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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”)

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.

Af Hadi Kjærbo
Overlæge
Øjenklinikken
Frederiksberg Hospital

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

A

nvendelse af femtosekundlaser 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 kirurgi, 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-kataraktoperationer blev foretaget 2009 af Dr. Zoltan

Nagy i Budapest. Herefter begyndte
Dr. Stephen Slade i 2010 i Houston,
Texas.
Fra at være en helt ukendt teknologi stod pludselig fire firmaer
klar med hver deres katarakt-femtosekundlaser 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 refraktive laserpatienter (der dog er yngre
og antageligt derfor har mindre
okulær co-morbiditet). En af hovedårsagerne til dette er formentlig den
manglende forudsigelighed af “Effective 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 komplikationer i forbindelse med kataraktkirurgi direkte eller indirekte relateret til håndtering af linse-kapslen
herunder kapselbrud, udrift, zonulabrist, glaslegemetab og deraf
associeret amotio retinae samt tab af
linsefragmenter.
Endelig er der ved konventionel
phakoemulsifikation et tab af corneale endothelceller (10-15% pr.
operation) som følge af den anvendte
ultralydsenergi.

Laseren udfører fire trin i kataraktoperationen
Femtosekundlaseren er designet til
at erstatte de mindst forudsigelige,
og mest risikable kirurgiske trin og
dermed øge kirurgens præcision. Laseren udfører fire trin i operationen:
- Corneal hoved- og sideincision
- Limbale corneale incisioner (til
korrektion af lavere grader af astigmatisme)
- Kapsulorhexis
- Linsefragmentering (i kvadranter
eller mindre stykker)
Potentielle fordele ved femtosekundlaser katarakt kirurgi:

Gennemsnitlig Phaco-tid og -power reduceres cirka 50%.

Manuel Kapsulorhexis

Femtosekundlaser Kapsulorhexis

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

gennnemsnitlig phaco-tid og -power
var reduceret til ca. 50%.
En realitet allerede idag
Femtosekundlaser kataraktkirurgi er
ikke et fremtidsscenarium, men udføres 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 teknikken, Dr. Stephen Slade, benytter
teknikken på 95% af sine kataraktpatienter 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-opdateringer, der har øget hastigheden
betydeligt.
Prisen for en femtosekundlaser
platform ligger i omegnen af 3-4 millioner kroner.


Kirurgens display under LenSx procedure.

- Mere præcis, forudsigelig og reproducerbar 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 patienterne
- Færre kapselrelaterede komplikationer
Hidtidige studier af teknikken har
vist at:
Kapsulorhexis størrelse, form
og reproducerbarhed var statistisk
signifikant forbedret i forhold til
manuel teknik.
Femtosekundlaser til linsefragmentering var sikker og effektiv, og
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Af Karen Skjødt

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.

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 måneders interval med hhv. nerve- og
muskeltransposition. Facialisfunktionen 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 patientgruppe, der er vanskelig at behandle selv
under de bedste forhold. Outcome
og komplikationer af en serie behandlet med dacryocystorhinostomi
blev rapporteret. Trods tyngden er
komplikationsfrekvensen lav, hvis
patienterne får optimal immunosuppressiv 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. Patienttilfredsheden 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 rutinemæssigt med få komplikationer. Man
konkluderer, at orbital dekompression 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 undersøgelse dækkende en tiårs periode.
Migration af implantatet er den hyppigste komplikation. Specielt børn
havde en høj komplikationsfrekvens
(40 %), især hvis musklerne sutureres til implantatet.
Et stort datamateriale af øjenamputerede patienter viste, at 51 %
havde fantom symptomer.
23 % af disse havde fantomsmerter.
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42 % havde visuelle hallucinationer. Visuelle hallucinationer kunne
være så generende, at synet på 2. øje
blev kompromitteret. Det understreges, at patienterne bør informeres
grundigt om dette før kirurgi.
James Langtry, MOHS kirurg fra
Newcastle, gennemgik store internationale undersøgelser af MOHSteknikken.
Mohs Micrografisk Kirurgi er
den mindst mutilerende (altså mest
vævsbesparende) metode til behandlingen af periokulære BCC og SCC,
samtidig med den har den laveste recidiv rate af alle kendte metoder. Det

kræver dog en erfaren MOHS-kirurg,
hvorfor teknikken kun findes sporadisk i Norden. Det drejer sig om in
situ fixation og derefter skål-formet
excision af alt suspekt væv, der herefter undersøges histologisk peroperativt 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 ressourcekrævende undersøgelse, der reserveres til dårligt differentierede eller
meget store tumores.
Dr. Langley inviterede specielt interesserede 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 ptoseoperationer på film med udveksling af
erfaringer og gode tips.
Herudover vistes resultater efter
dermis fat graft i anofthalmiske patienter. Dermis rulles omkring hele
graften og sutureres før implantation
i orbitahulen med et meget smukt
resultat.

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 optimal behandling er usikker.

På grundlag af histologiske data
lærte vi, at kun75 % af plexiforme
neurofibromer er relateret til Neurofibromatose 1.
Diskussionerne var livlige, ikke
kun i forbindelse med foredragene,
men også i pauserne. Interessen var
stor for at samtale med erfarne kolleger. 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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Af Peter Koch Jensen

I foldekajak gennem
Lofoten til Stonglandet

T

o flyrejser fra København befinder jeg mig i Evenes lufthavn i gang med at sætte min
foldekajak sammen til stor opmærksomhed fra de lokale. En
af spanterne er knækket – typisk SAS,
som oven i købet benægter enhver
skyld. Reparation må klares med 'gaffa'. Efter samling bliver kajakken fyldt
med bagagen, og på den medbragte
minitrailer trukket de seks km ned til
vandet. De knudrede gnejsfjelde troner majestætisk i baggrunden over den
spejlblanke Narvikfjord med hammerskaftet 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.

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 overfladestruktur 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 færgen foran Grytøy er formidabel. Efter
at have plukket aftensmåltidet: En
saftig kæmpe Birkerørhat sammenkogt 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 campingudstyret vådt – hvem der bare havde
haft en lavu (telt). Regnen animerede
ikke til at gå i land og bese Trondenes, der rummer Norges ældste stenkirke 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 mægtige Tore Hund, Knud den Helliges
banemand stammede. Man forstår
hvorfor, når man ser de frodige agre
til fåregræsning, den udstrakte skærgård 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 kajakken desværre adskilles, og færden
over fjorden foregår med katamaranfærgen 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. Videre langs kysten lander jeg sent om
aftenen på Stonglandet lidt syd for
Hoffsøy, der huser et bygdemuseum
samt 5000 år gamle stenalderbopladser, som vidner om aktivitet i senistiden. 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

smalle sund mellem Senja og fastlandet. Herfra havde jeg ellers håbet at
kunne vandre op i nationalparken,
Ånderdalen, som rummer ypperlige
fiskevand og Norges mest særprægede 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 sammenpakket i bus, privatbil, taxa, tog,
katamaranfærge, luksusliner og fire
fly – kajakskelettet i håndtasken,
betrækket i rygsækken, navigationsog 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. Håndpumpe, svamp og trailer. Plastikvandflasker 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 fangstnet. Google Earth A4 printede
lokalkort i vandtæt mappe. Termokande, 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 liggeunderlag 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 kogekar og ske. Proviant: tørret kød,
tomat, kiks, frugt, palmeolie, mel,
müsli, ris, salt, peber, rørsukker,
mælkepulver, kaffe, the og chokolade.


Nye kørekortsregler

De nye kørekorteregler vedrørende synskrav som gælder fra
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Af Carsten Edmund

I forhold til tidligere er følgende ændret:

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

Nye kørekortregler

Til erhvervs kørekort er kravet til dårligste øje nu ændret fra

D

e nye kørekortregler vedrørende 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 specificeret, at der vandret af de 120 grader

skal være
mindst 50 grader til hver
krav i praksis næppe få den store
Synsfeltet
side. Det
er
nu
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specificeTil privat kørekort er det betydning.
nu specificeret, at der vandret af de
ret, at der skal være mindst 20 graHvis en borger ved undersøgelse
50 grader til hver side. Det er
nu endvidere specificeret at de
der op og ned. De centrale 20 grader hos øjenlægen ikke opfylder kravene
opuden
og ned.
centrale
20tilgrader
uden
udfald, hvil
skal være
udfald,De
hvilket
i
kørekort,skal
skal være
det anføres
i jourenøjede
med
mindre
den
blinde
plet
ikke
opfattes
som et udf
praksis udelukker enøjede, medmin- nalen, at patienten er gjort opmærkerhvervs
indskrænkning
til vandret 1
dre denTil
blinde
plet ikkekørekort
opfattes somtillades
som pånu
dette.
Hvis øjenlægen ikke
et udfald.
mener,
at borgeren
grader til hver side og lodret
med
mindstvil
30efterkomme
grader op og ned
Til erhvervskørekort
tillades
forbuddet, skal det meddeles emvære uden udfald.
bedslægen.
nu indskrænkning til vandret 160
I tvivltilfælde skal sagen sendes
grader med mindst 70 grader til hver
side og lodret med mindst 30 grader til embedslægen, som enten selv
eller i Sundhedsstyrelsen får sagen
op og ned. De centrale 30 grader
vurderet.
skal være uden udfald.
Øjenforeningen har udsendt en
opdateret brochure om Trafiksyn,
Kontrast og blænding
som kan rekvireres via hjemmesiden
Da der ikke findes almindeligt acvos.dk eller telefonisk på
cepterede målemetoder eller græn33 69 11 06.
seværdier for normale, vil disse
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Af Vibeke Vagle, MD
privatpraktiserende øyelege
i Sandnes, Norge

Dermis-fat-transplantation by
Anophtalmic Socket Syndrome

A

nophtalmic Socket Syndrome 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 Anophtalmic Socket Syndrome is due to
the loss of tissue in the orbit following
anophtalmus.
This makes it difficult, if not impossible, to fit a prosthesis. Limited
success has been achieved through

the implant of alloplastic materials
into the orbit. However, using autologous materials often gives better
results because of decreased risk of
exposure and infection
Here we describe a way of dermisfat grafting, not only using gluteal
fat, but additional wrap dermis
around the fat.
The surgical technique for autologous 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.

Patient nr. 1

Pre. op

5 years post. op

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.

Patient nr. 2

Pre. op

4 years post. op

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-melanoma, and her socket was completely
contracted after post- surgery radiation. On this patient, various types
of prior surgery had been attempted,
such as abdominal fat transplant and
injections, oral mucousa transplant,

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 tarsoconjunctival transplant, and later a
skin-transplant.

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.


Redaktionen har på grund af tidnød accepteret artiklen på engelsk.
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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.
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som leder dig direkte hen til app’en,
ved at scanne koden med telefonens
kamera. Her skal man huske, at QRkoden er at opfatte som et link til
nettet, og derfor er koder til iPhone
og android ikke kompatible.

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.

Gratis apps vs betalingsapps
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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.
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Hent Diseases Codes ICD-10 gratis.
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Medicin.dk
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man har hentet, og skal hente hver side, man
ønsker adgang til,
separat.

/ Nikolaj Bjerrum
Hospital, Øjenafd

Af Nikolaj Bjerrum
Glostrup Hospital

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.

Wills eye manual
Den velkendte håndbog i smartphone format. Et godt værktøj for den
uddannelsessøgende øjenlæge. Indeholder retningslinier for udredningsprogrammer, differentialdiagnostiske
overvejelser og behandlingsregimer.
Eneste ulempe er prisen på 419,35
kr, som er temmelig meget for en
elektronisk bog – det samme som for
den trykte version.
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Read it later.
Hvis man forventer at ikke have adgang til
internettet i en periode, kan man hente de
websider, som man ønsker at læse, ned på sin
smartphone. Typisk vil det gøre sig gældende
for flyrejser eller andet hvor man ikke kan
anvende netadgangen. Apps som read it later
henter en kopi af en webside ned og lagrer
den på telefonen, så man kan åbne den uden
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Hvis man har adgang til American
Journal of Ophthalmology og Archives of Ophthalmology, giver denne

Apps til patienten.
Der findes en del apps målrettet til patienter
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Mogens Norn & Annette Flagstad
Institut for Mindre Husdyrs Sygdomme
Det Biovidenskabelige Fakultet,
Københavns Universitet

Blinkefrekvens

hos forskellige dyrearter
Hvorfor blinker nogle dyrearter slet ikke? Insekter
med facet- øjne og fisk? Blinker de højere dyrearter
hyppigere end de laverestående?

D

enne undersøgelse vil besvare nogle af disse spørgsmål.
Der er undersøgt 237 forskellige dyrearter i 4079 forsøg
med tæller under rolige forhold eventuelt med kikkert eller 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 blinkefrekvens. 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

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 gennemsigtigt 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 vildegern, 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 hyppigere 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 moskusokse sjældent (7-8/min).
Svinegruppen blinker hyppigt,
vildsvin og hjortesvin hyppigst (3040/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 måger (1/min), skarv, and. Den hvide
tamand har den højeste BF blandt
andefugle.
Sangfuglene varierer stærkt inden
for de forskellige arter. Stær og kanariefugl lavest, finker hyppigst.
Storkefugle: Hejrer blinker sjældent, storke hyppigst.
Ugler; Laplandsuglen ret sjældent,
hornugle hyppigere, sneuglen hyppigst (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 dyrearter er flere forsøg gennemført på kun
få individer, hvilket gør den statistiske opgørelse usikker. Jeg har så vidt
muligt ekskluderet dårlige forsøgsbetingelser (stress, fødeindtagelse, fjerpleje, flueplage, bedækning, fødsel).
Blinkefrekvens hos dyr er sparsomt 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 langsomt, hovdyr hurtigt og aber endnu
hyppigere.
Niels Ehlers undersøgte mindst ti
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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

0,7

0,09

19

Pattedyr:
Husmus, brun
Albino – mus

1,9

0,31

14

Kanin

2,5

0,39

53
35

Isbjørn

19,2

1,84

Brun bjørn

12,2

1,88

16

Huskat

11,9

1,00

86

Hund, familiehund

24,6

1,88

76

0,6

0,05

70

Giraf
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

11,6

0,55
119

Homo sapiens

Fugle:
Hættemåge

0,9

0,21

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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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 (Kirsten 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 fedtlag i cornea (Norn 2007). Yderligere undersøgelser hos
dyr kunne omfatte tåreproduktion (Schirmers test, vitalfarvning 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 øjenlågskanternes kirtler, studium af Marx´s linie på øjenlågskanten
og måling af enkeltkomponenter i tårerne (Norn 19832007).
Man kan tænke sig, at nogle dyr med lav blinkefrekvens indeholdt stoffer i tårerne med gunstig virkning på
tørt øje. En særlig sammensætning af præocular filmens
superficielle fedtlag, den mellemliggende vandfase og/ eller 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.
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