inom den 
offentliga sektorn

Ända till året 2008 använde man 
inom den offentliga sektorns sjukhus 
en s.k. specialavgiftsklass . Patienten 
kunde få välja sin opererande läkare 
mot en måttlig tilläggsavgift och 
den behandlande läkaren fick extra 
inkomster under arbetstid. Efter år 
2008 är detta system inte längre i 
bruk, och därmed valde flera erfarna 
ögonkirurger att flytta sin operativa 
verksamhet till den privata sektorn. 

Som bäst planerar man inom 
ramarna för Helsingfors Universitets 

Lizzie Lindholm 
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Käre Lizzie oxh Per, 
  
  
1) Sänder  här ett fotografi av kollegan Eeva Punnonen för artikeln i Septembernumret av Oftalmolog. 
Hoppas där är lämpligt med pixels. 
  
2) Har sänt ett foto av Henrik Teir för många år sedan.Finns den kvar i arkivet? Om ej sänder jag ett nytt.
  
Med vänlig hälsning, 
  
Henrik 
 
 

 
 
              Eeva Punnonen 

Finlands Ögonläkarförening grundades i januari 1911, och firade sitt 
100-årsjubileum under tre dagar den 25-27 augusti i år. Ögon-
läkarföreningen är Finlands första speciallistförening, och har en 
mycket mångsidig och aktiv verksamhet. Medlemsantalet under 
jubileumsåret 2011 är 690, av vilka 332 är kvinnor och 358 är män.

Helsingfors (1890-1900)
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Centralsjukhus ett s.k. privat-HNS 
(Helsingfors och Nylands sjukhus-
distrikt), och därmed skulle man 
på sätt och vis återvända till tidi-
gare praxis, även om denna privata 
verksamhet nu skulle ske efter den 
offentliga arbetstiden.

 De nya förändringarna i Lagen 
om Folkhälso- och specialsjukvård 
trädde i kraft den 1.3.2005, varmed 
man strävade efter att förbättra 
tillgängligheten av icke-brådskande 
behandlingar. Denna s.k. vårdgaranti 
har garanterat patienten tillträde 
till operativ behandling inom 6 må-
nader efter det remissen anlänt till 
sjukhuset. 

Sjukhuset förpliktar sig att an-
tingen själv behandla patienten inom 
denna tid eller ordna patientens 
behandling som köptjänst av den 
privata sektorn. De viktigaste sjuk-
domsgrupperna som härvid i form 
av köptjänst gjorts på den privata 
sektorn är cataraktoperationer, icke-
operativ glaukombehandling, iriter 
och uppföljning av amblyopi och 
skelning hos barn.

 I de stora sjukhusdistrikten har 
samarbetet präglats av en väldigt 
tung byrokrati, som har gjort kol-
legerna både på den privata och den 
offentliga sektorn rätt utmatta . Även 
om man i början strävade efter att 
bibehålla gamla läkar-patientförhål-
landen, verkar det nu som om endast 
pengar avgör, d.v.s. som producent 
av köptjänsten väljs den producent 
som ger den billigaste offerten utan 
att bry sig om gamla vårdrelationer.

För att underlätta på byrokrati-
problemet tog man i en del kom-
muner på hösten 2010 i bruk en 
”service-sedel”, varmed kommunen 
betalar en del av kostnaden för en 
privat cataraktoperation, och patien-
ten betalar en del själv. Man strävar 
efter att utvidga detta system också 
till uppföljning och behandling av 
glaukom, men tills vidare är det i 
bruk endast för cataraktkirurgi. 

Att verka som privat ögonläkare 
är å ena sidan mycket krävande 
och ansvarsfullt, men å andra sidan 
också belönande. Den privat prakti-
serande ögonläkaren bär ensamt an-

svaret för sin patients vederbördiga 
och goda behandling, även om det 
lokala ögonsjukhuset kan konsulte-
ras vid problemsituationer.

Men samtidigt är långvariga pa-
tientrelationer belönande: 
då den privata ögonläkaren har fått 
sin patients förtroende känner pa-
tienten att han/hon kommer till ”sin 
egen ögonläkare”

 Då befolkningens livslängd ökar 
och seniorbefolkningens relativa an-
del ökar kommer i vårt land behovet 
av ögonläkarnas tjänster att ytterliga 
växa. Då den offentliga sektorns re-
surser är begränsade kommer efter-
frågan på privata ögonläkartjänster 
att öka. 

Men under de närmaste åren ut-
examineras färre ögonspecialister än 
tidigare, och samtidigt kommer ”de 
stora årskullarna” att pensioneras. 
De här strukturella förändringarna 
kommer både att erbjuda yngre kol-
leger rikligt med arbetstillfällen och 
skapa utmaningar för den privata 
sektorns verksamhet.
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Nyt, effektivt
hjælpemiddel til svagtseende!

Et nyt universelt elektronisk hjælpemiddel 
har vist sig at åbne nye muligheder for 
svagtseende. 

 Kasuistik: Kvinde 79 år med visus 0.2 på et ”sid-
ste” kataraktopereret øje med degenerativ ex-
cessiv nærsynethed. Det andet øje er blindt pga. 
nethindeløsning. Ved den årlige kontrol, hvor 
hun blev fulgt af sin teknikdygtige, søn fortalte 

hun glædestrålende om sin nyerhvervede iPad 2. ”Dette 
er noget af det største, der er sket i mit liv”! Hendes søn 
fik ideen til at lette sin mors tilværelse med dette ny hjæl-
pemiddel.

Med den kan hun nu følge med i og læse tilgænge-
lige netaviser, hvor hun med 2 fingre (kendt fra iPhone 
mm) enkelt kan forstørre teksten efter behov. Samme, 
let håndterbare forstørrelsesprincip anvender hun ved 
gennemsyn af sine mere end 2000 private familiefotos 
og -film, af e-mails, internetpubliserede busruter, nogle 
(men ikke alle) netbanker etc. Læsning af E-books fore-
går med et enkelt forstørrelsesprincip. Radioudsendelser 

”Dette er noget af det største, der er sket i mit liv!”

Af Knud Erik Alsbirk,
 Bergen

Fig 2. Ruth Voll viser hvordan hun på sin iPad 2 med 2 fingre enkelt 
forstørrer den lokale aktuelle busplan. 

og musiksamlingen lagret på iPad’en kan nydes, når 
lejlighed byder sig. – Også TV er det muligt at hente ind, 
hvor der er trådløs netværksforbindelse. Med det ene af 
iPaden’s to kameraer har hun samtidig et effektivt og let 
anvendeligt forstørrelses CCTV (closed-circuit television) 
ved hånden: Den aktuelle tekst kan enkelt ”snapshottes”, 
forstørres med 2 fingre og derpå læses. Lyset i displayet 
øger kontrasten og letter læsningen. Yderligere forstør-
relse kan opnås med en ”Magnifying glass” App. 

IPad’en er så brugervenlig, og vejer så lidt, at de fleste 
kan være med, forudsat lidt installationshjælp fra på-
rørende eller institutioner. Den fylder ikke mere, end at 
den fint kan ligge i håndtasken. Den har 10 timers batte-
ritid og er vanskelig at gøre fejl med, hvis man ikke lige-
frem taber og knuser den på gulvet. Kostprisen varierer 
fra ca. 4.000 til 6.500 norske kroner. Den dyre version 
anbefales, hvis alle muligheder skal udnyttes. 

Konklusion: Svagtseende patienter med visus mindre 
end læsesyn har med dette moderne og let håndterbare 
hjælpemiddel let adgang til en lang række informationer, 
som før var utilgængelige. Synscentralerne anbefales at 
tage dette effektive og prisoverkommelige synshjælpemid-
del ind i rækken af tilbud til svagtseende.  

Fig 1. Ruth Voll til kontrol på Sotra Øyeklinikk, Bergen sammen 
med sin søn Per Voll (sygehistorien er gengivet med patientens 
tilladelse). 

K L I N I S K  P E R L E
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 Norges Blindeforbund har 
tre syn- og mestringssen-
tre; et på i Hurdal i Akers-
hus, Solvik på Askøy i 
Hordaland og i Evenes i 

Nordland. I tillegg er det fire regio-
nale rehabiliteringskontor; i Oslo, 
Bergen, Trondheim og Evenes. 

- Vi har bred kompetanse innen 
synsrehabilitering med fagspesia-
lister som arbeider tett sammen 
med et skolert likemannsapparat. 
Tilbakemeldingene fra brukerne er 
veldig gode, både på den individu-
elle oppfølgingen som blir gitt, på 
kvaliteten på kurs- og aktivitets-
virksomheten, og på oppholdene 
på syn – og mestringssentrene, 
forteller Hilde Tuhus Sørli som er 
rehabiliteringsleder i Norges Blin-
deforbund. 

Synsrehabilitering 
– veien til et aktivt liv
752 mennesker deltok på rehabiliteringskurs i Norges 
Blindeforbund i 2010. De lærte å lese og skrive, lage 
mat, bruke hjelpemidler og å ta seg fram i omgivel-
sene med lite eller ikke noe syn.

Av Mia Jacobsen 

FAKTA om synsrehabilitering i Norges 
Blindeforbund
- Akutthjelp: 1. linjetjeneste som 

rykker ut til ny-synshemmede: 
Rehabiliteringsavdelingen formid-
ler kontakt med en som selv har 
mistet synet (likemann). Vedkom-
mende ringer og gir tilbud om 
hjemmebesøk og samtale samt 
informasjon om rettigheter, hjelpe-
midler og rehabiliteringstilbud. 

- Regionkontorene har fagpersonell 
(sosionom, pedagog, coach, ergote-
rapeut, jurist) som tilbyr individu-
elle samtaler og oppfølging. 

- På kurs arbeider både likemenn 
og fagpersonell. Her fokuseres det 
også på den følelsesmessige siden 
av et synstap. Det tilbys samtale 
med psykolog. Andre fagpersoner: 
optiker, synspedagog, mobilitets-
pedagog, sosionom, pedagog, 
sykepleier, instruktører i fag som 
ADL (aktiviteter i dagliglivet), IKT, 
kunst og håndverk, punktskrift, 
fysisk aktivitet. 

-  47 personer arbeider med rehabi-
litering i Norges Blindeforbund 

- Har tilbud til unge, eldre og gamle. 
Ingen aldersgrense oppad.

- Egne kurs for personer i yrkesaktiv 
alder, pensjonsalder og innvan-
drere.

- Egne kurs for personer med diabe-
tes og synsproblemer etter hjerne-
slag.

- Det utarbeides rapport for den 
enkelte kursdeltaker som sendes 
til synskontakten i den enkeltes 
hjemkommune, dersom kursdelta-
keren samtykker. 

- Dersom det oppstår andre be-
hov for oppfølging, ber vi om at 
synskontakten følger opp videre. 

- Vi tar også kontakt med andre 
instanser som for eksempel Hjelpe-
middelsentralen, NAV SYA (Senter 
for yrkesrettet attføring) og vok-
senopplæring i hjemkommunen. 

CASE SAK:
Det var ingen bihulebetennelse

Gradvis over de tre siste årene har 
Michael Moore (37) mistet det meste 
av synet. Han har en MS-diagnose 
som har gitt synsnervebetennelse. 
Kollegaen sendte han til Hurdal syn- 
og mestringssenter. Det er det beste 
som kunne skjedd.

- Jeg var på skitur og merket at jeg 
hadde vondt i øyet. Jeg tenkte kanskje 
det var bihulebetennelse, men da jeg 
kom på jobb på mandag var det noe 
som ikke stemte på skjermen. Jeg ble 
sendt til øyelege og fikk diagnosen 
opticus nevritt, synsnervebetennelse. 
I løpet av en uke var synet borte på 
venstre øye. Steroidbehandling ga 
synet tilbake, men etter åtte måneder 
kom en ny betennelse. Da var be-
handling nytteløst, sier energimegle-
ren fra Bergen. 
 Noen måneder senere var det 
samme runde med høyre-øyet. Det 
siste året har tobarnsfaren avfunnet 
seg med at han må leve med fem pro-
sent syn på hvert øye resten av livet.

Hilde Tuhus Sørli, rehabiliteringsleder i 
Norges Blindeforbund.



Motivert av andre synshemmede
Når vi treffer Michael er han på 
grunnkurs for synshemmede i yrkes-
aktiv alder på senteret i Hurdal. Det 
var kollegaen Ann-Mari Hammer-
sland som spurte om han ikke skulle 
melde seg på kurs.

- For å være ærlig, jeg hadde ikke 
tenkt på det, og verken sykehus eller 
NAV ga beskjed om at Blindeforbun-
det var et alternativ. Men jeg fulgte 
Ann-Maris råd, og er storfornøyd 
med all hjelpen jeg har fått og blitt 
motivert av de positive menneskene 
jeg har møtt på kurs. 
Michael har fått hjelp til å komme i 
kontakt med hjelpemiddelsentralen, 
han har fått vite om arbeidsreiser og 
fått mange råd og tips som kan gjøre 
hverdagen uten syn enklere.

- Jeg stortrives med å være på jobb og 
vil fortsette med det så lenge som mu-

lig. Nå får jeg tilrettelagt datautstyr 
og skal nok klare å gjøre jobben min. 
Kanskje ikke like fort som før, men 
jeg har hatt jobben i 20 år og kan 
gjøre den i blinde, humrer Moore.
Michael har, som de fleste andre, 
vegret seg mot å ta i bruk den hvite 
stokken. Da får man liksom stemplet 
”blind” i pannen.

- Men nå har jeg bestemt meg for å ta 
i mot de hjelpemidlene som finnes. Jeg 
er ikke redd for å vise fram at jeg er 
svaksynt. 

Vender hjem som ny mann
Ann-Mari er glad for at hun kan be-
holde sin gode kollega.

- Michael har fått en lettere hverdag 
etter at han kom i kontakt med Blin-
deforbundet og vi setter stor pris på 
den hjelpen og støtten han har fått. 
Han har til og med fått tilbake troen 
på at han skal kunne fungere i ar-
beidslivet og hjemme i familien med 
sterkt redusert syn, sier hun.

For det var et sjokk for den aktive 
småbarnsfaren å miste synet. Det har 
blitt mye på kona den siste tiden. 

- Å gå på mestringskurs er det beste 
jeg kunne gjort. Det er helt fabelaktig 
og vil lette belastningen på min kone 
som har vært en kjempestøtte. Ja, jeg 
tror hun vil oppleve å få en ny mann 
hjem i morgen, sier Michael som er 
født litt på ny etter oppholdet på sen-
teret i Hurdal. 

Michael Moore har mistet det meste av 
synet midt i livet. Han har fått hjelp til 
å lære å leve igjen på Hurdal syn- og 
mestringssenter. 

Hurdalsenteret bygges 
ut for å tilby alle som 
trenger det moderne 
og omfattende syns-
rehablitering. – Jeg 
gleder meg til å ta i 
bruk bassenget, sier 

Michael Moore.

Foto: Jørgen Juul/
Norges

Blindeforbund
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 Hvis man vil se historiske 
øjen- instrumenter og bril-
lernes udvikling i Køben-
havn, Danmark, går man 
vel på Medicinsk Museion 

(tidligere kaldt medicinsk historisk 
museum), Bredgade 62, 1260, Kø-
benhavn K.

Allerede i en ny flot garderobe 
ser man i to glasbure en øjenprotese 
og en gammel stærbrille med tykke 
glas. Et tredje indeholder et kunstigt 
ben. Et skilt gør dog opmærksom på, 
at disse sager er ting, folk har glemt i 
garderoben! 

Den egentlige øjensamling fylder 
to værelser. Denne samling er nu i 
depot, hvorfra studie-emner heldig-
vis fortsat kan rekvireres.

Et oftalmoskop findes ved siden af 
et otoskop i den offentlige samling. 
Formålet med Medicinsk Museion 
er nu mere skiftende aktuelle udstil-
linger og historiske fagstudier under 
Københavns Universitet, mindre me-
dicinske amatørhistorikeres arbejde.

Oftalmo – 
historiske samlinger på Sjælland

 Af Mogens Norn

Hvor kan man nu gå hen for 
umiddelbart at kunne nyde historiske 
øjeninstrumenter? 
På Rigshospitalet findes værdifulde 
portrætter m.v., men øjenafdelingen 
flytter. På Frederiksberg Hospital 
findes en udmærket vitrine i øjen-
afdelingens venteværelse, skabt af 
Henrik Madsen (medlem af historisk 
udvalg under Dansk oftalmologisk 
selskab). Her findes stærke stærbril-
ler, prismebriller, stenopæiske hul-
briller fra 1965, IOL, øjenkirurgiske 
instrumenter 1960, Schiøtz’ tonome-
ter 1950, øjenblodtryksmåler, bril-

lekasse, lærebog fra 1913 med mere. 
Mange patienter studerer vitrinen 
med interesse.

Ældre briller kan ses i flere vitriner 
hos optiker Thiele i Købmagergade 
3, som vist er Danmarks største 
historiske brillesamling. Alle er 
velkomne til at studere den. Firmaet 
blev grundlagt 1817 af Fr. Anton 

Thiele (1793-1859). Museet findes 
i den overdækkede baggård med 
firmaets historie, store fotos af royale 
og andre kendte personer med deres 
briller, samt 92 briller, anbragt i 
montre i den rigtige højde. Et med 
lige brillestang med ring i enden fra 
1780, sølvbrillestel, jernbanebrille 
med blå glas, træbrillestel fra 1800, 
grønlandsk spaltebrille doneret af 
selveste Knud Rasmussen, sygekas-
sebrille fra 1930, monocel, pincenez 
med fire brilleglas til udskiftning i 
brillekassen, de første kontaktlinser 
og -kogeapparat etc. 

Den største samling øjenbadeglas 
findes i Davids Samling, desværre 
kun i depot. Verdens bedste inuit- 
spalte-snebrille-samling findes på 
Nationalmuseet.

Man kan let komme til Køge, med 
S-tog. Stig ud af toget på stationen 
lige før Køge, nemlig i Ølby (af Ol = 
Helligdom, altså ikke Øl=bier). Her 
findes Køge Sygehus, der snart udvi-
des til storhospital i landlige omgi-
velser. I den perifere del af ringvejen 
om hospitalet findes flere øjnelægers 
flotte klinik, operationsstue med alt 
moderne udstyr. I venteværelset har 
den allerede nævnte øjenlæge Hen-
rik Madsen opstillet endnu en histo-
risk vitrine i sin klinik. Der er fire 
hylder, der ud over nævnte emner fra 
Frederiksberg også viser Krenchels 
garnrulle-farveprøver fra 1882, bril-
ler fra 1875, lorgnet, foldebriller og Brillekasse

 Schiøtz’ tonometer.
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Spaltelampe og Javal- apparat. 

en stor boremaskine til tårevejski-
rurgi. (Roskilde 1975), et dyrefoster 
fra Landbohøjskolen. 

Det er imponerende, at vi kan se 
så mange emner på en så begræn-
set plads. I Henrik Madsens depot 
findes bl.a. Liebreichs øjenspejl, og 
historiske bøger. En af dem, fra 1901 
viste ”udviklingen” fra gorilla til ne-
ger og videre til homo (uha!)

I Næstved, sydvest for Køge findes 
en stor permanent øjensamling, der 
omfatter det meste af et rum i Medi-
cinsk Historisk Samling (Museum), 
beliggende ved skyskraber-sygehuset 
Ringstedgade 61. Øjenlæge Peter 
Schmidt forestår øjensamlingen og 
det store depot, og han er bestyrel-
sesmedlem af støtteforeningen. Den 
kendte Næstved-øjenlæge Viggo 
Clemmesen (1910-01) og overlæge 
Victor Larsen, Gentofte, har i sin tid 
bidraget til samlingen. Åbent hver 
tirsdag kl. 10-12 og efter aftale.

Den permanente samling rum-
mer ud over hidtil nævnte apparater: 
Øjenbadeglas, Boberg-Ans cornea- 
sensibilometer 1952, øjenspejle, 

undine, lille pincenez til et barn, 
prismebrille, det første tonometer 
(Maklakoff), Goldmanns tonometer, 
synstavle, brillekasse, spaltelampe, 
kæmpemagnet 1960, håndmagnet, 
bue-perimeter, kirurgiske instru-
menter med elfenbensskaft ca 1900. 

 

I Danmark findes også samlinger i 
Steno-Museet i Århus og et i Sønder-
borg. Desuden måske flere. 

De må meget gerne kontakte mig 
(Bomhoffs Have 12, 3 th, 1872 Frede-
riksberg C) 


