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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.

Jag gillar axiomer, modeller, teorier och aforismer. I bland ger de tröst, ibland
vederkvickelse och ibland förklaring.

Carl XII sade aldrig ”Framåt!” - han sade ”Följ mig!”.

Jag har haft chefer som Carl XII – som tur är! Chefer med kunskaper och visioner,
chefer som inspirerade oss kollegor att göra lite extra för att hänga med och kanske
komma vidare.

Jag har också haft chefer som följt ”Peter-principen”; genom flit, begåvning och
hårdt arbete har de nått till sin inkompetensnivå – och stannat där.

Nu ser jag personer gena till chefsposterna: Du behöver inte vara ögonläkare för att
chefa på en ögonklinik....du behöver inte vara läkare för att leda en klinik....du
behöver egentligen inte vara sjukvårdskunnig alls för att basa över en avdelning inom
sjukhuset. Sjuksköterska, officer eller lärare – allt går lika bra.

Vad säger det oss?

Jag ställde Peter Jablonski, världsberömd pianist från Karlskrona, frågan: Vad skulle
hända om dirigenten för Berlinerfilharmonikerna plötslig lämnade sin post under en
konsert? ” Vi skulle spela vidare och avsluta koncerten – som vi brukar.!” var svaret.
Är vi likadana? Spelar vi också vidare och avslutar som vi brukar– med eller utan
chef?

Troligtvis; men då bekantar vi oss med ”Den röda Drottningens princip”*: Alla får
springa för inte att sacka efter – i en värld som rör sig framåt.

Var och en av oss gör vårt yttersta, vi sliter och stånkar och producerar sjukvård, vi
blir alla minimalt bättre men ingen avancerar nämnvärt – vi är nu offer för ”Principen
för Suboptimering”! Små relativa förbättringar, – bättre, ja – men inte bra.

Vi behöver uppleva: ”Helheten är större än summan av elementen”. Ex: Tänk dig en
vargflock: var och en fångar sina rådjur – men först när de går samman rår de på
älgtjuren.

Men det kräver en ledare!!

I längden kommer vi att behöva visionära, duktiga – duktigare än du och jag – ledare
som inspirerar till stordåd.

Men de måste såklart inte stå för semesterplaneringen, jourlistorna och
parkeringstillståndens signering – också!

J.Bergen.

*(Lewis Carroll, ”Through the Looking Glass”)

Chefen, Carl XII..........?
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 A
nvendelse af femtosekund-
laser til kataraktkirurgi 
tyder på at være den nye 
teknologi, der kan hjælpe 
os til at opnå endnu mere 

præcise og forudsigelige resultater.
Femtosekundlaser har været 

anvendt i flere år i den refraktive ki-
rurgi, hovedsageligt som et alternativ 
til den manuelle metode til at danne 
en præcis, tynd og forudsigelig flap i 
forbindelse med LASIK-operation.

De første femto-kataraktoperatio-
ner blev foretaget 2009 af Dr. Zoltan 

Femtosekundlaser-
kataraktkirurgi
Idag kan femtosekundlasere lave incisionerne, kapsulorhexis 
samt dele linsekernen under en kataraktoperation. 
Er en ny standard på vej?
 

Af Hadi Kjærbo
Overlæge
Øjenklinikken
Frederiksberg Hospital

Nagy i Budapest. Herefter begyndte 
Dr. Stephen Slade i 2010 i Houston, 
Texas.

Fra at være en helt ukendt tek-
nologi stod pludselig fire firmaer 
klar med hver deres katarakt-fem-
tosekundlaser i midten af 2010. De 
fire platforme er følgende: LenSx 
Lasers(Alcon), Optimedica, LenAR, 
Technolas Perfect Vision.

Er der behov for en ny teknik til 
kataraktkirurgi?
Kataraktkirurgi er sikker, men der 

er stadig problemer, vi ikke har løst. 
For eksempel er det kun omkring 
50% af vore patienter, der opnår en 
synstyrke på 1.0 ukorrigeret. Dette 
opnås hos omkring 95% af de refrak-
tive laserpatienter (der dog er yngre 
og antageligt derfor har mindre 
okulær co-morbiditet). En af hoved-
årsagerne til dette er formentlig den 
manglende forudsigelighed af “Effec-
tive Lens Position” (ELP). Vi ved, at 
variation i kapsulorhexis’ størrelse, 
form og position er den vigtigste 
faktor for ELP. Små ændringer i ELP 
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fører til betydelige ændringer i den 
postoperative refraktion. Således vil 
500µ deviation i ELP medføre én 
dioptris ændring i refraktionen. 

Derudover er de fleste komplika-
tioner i forbindelse med katarakt-
kirurgi direkte eller indirekte rela-
teret til håndtering af linse-kapslen 
herunder kapselbrud, udrift, zo-
nulabrist, glaslegemetab og deraf 
associeret amotio retinae samt tab af 
linsefragmenter. 

Endelig er der ved konventionel 
phakoemulsifikation et tab af cor-
neale endothelceller (10-15% pr. 
operation) som følge af den anvendte 
ultralydsenergi.

Laseren udfører fire trin i katarakt-
operationen
Femtosekundlaseren er designet til 
at erstatte de mindst forudsigelige, 
og mest risikable kirurgiske trin og 
dermed øge kirurgens præcision. La-
seren udfører fire trin i operationen:

- Corneal hoved- og sideincision
- Limbale corneale incisioner (til 

korrektion af lavere grader af astig-
matisme)

- Kapsulorhexis
- Linsefragmentering (i kvadranter 

eller mindre stykker)
Potentielle fordele ved femtosekund-
laser katarakt kirurgi:

Gennemsnitlig Phaco-tid og -power reduceres cirka 50%.
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- Mere præcis, forudsigelig og repro-
ducerbar rhexis

- Reduceret deviation i Effective 
Lens Position, ELP

- Mere symmetrisk kapsel/IOL 
 overlap
- Mere præcise og reproducerbare 

incisioner
- Mindsket endothelcelle traume, 

da behov for ultralyd minimeres 
på grund af laserfragmentering af 
linsen

- Reduceret brillebehov for patien-
terne

- Færre kapselrelaterede komplika-
tioner 
Hidtidige studier af teknikken har 

vist at: 
Kapsulorhexis størrelse, form 

og reproducerbarhed var statistisk 
signifikant forbedret i forhold til 
manuel teknik. 

Femtosekundlaser til linsefrag-
mentering var sikker og effektiv, og 

gennnemsnitlig phaco-tid og -power 
var reduceret til ca. 50%. 

En realitet allerede idag
Femtosekundlaser kataraktkirurgi er 
ikke et fremtidsscenarium, men ud-
føres allerede på flere centre verden 
over – primært i USA. 

Der er indtil nu udført omkring 
7.000 operationer i Europa og USA 
tilsammen. En af pionererne bag tek-
nikken, Dr. Stephen Slade, benytter 
teknikken på 95% af sine katarakt-
patienter idag. Teknikken er stadig 
ung og er endnu ikke hurtigere end 
konventionel phacoemulsifikation. 
Men dette arbejdes der på, og der er 
allerede foretaget flere software-op-
dateringer, der har øget hastigheden 
betydeligt.

Prisen for en femtosekundlaser 
platform ligger i omegnen af 3-4 mil-
lioner kroner. 

Kapsulorhexis størrelse, form og reproducderbarhed er statistisk signifikant forbedret i 
forhold til manuel teknik.

Manuel Kapsulorhexis Femtosekundlaser Kapsulorhexis

Kirurgens display under LenSx procedure.



oftalm
olog 

8
M

arts 2012 Nordic Society of Plastic 
and Reconstructive Surgery

 (NOSOPRS) 
Tredje møde september 2011

NOSOPRS blev etableret i 2004 af en lille gruppe nordiske øjenlæger med speciel 
interesse for okuloplastisk kirurgi. Intentionen var at skabe et nordisk forum på 
ekspertniveau med henblik på at udbrede nye behandlingsformer og diskutere 
sjældne eller vanskelige cases med erfarne kolleger.

Af Karen Skjødt

 D
ette års møde fandt sted på 
Rungstedgård, Danmark, 
med 41 deltagere fra hele 
Norden.

Programmet var bredt, 
men også med tyngde dækkende 
tåreveje, orbita og øjenlågskirurgi. 

Jens Elberg, plastikkirurgisk afd. 
Rigshospitalet, København, viste 
imponerende resultater af kirurgisk 
reinnervation af ansigtet hos et Moebius 
barn med facialisparese. Operationen 
foregår i to omgange med seks må-
neders interval med hhv. nerve- og 
muskeltransposition. Facialis-
funktionen normaliseres, så både 
den funktionelle og sociale funktion 
bedres. Operationsresultatet er bedst 
hos børn og unge, men aftager med 
stigende alder. Patienter over 50 år 
får ikke et godt resultat, men kan 
tilbydes en statisk rehabilitering.

Wegener patienter med tårevejs 
stenose er en kompleks patientgrup-
pe, der er vanskelig at behandle selv 
under de bedste forhold. Outcome 
og komplikationer af en serie be-
handlet med dacryocystorhinostomi 
blev rapporteret. Trods tyngden er 
komplikationsfrekvensen lav, hvis 
patienterne får optimal immunosup-
pressiv behandling. 

Et materiale med Lester Jones rør 
blev analyseret. Af 29 opererede, alle 
uden intraoperative komplikationer, 
blev seks patienter reopereret på 
grund af sene problemer. Patient-
tilfredsheden samt funktionel og 
anatomisk succes var meget høj. 
Resultaterne var i overensstemmelse 
med udenlandske undersøgelser.

Teknik og outcome af 246 orbitale 
dekompressioner ved Graves sygdom 
blev gennemgået. To- og tre-vægs 

dekompression blev foretaget rutine-
mæssigt med få komplikationer. Man 
konkluderer, at orbital dekompres-
sion bør være et behandlingstilbud 
til TAO-patienter, selvfølgelig især 
ved kompression af optikus eller 
lagofthalmus. Men også patienter 
med kosmetiske problemer kan få 
stor glæde af behandlingen.

Sekundære orbitale implantater blev 
undersøgt i en retrospektiv under-
søgelse dækkende en tiårs periode. 
Migration af implantatet er den hyp-
pigste komplikation. Specielt børn 
havde en høj komplikationsfrekvens 
(40 %), især hvis musklerne suture-
res til implantatet.

Et stort datamateriale af øjenam-
puterede patienter viste, at 51 % 
havde fantom symptomer.

23 % af disse havde fantomsmer-
ter. 
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42 % havde visuelle hallucinatio-
ner. Visuelle hallucinationer kunne 
være så generende, at synet på 2. øje 
blev kompromitteret. Det understre-
ges, at patienterne bør informeres 
grundigt om dette før kirurgi. 

James Langtry, MOHS kirurg fra 
Newcastle, gennemgik store inter-
nationale undersøgelser af MOHS-
teknikken.

Mohs Micrografisk Kirurgi er 
den mindst mutilerende (altså mest 
vævsbesparende) metode til behand-
lingen af periokulære BCC og SCC, 
samtidig med den har den laveste re-
cidiv rate af alle kendte metoder. Det 

kræver dog en erfaren MOHS-kirurg, 
hvorfor teknikken kun findes spora-
disk i Norden. Det drejer sig om in 
situ fixation og derefter skål-formet 
excision af alt suspekt væv, der her-
efter undersøges histologisk perope-
rativt af kirurgen. Da vævet deles ind 
i områder, kan man visualisere i lag 
efter lag og eksidere til sundt væv og 
samtidigt bevare så meget normalt 
væv som muligt. Det er en ressour-
cekrævende undersøgelse, der reser-
veres til dårligt differentierede eller 
meget store tumores. 

Dr. Langley inviterede specielt in-
teresserede til studieophold i UK. 

Gøteborg havde en svensk variant 
af MOHS, hvor en patolog trådte til 
peroperativt. 

Samme sted omtaltes resultaterne 
af en imponerende stor kohorte af 
cryothermi-behandlede BCC med en 
meget lille recidiv frekvens.

Deltagerne viste egne ptoseope-
rationer på film med udveksling af 
erfaringer og gode tips.

Herudover vistes resultater efter 
dermis fat graft i anofthalmiske pa-
tienter. Dermis rulles omkring hele 
graften og sutureres før implantation 
i orbitahulen med et meget smukt 
resultat.
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Kirurgiske muligheder ved Graves 
sygdom blev gennemgået. Ligeledes 
en variation over rekonstruktion af 
øvre øjenlåg; forskellige kirurgiske 
behandlinger af orbital lipoatrofi; 
en algoritme til klinisk evaluering 
af orbital inflammation, ligesom 
et foredrag om problemerne ved at 
strålebehandle BCC blev præsenteret 
baseret på kritisk gennemgang af 
litteraturen. En patient med Kimuras 
sygdom blev vist – så sjælden, at op-
timal behandling er usikker.

 På grundlag af histologiske data 
lærte vi, at kun75 % af plexiforme 
neurofibromer er relateret til Neuro-
fibromatose 1.

Diskussionerne var livlige, ikke 
kun i forbindelse med foredragene, 
men også i pauserne. Interessen var 
stor for at samtale med erfarne kolle-
ger. De store internationale møder er 
– store. Ved dette møde kunne man 
i højere grad diskutere gruppens 
erfaringer. Der er forbavsende store 
forskelle inden for landegrænserne. 

Diskussioner var derfor inspirerende. 
Jeg tror, vi alle fik lyst til at ændre 
nogle af hverdagens rutiner. 

Solrigt vejr gav mulighed for en 
tur på Mølleåen med kano. Udsigten 
fra Sofienholms grønne plæner over 
Lyngby Sø præsenterede Danmark 
fra den bedste side.

Vi glæder os til næste møde i Norge 
i 2013.
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Forkortet produktinformation for Lucentis® (ranibizumab) 10 mg/ml injektionsvæske, opløsning          
Indikation: Lucentis er indiceret hos voksne til behandling af neovaskulær (våd) aldersrelateret maculadegeneration (AMD), synsnedsættelse grundet diabetisk maculaøden (DME) og synsnedsættelse grundet maculaødem som følge af retinal veneokklusion 
(RVO) (grenveneokklusion eller centralveneokklusion). Dosering*: Lucentis skal indgives af en øjenlæge med erfaring i intravitreale injektioner. Den anbefalede dosis er 0,5 mg (0,05 ml). Behandlingen gives en gang om måneden og fortsættes, indtil maksimal 
synsstyrke er opnået, dvs. når patientens synsstyrke er stabil ved tre på hinanden følgende månedlige undersøgelser. Derefter månedlig monitorering. Behandling genoptages når monitoreringen viser tab af synsstyrke. Månedlige injektioner skal da gives, indtil 
der igen er stabil synsstyrke ved tre på hinanden følgende månedlige undersøgelser. Intervallet mellem to doser bør ikke være mindre end 1 måned. Hvis der ved behandling af synsnedsættelse grundet DME eller RVO ikke ses nogen bedring i synsstyrken i 
løbet af de tre første injektioner, kan fortsat behandling ikke anbefales. Der er nogen erfaring med Lucentis administration sammen med laserbehandling. Når det gives samme dag, bør Lucentis gives mindst 30 minutter efter laserbehandlingen. Lucentis kan 
anvendes til patienter, der tidligere er blevet behandlet med laser. Overdosering: Tilfælde af overdosis givet ved uheld er blevet indberettet fra de kliniske studier i våd AMD og fra postmarketing data. De hændelser, som var mest forbundet med disse tilfælde 
var stigning i det intraokulære tryk, forbigående synstab, nedsat synsstyrke, cornea ødem, smerte i cornea og øjensmerter. Hvis en overdosis forekommer, skal det intraokulære tryk monitoreres og behandles, i fald den behandlende læge skønner det nødvendigt. 
Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Patienter med aktive eller mistænkte okulære eller periokulære infektioner. Patienter med aktiv svær intraokulær inflammation. Bivirkninger*: Meget 
almindelige (>10 %): Intraokulær inflammation, vitrit, corpus vitreum-løsning, nethindeblødning, synsforstyrelse, øjensmerter, mouches volantes, konjunktival blødning, øjenirritation, fornemmelse af fremmedlegeme i øjnene, øget tåreflod, blefarit, tørt øje, 
okulær hyperæmi, øjenkløe, forhøjet intraokulært tryk, næsesvælgrumskatar, hovedpine, ledsmerter.  Almindelige (1-10 %): Nethindedegeneration, nethindesygdom, nethindeløsning, retinarift, løsning af retinal pigmentepitel, retinal pigmentepitelrift, nedsat 
syn, corpus vitreum blødning, corpus vitreum sygdom, uveit, irit, iridocyklit, katarakt, nukleær katarakt, opacifikation af bageste kapsel, punktformet keratit, hornhindeabrasion, lysvej i forreste kammer, sløret syn, blødninger ved injektionsstedet, øjenblødninger, 
konjunctivit, konjunctivitis allergi, udflåd, lysfornemmelser som flimren, fotofobi, okulært ubehag, øjenlågsødem, øjenlågsirritation, øjenlågssmerter, konjunktival hyperæmi. Urinvejsinfektion, anæmi, angst, hoste, kvalme, allergiske reaktioner (udslæt, urticaria, 
kløe, eksem). Ikke almindelige (0,1-1 %): Blindhed, endophthalmitis, hypopyon, hyphaema, keratopati, iris adhæsion, hornhindeaflejring, cornea ødem, striae corneae, smerter ved injektionsstedet, irritation ved injektionsstedet, abnorm følelse i øjet, 
øjenlågsirritation. Interaktioner*: Der er ikke foretaget formelle interaktionsundersøgelser. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen*: Intravitreale injektioner, herunder injektioner med Lucentis, er blevet sat i forbindelse med 
endoftalmit, intraokulær inflammation, rhegmatogen nethindeløsning, nethinderift og iatrogen traumatisk katarakt. Der skal altid anvendes korrekt aseptisk injektionsteknik ved indgivelse af Lucentis. Patienterne skal monitoreres i ugen efter injektionen for at 
muliggøre tidlig behandling, hvis der skulle forekomme en infektion. Der er set stigning i det intraokulære tryk inden for 60 minutter efter injektion af Lucentis. Både intraokulært tryk og perfusionen af synsnervepapillen skal monitoreres og behandles på behørig 
vis. Der er en potentiel risiko for arterielle tromboliske hændelser efter intravitreal anvendelse af VEGF (vaskulær endotelial vækstfaktor)-hæmmere. For patienter med kendt risiko for apopleksi eller transistorisk cerebral iskæmi skal det derfor overvejes nøje, om 
behandling med Lucentis er hensigstmæssig, og om den mulige gavnlige effekt opvejer den potentielle risiko. Der er begrænset erfaring ved behandling af patienter med tidligere tilfælde af RVO og patienter med iskæmisk BRVO og CRVO. Behandling kan ikke 
anbefales hos patienter med RVO, som viser tegn på irreversibel iskæmisk synstab. Som ved alle terapeutiske proteiner er der risiko for immunogenicitet ved brug af Lucentis. Da der muligvis er øget systemisk eksponering hos patienter med DME, kan en øget 
risiko for overfølsomhedsreaktioner hos disse patienter ikke udelukkes. Lucentis bør ikke administreres samtidig med andre anti-VEGF hæmmere (systemisk eller okulært). Risikofaktorer forbundet med udvikling af en rift i pigmentepitelcellelaget i retina efter 
anti-VEGF-behandling for våd AMD inkluderer en stor/eller høj løsning af det retinale pigmentepitel. Ved opstart af Lucentis-behandling bør der udvises forsigtighed hos patienter med risikofaktorer for rifter i pigmentepitelcellelaget i retina. Behandlingen bør 
afbrydes hos individer med rhegmatogen nethindeløsning eller makulært hul i stadium 3 eller 4. Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner: Lucentisbehandlings-proceduren kan fremkalde midlertidige synsforstyrrelser, som kan 
påvirke evnen til at føre bil eller betjene maskiner. Patienter, som får disse symptomer, må ikke føre bil eller betjene maskiner, før disse midlertidige synsforstyrrelser aftager. Graviditet og amning*: Der er ingen data fra anvendelse af ranibizumab til gravide 
kvinder. Studier på cynomolgusaber indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår graviditet eller embryonal/føtal udvikling. Den systemiske eksponering for ranibizumab er meget lille efter okulær indgivelse, men på grund at dets 
virkningsmekanisme skal ranibizumab betragtes som potentielt teratogent og embryo-/føtotoksisk. Ranibizumab må derfor ikke anvendes under graviditet, medmindre den forventede fordel ved behandlingen opvejer den potentielle risiko for fosteret. Kvinder, der 
ønsker at blive gravide, og som er blevet behandlet med ranibizumab, anbefales at vente i mindst 3 måneder efter den sidste behandling, før barnet undfanges. Det er ukendt, om Lucentis udskilles i human mælk. Amning frarådes under behandling med Lucentis. 
Udleveringsgruppe: BEGR. Priser (AUP + eksp. gebyr) og pakninger pr. 6. februar 2012.: 10 mg/ml, injektionsvæske, opløsning: Vnr. 137641, 1 htgl.: Apotekets indkøbspris kr. 7.557,24. Apotekets udsalgspris kr. 9.872,45. Dagsaktuel pris 
kan findes på www.medicinpriser.dk.De afsnit, som er markeret med *, er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det produktresumé, som Lægemiddelstyrelsen/EMA har godkendt. Baseret på produktresumé dateret: 2. september 2011.  
For yderligere information kan hele produktresuméet vederlagsfrit rekvireres hos Novartis Healthcare A/S.         
Referencer: 1) godkendt produkt resumé for Lucentis
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 T
o flyrejser fra København be-
finder jeg mig i Evenes luft-
havn i gang med at sætte min 
foldekajak sammen til stor op-
mærksomhed fra de lokale. En 

af spanterne er knækket – typisk SAS, 
som oven i købet benægter enhver 
skyld. Reparation må klares med 'gaf-
fa'. Efter samling bliver kajakken fyldt 
med bagagen, og på den medbragte 
minitrailer trukket de seks km ned til 
vandet. De knudrede gnejsfjelde tro-
ner majestætisk i baggrunden over den 
spejlblanke Narvikfjord med hammer-
skaftet fra Hamsums ø langt ude mod 
vest. Det virker så fredfyldt, at man 
ikke skulle tro, at her blev udkæmpet 
et blodigt søslag for en menneskealder 
siden, men kirkegården taler i klart 
sprog herom. 

Kajakken glider, takket være min 
grønlandske pagaj, lydløst ud over 
fjorden. Lofotvæggen i nord minder 
i solnedgangen fuldstændig om 
Spitsbergen med sin karakteristiske 
profil, og mod sydøst i dagens sidste 
lys ses nationalfjeldet Stetind (til 
venstre) og Skarberget (til højre), 
hvortil E6 trafikanter stadig må sejle 
over Tyssefjorden – Norges sidste 
utæmmede fjord, der deler landet 
næsten helt ind til svenske-grænsen.

I foldekajak gennem 
Lofoten til Stonglandet

Af Peter Koch Jensen

Det er en underlig fornemmelse 
næste morgen at sejle i så spinkelt et 
fartøj med 800 m vand under kølen 
uden at vide, hvad der gemmer sig i 
dybet. En flok spækhuggere på vej 
ind i fjorden efter sildestimerne? Her 
i slutningen af august er det nu nok 
for tidligt på året! Til gengæld ser 
jeg i Dyreberget ved Leiknes virkelig 
spækhuggeren, som da den for 8000 

år siden i fuld størrelse blev mejslet, 
formentlig med en rensdyrtak, der 
modificerede klippens overflade-
struktur og efterlod silhuetten stadig 
lyslevende til i dag.

Færden videre mod nord over 
Vestfjorden og videre mellem Hinøya 
og fastlandet går gennem det smalle 
og snoede Tjeldsund med et utal af 
gode naturlige lejrpladser på små 
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ubeboede frodige øer. Udsigten fra 
Store Rogla mod Lille Rogla med 
Senja fjeldene bagved og Rolla fær-
gen foran Grytøy er formidabel. Efter 
at have plukket aftensmåltidet: En 
saftig kæmpe Birkerørhat sammen-
kogt med norsk labskaus over ild på 
drivtømmer – godnat og sov godt!

Godt jeg ikke sov i hængekøje den 
nat, for næste morgen øste det ned 
og vedblev det meste af dagen med 

forringet udsigt, og alt campingud-
styret vådt – hvem der bare havde 
haft en lavu (telt). Regnen animerede 
ikke til at gå i land og bese Tronde-
nes, der rummer Norges ældste sten-
kirke nord for Nidaros. Færden gik 
videre nordover til Grytøy, der gav 
nattely og tørremulighed for udstyret 
næste morgen.

Videre padling til Sandsøy, hvor 
jeg kontakter min svoger på Stong-

landet og får forbud mod alene at 
padle over fjorden til Senja på grund 
af dårlig vejrudsigt. Hvad nu? I stedet 
sejler jeg til Bjarkøy, hvorfra mæg-
tige Tore Hund, Knud den Helliges 
banemand stammede. Man forstår 
hvorfor, når man ser de frodige agre 
til fåregræsning, den udstrakte skær-
gård til fiskeri og fuglefjeldene til 
indsamling af æg. Jeg har aldrig set 
så mange havørne i luften på en gang 
som på Helløya, men det er mest om 
foråret, denne opvisning udfolder 
sig, når der er æg og unger i rederne. 
På grund af vejrudsigten må kajak-
ken desværre adskilles, og færden 
over fjorden foregår med katamaran-
færgen MF Vågs fjord til Skrolsvik. 
Her må den samles igen til udelt 
opmærksomhed for bygdens børn 
uden for Kveitemuseet, der desværre 
er lukket på denne årstid. Jeg ville 
ellers gerne have genset udstillingen 
om sammenbruddet af fiskeriet efter 
opfindelsen af snurrevodet og det 
efterfølgende rovfiskeri af den hellige 
flynder i slutningen af 30-erne. Vi-
dere langs kysten lander jeg sent om 
aftenen på Stonglandet lidt syd for 
Hoffsøy, der huser et bygdemuseum 
samt 5000 år gamle stenalderboplad-
ser, som vidner om aktivitet i sen-
istiden. Der er ingen aktivitet denne 
aften, men til gengæld er udsigten 
over fjeldene mellem Rødsand og 
Skrolsvik helt fantastisk.

Næste morgen tiltager en laber 
kuling ned fra nordøst, så jeg må 
opgive at besøge Tranøy, der huser 
Nordnorges ældste trækirke fra 1546 
samt spor fra Pomor-handelen og 
fra vikingetiden, hvorfra man har 
fundet rester af et naust (bådhus) 
til et langskib, så man har kunnet 
kontrollere trafikken i det strategisk 
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smalle sund mellem Senja og fastlan-
det. Herfra havde jeg ellers håbet at 
kunne vandre op i nationalparken, 
Ånderdalen, som rummer ypperlige 
fiskevand og Norges mest særpræ-
gede kystfyrreskov i nordkanten af 
sit udbredningsområde, men dette 
besøg måtte opgives. I stedet blev det 
fyrreskoven på spidsen af Svartneset 
med sine bonsaitræer fra 1600-tal-

let før landgang på Stavlandet med 
velkomstkomite bestående af røjskat 
og fiskeørn. Deltagelse i bryllup på 
Stonglandets ungdomshus – sikke en 
fest! En af gæsterne satte mig af på 
Finsnes Kaj i nattemørkets fire kolde 
timer, før Hurtigruten lagde til og 
sejlede til Harstad, hvorfra flybussen 
gik til Evenes, og derfra gik turen 
tilbage til Danmark med fly.
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Udover at padle de 100 sømil trak 
jeg i en bådsmandsstol kajakken 
på sin trailer ad landevejen samt 
på RoRofærgen, og desuden sam-
menpakket i bus, privatbil, taxa, tog, 
katamaranfærge, luksusliner og fire 
fly – kajakskelettet i håndtasken, 
betrækket i rygsækken, navigations- 
og sikkerhedsudstyr i dæktasken og 
campingudstyret med proviant på 
traileren med pagajen som trækstang 
– i alt 40 kilo.

”Kajakken er det mest ypperlige 
fartøj, der findes”, påstod Fritjof 
Nansen – jeg må ubetinget give ham 
ret !

Kajakudstyr:
•	Nautiraid	Greenlander	foldekajak	

+ sænkeror. Feathercraft delbar 
grønlansk pagaj

•	Todelt	reserve	europæisk	pagaj	
med tokammer-flyder. Slæbetov 
med drivanker/indkøbsnet. Hånd-
pumpe, svamp og trailer. Plastik-
vandflasker 3 x 1.5 1iter.

Dæk/taske:
•	Mono-kikkert	x	8	med	kompas
•	Dykkerlygte	med	stroboskop	&	

titanium dykkerkniv. Posthorn 

(gave til brudeparret). Håndline 
0.8 mm med fiskeblink og fangst-
net. Google Earth A4 printede 
lokalkort i vandtæt mappe. Ter-
mokande, madkasse og 0.75 1 
vandflaske. Helly Hansen poncho 
og presenning.

Sejltøj.:
•	Svømmevest	50N	&	ICOM	VHF	
radio	&	Garmin	GPS

•	Kokatat	GoreTex	anorak	&	mobil-

telefon/kamera i vandtæt pose og 
spejlkompas, ditto bibs bukser og 
ditto hætte

•	LaCrosse	støvletter,	sejlhandsker	
og kasket

•	Cockpitbetræk.

Vandtætte stuve-sække:
•	Fjeldræv-bukser	og	thinsulate	

jakke
•	Svedabsorberende	undertøj	x2.
•	Ragsok	og	inder-sokker	x2	og	

vandrestøvler.
•	Ekspeditions-hængekøje	med	

Thermarest selvopblæseligt lig-
geunderlag Ajungilak sovepose til 
0	grader	og	Polar	CF200	thinsulate	
inderdragt	Reserve	Dolite	1,2	kg	
telt og miniværktøj og lappegrej 
samt	gaffatape.	Optimus	10	Ranger	
primus med petroleum og to ko-
gekar og ske. Proviant: tørret kød, 
tomat, kiks, frugt, palmeolie, mel, 
müsli, ris, salt, peber, rørsukker, 
mælkepulver, kaffe, the og choko-
lade. 



oftalm
olog 18

M
arts 2012

 De nye kørekortregler vedrø-
rende synskrav, som gælder 
fra 1. februar 2012 fremgår af 

tabellen. 
I forhold til tidligere er følgende 
ændret:

Synsstyrke
Til privat kørekort var der tidligere 
krav om en synsstyrke på 0,6 på 
bedste øje, hvis synsstyrken på 
dårligste øje var <6/60. Dette er nu 
bortfaldet.

Til erhvervskørekort er kravet til 
dårligste øje nu ændret fra 0,5 til 0,1.

Synsfeltet
Til privat kørekort er det nu specifi-
ceret, at der vandret af de 120 grader 

Nye kørekortregler

Carsten Edmund 1 af 2 09-02-2012 

Nye kørekortsregler 
 

De nye kørekorteregler vedrørende synskrav som gælder fra 1/2-2012 fremgår af tabellen: 
 

 
 
I forhold til tidligere er følgende ændret: 
 
Synsstyrke 
Til privat kørekort var der tidligere krav om en synsstyrke på 0,6 på bedste øje, hvis 
synsstyrken på dårligste øje var <6/60. Dette er nu bortfaldet. 
 
Til erhvervs kørekort er kravet til dårligste øje nu ændret fra 0,5 til 0,1. 
 
Synsfeltet 
Til privat kørekort er det nu specificeret, at der vandret af de 120 grader skal være mindst 
50 grader til hver side. Det er nu endvidere specificeret at der skal være mindst 20 grader 
op og ned. De centrale 20 grader skal være uden udfald, hvilket i praksis udelukker 
enøjede med mindre den blinde plet ikke opfattes som et udfald. 
Til erhvervs kørekort tillades nu indskrænkning til vandret 160 grader med mindst 70 
grader til hver side og lodret med mindst 30 grader op og ned. De centrale 30 grader skal 
være uden udfald. 

skal være mindst 50 grader til hver 
side. Det er nu endvidere specifice-
ret, at der skal være mindst 20 gra-
der op og ned. De centrale 20 grader 
skal være uden udfald, hvilket i 
praksis udelukker enøjede, medmin-
dre den blinde plet ikke opfattes som 
et udfald.

Til erhvervskørekort tillades 
nu indskrænkning til vandret 160 
grader med mindst 70 grader til hver 
side og lodret med mindst 30 grader 
op og ned. De centrale 30 grader 
skal være uden udfald.

 
Kontrast og blænding
Da der ikke findes almindeligt ac-
cepterede målemetoder eller græn-
seværdier for normale, vil disse 

krav i praksis næppe få den store 
betydning. 

Hvis en borger ved undersøgelse 
hos øjenlægen ikke opfylder kravene 
til kørekort, skal det anføres i jour-
nalen, at patienten er gjort opmærk-
som på dette. Hvis øjenlægen ikke 
mener, at borgeren vil efterkomme 
forbuddet, skal det meddeles em-
bedslægen. 

I tvivltilfælde skal sagen sendes 
til embedslægen, som enten selv 
eller i Sundhedsstyrelsen får sagen 
vurderet.

Øjenforeningen har udsendt en 
opdateret brochure om Trafiksyn, 
som kan rekvireres via hjemmesiden 
vos.dk eller telefonisk på 
33 69 11 06. 

Af Carsten Edmund
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 A
nophtalmic Socket Syn-
drome is due to the loss of 
tissue in the orbit following 
anophtalmus. This makes it 
difficult, if not impossible, 

to fit a prosthesis. Limited succes Ano-
phtalmic Socket Syndrome is due to 
the loss of tissue in the orbit following 
anophtalmus. 

This makes it difficult, if not im-
possible, to fit a prosthesis. Limited 
success has been achieved through 

Dermis-fat-transplantation by 
Anophtalmic Socket Syndrome 

Af Vibeke Vagle, MD 
privatpraktiserende øyelege 
i Sandnes, Norge
 

Patient nr. 1

Pre. op 5 years post. op

the implant of alloplastic materials 
into the orbit. However, using au-
tologous materials often gives better 
results because of decreased risk of 
exposure and infection

Here we describe a way of dermis-
fat grafting, not only using gluteal 
fat, but additional wrap dermis 
around the fat. 

The surgical technique for autolo-
gous dermis-fat transplantation is 
illustrated in a picture series. This 

procedure can be done as a primary 
or secondary orbital implantation. It 
involves harvesting fat with attached 
dermis from the patient`s gluteal 
area. Before inserting the fat into the 
orbital socket, dermis is wrapped 
around the fat. This method has 
been used alone or combined with 
an alloplastic transplant. 

The first patient was 35 year old. 
At age 12 he was hit by a rocket that 
perforated his left eye. 

 

Conjunctiva grows spontaneously over the dermis fat. By lack of mucous membrane, as on this Patient, 
conjunctiva can be left open on purpose

 



The second patient was 62 years old. She had an accident that perforated her 
left eye at age 6. Patients with eye-injuries often suffer from additional eye-lid 
damage, in this case ptosis. A levator-resection was therefore performed in a 
later procedure.

 

The third patient was 60 year old, 
and a particularly challenging case. 
Her left eye had been removed 10 
years ago due to malignant iris-mela-
noma, and her socket was completely 
contracted after post- surgery radia-
tion. On this patient, various types 
of prior surgery had been attempted, 
such as abdominal fat transplant and 
injections, oral mucousa transplant, 

Patient nr. 2

Pre. op 4 years post. op

Patient nr. 3

Pre. op 5 years post. op

The final results, after 5 year 
follow-up of the first patient, and 
4 year follow-up of the second and 
third, were excellent. 

One reason why this method has 
good results is the way the fat is 
prepared and covered with dermis at 
all sides before inserting it into the 
orbit. The dermis-wall protects the 
fat from macrophages and delays the 
break-down process. 

Conclusion: Dermis-fat graft-

ing using gluteal fat covered with 
dermis, can be used for treatment of 
anophtalmic socket syndrome, and is 
associated with good functional and 
cosmetic results, especially when 
correcting difficult and contracted 
sockets. In such cases, the dermis-fat 
adds surface and volume needed for 
a successful result. With this method 
the transplanted fat can last for up 
to 20 years saving the patient from 
further operations. 

and temporal-advancement-flap, all 
of which had failed. Her eyelids were 
completely adherent to the orbital 
tissue and it was impossible to fit a 
prosthesis until she had a dermis-fat 
transplantation. She also needed 
additional eye-lid surgery, with tar-
soconjunctival transplant, and later a 
skin-transplant. 

 

Redaktionen har på grund af tidnød accepteret artiklen på engelsk.
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på et tidspunkt overvejet at 
anskaffe sig en. Smartphones 
har gjort deres indtog. Men 
bruger du din smartphone til 
andet end opkald, kalender 
og sms? Den kan være et godt 
fagligt hjælpemiddel, som 
man altid har ved hånden.

 A
ndroid, iPhone, windows-
smartphone. Ligegyldigt 
hvilken smartphone, man 
vælger, har de en ting til 
fælles: Udover at være en 

telefon og middelgodt digitalkamera 
er smartphones først og fremmest en 
computer i lommestørrelse med tråd-
løs adgang til internettet. 

Adgangen til nettet giver let til-
gang til sociale medier og nyheder, 
men smartphonens anvendelighed 
udnyttes bedst ved at benytte de små 
programmer, man kan downloade – 
de såkaldte apps. 

Apps
Apps hentes til smartphonen fra 
enten android market for android 
brugere, eller app-store for iPhone 
brugere. Princippet er det samme: 
Telefonen har en genvejstast direkte 
til markedet, hvor man kan erhverve 
sine apps. Man kan indtaste navnet 
på den pågældende app, hvis man 
kender det, i søgefeltet, ellers søger 
man på emne eller andre nøgleord. 
Når man har fundet den ønskede 
app, trykker man på knappen for 
installation, og telefonen klarer hent-
ning af filer og gør app’en klar til 
brug. Alternativt findes der til mange 
apps en QR-kode, en slags stregkode, 

Få mere ud af din

En begynderguide for oftalmologer

som leder dig direkte hen til app’en, 
ved at scanne koden med telefonens 
kamera. Her skal man huske, at QR-
koden er at opfatte som et link til 
nettet, og derfor er koder til iPhone 
og android ikke kompatible.

Gratis apps vs betalingsapps
Når du søger efter apps på markedet, 
vil prisen altid fremgå, inden du 
downloader produktet.

Mange apps findes i en gratis- og 
en betalingsversion. Betalingsver-
sionen har ofte flere funktioner end 
gratisversionen, men gratisversionen 
kan være en god måde at prøve pro-
duktet af på, inden man køber det. 

Hvilke apps skal jeg have?
Den enkeltes behov vil variere, men 
nedenfor er der en kort gennemgang 
af nogle apps, som undertegnede har 
fundet anvendelige i dagligdagen.

ICD-10
Korrekt registrering af diagnose-
koder er en prioritet, men kan være 
tidskrævende. En hurtig måde er at 
slå op på computeren via diagno-
sekoder.dk. Diagnosekoder.dk kan 
i dag overføres til telefonen ved at 
følge instrukserne på hjemmesiden. 
Denne proces er dog lidt beværlig, 

og det er lettere at hente en app med 
ICD-10 koderne via markedet. Et 
godt bud er Diseases Codes ICD-10 
fra Trofo systems.

Hent Diseases Codes ICD-10 
gratis.

Eye Handbook 
En sjov app, mest henvendt til yngre 
kolleger i specialet. Indeholder en 
bred vifte af brugbare data herunder 
et lille billedatlas, links til AAO og 

andre oftalmologiske sites, diverse 
tabeller og omregnere, links til film-
klip, der viser operationer, liste over 
medicin for bare at nævne nogle. 

Pub-med
Denne app giver dig direkte adgang 
til pubmed arkiverne. Der er søge-
felter for nøgleord, som man kender 
det fra web-versionen. Abstract vises 

 Få mere ud af din 
smartphone. 

 En begynderguide for 
oftalmologer. 

Rigtig mange har en, eller har på et 
tidspunkt overvejet at anskaffe sig en. 
Smartphones har gjort deres indtog. Men 
bruger du din smartphone til andet end 
opkald, kalender og sms? Den kan være et 
godt fagligt hjælpemiddel, som man altid 
har ved hånden. 
 
Android, iPhone, windowssmartphone. 
Ligegyldigt hvilken smartphone man vælger 
har de en ting til fælles: Udover at være en 
telefon og middelgodt digitalkamera er 
smartphones først og fremmest en computer i 
lommestørrelse med trådløs adgang til 
internettet.  
Adgangen til nettet giver let tilgang til sociale 
medier og nyheder, men smartphonens 
anvendelighed udnyttes bedst, ved at benytte 
de små programmer man kan downloade, de 
såkaldte apps.  
 
Apps 
Apps hentes til smartphonen fra enten android 
market for android brugere, eller app-store for 
iPhone brugere. Princippet er det samme: 
Telefonen har en genvejstast direkte til 
markedet hvor man kan erhverve sine apps. 
Man kan indtaste navnet på den pågældende 
app hvis man kender det i søgefeltet, ellers 
søger man på emne eller andre nøgleord. Når 
man har fundet den ønskede app trykker man 
på knappen for installation og telefonen klarer 
hentning af filer og gør app’en klar til brug. 
Alternativt findes der til mange apps en QR-
kode, en slags stregkode, som leder dig 
direkte hen til app’en, ved at scanne koden 
med telefonens kamera. Her skal man huske 
at QR-koden er at opfatte som et link til nettet 
og derfor er koder til iPhone og android ikke 
kompatible. 

 
Gratis apps vs betalingsapps 
Når du søger efter apps på markedet vil prisen 
altid fremgå inden du downloader produktet. 
Mange apps findes i en gratis og en 
betalingsversion. Betalingsversionen har ofte 
flere funktionaliteter end gratisversionen, men 
gratis versionen kan være en god måde at 
prøve produktet af på, inden man køber det.  
 
Hvilke apps skal jeg have? 
Den enkeltes behov vil variere, men nedenfor 
er der en kort gennemgang af nogle apps, som 
undertegnende har fundet anvendelige i 
dagligdagen. 
 
ICD-10. 
Korrekt registrering af diagnosekoder er en 
prioritet, men kan være tidskrævende. En 
hurtig måde er at slå op på computeren via 
diagnosekoder.dk. Diagnosekoder.dk kan i 
dag overføres til telefonen ved at følge 
instrukserne på hjemmesiden. Denne proces 
er dog lidt beværlig og det er lettere at hente 
en app med ICD-10 koderne via markedet. Et 
godt bud er Diseases Codes ICD-10 fra Trofo 
systems. 
 

 
Hent Diseases Codes ICD-10 gratis. 
 
Eye Handbook.  En sjov app, mest henvendt 
til yngre kolleger i specialet. Indeholder en 
bred vifte af brugbare data herunder et lille 
billedatlas, links til AAO og andre 
oftalmologiske sites, diverse tabeller og 
omregnere, links til filmklip der viser 

operationer, liste over medicin for bare at 
nævne 
nogle.

 
 
Pub-med. 
Denne app giver dig direkte adgang til 
pubmed arkiverne. Der er søgefelter for 
nøgleord som man kender det fra web 
versionen. Abstract vises på skærmen 
sammen med link til pubmed hjemmesiden 
med den fulde artikel. Du kan også få mailet 
abstract til dig. Pro versionen, som koster 
16,21 kr., har nogle ekstra muligheder for at 
lette søgningen, men umiddelbart er det ret let 
at anvende gratisversionen og det virker 
overflødigt at købe pro. 

 
 
Medicin.dk 
Medicin.dk har lanceret en version til iPhone 
af deres medicinoversigt og arbejder aktuelt 
på en android version også. Smartphone 
versionen indeholder de samme informationer 
som man finder på pro.medicin.dk og 
omfatter alle markedsførte medikamina i 

Danmark. App’en opdaterer sig selv hver 14. 
dag så priser og præparater altid er up-to-date. 
 

 
 
Wills eye manual. 
Den velkendte håndbog i smartphone format. 
Et godt værktøj for den uddannelsessøgende 
øjenlæge. Indeholder retningslinier for 
udredningsprogrammer, 
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Denne undersøgelse vil besvare nogle af disse spørgsmål. 
Der er undersøgt 237 forskellige dyrearter i 4079 forsøg 
med tæller under rolige forhold eventuelt med kikkert el-

ler forstørrelsesglas. I naturen eller i zoologiske haver.

Resultat
Blinkefrekvensen varierer meget fra dyreart til dyreart. Fra et 
blink hvert 8. minut til godt 40/ min.

Fisk blinker ikke, fordi øjet altid er neddykket. Cornea’s 
tårefilm (preocularfilmen) til beskyttelse og optimale optiske 
overflader er erstattet af havet. Insekter har facetøjne, snegle 
øjne på stilke, der invagineres, de blinker derfor ikke.

Padder (amphibier) 
Haletudser har øjenlåg, men blinker yderst sjældent. Når de 
kryber i land, er blinkefrekvensen hvert fjerde minut. Den 
tilsvarende brune frø, butsnudet frø og andre arter blinker en 
gang pr. minut. Dansk skrubtudse og den grønne frø endnu 
hyppigere.

Den danske salamander blinker sjældnest af de undersøgte 
voksne padder. En oversigt kan ses i tabel 1. 

Krybdyr (reptiler), (tabel 1) har ligesom padder en lav blin-
kefrekvens. Kamæleonen blinker kun o.1/min, hvilket måske 
skyldes de specielle øjenlåg, der smyger sig ind til en lille 
central åbning. Krokodillen blinker sjældent (o.5/min), mens 

Blinkefrekvens
hos forskellige dyrearter

Mogens Norn & Annette Flagstad
Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme 
Det Biovidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet 

Hvorfor blinker nogle dyrearter slet ikke? Insekter 
med facet- øjne og fisk? Blinker de højere dyrearter 

hyppigere end de laverestående? 
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landdyr som leguan blinker omkring 
1/min. Det er bemærkelsesværdigt, 
at andre padder slet ikke blinker 
(dag- og bladgekko). Det skyldes, at 
øjet altid er dækket af et gennemsig-
tigt nedre øjenlåg (som hos slangen). 
Landskildpadder blinker hyppigere 
(4/min), marine sjældnere. Firben 6/
min.

 
Pattedyr (mammalia)
I tabel 1 er opført BF for nogle af de 
dyr, der nævnes i teksten. 

Gnavere har tilbøjelighed til lidt 
større blinkefrekvens end de forrige 
nævnte dyr. Det gælder for vild-
egern, husmus, flodsvin, sumpbæver 
og mus. Den hvide Albinomus 
blinker hyppigere end brun husmus. 
Kaninen blinker lidt hyppigere end 
gnaverne.

Rovdyr (carnivores) blinker oftere 
end gnavere. Isbjørn blinker hyppi-
gere end brun bjørn.

Kattefamilien blinker 5-12 gange 
pr. min. Huskatten hyppigst.

Hunde blinker gennemsnitlig 25/
min. Slædehunde i Grønland blinker 
som vore tamhunde, de sortbrune 
slædehunde, dog lidt sjældnere end 
de hvide.

Lav BF ses hos ræv, ulv og sæl. 
Hovdyr (ungulates) har stor 

spredning (0,5-40/min). Giraf og 
okapi sjældnest, hjorte, antiloper, 
lam og kamel ret sjældent.

Uparret tåede pattedyr: Hesten 
blinker hyppigst. Tapir og næsehorn 
sjældnere.

De skedehornede dyr indtager en 
mellemstilling blandt hovdyrene. 
Den tamme ko blinker hyppigt (23 
gange pr. minut), yakokse og får 
middel (10-11/min), ged og moskus-
okse sjældent (7-8/min). 

Svinegruppen blinker hyppigt, 
vildsvin og hjortesvin hyppigst (30-
40/min); tamsvin og flodhest lidt 
sjældnere.

 Aber (primater) blinker hyppigt. 

De små halvaber (silkeabe, løveabe) 
og gibbon dog kun omkring to gange 
pr. minut. Marekat, gorilla og homo 
sapiens omkring 12/min.

Fugle (aves)
I tabel 1 er medtaget BF for fugle fra 
de enkelte grupper.

Variationen i BF er meget stor 
(o,4-40/ min.), gennemsnitsværdi på 
højde med rovdyr, hovdyr og aber. 

Lavest frekvens findes hos må-
ger (1/min), skarv, and. Den hvide 
tamand har den højeste BF blandt 
andefugle.

Sangfuglene varierer stærkt inden 
for de forskellige arter. Stær og kana-
riefugl lavest, finker hyppigst.

Storkefugle: Hejrer blinker sjæl-
dent, storke hyppigst.

Ugler; Laplandsuglen ret sjældent, 
hornugle hyppigere, sneuglen hyp-
pigst (6/min.). 

Pingvin blinker omkring 12/ min, 
sjældnere når den er neddykket.

Blandt de hyppigste blinkere er 
rovfugle, duer, høns, kolibri og ravn 
(30-40/min.). 

Diskussion
Ved sjældent forekommende dyrear-
ter er flere forsøg gennemført på kun 
få individer, hvilket gør den statisti-
ske opgørelse usikker. Jeg har så vidt 
muligt ekskluderet dårlige forsøgsbe-
tingelser (stress, fødeindtagelse, fjer- 
pleje, flueplage, bedækning, fødsel).

Blinkefrekvens hos dyr er spar-
somt beskrevet i Litteraturen. I 
middelalderen mente man, at løven 
sover i sin hule med åbne øjne (Der 
Physiologus ca. 200 f. Kr.). I Adlers 
lærebog fra 1965 angives et blink pr. 
min., mens fundet her er omkring 9/
min. på vågen løve.

I Duke- Elders fyldige lærebog 
1942 hævdes, at katten blinker lang-
somt, hovdyr hurtigt og aber endnu 
hyppigere.

Niels Ehlers undersøgte mindst ti 
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dyrearter i zoologiske haver og konkluderede, at de fleste 
pattedyr inklusive løven blinker mere eller mindre som 
mennesket.

Gelatt fandt lidt lavere værdier for kat og hund end 
nærværende undersøgelse. Nakajima samme værdi for 
hund som her. 

Fugle synes kun sparsomt systematisk undersøgt (Kir-
sten 1983).

 
Konklusion
BF tiltager gennem dyrearterne fra de primitive padder 
over gnavere til øvrige pattedyr og fugle. Blandt aber 
blinker ligeledes primitive sjældnere end højtudviklede. 
Homo sapiens blinker som gorilla og chimpanse. Dyr 
med maritim tilknytning blinker sjældnere. Måske 
blinker pigmenterede dyr sjældnere end tilsvarende 
hvide (mus, gås, ugle, slædehund). Måske blinker vilde 
dyr sjældnere end tilsvarende tamme dyr (ulv/tamhund, 
leopard/tamkat, moskusokse/ får og ko). Svinet er dog en 
undtagelse.

Der er ikke fundet nogen simpel relation mellem BF 
og dyrets størrelse, øjenstørrelse eller øjenspaltebredde.

Hos mennesket er blinkefrekvensen afhængig af øjets 
tørhed (Prause & Norn). Man blinker oftere ved dårlig 
tårekvalitet. Den store BF variation blandt dyrearter er 
fortsat en gåde. Den må afhænge af præ corneal filmens 
fysiske og kemiske egenskaber. Flodhesten mangler fedt-
lag i cornea (Norn 2007). Yderligere undersøgelser hos 
dyr kunne omfatte tåreproduktion (Schirmers test, vi-
talfarvning med Rose Bengal, lissamingrønt, alcianblue, 
sudan III og fluorescein, der afslører celledegeneration, 
slim, fedt og celledefekt. Man kunne anvende Rolando’s 
tårekrystallisation ved indtørring på objektglas for at 
bedømme tårekvaliteten, Break up time (BUT). Slimflow, 
Schweitzers cornea mønster efter fluorescein og gnidning 
på øjenlågene, der afslører elasticitetsforskelle, stix-test 
for leucocyt esterase og nitrit, histologi af øjenlågskan-
ternes kirtler, studium af Marx ś linie på øjenlågskanten 
og måling af enkeltkomponenter i tårerne (Norn 1983-
2007).

Man kan tænke sig, at nogle dyr med lav blinkefre-
kvens indeholdt stoffer i tårerne med gunstig virkning på 
tørt øje. En særlig sammensætning af præocular filmens 
superficielle fedtlag, den mellemliggende vandfase og/ el-
ler i slimfasen, der dækker epitelet. Veterinære studier er 
startet. Dyr med uforklarlig lav BF er særlig interessante. 
Det kan måske føre til effektiv lokalbehandling af tørt 
øje, også til mennesket. 

 

Padder: BF SEM  N

Haletudse  0,2 0,04  7

Voksen brun frø, butsnudet frø  0,9 0,09 116

Skrubtudse  1,6 0,21 100

Salamander, dansk 0,4 0,13  17

Krybdyr:

Kamæleon  0,1 0,03  10

Krokodille  0,5 0,11  32

Leguan 0,6 0,20  23

Landskildpadde  4,1 0,78  80

Firben  6,5 0,74  64

Pattedyr:

Husmus, brun 0,7 0,09  19

Albino – mus  1,9 0,31  14

Kanin 2,5 0,39  53

Isbjørn 19,2 1,84  35

Brun bjørn 12,2 1,88  16

Huskat 11,9 1,00  86

Hund, familiehund 24,6 1,88  76

Giraf  0,6 0,05  70

Okapi  1,0 0,26  25

Hest 37,8 1.84  86

Vildsvin 36,6 1,56  20

Tamsvin 29,3 1,66  43

Chimpanse  8,7 0,56  43

Gorilla  9,0 1,00  50

Homo sapiens 11,6 0,55 
119

Fugle:

Hættemåge 0,9 0,21  12

Stær 2,2 0,59  16

Fiskehejre  2,4 0,38  32

Stork, hvid 11,2 2,45  25

Marabustork 26,3 1,10  42 

Laplandsugle  1,7 0,30  10

Sneugle  6,5 0,78  25

Pingvin 11.8 1,46  32

Ravn 36,6 3,98  22

BF =Blinkefrekvens
SEM= Standard error of mean
N= Antal undersøgelser 

Tabel 1. Blinkefrekvens (BF) hos forskellige dyrearter
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