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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.

Så sade General Patton till sina underordnade kvällen 31. juli 1944. 
Nästa dag skulle det dödas, förstöras, lemlästas – och vinnas krig! 
Djärvhet uppmuntrades, - men det var då det!
I dag finns det gränser och regler för hur djärv man får vara i krig - 
och just vi ögonläkare lär väl uppskatta Protocol Nr 4, On blinding 
Laser Weapons som vedertogs vid United Nations möte 13. Oktober 
1995.
Det är numera förbjudet att med laser skada “oförstärkta” eller “obe-
väpnade” ögon – om skadan är bestående och leder till visus 20/200 
eller sämre. 
Om soldaten däremot ser i kikare eller “ljusförstärkare” nattetid – då 
går det för sig! Materiel får nämligen “laserskadas” – och skulle någon 
dum soldat befinna sig bakom kikaren och bli blindad – då får han 
skylla sig själv.
Ja- det finns alltid lite tolkningsutrymme i alla regelverk, men visst är 
det bra med regler!
-Och förresten: tänk så lindrigt vi läkare kommer undan med: Pri-
mum non nocere!

Jack Bergen

* Djärv, dristig, fräck eller oförskämd.

Always Audacious!*
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 En stor del af de meddelelser, 
som vore sanser i videste 
forstand får besked om, 
kommer slet ikke frem til 
vor bevidsthed. De utallige 

påvirkninger fra mave-tarmsystemet 
bliver lejlighedsvist registreret som 
sult og mæthed, men ellers mærker 
vi ikke meget til dem. Det er ikke 
tanken at komme ind på den uhyg-
gelige mulighed for påvirkning gen-
nem millisekunder varende billed- og 
lydpræsentationer, som akkurat ikke 
kan opfattes. 

For flere år siden undersøgte 
Weiscrantz nogle patienter med 
hemianopsi. Uanset patienterne 
ikke kunne se i den ene halvdel af 
synsfeltet, så kunne de med stor 
sandsynlighed gætte, hvilket bogstav 
eller tal, der blev præsenteret i den 
blinde del af synsfeltet. Det førte 
til begrebet 'Blindsight' eller ’Blind 
vision’ et oxymoron, en ordsam-
mensætning af uforenelige begreber. 
Blindsight opstod ud fra under-

Øjet og lyset 22

Ubevidst syn 
og non-visuel fotoreception 

søgelser, der skulle finde forskelle 
eller forene menneskers og abers 
synsbark. Dyrs syn forekom at være 
mere resistent over for en fjernelse 
af synsbarken end menneskers. De 
seneste år er det blevet klart, at aber 
uden primær synsbark kan adskille 
former, farver og også have en måle-
lig synsstyrke, dog en del reduceret 
i forhold til den normale. Derimod 
fremtræder mennesker som blinde. 
De første neurologer, Poppelreuter 
og Riddoch, som undersøgte ofre fra 
første verdenskrig, mente dog, der 
kunnne være nogen restfunktion, 
og det samme fandt Teuber og andre 
efter undersøgelse af ofre for anden 
verdenskrig.

Ved ekstrem svær epilepsi kan 
det meget sjældent blive nødvendigt 
operativt at fjerne synscortex og 
gennemskære Corpus Callosum ved 
såkaldt hemispærectomi. Ikke alle 
får blindsight, men de få, der gør, 
har man udersøgt så godt, det har 
kunnet lade sig gøre. Langt fra alle 

synes, det er spændende at besvare 
’dumme’ spørgsmål om bogstaver 
og tal, der tilsyneladende ikke kan 
ses. Man har derfor benyttet sig af 
teknikker, der kræver begge syns-
feltshalvdele for at kunne erkendes. 
Her har man blandt andet noget 
udspekuleret benyttet sig af summa-
tions-effekten. Reaktionstiden ned-
sættes, når begge synsfelthalvdele 
stimuleres. Altså både det ’blinde’ og 
det raske.

Man har da fundet, at blindvision 
patienter kan beholde evnen til at 
se monokromatisk lys og at adskille 
spektralfarver med størst følsomhed 
for lange bølgelængder (gul, rød) og 
nedsat for de mellembølgede (grøn), 
selvom der ikke opleves en farvefor-
nemmelse. Purkinjeskiftet ved mør-
keadaptation er også bevaret.

Forskellige former, men også 
personer genkendtes, og et objekts 
orientering og bevægelsesretning 
har kunnet bedømmes. Disse sidste 
præstationer kunne sammen med et 

Af Per Nellemann

Ved en speciel form for MR scanning (DTI) kan nervebanerne 
fremstilles, fordi vand er polært, og vanddiffusion foregår 
lettest på langs af nervebaner.
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farvesyn tyde på en medvirken af til-
grænsende områder til primær syns-
bark, parietalt og også V 4 og V 5. 

Pupilreaktionen er bevaret ved 
blindsight, og pupillen reagerer ikke 
bare på lys ved konstriktion, men 
også på forskellige stimuli som sinus 
mønstre og bevægelse. Synsstyrken i 
det blinde synsfelt har derfor kunnet 
bestemmes nøjagtigt ved pupillome-
tri, og man har da fundet omkring 
en synstyrke på cika 0,1.

Fænomenet er naurligvis ikke 
begrænset til synet, ’døv-hørelse’ for 
hørelsen og tilsvarende i det somato-
sentoriske system er også beskrevet. 

Ved TMS (Transitorisk Magne-
tisk Stimulation) er det muligt at 
simulere blindsight hos normale ved 
forbigående at afbryde den visuelle 
corticale visuelle elektriske aktivitet. 

Det kan da ikke udelukkes, at der 
her ligger muligheder, men da også 
klare begrænsninger.

Hvor registreres denne ejendom-
melige form for syn?

Man har ikke kunnet fastslå med 
sikkerhed, hvor patienterne kunne 
registrere denne form for syn, ud 
over ovennævnte muligheder. Det er 
nærliggende at tænke på et udgangs-
punkt i Colliculus Superior, relæsta-
tionen, som indgår i pupilrefleksen, 
der heller ikke er bevidst. Som et 
kuriosum kom Weiscrantz med et 
bud i titlen på et seminar for Oxford 
neurologer: ’Blindsigt and Hindsight’, 
hindsight for at foreslå synsvejene i 
midthjernen som deltagere i formid-
lingen af blindsight.

Ved at sammenligne patienter 
med og uden blindsight ved hemi-

Synsbaner fra Collicus Sup. hos to patienter med attention blindsight (type 
1) efter hemisphærectomi. Røde nuancer angiver højre og blå venstre baner. 
Billederne er fremstillet ved DTI (Diffusion Tensor Imaging Tractography).
Efter Leh et al: Brain: (2006).129, 1822-1832)
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Melanopsin – det tredje øjes 
fotopigment
I flere menneskealdre har man været 
klar over, at mange af nervesystemets 
autonome funktioner blev styret 
fra hypothalamus, og de tilhørende 
funktioner, der vedrører døgnrytmen 
blev styret af epifysen og nucleus su-
praopticus med hormonet melatonin 
som formidler. Ved lyspåvirkning 
blev melatonin-produktionen sat 
ned, og produktionen steg i mørke.

Det var mere eller mindre under-
forstået, at tappenes forbindelser til 
det neurale netværk måtte være må-
den, hvorpå melatoninproduktionen 
kunne påvirkes.

Det kom derfor som en over-
raskelse, et gennembrud i forsknin-
gen, at et synspigment Melanopsin 
(Opn4), som findes i lysfølsomme 
hudceller på den afrikanske klofrø 
Xenopus Laevis (den med gravidi-
tetstest) også kunne genfindes i reti-
nas ganglieceller og derfor viste sig at 
være lysfølsomme.

 De lysfølsomme ganglieceller 
har forbindelse til hypothalamus 
ved Nucleus Supraopticus, hvor den 
kemiske neurotransmitter viste sig at 
være en gammel hormonal kending 
i form af ATP aktivator (PACAP), 
som også findes i hjernen og i mave- 
tarmkanalen under navnet VIP. 

Den nye tredje fotoreceptor for-
uden stave og tappe kan nu med 
rette kaldes det såkaldte 'tredje øje', 
som er det parietale øje, som findes 
hos nogle krybdyr og fisk. Opdagel-
sen blev til ved en tværkontinental 
forskningsinspiration, hvorved flere 
brikker i puslespillet faldt på plads, 
hvoraf nogle var årtier gamle. Det 
nye udgangspunkt var primært, at 
undersøgelser af døgnrytmen hos 
blinde mus med en spontan genetisk 

Shiva med tredje øje afbildet med sin 
hustru Parvati.

defekt, som ødelagde alle stave og de 
fleste tappe, havde en normal døgn-
rytme. Men de blinde mus havde 
også en normal pupilrefleks på 
trods af, at museøjnene manglede de 
’normale’ lysregistrerende celler. Der 
måtte altså findes en anden ukendt 
fotoreceptor.

Den fandt Berson, Provincio, 
Foster og andre medarbejdere i nogle 
af retinas ganglieceller. Og de kunne 
vise, at ganske få af selve retinas 
ganglieceller er lysfølsomme, og at 
også axonerne er det. Disse ganglie-
celler er følsomme for blåt lys, som 
absorberes af det oldgamle synspig-
ment, Melanopsin. Ja det er så gam-
melt, at moleculargenetiske studier 
kan vise, at synspigmentet både 
indeholder dele fra pattedyr, men i 
større omfang også fra artropoder, 
altså insekter.

Det har senere vist sig, at der 
faktisk er to adskilte versioner af Me-
lanopsin. De to tilhørende gener og 
proteiner har eksisteret i hundreder 
af millioner år, og et af dem er tabt i 
linien, der fører til pattedyr.

Ved at sammenligne genets ami-
nosyresekvens i frøversionen med 
den for mennesker og mus finder 
man, at genet er dårligt bevaret 
under evolutionen. De centrale 
betydende regioner i Xenopus og 
menneskers melanopsin proteiner er 
kun 55% identiske, hvor tilsvarende 
sekvenser af stav opsin er 85% iden-
tiske.

Frøen Xenopus Laevis har givet navn til 
melanopsinet Opn4 x, som satte gang i 
melanopsin-forskningens gennembrud. 
Melanopsin blev fundet i frøhudens 
pigmentceller, chomoforerne.

Videobillede af blind med 'blindsight', der passerer forhindringer. (BBC News)

anopsi efter førnævnte hemisphæ-
rectomi har man ved en speciel MR 
skanning (DTI, Diffusion Tensor 
Tractography Imaging) fundet, at 
Colliculus Superior deltager i blind-
sight. Herfra var der forbindelse hos 
blindsight patienterne og ikke hos 
dem uden, til sekundære synscentre 
præfrontalt (area 46), V 5 og parie-
talt. En manglende synkronisering af 
mere komplekse aktiveringsmønstre 
skulle være årsagen til, at stimuli 
ikke blev bevidst. Men det er vel 
blot en anden måde at beskrive, at 
primær cortex er helt nødvendig for 
at have bevidst syn og at omgå, at vi 
stadig ikke kender baggrunden for 
blindsight.

Jachim Färdow har her i bladet 
gjort opmærksom på, at der er en 
vis antagonisme mellem blindsight 
og Anton syndromet, idet man ved 
denne læsion i ocipitallappen ikke er 
bevidst om, at man er helt blind. 
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De retinale melanopsinholdige gangliecellers forbindelser i retina. Efter Berson 2003.

De lysfølsomme gangliecellers centrale forbindelser til Ganglion Cervicale Superior og 
videre til Nuleus geniculatum lateralis. Efter Berson 2003.

Blandt mange forskellige dyr fra 
zebrafisk, xenopus til kyllinger bærer 
de fleste hvirveldyr de to versioner af 
melanopsin. En, der ligner det, der 
findes i Xenopus og en anden, der 
mere ligner det humane. Bellingham 
og kolleger kalder de to versioner 
Melanopsin Opn4x , Xenopus lig-
nende og Opn4m for Mammal-like.

Da man har fundet to distinkte 
versioner af melanopsin i tre klasser 
af hviveldyr, antydes det, at de to 
versioner blev adskilt tidligt i hvir-
veldyrenes evolution, før deres for-
fædre kom på land, for omkring 360 
millioner år siden. Tabet af Opn4x i 
pattedyrlinien fandt også sted tidligt, 
måske før adskillelsen af placentadyr 
fra pungdyr pattedyr. Bellingham 
og kolleger har peget på, at Opn4m 
melanopsin hos kyllinger fungerer 
som et sensorisk pigment, som man i 
øvrigt har kendt til, inden man fandt 
det humane og muse-melanopsin.

Hvordan de to versioner af me-
lanopsin afviger fra hinanden er ikke 
klart. Ved at bibeholde adskilte op-
singener kan dyrene modtage spek-
tralt forskelligt lys og danne basis 
for farvesyn. Det er nu spørgsmålet, 
om de to melanopsin proteiner hos 
andre hvirveldyr end pattedyr giver 
flere forskellige former for ikke-bil-
leddannende lysdetektion. Tænk blot 
på kamæleoners evne til at tilpasse 
sig omgivelsernes farve.

SON = Suprachiasmatic nucleus.

Traditionel anatomisk tegning af Hypothalamus’s kærner.
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 I hvert fald har tabet af Opn4x 
på en eller anden måde gjort vores 
farvesyn dårligere og mindre varieret 
end fugles, reptiler, fisk og amfibiers.

 Det lyder umiddelbart mærke-
ligt, at melanopsin skulle være så 
gammelt, men er det egentlig ikke, 
når man tænker på, hvor væsentlig 
døgnrytmen er for alle levende 
væsener, planter som dyr, ja også 
flagellater og bakterier. Vi skal, helt 

banalt, være parate til at begynde på 
en frisk hver morgen, når solen står 
op. Det kræver flere timers forbere-
delse at få alle organer tidsindstillet. 
Blodsukker, blodtryk, kropstempe-
ratur og meget andet kræver lang 
forberedelse.

Også solens variation over året 
skal kunne registreres, så fugle, pels-
dyr og andre dyr kan udskifte deres 
beklædning til en vinter- eller som-

merdragt, som beskytter mod fjen-
der, hvad enten det er temperaturen 
eller rovdyr. Og den ekstremt vigtige 
reproduktion skal kunne foregå på et 
tidspukt, hvor der er størst mulighed 
for overlevelse.

Melanopsin synspigmentet har 
som de fleste andre synspigmenter 
en lysabsorberende del, som er vita-
min A baseret og membran bundet, 
hvor G-protein aktiveres. Imidlertid 

Melanopsins spektrale 
følsomhedspektrum har 
maksimum ved 480 nm 

i det himmelblå område. 
Klart forskudt mod blåt 

i forhold til både den 
skotoptisk og fotoptiske 
følsomhed. En gul IOL 

blokerer blåt lys og 
giver derfor mindre 

melanopsin påvirkning.
 

Fugle og altså en hane har to synspigmen-
ter, et som hos pattedyr Opn4m og et ældre 
Opn4x, som reptiler har. Fugle og krybdyr 
har derved et mere variereret farvesyn, i 
hvert fald på receptorniveau.
 

Parietal øje
hos oksefrøen 
(Rana Catej-
beiana)

Forskelle mellem pattedyrs ciliære phototransduction med enzym kaskade og insekters 
rhadomere phototransduction med enzym kaskade.
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I 'Homme' gør 
Descartes 1729 
rede for sin 
mekanistiske 
legemsopfat-
telse. Billedet af 
pilen passerer 
øjet, nervus 
opticus og 
forarbejdes 
i epifysen, 
koglekirtlen. 

er der kun en enkelt membran og 
ikke en stak, som vi kender fra tappe 
og stave. Melanopsin, der er bundet 
til retinen, absorberer blåt lys ved 
424 nm, men dets aktivitetsspek-
trum er nær 484 nm, det vil sige lidt 
rødforskudt, muligvis på gund af en 
yderligere proteinbinding.

Vi har påvirket døgnrytmen med 
lysterapi i behandlingen af vinterde-
pression og bipolær sygdom ud fra 
ren emperi, men det åbner for nye 
muligheder, hvis vi nu kan tilpasse 
vores belysning med større eller min-
dre mængde blåt lys i det kunstige 
lys om dagen og intet blåt resten af 

Hos Anatomen Thomas Bartholin (1674) ender 
synsindtrykket i midten af hjernen omkring 
epifysen. I Anatome ex omnium veterum et 
propriis recentiorumque observationibus.
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I synkroniseringen af døgnrytmen (Diurnal entrainment ) er de lysfølsomme ganglieceller afgørende for at påvirke melatoninproduktionen 
i corpus pineale. Skiftet mellem sommer- og vinterpels formidles også herigennem. Frit efter Wikipedia.

tiden. Samfundet skal jo i tiltagende 
omfang fungere 24 timer med de 
omkostninger, det nu har med for-
styrret søvnrytme, stress og andet, 
som skifteholdsarbejde medfører. 
Det er en skam, man ikke tænkte på 
det, da det beroligende bløde rødlige 
glødelampelys blev forbudt; det var 
jo velegnet i døgnets mørke timer. På 

Højest vagtsom

Højest testoteron sekretion

Paristaltik aktuel

Melatonin sekretion slut

Størst boldtryksstigning
Cortison stigning

Laveste IOP

Laveste kropstemperatur

Dybest søvn

Midnat

Middag

Bedste coordination

Bedste reaktionstid

Størst cardiovasc effekt
og muskelstyrke

Højeste IOP

Højeste blodtryk

Højeste kropstemperatur
Cortison aftager

Melatonin sektretion begynder

Peristaltik nedsættes

10.00

09.00

08.30

07.30

06.45

06.00

04.30

02.00

00.00

12.00

22.30

21.00

19.00

18.30

18.00

17.00

15.30

14.30

På Rigshospitalet i København har man forbedret den dårlige arbejdsbe-
lysning med kraftige ’lysmaskiner’ og i øvrigt også fjernelse af generende 
reflekser og modlys (Realdania og designer Carlo Volf).
Næste skridt må blive automatisering af lysets blåindhold.

arbejdspladser kan man nu for ek-
sempel i stedet have lysstofrør med 
gylden farvetone til brug om aftenen 
og automatisk skifte til et med et 
mere blåligt om dagen, nogenlunde 
svarende til de aktuelle blålige el-
ler bare anvende et ekstra blåt lys. 
På den måde kan man på en enkel 
billig måde løse nogle af døgnrytme-

problemerne. Desværre har de fleste 
lysstofrør en fast kviksølv emissions-
top i det korte blå område ved 430 
nm, men når LED lyset bliver billige-
re og kraftigere, vil der være oplagte 
muligheder i en perfektionering og 
automatisering af tilpasningen af det 
kunstige lys gennem døgnet. 
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 Visus er vanligvis betydelig 

redusert med fingertelling 
eller dårligere. Spontan re-
perfusjon er sjelden og det 
ender som regel i betyde-

lige infarktforandringer i retina. Selv 
om synet bedres noe hos opp til 22% 
av pasientene med non-arteritisk 
CRAO, er det mindre enn 10% som 
får meningsfull bedring av synet. 
Rundt 60% av pasientene ender opp 
med visus ≤0,05 som er assosiert 
med redusert sosialt funksjonsnivå, 
dårligere mental helse og risiko for å 
bli pleietrengende.

I en del tilfeller er prognosen ved 
non-arteritisk CRAO langt bedre. I 
opptil 15% av tilfellene er det såkalt 
transitorisk non-arteritisk CRAO 
med spontan reperfusjon og visus-

Non-arteritisk 
sentralarterieokklusjon (CRAO) 
Akutt smertefritt synstap skyldes i de fleste tilfeller permanent non-arteritisk sentral-
arterieokklusjon som er forbundet med stor risiko for permanent blindhet på det syke øye.

Geir Bråthen, avdelings-
sjef, overlege dr.med., 
Avdeling for nevrologi og 
klinisk nevrofysiologi, St. 
Olavs hospital, Trondheim

Anne Hege Aamodt, over-
lege PhD, Nevrologisk avde-
ling, Oslo universitetssyke-
hus, Rikshospitalet, Oslo

Lars Thomassen, professor, 
Nevrologisk avdeling, Hau-
keland universitetssykehus, 
Bergen

Jana Midelfart Hoff, over-
lege PhD, Nevrologisk 
avdeling, Haukeland uni-
versitetssykehus, Bergen

Anne Midelfart, over-
lege, professor, Øy-
eavdelingen, St. Olavs 
hospital og NTNU, 
Trondheim

CRAO med macula sparing på grund af bevaret a.cilioretinalis.
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Non-arteritisk 
sentralarterieokklusjon (CRAO) 

bedring etter noen timer. I andre 
tilfeller med non-arteritisk CRAO er 
det cilioretinal utsparing der fovea-
regionen forsynes fra den ciliære 
sirkulasjonen via a. cilioretinalis, og 
da er som regel sentralsynet bevart 
også initialt. De fleste pasienter med 
non-arteritisk CRAO er i alderen 
65-70 år. Estimert insidens av CRAO 
med < 48 timers sykehistorie er 40 
tilfeller i Norge pr år. 

CRAO som skyldes arteritt 
opptrer langt sjeldnere enn non-
arteritisk CRAO (≤ 5% av tilfellene) 
og forekommer typisk hos de eldste. 
Arteritisk CRAO skyldes oftest kjem-
pecellearteritt. Andre årsaker kan 
være SLE, polyartetis nodosa, flere 
andre vaskulitter og i langt sjeldnere 
tilfeller postvirale syndromer.

Årsaken til okklusjonen ved non-
arteritisk CRAO er oftest fibrin-/
trombocyttembolier fra aterosklero-
tiske forandringer i a. carotis interna. 
Rundt ¾ av pasientene har tegn til 
aterosklerotisk sykdom, og CRAO 

kan være den første manifestasjonen. 
Hos unge pasienter kan proaterogene 
og hyperkoagulable tilstander som 
hyperhomocysteinemi, faktor V Lei-
den mutasjon, protein C og S mangel 
ligge til grunn. Okklusjonen ved 
CRAO er vanligvis like bak lamina 
cribrosa. I mindre enn 20% av tilfel-
lene er okklusjonen foran lamina 
cribrosa slik at emboliene kan være 
synlige ved fundoskopi. 

Siden den første beskrivelsen av 
CRAO ved von Graefe i 1859 har 
ulike typer behandling blitt benyt-
tet: okulær massasje, sublingual 
isosorbid dinitrat, inhalasjon av 
carbogen (blanding av 95% oksygen 
og 5% carbondioksyd), paracentese 
og andre metoder for å redusere 
intraokulært trykk (acetazolamid, 
mannitol, betablokker), acetylsalicyl-
syre, isovolumetrisk hemodilusjon, 
heparin. Imidlertid er ingen av disse 
sikkert vist å gi noen bedring av 
synet utover naturlig forløp av til-
standen. Rasjonalet for behandlingen 

Fluorescens angiografisk billde av CRAO.
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som brukes ved CRAO er å fjerne 
okklusjonen i a. centralis retinae. 
I 2009 ble det publisert Cochrane 
analyse av behandlingsmetodene 
ved non-arteritisk CRAO, og det 
foreligger ingen konsensus for akutt 
behandling av CRAO. 

Ettersom CRAO i de fleste tilfeller 
er forårsaket av tromboembolier, er 
det rasjonale for trombolytisk be-
handling. Det er publisert en rekke 
pasientserier med intravenøs og in-
traarteriell trombolytisk behandling 
der reperfusjon og synsbedring har 
vært langt hyppigere enn ved spon-
tant forløp. Imidlertid er evidensen 
for behandlingen begrenset. To 
randomiserte placebo-kontrollerte 
studier med tidsvindu på 24 timer, 
en med intraarteriell og en med 
intravenøs trombolyse ble stoppet 
prematurt pga. mer blødningskom-
plikasjoner i behandlingsgruppen. 
Den intraarterielle studien (EAGLE-
studien) som kom i 2010 viste ingen 
forskjell mellom gruppen som fikk 
intraarteriell trombolyse og gruppen 
som fikk konservativ behandling. 
Gjennomsnittlig symptomvarig-
het fram til start av behandling var 
knapt 13 timer i trombolysegruppen 
og knapt 11 timer i kontrollgruppen. 
To pasienter i gruppen med intraar-

teriell behandling fikk intrakraniale 
blødninger med utfall som gikk til-
bake i løpet av studien. I den andre 
gruppen fikk en pasient hemiparese 
og redusert bevissthet med inkom-
plett remisjon. Én annen pasient i 
kontrollgruppen døde av endokarditt 
som ikke ble vurdert å ha noe med 
behandlingen å gjøre. Derimot var 
det flere som fikk mindre alvorlige 
bivirkninger i gruppen med intraar-
teriell behandling, 34,3 versus 2,1%. 
Studien har fått mye kritikk fra flere 
hold, ikke minst på grunn av stort 
tidsvindu på opp til 24 timer innen 
oppstart av intraarteriell trombolyse. 
I 2011 kom resultatene fra den aust-
ralske åpne, fase 2 placebo-kontrol-
lerte studien med intravenøs trom-
bolyse der pasientene ble innlagt det 
første døgnet etter behandlingen på 
slagavdeling og ble utredet for vas-
kulære risikofaktorer. Behandlingen 
ble gitt etter 10,8± 6,1 timer. Studien 
ble imidlertid stoppet etter at 8 pa-
sienter var inkludert i hver gruppe 
da en i trombolyse-gruppen fikk 
intrakranialt hematom. 2 pasienter 
i trombolyse-gruppen fikk betydelig 
synsbedring den første uken mens 
ingen i placebo-gruppen. Imidlertid 
var synsbedringen forbigående, 
og det ble konstatert reokklusjon. 

Resultatene viser at tidsvinduet for 
reperfusjonsbehandling er langt 
mindre enn 24 timer. Forfatterne 
mener behandlingen virker lovende 
og anbefaler videre studier med 
behandlingsvindu < 6 timer, men 
at behandlingen ikke kan anbefales 
som standard behandling før det 
foreligger bedre dokumentasjon. 

I Norge er det sporadisk utført bå-
de intravenøs og intraarteriell trom-
bolytisk behandling ved CRAO hos 
pasienter etter individuell vurdering. 
Med så lav insidens er det vanskelig 
å gjennomføre noen randomisert 
kontrollert studie. Imidlertid er det 
utarbeidet en behandlingsprotokoll 
for intravenøs trombolyse med 
samme dosering og tidsvindu som 
ved hjerneinfarkt; 0,9 mg/kg gitt 
innen 4,5 timer etter symptomde-
but. Dersom øyelege diagnostiserer 
non-arteritisk CRAO hos pasienter, 
avgjøres indikasjon for intravenøs 
trombolyse i samråd mellom øyelege 
og nevrolog/slaglege når oppstart 
av behandling er mulig innen 4,5 
timer etter symptomdebut. En rekke 
nevrologiske avdelinger i alle helse-
regioner i Norge har sagt seg villige 
til å bistå med gjennomføring og 
overvåkning av behandlingen, mens 
kontrollene etter utskrivelse foretas 

CRAO og macula sparing i det yterste høyre øye.
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av øyelege. Data om diagnostikk, 
behandling og forløp skal registreres 
både hos pasienter med CRAO som 
får trombolyse og hos dem som ikke 
får det. Oppstart av studien er plan-
lagt til over sommeren.

Formålet med prosjektet å regis-
trere og systematisere informasjonen 
om behandlingen og forløpet hos 
disse pasientene. Dataene vil bli re-
gistrert via ECRI (the European Ce-
rebrovascular Research Infrastructu-
re) – en forskningsinfrastruktur som 
går ut fra Oslo universitetssykehus, 
Rikshospitalet med samarbeidspart-
nere ved en rekke sykehus i Norge 
og Europa. Protokollen kan danne 
grunnlag for en ny randomisert kon-
trollert studie med kort tidsvindu 
dersom man kan få stort nok pasi-
entutvalg gjennom internasjonalt 
samarbeid. 
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 Laser som sådan har alltid varit 
inspirerande: Användingsom-
råden förefaller oändliga!

Gemene man har nu möj-
lighet att skaffa sig en liten 

behändig laser till husbehov – och 
det skapar problem: Våra behov är 
inte alltid varken desamma eller 
renhåriga. 

Grön laser – og blåljus
Vi som använder lasrar i vardagen hyser respect för deras farlighet och begejstring för deras nytta. 
Dessa fantastiska apparater som emanerar från Einsteins ideer om “stimulerad emission” från 
1917 såg dagens ljus första gång i form av Masers på 50-talet – och sedan 80-talet har de stått på 
våra kliniker i lite olika skepnader.

Af Jack Bergen

Laserpekaren kan - om den används fel 
- vara ett hot .
Vi har alla sett den röda lasern i 
använding på föreläsningar o dyl – 
men den gröna är lite mera sällsynt i 
möblerade rum. 

Det är den inte bland ilvilliga 
personer! 2010 gjordes 2836 anmäl-
ningar till FAA (Federal Aviation 

Administration) i USA om incidenter 
där folk på marken lyst på flyg-
plan…. I vilket syfte? 

Här hemma har vi haft poliser ( i 
dec 2009 strax over 80 fall anmälda), 
piloter, lokförare och idrottsfolk som 
blivit belysta med grön laser – det 
har åstadkommit stor oro hos den 
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enskilde - men inga bestående ska-
dor!

För att skada ett öga permanent 
krävs antingen mycket hög laseref-
fekt eller mycket lång tids expone-
ring. Båda delar är möjliga – men 
varken sannolika eller vanliga – trots 
tidningarnas braskande rubriker.

Hög effekt.
Lasrar från 0,4 mW till 5 mW anses 
ganska ofarliga ( Klass 1 - Klass 3R). 
Högre effekt kräver tillstånd, men på 
Internet kan man utan besvär finna 
starka gröna laserpekare ända upp 
till 1500mW som säljs utan krav på 
tillstånd, alltså upp till 300 gånger 
starkare än det tillåtna. Som tur är, 
finns en spärr: priset, 16.795 kr.

Lång exponeringstid.
Dr Dennis Robertson, Mayo Clinic, 
utförde 2005 ett experiment med 
en grön Klass 3A-laser på 5 mW. 60 
sekunder belyste han macula och 
15 minuter ett område fem grader 
ovan macula. Vid kontroll 24 timmar 
senare kunde han se gul missfärg-
ning av de belysta områdena och vid 
histopatologisk kontroll sex dagar 
senare fanns skador på pigmentepi-
telet. Tyvärr noteras inget om visus.

(Fösökspersonen skulle enukle-
eras pga ett malign melanom)

Är laserpekaren då ofarlig? 
För ögonen: Ja. 
Men i övrigt: absolut inte! Den gröna 
lasern har en “bländningsförmåga” 
som mångfaldigt överstiger en lika 
stark röd laser. Man kan lätt före-
ställa sig paniken i en cocpit om 
piloten under landingsmanövern 
plötsligt bländas… eller i polisbilen 
när polisen under biljakt tappar 
orienteringen på grund av plågsamt 
starkt ljus riktat rakt mot ansiktet.

Men orsaken till paniken beror 
i huvudsak på massmedias skräm-
selartklar om folk som skadats. 

På vissa vapen förekommer la-
sersikten. En “oskyldig” pekare kan 
alltså misstolkas som ett vapen – en 
situation som åtminstone kostat två 
personer livet i USA där poliser skju-
tit i “förmodat” självförsvar efter att 
ha blivit “siktade” på.

Mindre dramatiskt kanska när 
man under fotbollmatcher i avgöran-
de situationer belyst målvakten …till 
förtret för tipskupongägarna (?).

Säkerhet.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 

har gett ut en mycket bra, välformu-
lerad och ganska kortfattad författ-
ningssamling. Läsvärd.

Arbetsmiljöverket har ett mycket 
ambitiöst och omfångsrikt verk: Ar-
tificiell optisk strålning. Där berörs 
det mesta från digitala kalendrar via 
UVA-insektfångare till gatubelys-
ning. Ger många svar.

Laser Safety
Sköts till stor del av amerikanska 
flottan. (SPA WARINST 500.12B) 
och American National Standard for 
the Safe Use of Lasers (ANSI Z136.1)

Man har ungefär samma klass-
indelning som vi, men det används 
praktiska enheter som MPE (Maxi-
mun Permissible Exposure) och 
N.O.H.D. (Nominal Ocular Hazard 
Distance). Pedagogiska räkneexem-
pel för den initierade finns också. 

Globalt
Det finns smärre skillnader – t. ex 
. är laserpekarna förbjudna i New 
South Wales i Australien. 

I USA har flera personer fått från 
två till tre års fängelse för “Pekan-
det”. Man varnar för “Gör-det-själv-
lasrar” byggda av delar från CD- och 
DVD-brännare. 

Här i Sverige har polisen numera 
skyddsglasögon i polisbilarna. De 
oranga skyddsglasen som blockerar 
gröna laserstrålar. 

Tyvärr har många gröna laser-
pekare en del “förorening” i form 
av osynligt infrarött ströljus. Fina 
märken har IR-filter, men en del 
tillverkare håller nere produktions-
kostnaderna genom att slopa dessa 
– och då kan skyddsglasögon bli 
mer eller mindre verkningslösa - det 
infrarödaljuset slinker in utan att 
blinkreflex utlöses.

Onekligen tankeväckande….. 

http://www.laser.nu/lllt/pdf/blind.pdf

Lars lyser in i 
ögonen med två 
gröna lasrar, 50 
mW respektivie 
5 mW uteffekt. 
Avstånd 30 cm. 

Bilden tagen vid 
SLMS höstmöte 
2012.



Jag kom en höst till min första lektion 

och mönstrade tyst min klass. 

Där satt var man med rejäla don 

och den väntande pennan vass. 

Det var som ett löfte om friska tag

i vart öga i salen blänkt. 

Blott en med stilla och bleka drag 

Satt med pennan i handen sänkt. 

 

Lektionen gick fram med siffrornas här 

över tavlan i tågande led. 

Han har ju ej bok eller penna, den där, 

och blicken ser ständigt ned. 

Han skall se hit, jag vill känna min man, 

jag vill möta hans ögons blänk, 

och halvt förbittrad en fråga brann 

mot den ensamma drömmarens bank. 

 

Han rörde sig knappt, då han gav sitt svar, 

han satt som förut vid sitt bord, 

men rakt som pil emot målet skar 

den tanke han lugnt gav ord. 

Han ser om han vill, fast han döljer sin 

blick. 

Det svaret till minnes jag skrev 

och gav honom tyst en belåten nick: 

Den där blir min bäste elev. 

 

Så är det väl bara en mask han bär 

min röst fick en mjukare ton:

“Stig fram till tavlan och visa oss här, 

hur ni loser er ekvation.”

Jag minns, att jag såg hans spända drag, 

hans tunna och bleka kind,

då rösten ljöd lite dämpad och svag

men lugn och klar: “ Jag är blind,

En gåva 

men vill någon skriva, så tror jag nog, 

att jag kan diktera det rätt.”

Och ett stilla och blekt litet löje han log, 

Det mildaste löjet jag sett.

Det låg som ett mine på botten däri

av tunga och stapplande fjät,

en segrande själ, som i bojorna fri 

sitt eget öde förlät

Så blev det jag själv, som med darrande hand 

efter hans diktamen skrev.

Hur lugn han satt i sitt mörka land,

hur fri, min bäste elev,

ty det blev han alltmer, min blinde vän,

ju längre terminen gick.

Och hans hungriga själ, vad jag älskade den, 

fast jag aldrig fick fånga hans blick.

Vi andra få gå i vår rikedom 

till böckernas siffror och ord.

Hans svarta tavla står ständig tom,

det är mörkt vid hans arbetsbord. 

Och dock – vad mäktar ett ödes bud 

över den, som ej föddes till träl?

Hur kungligt hög i sin skröplighets skrud 

är en brinnande människosjäl!

Bengt Engelbrecht Nyström, föddes 20. Sept 1886 och dog 28. Juni 1959. Var lärare i matematik och fysik 

vid Södra Latin i Stockholm. Har förutom diktsamlingar gett ut läroböcker i matematik.

Hoppas du njöt lika mycket som jag. Vänligen J.Bergen

Förleden fick jag en bok av en patient som jag känt i många år. Vi har alltid trevligt vid 

våra träffar –eller glaucomkontrollerna som de rätteligen borde kallas. 

Elin, – så heter denna f.d. distriktssköterska – berättar med inlevelse om sina möten i 

läsecirkeln dels med likasinnade och dels med författare som berikat hennes liv. Förleden 

var det min tur att vederkvickas. “Önskedikten” heter boken som bl a innehåller Bengt E 

Nyströms dikt , En Elev. Den dikten ansåg Elin att jag i synnerhet skulle ha behållning 

av – och så rätt hon fick! Och jag tror du får samma upplevelse som jag: Läs och njut! 

En elev. 

Af Jack Bergen
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 Bullshit er nok den sæd-
vanlige måde at beskrive 
udtalelser fra personer, 
der er mere optaget af 
forsamlingens reaktion 

fremfor den underliggende sandhed 
og præcision. 

I Danmark kan man nok lige 
så godt bruge det gamle danske 
udtryk, som også kommer fra 
anatomiens nedre regioner. 'Pis og 
papir'. Hvad man bruger i de øvrige 
nordiske lande er nok tilsvarende 
latrinært. Nu er udtrykket 'Bullshit' 
jo først og fremmest amerikansk, 
opstået efter 1945 som en reaktion 
på visse politikeres voldsomme lyst 
til altid at ville svare, hvis de bliver 
spurgt og tale ’non-sense’ i stedet 
for blot at afstå. 

Siden har dette nonsens-sprog 

Redningen er kommet
Den nye Bullshit spilleplade gør de administrative 
og tværfaglige fællesmøder spændende.

fundet vej til den offentlige admi-
nistration i form af ’New Public 
Management’, hvor selvfølgeligheder 
blæses op til den sidste nye ledelses-
stil. Og straks herefter blev Bullshit 
Bingo introduceret i U.S. og videre 
eksporteret til Europa, som også har 
måttet tåle ’New Public manage-
ment’. Administrationssystemet, 
som har forblændet administratorer 
– I DK lige fra Statens Museum for 
Kunst til Grønlands Arbejdstilsyn.

Men hvordan kommer jeg i gang?
Du kopierer 6x6 spillepladen til ud-
deling blandt nærtstående kolleger 
– du har sikkert også nogle andre 
hadeudtryk, som passer bedre i dit 
område. Pladen skal bare være klar 
til næste fællesmøde. Når du og dine 
kolleger erfarer, at I hutigt vil blive 

trætte af de ord, som er mødets stan-
dard, gør I tegn til hinanden med en 
fuckfinger, en pegefinger, tommelfin-
ger, cirkel eller et andet diskret tegn, 
samtidig med at spillepladen tages 
frem. Efterhånden som foredrags-
holderen nævner et ord på pladen, 
’individuel kompetence’, ’evaluere’ 
etc., afkrydses et felt, og når alle fel-
ter er fyldte, råber du:: ”BULLSHIT 
BINGO”.

Efter få dages brug af den nye 
Bullshitspilleplade er de første kom-
mentarer allerede indløbet.

'Kun fem minutter inde i foredraget 
opdagede jeg, at jeg var gået forkert.'

'Min koncentration under heldags-
møder og seminarer er steget dramatisk.'

'Super fint spil. Jeg melder mig nu til 
alle møder, også det tværfaglige.'

'Ordstyreren var målløs, da syv af os 
pludselig rejste os og råbte BULLSHIT!! 
Under et to timer langt opklarings-
møde.'

'Det var enormt spændende ved sid-

Kompetence Mission Vision Fremadrettet Paradigme Perspektiv

Rigtig vigtigt Melde ud IT problemer Procesorienteret På sigt Evaluere

Implementere Gentænke Ventetid Målrettet Kodeord Innovativ

Kerneydelse Byde ind Her i Regionen Kommunikere Profil Problemstilling

Samarbejde Scenarie Synlig Strategi Fokusere Ressourcer

Signal Strategi Handleplan Dialog Resultater Indtænke

Bullshit Bingo spilleplade. Frit efter W-E-Avisen o.a. 

B U L L S H I T
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Redningen er kommet
ste fællesmøde. Seks af os ventede bare 
på at sætte det sidste kryds.'

'Hvornår kommer 4x4 spillepladen 
til korte møder?'

Bullshit-fænomenet er åbenbart 
universelt, over landegrænser og i 
forskellige professioner.

Mikkel Wold, som er sognepæst 
i Marmorkirken (ved Amalienborg i 
København) og lektor ved Teologisk 
pædagogisk center i Løgumkloster, har 
følgende oplæg og beskrivelse, som er et 
uddrag fra Week-Avisen primo marts 
2012:

'For nogle år siden skulle man så-
ledes på det plejehjem, hvor jeg sidder 
med i bestyrelsen, indsende et værdi-
grundlag til kommunen.

Plehjemmet blev stiftet af tre kirker 
engang i 70erne, og vi slog os i tøjret, for 
hvor svært kan det være: De gamle skal 
have en god og tryg alderdom, de skal 
forkæles, have god mad og kærlig og 
professionel pleje og behandles med vær-
dighed og respekt. Men vi skulle stadig 
aflevere det fordømte værdigrundlag. Jeg 
foreslog i bestyrelsen, at vi skulle sende 
kommunen et eksemplar af Det Ny 

Testamente, så kunne de ringe, hvis der 
var spørgsmål.

Det havde været en fin provokation, 
synes jeg, men det turde man alligevel 
ikke, så kommunen fik sit værdigrund-
lag, som rummer en række nydelige ud-
sagn af den slags, man skal være sadist 
eller lystmorder for at være modstander 
af. En række selvfølgeligheder omskrevet 
til teknokratsprog, så var kommunen 
glad.

Problemet med sådan et ark med op-
stilling af værdier er, at det ikke er den 
slags, der virker. Værdier kan man ikke 
bare formidle ved at lave værdigrund-
lag, for værdier er ikke selvbærende 
enheder. De kommer som følge af det 
menneskesyn, man har. Etik skal sidde 
på rygraden.

Hele tendensen med visioner, mis-
sioner og værdigrundlag er udtryk for 
en naiv antagelse af, at man skaffer 
bedre forhold ved at nedskrive de her 
nævnte begreber. Og tendensen hænger 
tæt sammen med formodningen om, at 

det vil være gavnligt for et samfund, hvis 
regnearkene bliver et af de foretrukne 
styreredskaber. Det er jo naturligvis 
ikke sådan, man formulerer det, men 
det er det, man får som en væsentlig del 
af den tænkemåde, som under navnet 
New Public Management har præget 
det offentlige i nogle år, og som har for-
simplet det grundlag, vi driver offentlige 
institutioner eller private virksomheder 
på.

Tankegangen bag New Public Ma-
nagement har måske sin berettigelse 
inden for begrænsede områder, men når 
den bliver lagt ned over stort set alting, 
indebærer det en forsimpling af tingene. 
Det indebærer bl.a. troen på, at man 
kan målstyre alting ud fra 'kundernes' 
tilfredshed. Mange indsigtsfulde debat-
tører som f.eks. professor Tim Knudsen 
ved Institut for Statskundskab har gjort 
opmærksom på det problematiske i tro-
en på målstyringens velsignelser. Med 
ham og flere andre vil jeg hævde, at 
man ikke får noget tilstrækkeligt blik for, 

Tre solide bullshit producenter.

Bullshit har flre tusinde år på bagen. Her 
gengivet i Lascaux.

Af Per Nellemann
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hvad der f.eks. kendetegner god syge-
pleje, god administration, god indlæring 
m.m. ved at indføre kvalitetsstyringssy-
stemer og bruger-undersøgelser.

De har deres begrænsning, bl.a. ved 
at de medfører, at man, viser det sig, 
den ene gang efter den anden, forsøm-
mer opmærksomheden på en række 
forhold, der ikke lige kan måles. Skal 
en læge overbringe en syg patient på et 
hospital en alvorlig besked om f.eks. en 
kræftdiagnose, er det vigtigt, at der er 
tid til at orientere patienten grundigt og 
omhyggeligt og med empati.. . . . 
Der er mange forhold, der ikke kan måles, 
og som dermed let i dag forsømmes, selv om 
de måske er af afgørende betydning.
'Det er ikke alt, der tæller, som kan tælles, 
og det er ikke alt, der kan tælles, som tæl-
ler', sagde Einstein. Dermed er det hele så-
dan set sagt. Vi ved det jo godt, men alligevel 
har vi på en lang række områder indrettet 
os med et skalérbarheds-tyranni og med 
skemaer og resultatmål, der blot medfører, 
at tingene gøres mindre effektive frem for 
forbedrende.
Jeg vil gerne efterlyse en klar oprørstendens 
mod den slags. Mod en administrationsform, 
som går ud fra, at folk nok ikke kan lide 
at gå på arbejde, så derfor må vi hellere 
lave nogle ordninger, der kontrollerer dem i 
hoved og hale og tvinger dem til at tælle og 
afrapportere i ét væk. En administrations-
form, som ikke kan finde på noget bedre end 
at tale om 'missioner' og 'strategiske kom-
petencer' og andet af samme skuffe er ånds-
forladt og skaber åndsforladte og visionsløse 
medarbejdere, uanset om man så plastrer 
hele virksomhedens hjemmeside til med 
formuleringer af visioner og værdigrundlag. 

Hvorfor skal det flertal, der rent faktisk går 
på arbejde, fordi de kan lide det og føler et 
ansvar for deres område, besværes, bremses 
og få deres arbejdsglæde og motivation 
ødelagt ved udfyldelse af endeløse rapporte-
ringsskemaer og evalueringer?
Ret beset er der jo ikke så meget nyt i 'New 
Public Management'. Metoden var oppe 
og vende, om end med lidt andre ordvalg, 
i 1950ernes rationaliseringsbølge. Og man 
kan finde tendensen gentaget gennem det 
meste af historien. En embedsmand beskrev 
det engang meget godt sådan her: 'Vi arbej-
dede hårdt, men hver gang det begyndte at 
fungere, blev nye planer om omorganisering 

Sakset fra Nuaraq, Grønlands Intranet 
Lavpraktisk eksempel på Bullshit

APV (Arbejdsplads Vurdering).

”Nedenstående er den mission og den vision for hjemmestyret, der har 
været ledestjerne for identifikation af områder i strategiplan 07-09.
. . . . alle offentlige administrationsenheder vil være omfattet . . . .
Den kooordinerende enhed for gennemførelsen af APV”

"I 2012 kan det konstateres, at det er besluttet, at APV kun skal omfatte 
landjorden."

"Ellers ville man som skrivebordsgeneral ikke kunnet at se begivenheder 
som hosstående hellefiskere i 20 graders frost gennem de dobbeltisolerede 
panoramaruder."

iværksat. Jeg lærte mig senere i livet, at vi 
er tilbøjelige til at møde hver ny situation 
gennem omorganisering, og jeg lærte også, 
hvilken vidunderlig metode dette er til at 
skabe illusion om fremgang, mens det i vir-
keligheden forårsager kaos, ineffektivitet og 
demoralisering'.
Citatet stammer fra den romerske embeds-
mand Cajus Petronius, som efter sigende 
nedskrev sine overvejelser omkring år 60. 
Også dengang var der behov for at gøre op 
med snæversynet og den tomme tilgang til 
effektivitet og forbedringer.

Med tak for lån. 

Masaierne bygger huse af det.
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 September 1977 blev Dansk 
Medicinsk Kontaktlinsefor-
ening stiftet. Dansk Kon-
taktlinseselskab, bestående 
af optikere og øjenlæger var 

revnet samme år. Øjenlæge Viggo 
Dreyer, der døde for få år siden, var 
vor foreningens æresmedlem. Han 
var formand for Dansk Kontakt-
linseselskab og blev Dansk Medi-
cinsk Kontaktlinseforenings første 
formand. Bruddet skyldtes først og 
fremmest de nye bløde hydrogellin-
ser, der kunne døgnbæres, og de blev 
mere og mere almindelige. Øjenlæ-
gerne lærte dem at kende som et godt 
nyt hjælpemiddel til cataractopere-
rede afake før intraokulærlinser blev 
udbredt. Linsen til cataractopererede 
blev betalt af det offentlige. Optiker-
ne ville gerne sælge hydrogellinsen til 
det store myope publikum, og de to 

parters interesser kunne ikke forliges. 
Hans Alrø Jørgensen blev formand 
1979. Han var medlem af oftalmo-
logisk selskabs bestyrelse og stiftede 
sammen med øjenlæge Bruun  Jensen 
fra Slagelse bladet "Oftalmolog". Det 
har vist sig livs kraftigt, og efter Alrøs 
død føres bladet med stor succes frem 
af Per Nellenann. Indtil 1990 havde 
vi en regel om, at formanden kun 
måtte sidde i tre år, og jeg efterfulgte 
Alrø som formand 1982. Jeg blev 
truet med, at den europæiske kon-
taktlinseforening, ECLSOs årsmøde 
skulle holdes i Danmark under min 
formandsperiode, der ophørte 1985.

Optikerene var utilfredse med 
øjenlægernes kontaktlinsetilpasning, 
og mente, at det var konkurrencefor-

vridende, at øjenlæger var fri taget for 
moms, hvorimod optikerne skulle 
opkræve den. De klagede til nævnet 
vedrørende merværdiafgift m.v., 
og afgørelsen faldt i april 1986 ud 
til øjenlægernes fordel. Øjenlæger 
skulle ikke opkræve moms ved kon-
taktlinsetilpasning.

Under min formandsperiode var 
jeg som tidligere og efterfølgende 
formænd Danmarks delegerede i 
ECLSO og fik mange kontakter til 
udenlandske kolleger. Per Nellenann 
efterfulgte mig som formand, og 
derefter var det Niels Willumsen, 
Svendborg. Jeg introducerede de 
forskellige formænd til ECLSOs be-
styrelse. De blev temmelig forvirrede 
over, at vi skiftede formand hvert 

Af ErlingDreisler

Medicinsk Kontaktlinseforenings 
Historie
Dansk Medicinsk Kontaktlinseforening har 
holdt generalforsamling 20. april 2012 i 
Haveselskabets Have på Frederiksberg.
Desværre så formanden sig nødsaget at 
slutte. Det er vi oprigtigt kede af, for Jane 
Sparholt har gjort det godt i ikke mindre 
end 22 år.
Hun har stået for fremragende kurser 
på solskinsøen Bornholm, hvor kendte 
foredragsholdere fra USA, ikke mindst 
Moorefield har stået i kø for at komme til 
det lille klippeskær midt i Østersøen. Jane 
har også været formand for den europæiske 
kontaktlinseorganisation. Jane blev senere 
hyldet med en uforglemmelig middag på den 
tilstødende Michelin-restaurant, Mielcke og 
Hurtigkarl og modtog stående applaus.
Bifaldet var tilsvarende stort, da Jon Peiter 
Saunte blev valgt til ny formand. Jon Peiter 
lagde straks ud med to indlæg. Et om 
justerbar skelesutur og et om konvergens-
behandling med Botulinultoxin i rectus lat.

Jon Peiter Saunte og Jane Sparholt.



tredje år, og jeg havde en del arbejde 
med at overbevise ECLSOs besty-
relse om, at det var danske øjenlæger 
og ikke, som de troede optikere, som 
vi forsøgte at smugle ind i den euro-
pæiske forening.

Jeg blev valgt til revisor i den 
europæiske forening i 1984 og fandt 
efterhånden ud af, at regnskabstra-
ditioner i de forskellige europæiske 
lande var ret forskellige. Min kritik 
var medvirkende til, at jeg blev valgt 
som kasserer i 1998, og jeg holdt 
kassererposten i syv år.

Jane Sparholt blev valgt som 
dansk formand 1990 og førte vores 
ECLSO kongres samme år på Os-
lobåden til en af de bedste i mands 
minde. Også der var jeg kasserer 
og kunne bide negle af frygt for, 
om vi kom ud af foretagendet med 
underskud. Vi blev delvist reddet 
af, at der på søen ikke skal svares 
moms. Jeg måtte efterfølgende lave 
et lille momsregnskab på grundlag 
af tryksager, og jeg kunne hente 
momspenge hjem fra de sponserende 

firmaer. Jeg opdagede, at det ikke var 
så svært, for toldvæsenets skemaer 
virkede, som om de var beregnet 
til ølsalg ved sportsarrangernenter. 
Slutregnskabet balancerede lige 
netop. Jeg frasagde mig den danske 
kassererpost i 1991 og overlod kas-
sen i et par år til Vibeke Henning. Vi 
hørte ikke noget fra momsvæsenet.

Jane har været vores formand i 
22 år. Hun har ført os til Bornholm 
hvert 3.-4. år med europæiske og 
amerikanske celebriteter og stor 
opbakning fra medlemmerne. I 
erkendelse af at kontaktlinser ikke 
kunne fylde en forenings virke, blev 
foreningens formålsparagraf og navn 
i 1999 udvidet til også at omfatte 
okuloplastisk kirurgi. Jane har været 
formand for ECLSO i seks år og 
efter følgende formand for  verdens-
foreningen til alles tilfredshed. 
Sluttelig vil jeg takke vores afgående 
formand for hendes virke i 22 år og 
byde vores nye formand, Jon Peiter 
Saunte velkommen med et trefoldigt 
leve for dem begge. 


