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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 dkr ekskl. moms.
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Forside: 
I parken på Louisiana kan man hænge sine ønsker 
på Yoko Onos Wish Tree – alle ønskerne samles 
sammen og vil siden blive sendt til Island, hvor de 
graves ned omkring den lysinstallation, Imagine 
Peace Tower, som hun i 2007 skabte til minde om 
John Lennon.
www.louisiana.dk

På tidiga sjuttiotalet kallade chefen in mig: “Så ser en massiv 
glaskroppsblödning ut. Om ett år är hon blind!” Det var en 
tjugoettårig diabetiker – och det tog mig mycket hårt. Att 

ändra ett så svårt öde var omöjligt innan vitrectomi och laserbe-
handling togs i bruk. 

Den förebyggande – och terapeutiska laserbehandlingen var 
därför en skänk från himmelen – även om den är destruktiv!  Ett 
“bondeoffer” känner alla shackspelare – man offrar något – men 
vinner mera; – vi asfalterar din gräsmatta för att rädda din rosen-
bädd. 

Stora scotomer är priset för bevarat centralt seende – det är inte 
gratis. Fråga alla våra diabetiker som nu blir av med körkortet. 
Men nu ser det ut till att vi kan bättre: Anti-VEGF är början.

Än så länge måste vi kombinera laser och antiVEGF – men 
kanske den dagen där en spruta löser problemet inte är så långt 
borta.

Som den gränslöse optimisten jag är, tillåter jag mig att hoppas: 
Måtte rosorna få lov att blomma i gröna omgivningar!

Vänligen J. Bergen

För den goda 
sakens skull….!
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Formål og metode
Vi har på Øjenafdelingen i Aarhus 
fundet frem til patienter, der i pe-
rioden januar 2010 til og med marts 
2013 har haft spontan cornea perfo-
ration, og undersøgt lokalsteroiders 
betydning for disse. Patienterne 
er fundet ved at bruge søgeordene 
”perforatio corneae” og ”oversyning 
af hornhinde med amnionhinde” i 
afdelingens e-journaler, og udelukke 
traumatiske perforationer. Informa-
tion om forudgående behandling er 
også indhentet fra de henvisende 
øjenafdelinger og praktiserende 
øjenlæger. 

Resultater
I den treårige periode blev der hen-
vist i alt 54 patienter med corneale 
perforationer på baggrund af infek-
tiøse eller non-infektiøse inflam-
matoriske tilstande. Journalgennem-
gangen viste, at 33 perforationer var 

Corneale perforationer 
i relation til lokal 
steroidbehandling

Maria Hovlykke 

Lokale steroider anvendes i behandlingen af et bredt spektrum af inflammatoriske øjensygdomme, 
hvor steroider har en veldokumenteret effekt. Men bruges præparaterne ved inflammatoriske 
tilstande i cornea med samtidig epiteldefekt, kan der opstå spontane perforationer.

Mikrobielle keratitter Antal patienter

   Bakterielle
   Herpetiske
   Acanthamoebe

4 (8*)
10 1)

  2 1)

Non-infektiøse inflammatoriske 
tilstande i cornea

   Sterile keratitter
   Lukkedefekt / abrasio
   Cicatriciel Pemphigus 
   + Stevens-Johnson Syndrom
   Graft-vs-Host (GVH)  
   Øvrige

4 
3

3 + 2
  2 2)

3

TOTAL 33

opstået efter en periode med intensiv 
lokal steroidbehandling, hvor der var 
epiteldefekt eller tydelig epitelderan-
gering. Fordelingen af disse i forhold 
til diagnose er vist i Tabel 1: 

Tabel 1: Antal patienter med corneale perforationer i relation til lokal steroid behandling 
fordelt på diagnose:  

1) 1 med bakteriel superinfektion, 2) 2 med bakteriel superinfektion
*) 8 inkl. 4 patienter med bakteriel superinfektion 

Jesper Hjortdal Anders Ivarsen

Gennemgang af flere årtiers litteratur
Steroiders rolle i behandling af 
keratit har på grund af deres hæm-
ning af corneas immunreaktion og 
/-forsvar været diskuteret i årtier (1,4). 

Øjenafdelingen, Aarhus Universitetshospital
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Argumenter for brug af steroider er, 
at risikoen for synsnedsættelse på 
grund af ardannelse nedsættes ved at 
dæmpe det inflammatoriske respons 
i cornea. 

Bakterielle keratitter
I år 2000 blev de seneste 50 års 
studier, der evaluerede steroiders 
behandlingseffekt ved bakterielle ke-
ratitter, gennemgået (1,2). Anvendelse 
af lokalt steroid før verificering af det 
mikrobielle agens eller før opstart 
af antibiotika medførte en markant 
øget risiko for ulcus. Risikoen for 
efterfølgende behandlingssvigt eller 
infektiøse komplikationer var også 
større. Steroid tillagt efter opstart af 
antibiotika havde ingen effekt på fx 
antal af bakterier, grad af inflam-
mation, heling, visus eller kompli-
kationsfrekvens (udfaldet varierede 
imellem de forskellige studier). To 
nylige randomiserede studier har 
også vist, at kombinationsterapi 
med steroid og antibiotika ikke har 
nogen gavnlig effekt i behandling af 
bakterielle ulcera; andelen af kom-
plikationer var ens for både inter-
ventions- og kontrolgruppe (3,4). Det 
største af de to studier viste desuden, 
at re-epitelialiseringen foregik meget 
langsommere i steroidgruppen. 

Fordi man ikke har påvist nogen 
betydende gevinst af supplerende 
corticosteroid til antibiotisk behand-
ling af bakterielle keratitter, anbe-
fales dette som udgangspunkt ikke. 
Undtaget er marginal keratit som 
følge af stafylokok-induceret inflam-
mation (5). 

 
Herpetiske keratitter
Corneas epitel understøtter vækst 
af Herpes Simplex Virus type 1 
(HSV-1) (6). Hos ubehandlede katte 
har man observeret epiteliale læsio-
ner ved primære HSV-infektioner, 
der udviklede sig stromalt med 
ulcerationer, ødem og dybe vasku-
larisationer ved injektion af steroid. 

Stromal involvering opstod kun, 
hvis værtens immunforsvar over 
for HSV var svækket. Omvendt har 
et stort randomiseret studie vist, at 
steroider til behandling af en eksi-
sterende stromal herpetisk keratit 
reducerer risikoen for persisterende 
eller progressiv stromal keratouveit 
samt sygdomsvarigheden betydeligt; 
der blev ikke observeret betydende 
bivirkninger af steroid (7). 

Det er velbeskrevet, at det in-
flammatoriske respons ved stromal 
keratit er lokaliseret til stromaet. 
Ved den dendritiske form repliceres 
HSV-genomet i epitelet (6), og det er 
veldokumenteret, at steroid fremmer 
denne virusreplikation. Derfor er 
lokal steroid indiceret ved stromal 
HSV-keratit, men kontraindiceret 
ved epiteliel HSV-keratit. 

Acanthamoebe keratitter (AK)
Acanthamoebers livscyklus består af 
trophozoit- og cyststadier. Da cyst-
stadiet sikrer overlevelsen i cornea, 
skal midler mod AK have en cystocid 
aktivitet. Det krav honoreres bedst af 
biguanider (8,9). 

Det er både vist, at behandling 
af acanthamoebecyster med steroid 
inducerer trophozoitvækst og -pro-
liferation, og at steroidbehandlede 
acanthamoeber har en øget cytopato-
logisk indvirkning på corneas epitel 
sammenlignet med ubehandlede (10). 
Da trophozoitter menes at ernæres af 
keratocytter og findes i epitelet ved 
AK (9), er lokal steroid kontraindice-
ret i behandlingen af AK i aktiv fase. 

Svampe keratitter 
Okulære svampeinfektioner forårsa-
ges oftest af gærsvampene candida 
albicans, cryptococcus neoformans 
og rhinosporidium eller skimmel-
svampe i fusarium- eller aspergil-
lusfamilien (5). Candidiasis opstår 
især ved nedsat immunforsvar, men 
ses også under antibiotisk behand-
ling af bakterielle infektioner, hvor 

candida endda kan opformeres (11). 
Man har påvist disse risikofaktorer 
for udvikling af keratomykoser: 
Candida ses især hos patienter med 
okulære overflade-sygdomme i lokal 
steroidbehandling eller hos tidligere 
corneatransplanterede, mens skim-
melsvampe oftest ses hos kontaktlin-
sebrugere og patienter med tidligere 
okulære traumer (12,13). 

Forsøg, hvor steroid er injiceret i 
kaniner med keratomykose, har vist 
et betydeligt øget inflammatorisk 
respons i cornea sammenlignet med 
ubehandlede kaniner (14). Det er også 
observeret, at værternes neutrofile 
celler ikke kan tilintetgøre svampe-
hyfer hos kaniner med lokalt stero-
idbehandlet keratomycose (15). Derfor 
er lokal steroid kontraindiceret ved 
keratomykoser (16). 

 
Regenerative processer i cornea 
forløber fasisk 
Ophelingen af en corneal epitelde-
fekt forløber fasisk (17): Først migrerer 
epitelceller over defekten, så gen-
oprettes tykkelsen ved celledeling. 
Cellerne forankres nu til basalmem-
branen og remodelleres til slut, så 
den normale struktur genetableres. 
Processen kræver foruden en intakt 
basalmembran og vitamin A, normal 
tårefilm samt intakt sensorisk in-
nervation. 

Stromale defekters opheling sker 
også fasisk (17): Først fjernes abnormt 
væv bl.a. af makrofager. Så lukkes 
defekten af kollagen og proteoglykan 
(PG). Det danner et ar, der remodel-
leres for at blive klarere. Arvævet 
opnår dog aldrig samme transparens 
eller styrke som normalt stromalt 
corneavæv.

Steroids anti-inflammatoriske aktivitet 
kan medføre perforation og steroid 
påvirker epitelet 
Groft forenklet hæmmer steroider 
følgende elementer i det inflammato-
riske respons: 1) karpermeabilitet 2) 
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granulocyt- og makrofagfunktion 3) 
produktion af fx PG og kollagen (18). 

Ved at nedsætte karpermeabi-
liteten nedsætter steroider også 
transporten til skadestedet af fx anti-
mikrobielle- og immunoprotektive 
faktorer (18). Ved at hæmme syntesen 
af PG og kollagen nedsætter steroider 
arvævets i forvejen nedsatte styrke, 
med risiko for udtynding og perfo-
ration. 

Lokale steroider har også en 
koncentrationsafhængig påvirkning 
af epitelcellernes morfologi. Konser-
veringsholdige midler hæmmer epi-
telets migration over defekter, uanset 
koncentration (19). 

Aktuelle behandlingsvejledninger 
for inflammatoriske tilstande på 
Øjenafdelingen i Aarhus
Øjenafdelingen i Aarhus har ud-
arbejdet kliniske retningslinjer for 
behandling af inflammatoriske 
tilstande i cornea, se Tabel 2. Fælles 
er, at der bør være epiteldække før 
eventuel steroid overvejes. 

Gives der steroid ved infektiøse 
tilstande, bør dette altid gøres under 
antibiotikadække. Behandlingen 
med antimikrobielle midler bør fort-
sætte to uger efter, at epitelet er helet; 
ved svampeinfektioner dog mindst 
to måneder og ved AK mindst seks 
måneder.

Hos kontaktlinsebrugere, sepone-

res kontaktlinserne under pågående 
behandling og cirka en måned frem 
efter ophelet epiteldefekt, da det 
kan tage 4-6 uger, før epitelets fulde 
styrke er genvundet (20).

Den primære behandling af 
mikrobielle keratitter er lokalt an-
vendte bredspektrede antibiotika, 
der fortsættes ved observeret klinisk 
fremgang. Man skifter således kun 
behandlingsregime i henhold til 
podningssvar, hvis et initialt klinisk 
respons udebliver. 

 
Anbefalinger
Diagnostiske overvejelser og prøve-
tagning
Korrekt behandling af inflammato-

Diagnose / ætiologi generisk præparat/præparatgruppe

Mikrobiel keratit
1)

2) Stafylokokker 
     - Marginal keratit
2) Streptokokker 
2) Pseudomonas 
2) Enterobakterier og Moraxella
2) Mycobakterier 

fluorquinolon & chloramfenicol
cefuroxim / fluorquinolon / ( evt. vancomycin)
fluorquinolon & glukokortikoid 
G-penicillin / (evt. vancomycin)
aminoglykosid & fluorquinolon
aminoglykosid
amikacin / fluorquinolon

Non-bakteriel keratit
Chlamydia
Gærsvamp
Skimmelsvamp
Acanthamoebe

azithromycin (systemisk) & chloramfenicol
fluconazol (også systemisk)
amphotericin B & voriconazol (systemisk)
biguanid & propamidin

HSV-  / Zoster keratit
Dendritika og Herpetisk uveitis
Stromal 
Disciform

acyclovir (lokalt)
acyclovir (lokalt & systemisk) & glukokortikoid
acyclovir (lokalt) & glukokortikoid

Non-infektiøs, steril, keratit
Sekundært til kontaktlinser
Primært (fx Moorens) / Sekundært (fx rheumatisk sygdom) 

glukokortikoid (overvejes)                                                            
glukokortikoid (systemisk) / doxycyclin (systemisk) (overvejes)  

Tabel 2: Behandlingsvejledninger for corneale inflammatoriske tilstande, Øjenafdelingen i Aarhus  
 

1) Initial behandling ved klinisk mistanke. Systemisk antibiotika gives kun ved skleral affektion og infektion med Neisseria gonorrhoea og Neisseria 

meningitis. Eventuelt kan  moxifloxacin øjendråber anvendes som monoterapi. 
2) Behandling ved positiv identifikation og manglende primær effekt
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riske tilstande i cornea hviler på en 
korrekt diagnose; endelig diagnose 
forudsætter positive podnings- og 
dyrkningssvar, som kræver podning 
– før opstart af behandling – for 
minimum bakterier, svampe og 
vira. Negativt prøvesvar kan være 
falsk negativt, og er der ikke klinisk 
fremgang på initialt iværksat terapi, 
skal differentialdiagnoser overvejes, 
fx non-infektiøst "melting ulcer", 
mycobakterier eller acanthamoeber 
(21). Podning bør også gentages efter 
mindst et døgns behandlingspause-
ring. Da keratomycoser kan udvikle 
sig ved brug af steroider eller anti-
biotika, bør dette overvejes ved en-
hver vedvarende corneal ulceration 
til trods for opstartet behandling (16). 
Svampe- og specielt AK skal også 
haves in mente ved kontaktlinsebru-
gere (22).

 Rejses mistanken, anbefales hen-
visning til konfokal mikroskopi eller 
corneabiopsi, men endelig diagnose 
stilles ved påvisning af amoebens 
DNA ved PCR (22,23). 

Infektiøse og non-infektiøse tilstande
Overvejes ekstra steroid – imod an-
befaling – til antibiotisk behandling 
af bakterielle keratitter, skal der 
mindst være observeret to døgns 
klinisk fremgang, da dette tidsrum 
tillader vurdering af den initiale 
effekt, og lokale steroider vides at 
kunne maskere purulente okulære 
infektioner (16). Som anført, er lokal 

steroid kontraindiceret ved epiteliel 
herpetisk-, svampe- og acantamoe-
bekeratit. Ved stromal herpetisk 
keratit med intakt epitel, kan lokal 
steroid anvendes. 

Ved non-infektiøse tilstande kan 
lokal steroid overvejes, men altid i 
lavest mulige dosis på grund af den 
koncentrationsafhængige epitelio-
toksiske påvirkning. Konserverings-
midler bør undgås, især benzal-
koniumchlorid (BAK), der kan give 
toksisk ulcerativ keratopati (5); BAK 
findes ikke i ultracortenol salve. Da 
steroid kan fremkalde tørre øjne 
og corneaerosioner (16), bør man 
være specielt afholdende med lokal 
steroid ved disse tilstande, hvor he-
lingen i forvejen er kompromitteret. 
Det gælder også for sygdomme, der 
forårsager udtynding (16), da ste-
roider blandt andet netop hæmmer 
kollagensyntesen. 

Systemisk inflammatoriske 
tilstande kan kræve systemisk 
immunosuppressiv behandling
Fællestrækkene for Stevens-Johnson 
Syndrom (SJS), Cicatriciel Pemphi-
gus og Rosacea er systemisk og oku-
lær inflammation med prædilektion 
for hud og slimhinder, herunder 
conjunctiva. Foruden lokal steroid, 
har man derfor foreslået systemisk 
immunosuppressiv og -modulerende 
behandling af disse lidelser. Flere 
studier har vist gode resultater ved 
SJS med kort tids anvendelse af høj-

dosis intravenøs steroid (Puls Stero-
id Terapi) (24,25), som skal iværksættes 
tidligt, så følgetilstande, herunder 
corneale epiteldefekter – og ulcera-
tioner, ar- og symblefarondannelse, 
kan forebygges. Anbefalingerne 
for initial behandling af Cicatriciel 
Pemphigus er også systemisk stero-
id, mens immunmodulerende terapi 
med fx cyklofosfamid, er forbeholdt 
sværere tilfælde. Dette forbehold 
gælder også for Rosacea og GVH, 
hvor udtalt sygdomsaktivitet anbe-
fales behandlet med tetracyklin eller 
erytromycin, henholdsvis cyklospo-
rin eller tacrolimus (5,26). 

Epiteldefekter ved non-infektiøse 
inflammatoriske tilstande bør primært 
forebygges, men vedvarer tilstandene, 
findes der gode alternativer til lokal 
steroid 
Da reepitalisering blandt andet kræ-
ver en normal tårefilm, anbefales 
der primært konserveringsfrie vis-
køse øjensalver og -dråber, eventuelt 
punktale plugs, ved ovennævnte 
tilstande (5). 

Er der vedvarende epiteldefekt, 
kan serumdråber overvejes. De 
indeholder vækstfaktorer og vitamin 
A, som fremmer epitelets regenerati-
on (27) og giver en øget reepitelialise-
ring i forhold til viskøse øjendråber; 
både ved defekter opstået på grund 
af inflammation og forstyrret senso-
risk innervation (28,29). 

I behandlingsrefraktære tilfælde 

Cornealt ødem, 
epiteldefekt og 
ulceration: 
Topikal steroid-
behandlet positiv 
HSV-1 keratit 

Centralt desceme-
tocele: 
Topikal steroidbe-
handlet abrasio, 
negativ podning  
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kan amnionhindetransplantation 
(AHT) overvejes, da hinden inde-
holder vækstfaktorer, som fremmer 
heling af epitel og ulcera samt anti-
inflammatoriske og anti-angiogene 
faktorer (30,31). AHT kan også an-
vendes i den akutte fase af SJS og 
Toksisk Epidermal Nekrolyse (TEN), 
hvorved komplikationer forebygges 
(32,33). 

Overvejes behandling med se-
rumdråber eller AHT, bør patienten 
henvises til en øjenafdeling, der va-
retager disse specialiserede opgaver. 

Opgørelsen over perforationer 
fra Øjenafdelingen på Aarhus 
Universitetshospital tyder på at lokal 
steroid anvendes for hyppigt ved 
inflammatoriske tilstande i hornhinden 
og understøtter anbefalingerne 
Aarhus Øjenafdelings opgørelse over 
de corneale perforationer, der var re-
laterede til infektiøse og non-infekti-

øse inflammatoriske tilstande, viste, 
at lokal steroid var brugt hos ca. 2/3 
af tilfældene. Det mener vi, sammen-
holdt med ovenstående gennemgang, 
understreger, at lokal steroid oftest 
bør undlades ved behandling af ke-
ratit eller doseres forsigtig under nøje 
observation. 

Opgørelsen viste også, at steroid 
(alene: 55% / kombineret med anti-
biotika: 45%) var opstartet, før det 
mikrobiologiske agens var identifi-
ceret hos over 80% af patienterne 
(data ikke vist). Dette understreger, 
hvor vigtig en initial diagnose er, 
hvis behandling med lokal steroid 
overvejes. 

Selvom der kunne observeres 
tiltagende corneal udtynding, ulcus-
dannelse eller tiltagende epiteldefekt, 
fortsatte den lokale steroidbehand-
ling hos mange af de patienter, der 
endte med en perforeret hornhinde. 
Når den kliniske fremgang skal vur-

deres, bør man derfor være specielt 
opmærksom på udvikling af tilta-
gende stromal ulceration. 

I 94% af de steroid-relaterede 
perforationer, var der beskrevet 
epiteldefekt. Denne erfaring un-
derstøtter anbefalingen af at udvise 
forsigtighed i anvendelse af lokal 
steroid ved epiteldefekter i relation til 
inflammatoriske tilstande. 

Referencer: www.oftalmolog.com

Øjenklinik, Rønne
Vores dejlige  øjenklinik i Rønne på 
Bornholm er til salg!
Ring 56 97 00 65 aften eller 
22 90 26 54 og hør mere.

Øjenlægerne 
Jane & Sven Sparholt 
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H.C. Andersen1 har her gjort 
den iagttagelse, at synet skær-
pes ved at massere øjenlågene. 

Som øjenlæge kunne man tænke sig, 
at forklaringen på det bedre syn var, 
at kejseren havde presset sekret ud 
af de Meibomske kirtler (Sebaceous 
glands) på øjenlågskanten. Kirtlerne 
blev beskrevet anatomisk i 1600-tal-
let af den holstenske læge, digter 
og historiker Heinrich Meibom 
den yngre2. Først for nylig er den 
aktuelle viden om patofysiologien af 
dårligt fungerende meibomske kirt-
ler sammenstillet3 og kaldt for MGD: 
Meibomsk Glandulær Dysfunktion. 
MGD er den hyppigste årsag til for-
nemmelse af tørhed i øjnene hos om-
kring 1/3 af øjenlægens patienter. Et 
studie har vist at mindre end 5% af 
øjenlægerne undersøger funktionen 
af Meibom kirtlerne4.

Tårefilmen består af tre lag: Et 
yderste smørende og fordampnings-
hæmmende olielag, et mellemste 
vandigt lag og et inderste mucinøst 
lag, som danner kontakt til horn-
hinden og slimhinden.  Den forreste 
oliesubstans presses ud ved blink-
ning, hvor m. Orbicularis klemmer 
om kirtlernes udførselsgange og 
presser lidt meibum  ud. Øjenlågs-
viskeren fordeler det henover den 
vandige tårefase i en tynd hinde, der 

Dysfunktion 
af Meiboms kirtler: 
Behandling med varmebrille

Af Peter Koch Jensen

“Hvad kan det dog være for et Opløb der nede ved Svinestien!” 
sagde Kejseren, der var traadt ud på Altanen; han gned sine 
Øjne og satte Brillerne paa. 

forhindrer fordampning samt ned-
sætter lysspredning. Hornhindens 
temperatur  omkring 34°C er lidt 
højere end det normale meibums 
smeltepunkt 32°C, men på grund af 
aldersbetingede hormonelle omstil-
linger stiger det til nærmere 38°C. 
Ældre mennesker er særlig udsat, 
fordi m. Orbicularis svækkes, så der  
kan opstå sekretstagnation og hyper-
keratinisering af udførselsgangene, 
infektion i kirtlerne og bagre blefarit. 
Sekretet omdannes til voksestere (fi-
gur 1) og frie fedtsyrer, der irriterer 
øjet. Fordampningen øges og tårefil-
men bliver ustabil (nedsat opbryd-
ningstid, BUT).  Hornhinden udløser 
reflektorisk tåreproduktion, hvor øjet 
løber i vand med paradoks tørheds-
fornemmelse. Tårestrømmen udva-
sker den sparsomme mængde lipid 
og indleder en ond cirkel med øget 

fordampning og hyperosmolaritet. 
Hvis obstruktionen står på i længere 
tid udtamponeres Meibumkirtlernes 
udførselsgange, og efterhånden atro-
fierer acini . 

Ved massage af øjenlågene presses 
sekretet ud - navnlig efter forudgå-
ende varmebehandling5, der blødgør 
sekretet og øger mikrocirkulatio-
nen, som modvirker den kroniske 
inflammation. Indikationen  for 
varmebehandlig stilles ved udseen-
det og konsistensen af eksprimeret 
meibum; vending af øjenlåg med 
de udtamponerede udførselsgange, 
der ses som hvide subconjuntivale 
strenge; fremadrykning af Marx’ 
linje, der normalt forløber proximalt 
(figur 2M)6 for åbningerne af udfør-
selsgangene (figur 2MG).  

Man tager et varmt omslag ca 45° 
eller så varmt, man kan udholde  på 
de lukkede øjenlåg – en tyk vaske-
klud under varmtvandshanen og 
vredet op. Denne metode har vist, at 
varmen trænger igennem øjenlågene 

Fig. 1. pkj voksester. Fig. 2. pkj Marx: Norn.
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trods deres rige vaskularisering og 
temperaturen på hornhinden stiger 
til 39° efter ca. 10 min. Vaskekluden 
giver imidlertid en kortvarig var-
mevirkning – et solidt grødomslag 
er bedre, men de fleste vægrer sig 
ved denne løsning og foretrækker 
besværet med gentagen fugtning 
af vaskekluden under den varme 
hane. Man kan også købe et kompres 
(Bruder), der kan opvarmes i en mi-
krobølgeovn.

Der er for nylig beskrevet  en 
varmemetode med en kontaktplade, 
der opvarmer øjenlågets bagside og 
Meibom kirtlerne lige under over-
fladen kombineret med pulserende 
massage af øjenlågskanten7. Denne 
behandling (LipiFlow) har vist sig 
effektiv på tårestabiliteten i mange 
måneder efter en enkelt behandling, 
men er udelukket fra hjemmebrug 
pga. høj anskaffelsespris og nødven-
dig dråbeanæstesi. Medicinalfirmaet 
Thea har for nylig  lanceret en var-
mebrille8 (Blephasteam) til personlig 
brug, som jeg har haft anledning til 
at afprøve og sammenligne med var-
mekluden. Ideen opstod efter sub-
jektiv  observation af bedre okulær 
komfort og syn i dampbad efterfulgt 
af massage af øjenlågene. Det er 
siden vist at lipidlagets tykkelse for-
øges9 og tiden for tårestabilitet (BUT) 
øges 60% og tårefordampningen 
nedsættes 30%. 

Brillen indeholder 2 kamre, der på 
10 min forvarmes og afgiver lydsig-
nal på konsollen, hvorefter 2 fugtede 
ringe monteres i hver sin brillehalv-
del, som placeres over øjnene, der 
kan åbnes og lukkes frit (Figur 3). 
Temperaturen på cornea stiger til 42 
°C efter 5 min. (Figur 4). Hver ses-
sion varer 10 min, hvorunder man 
er bundet til strømforsyningen og 
passende kan læse eller indtage et 
måltid. Kondens undgås ved at begge 
kamre sindrigt er forsynede med 
dobbelte frontglas, desværre uden 

mulighed for korrektion, så man må 
sætte brilleglas udenpå – typisk en 
billigbrille med afmonterede stæn-
ger. Jeg har  med god effekt de senere 
år selv afhjulpet morgen-tåreflåd 
og samtidig bemærket normaliseret 
kontrastsensitivitet. Frem for øjen-
kompres foretrækker jeg varmebril-
len på grund af dens fordele: anden 
aktivitet er mulig de 10 min varme-
behandlingen foregår; kontrolleret 
konstant varme og tid; hurtigere og 
længere varende opvarmning af cor-
nea og Meibom kirtlerne. Ulemper: 
pris 1575,- kr i engangsanskaffelse 
og 2 fugtringe a 2 kr per session; 

ingen optisk korrektion og vanske-
ligt binokulært nærarbejde; navnet 
Blephasteam kunne antyde damp-
kogning af øjenlåg – Blephawarming 
eller Blephamoistening ville have væ-
ret mere dækkende, men navnet er 
formentlig valgt på grund af ideens 
fremkomst i dampbad (steambath) 
og efterligningen af dette. 

Varmebehandlingen kan kombi-
neres med de andre behandlings-
former af MGD såsom lipidholdige 
tåresubstitutter (Cationorm, Systane 
Balance, Blink, Tears Again) og 
antiinflammatoriske antibiotika 
(Azithromycin lokalt, Tetracyklin sy-
stemisk). I forbindelse med varmebe-
handlingen ville intravital konfokal 
mikroskopi10,11 af Meibom kirtlerne 
og bægercellerne i øjenlågets visker-
område lige proximalt for Marx’ linje 
være et oplagt studieobjekt.
Referencer: www.oftalmolog.com 

Fig. 3. PKJ blephasteam.

Fig. 4. Termo-kamera.
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har en intensitet, som vi kan 
måle med et fotometer, men 

klarheden (eng. brightness) og lyshe-
den er en sanseoplevelse, som vi kan 
udtrykke enkelt med: ”Hvilken frisk 
og klar dag!” for at videregive den 
umiddelbare fornemmelse af skarpt 
og let dirrende lys.  Der er kun en 
grov sammenhæng mellem lysfor-
nemmelsen og den målte intensitet, 
luminansen. I mange situationer er 
fornemmelsen direkte fejlagtig, som 
vi for eksempel kan se i forbindelse 
med simultan kontrast.

Lysets skin og klarhed er den enk-
leste syns oplevelse og den opfatter 
vi som hvid, der er modpol til den 
emotionelt kraftfulde sort. I troperne 
ser man om natten, når der ikke er 
lys mod en tilsyneladende uigen-
nemtrængelig sort mur af sorthed. 

En person, der fra fødslen har 
været totalt blind, ved derimod slet 
ikke hvad det hvide lysskin og sort 
er. Den således blinde fornemmer 

Lys og mørke
ingenting, hvad enten der er lys el-
ler ej.  Og altså heller ikke et sort 
mørke, som mange tror. Gregory 
giver os i sin lille fremragende bog 
’Eye and Brain’ et billede af verden 
for den totalt blinde. Man kan tænke 
på den region, der ligger bag vore 
hoveder. Vi fornemmer intet sort bag 
os, vi fornemmer ingenting og det er 
noget helt andet end at se sort.

Hvor svagt og hvor stærkt lys kan man 
se?
Eller med andre ord hvor stor er 
spændvidden for lysfølsomhed?

 Vi må først lige have lysmålings-
enhederne på plads. Luminansen er 
den totale lysmængde, der udsendes 
fra et givet område i synsfeltet efter 
af en lysgivers illuminans  Luminans 
og illuminans måles i Lux  (forkor-
telsen af luminøs flux, 1 lumen per 
m2). Se eventuelt nærmere sidst i 
kapitlet.

 Vi er i stand til at klare en kolos-
sal variation i luminans. Fra den 
kraftigste når solen står højest på 
himlen kl.12.00  ( 60.000 -120.000 
Lux) til illuminansen fra planeten 
Venus eller en overskyet nat (0,0001 
Lux).

Indendørs føler de fleste sig godt 
tilpas ved 100-1000 Lux, afhængig 
af aktiviteten.

De fleste har ikke problemer med 
at se omgivelserne ved tusmørkelys, 
eller fuldmåne. 

Af Per Nellemann

Efter Bruce MC Evoy Handprint of color Vision 2012

Simultan kontrast.
Den vandrette grå linje
har samme lyshed

Efter Bruce MC Evoy Handprint of color 
Vision 2012

Dårligt tusmørkesyn og besvær 
med at finde pladsen i biografen 
er netop det som patienter med 
medfødt natteblindhed, retinitis 
pigmentosa, har problemer med i 
sygdommens begyndelse.

 I den anden kraftige ende bruger 
mange solbriller ved stærkt udendørs 
lys. Ud fra denne lavpraktiske skala 
skulle den behagelige luminans 
spændvidde, (eng.latitude) være 
fra 100 til over 10.000 Lux.  Det er 
derfor interessant, at almindelige 
solbriller afskærer 80% af hele lyset 
og lader 20 % passere. Er middags-
sollyset 100.000 Lux transmitteres 



Efter Bruce MC Evoy Handprint of color Vision 2012

Lyshedsopfattelsen er en bearbejdning af mange 
luminansområder.

20.000 lux gennem solbrillen, og det er sta-
digvæk over den behagelige grænse. 

 Det stemmer godt med, at golfspillere og 
søens folk foretrækker en kasket med skygge, 
som fjerner det direkte lys i øjet i stedet for 
solbriller, som ikke forhindrer det direkte lys. 

Ved begyndende grå stær i øjets linse er det 
særlig almindeligt, at undgå det direkte lys på 
grund af spredning (scatter) af lyset i linsen. 
Spredningen af lyset kan blive så udtalt, at 
kørekort må opgives på trods af normal 1,0 / 
6/6) synsstyrke på begge øjne indendørs, og 
en stæroperation vil normalisere den uden-
dørs invaliderende tilstand. 

Mørkeadaptation
Hvis lyset i stuen pludselig slukkes i 
stuen en vinteraften, kan vi dårligt se 
omgivelserne, men efter ganske kort 
tid bliver vi i stand til at se møbler 
og personer igen, øjet er blevet mere 
følsomt for lys, det er blevet mørkea-
dapteret. Det er en proces, som er 
hurtig de første sekunder, men bliver 
tiltagende langsom og den er først 
afsluttet efter 30-40 minutter. Pro-
cessen i nethinden foregår i to trin, 
som det ses på kurven. Tappene er 
ansvarlige for de første syv minutter. 
Stavene tager herefter over. 

Den omvendte proces, adaptation 
fra mørke til lys er næsten momen-
tan, der er ikke noget synspurpur, 
der skal regenereres. 

Man kan sige, at vi på en måde 
har to nethinder, der er viklet ind i 
hinanden. Tap nethinden til skarp-
hedssyn og farver og stavnethinden 
med større følsomhed på bekostning 
af hastighed, skarphed og farver. 
Man talte tidligere om duplicitetsteo-
rien inden man fik isoleret synspig-
menterne. Da Rushton i Cambridge 
undersøgte synspigmentet synspur-
pur, rhodopsin i stavene fra frøer 
viste det sig, at gendannelsen af 
rhodopsin efter afblegnig med lys 
fulgte samme kurve som den hu-
mane mørkeadaptationskurve. Kur-
ven er eksponentielt aftagende som 
en kemisk reaktion af såkaldt første 
orden kinetik fandt Rushton. 

A-vitamin indgår i rhodopsin og 
natteblindhed kan derfor være det 
første tegn på A-vtaminmangel i 
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kosten, men det ses kun i U-lande 
(Afrika, Asien), og især under hun-
gerepidemier. Her i Europa ses det 
mest, når man får ensidig kost eller 
har problemer med optagelsen i tar-
men. Den eneste patient jeg har set 
med A-vitaminmangel fik det kon-
stateret i Belgien under første ver-
denskrig, hvor man da ikke kunne få 
ordentlig mad. Han havde følger ef-

ter øjentørsot, Xerophthalmi, med let 
påvirkning af hornhinden, da slim-
hinder og hud kan lide skade. Han 
mente ikke at have været væsentligt 
generet af natteblindheden. Så i 
dag er det mere overdosering af det 
fedtopløselige vitamin, som ophobes 
i lever og fedtvæv, der er problemet, 
hvad enten det sker ved selvdosering 
eller alternative behandleres forkær-
lighed for kostterapi.

Purkinjeskift og røde briller. 
Under mørkeadaptationen sker der 
en ændring af den spektrale følsom-
hed, da tappene har maksimal føl-
somhed i det spektralt gule område 
og stavene i det spektralt grønne 
område. Det er det såkaldte Purkin-
jeskift opkaldt efter den tjekkiske 
anatom og fysiolog  (1767-1869).
Denne ’blåforskydning’ bevirker 
en meget nedsat følsomhed i det 
langbølgede røde spektralområde. 
Det kan udnyttes til at forkorte den 
ellers langvarige mørkeadaptation. 
Man kan få røde røntgenbriller, som 
røntgenlæger kan anvende inden 
gennemlysning eller i kaffepausen. 
Piloterne under anden verdenskrig 
brugte også røde briller i vagtperio-

den for hurtigt at være parate til at gå 
på vingerne. 

Man anvender orangerøde bril-
leglas, for eksempel Corning for at 

WAH Rushton (1901-1980)
Er kendt for beskrivelsen af synspig-
menterne ved subjective følsomheds-
målinger og direkte ved reflektion fra 
nethinden.
Princippet om tappe og staves univaians 
er også hans fortjeneste.

Øjenlæge Gustav 
Østerbergs  kendte figur 
som viser at tappene 
sidder mest centralt og 
stavene perifert

Synsskarpheden stiger centralt og aftager 
hurtigt perifert som det ses til venstre og 
illustrres til højre

Jan Evangeli-
sta Purkinje
(1767-1869)



give lidt bedre skarphedssyn ved 
AMD (Alders betinget Macula Dege-
neration.) Virkningen er nok at ude-
lukke de korte bølgelængders større 
spredning af lyset og for at nedsætte 
den kromatiske brydningsfejl i øjets 
linse. Helt analogt med de gule sne-
briller, når man står på ski og gule 
briller til sansekrævende liste jagt, 
Pürschjagt i morgendisen.

Der er nogle ejendommeligheder 
ved øjets registrering af lys, som det 
ses ved Fechners paradoks. Når man 
lyser på øjet med en pencillampe 
bliver pupillen lille som forventet. 
Hvis man nu lyser med endnu en 
lampe, blot lidt svagere og anbragt 
lidt væk fra den første, således at et 
andet område af nethinden bliver 
belyst, så sker der noget uventet. 
Pupillen udvider sig lidt, hvor man 
derimod skulle forvente at pupil-
len trak sig mere sammen, da den 
totale lysintensitet blev øget. I stedet 
reagerede pupillen som en respons 
på en lysintensitet midt imellem de 
to lys, nærmest som en reaktion på 
gennemsnittet.

Prøv også at lukke det ene øje. Det 
bliver ikke mørkere, der er stort set 
ingen forskel om et eller to øjne er 
åbne. Ser man derimod på svage lys 
med mørke omkring er det en anden 
sag, Lysene vil da synes væsentlig 
mere klare med to øjne end med et. 
Der er ingen oplagt forklaring.

Adaptationens betydning i 
dagligdagen. 
Lys adaptionen i mørke spiller en 
stor rolle i dagligdagen og tit uden at 
vi bemærker det.

Står vi ude i en dag i stærkt sol-
skin og ser mod et sommerhus med 
åbne vinduer og åben halvdør og ser 
gennem vinduer og døre, ser vi kun 

En rød Pelargoni-
umZonale under 
dagslys, tysmørke 
og let mørke

Mørkeadaptationsbriller

mørke i det indre af huset, vi kan 
ikke se de enkelte genstande inden-
for. Når vi går hen til huset og måske 
også indenfor, kan vi efter et par se-
kunder se genstande og orientere os. 
Forskellen mellem synet ude og inde, 
skyldes at vi ude har været adapteret 
til høje luminanser og inde i huset til 
de langt mindre. 
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Staten havde Frederiks Hospital 
i København (fra 1910 afløst af 
Rigshospitalet). Der fandtes Sct. 

Jørgensgårde til isolering af pestsyge, 
næppe til behandling. De katolske 
klostres barmhjertighed ophørte 
med reformationen 1536.

Det var cholera-epidemien, andre 
epidemiske sygdomme, kommunale 
omlægninger, overbefolkning, be-
skidte baggårde og stinkende snævre 
gader, der førte til oprettelsen af de 
to kommunale hospitaler i Danmark.

Københavns Kommunehospital 

To Kommunehospitaler 
fylder 150 år: 
København og Frederiksberg

Af Mogens Norn.

(KH) blev bygget stort og smukt i by-
zantinsk stil af arkitekt Hans Chri-
stian Hansen, der bl.a. også byggede 
Universitetet i Athen (1). KH blev 
bygget lige uden for den indeklemte 
bys volde lige inden for søerne i 
sundt terræn. Her var frisk luft, min-
dre smittefare ifølge den gældende 
miasma – teori. Man troede endnu 
ikke på kontagiøs smitte.

KH blev indviet af selveste hans 
majestæt kong Frederik den VII. 
Kongen red fra sit Rosenborg Slot 
gennem de landlige omgivelser (nu 

Botanisk Have) direkte til det nye 
smukke hospital. Kongen var meget 
populær, blev kaldt folkekær. Han 
var med til at skrive Danmarks 
Grundlov og dermed ophæve ene-
vælden i 1849. Han var vant til at 
ride, specielt ved de militære øvelser 
og i krigen mod Tyskland. Han var 
korpulent og brugte en lille islandsk 
hest. På dette tidspunkt har han nok 
tænkt på Slesvig-Holsten problemet, 
men med glæde modtaget folkets 
hyldest på KH. Kongen døde samme 
år af rosen (erysipelas, streptococ 

I året 1863 var der kun ganske få kommunale hospitaler i Danmark. 



infektion) i Glücksborg nær Flensborg i 
Slesvig lige før den sørgelige krig i 1864.

I modsætning hertil blev Frederiks-
berg Hospital (FH) beskedent oprettet 
som kun ét hus, fælles for fattiglemmer 
og syge, med 50 boligløse fattige, 17 
sengepladser til syge, fire sindssygeceller 
og en detention (2). Hospitalet lå tæt ved 
jernbanestationen, der blev bygget 1864. 
Her oplevede H. C. Andersen damptogets 
vilde fart fra København til Roskilde. 

I 1867-68 bygges et nyt fattighus, så 
smittefaren nedsættes, dog ligger fattig-
huset meget tæt ved sygehuset, men med 
egen indgang fra modsat gade. I 1885 
bygges yderligere et nyt lille FH-hus til 
supplering. Først i 1903 indvies det nye 
store FH sygehus på et nyt areal på Fre-
deriksberg. 

I modsætning hertil var KH et egent-
ligt sygehus med to medicinske, en kirur-
gisk og en hudklinik. Senere udvidet med 
mange specialer. Den ”militære” øjen-
epidemi i 1864 (chlamydia) krævede dog 
et helt øjenhospital: Sct. Annae Hospital 
med Georg C.H. Lehmann som chef. Den 
senere øjenafdeling på KH havde som 
chef Eiler Holm, efterfulgt af Poul Brænd-
strup(3).

KH fik kongelige patienter, desværre 
i terminalt stadium: Kong Christian X i 
1947 (atrieflimren) og kong Frederik IX i 
1972 (influenza og hjertesygdom),(4).

Øjenafdelingen på KH blev nedlagt i 
1978 under KH’s gradvise overgang til 

det nye store Københavns Kommunes 
Hvidovre Hospital. Begrundelsen var, at 
KH øjenafdeling ”var landets bedste”; så 
vi kunne ikke protestere. På Hvidovre 
blev sengetal reduceret, operationer hen-
vist til andet speciales operationsstue. 
Der var store begyndervanskeligheder, 
men det blev gradvist bedre.

Det oprindelige FH havde kun én læge 
(Immanuel Schiødte, efterfulgt af Johan 
A. Holstein). FH fik tilknyttet én privat 
specialist, pioner i obstetrik og gynæko-
logi: Frantz Howitz(5). 

Et stort moderne FH blev bygget på et 
nyt areal, indviet i 1903, mens det gamle 
på Howitzvej (!) gav plads til domhus, 
politistation, hovedbibliotek og Solbjerg 
Kirke.

Øjenafdelingen på FH blev ledet af 
Carsten Edmund (senior), senere Knud-
Erik Rasmussen, Steen Tinning og Bernt 
Petersen. Den eksisterer fortsat (trods de 
mange administrative ændringer i Frede-
riksberg hospitalsvæsen: Hovedstadens 
Sygehusfællesskab 1985, Region Hoved-
staden 2007, med rationalisering, flere 
specialer, overflytninger og samarbejde. 
For øjenafdelingens vedkommende med 
Glostrup Hospital i Københavns Amt.

De mange flytninger af velfungerende 
afdelinger, rationalisering, tekniske 
fremskridt, centralisering på få kæmpe-
sygehuse har store menneskelige omkost-
ninger for personalet.
Referencer: www.oftalmolog.com 

 

Kommunehospitalet 
1912 Foto: Red.

Kommunehospitalet sygestue 1914. 
Foto bymuseet og red.
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Slægten indvandrede til Amager i 
1521 for at lære amagerbønderne at 
dyrke grøntsager. Kong Christian 

den 2. havde nemlig fået smag herfor.
I mange år var det almindeligt, at man 

giftede sig med hinanden inden for det 
hollandske samfund i Store Magleby på 
Amager.

Vi er fem familiemedlemmer, som er 
døvblinde og har en fælles ane, nemlig 
Cornelius Geritsen Bacher født i 1702.

Fælles for os fem er, at vi har alvorlig 
hørenedsættelse, Retinitis Pigmentosa, 
og balanceproblemer, som kunne tyde på 
Usher 3. Men da vi har medfødt grå stær, 
så passer vi ikke helt ind her.

For to år siden blev undersøgelsen 
”Jagten på genet” omtalt her i RP Nyt, og 
genet er endnu ikke fundet. Der kommer 
dog hele tiden forbedrede teknikker, så 
måske kommer der nyt frem en dag…

Jeg er 60 år og har siden 1976 været 
klar over, at jeg har RP. 

Det var ikke fordi nogen oplyste, at jeg 
havde RP.

Men jeg gik til en akupunktør, som 
havde gode erfaringer med at hjælpe på 
hørenedsættelser. I venteværelset læste 
jeg min diagnose, som akupunktøren 
havde bedt mig om at få med fra øjenlæ-
gen.

Jeg var i fuld gang på arbejdsmarke-
det som socialpædagog og havde store 
ambitioner om at udvikle mig inden for 
området. Hørenedsættelsen gjorde dog, 
at der var mange misforståelser, som ikke 
passede så godt med den perfektionisme, 
jeg altid har lidt af.

I dag er jeg den ud af de fem familie-
medlemmer, der har bevaret hørelsen 
længst, men til gengæld er jeg den første, 
der blev blind, og jeg har i dag kun lys-
sans. 

Mit liv med 
Retinitis Pigmentosa

Af Gerd Nielsen

I 20 år var jeg en del af det almindelige 
arbejdsmarked, hvorefter jeg selv valgte 
at stoppe til fordel for et konsulentjob 
i  Dansk Blindesamfund og senere som 
fuldtidsbeskæftiget i Foreningen Danske 
DøvBlinde.

Arbejdet som socialpædagog var til 
sidst så krævende, at jeg gik på arbejde, 
gik hjem og sov, så jeg kunne klare det, 
når jeg igen skulle møde. 

Jeg kom gerne en time før, jeg skulle 
møde, da jeg var længere om at læse på 
trods af ekstra opsat lys. Da man ved hver 
vagt skulle sætte sig ind i, hvad der var 
sket siden sidst, mødte jeg op før tid, for 
at det ikke skulle gå ud over mine kol-
leger. Jeg havde efterhånden påtaget mig 
de opgaver, som ikke afslørede, hvor galt 
det stod til.

Som ung kom jeg i Hørehæmmet 
Ungdom, men følte ikke helt, jeg kunne 
det samme som de andre. Der gik et par 
år, og så blev jeg medlem af  Dansk Blin-
desamfund. Konsulentjobbet var jeg glad 
for, jeg følte, jeg magtede opgaven og ikke 
mindst, når jeg jævnligt kom ud til med-
lemmer, som derigennem blev opmærk-
somme på deres hørenedsættelse. 

Jeg har jævnligt deltaget i  Dansk Blin-
desamfunds mange gode arrangementer, 
men det er ikke altid let at følge med, på 
trods af at der er teleslynge. Der skal me-
get struktur og samværs-disciplin til, for 
at det fungerer optimalt. 

Dagligdagen går fint, når alt er, som 
det plejer. Desværre vil jeg sige, fordi det 
med at være impulsiv ikke lige passer 
så godt sammen med RP. Men når alt er, 
som det plejer, alt på vante pladser og 
pc'en her fungerer, ja så glemmer jeg næ-
sten helt, at jeg har et dobbelt sansetab. 

Derimod hvis jeg skal uden for hoved-

Min familie nedstammer fra hollændere, som kom til Danmark 
fra øen Marken i det nordlige Holland. 
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døren, så mærker jeg straks, 
at jeg ikke er som andre. 

Det begrænser ens interes-
ser meget, så man kan godt 
fristes til at vælge dem inden 
for hoveddøren 

Jeg bruger følgende hjæl-
pemidler:

Afmærkning til vaskema-
skine, komfur etc. 

Talende farvetester, køk-
ken- og badevægt 

PC med talesyntese og 
punktdisplay, scanner-telefon 
med telespole og telefon kob-
let med streamer 

En perkins-maskine til 
huskelister, til indkøb, aftaler 
og til møder, foredrag mv. 

Jeg indrømmer, at jeg 
ikke er fulgt med tiden mht. 
iPhone mv.

Lige nu håber jeg snart at 
kunne undervise i ny webba-
seret telefoni med punkt for 
døvblinde. 

I køkkenet bruger jeg bl.a. 
bulderjan og forskellige nyt-
tige teknikker.

Jeg bruger Daisyafspiller 
til lydbøger, aviser og blade.

På hoveddørens lås og på 
postkassen er jeg glad for 
nøglefangeren 

Mine vigtigste hjælpemid-
ler er høreapparater, medi-
cinske filterglas og den lange 
hvide stok. 

Om nogle år er jeg nok pa-
rat til at få Cochlear Implant, 
som er en kunstig form for 
hørelse, men med god effekt. 

Uden for hjemmet har især 
kontaktpersonordningen og 
tolke betydning. Kontakt-
personen formidler det, jeg 
ikke hører og ser, ledsager og 
synsbeskriver. Tolke bruger 
jeg til de opgaver, hvor jeg fx 
er kursusleder og ved særlige 
møder, hvor der kræves mere 
professionel tolkning, end 
kontaktpersoner normalt kan 
klare.

Mine tillidsopgaver i For-
eningen Danske DøvBlinde 
FDDB er også mine interesser 
og er information, kom-

munikation, ledelse af erfagrupper og 
kursusarrangør. 

I fritiden holder jeg af at læse en god 
bog, cykle på tandem, gå lange ture samt 
bruge motionsmaskiner for at afhjælpe 
balanceproblemerne og for at holde væg-
ten. 

Jeg er med i en lille pigegruppe, hvor 
vi er en blind, en blindfødt og en svag-
synet. Vi erfaringsudveksler og tager på 
byture og prøver at klare det uden seende 
hjælp – det er rart indimellem.

I mere end 30 år har jeg været sammen 

med den samme mand, men i 2000 fik vi 
hver vores bolig.

Det fungerede ikke med en perfektio-
nist og et rodehoved.

Selvom livet er besværligt med RP, så 
er det dejligt, og jeg er meget privilegeret, 
da jeg hver dag har vigtige gøremål i døv-
blindesagen.

Vil du vide mere om døvblinde, så kan 
du gå ind på www.fddb.dk

Har du spørgsmål, er du velkommen 
til at skrive til: gerd@dawc.dk 
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1917 grundade Albert Einstein 
ide’en om laser och publicerade 
”Zur Quan-tenteorie der Strah-

lung. 1951 fick Charles Hard Townes 
en ide: MASER (Microwave Ampli-
fication by Stimulated Emission of 
Radiation) och 16. Maj 1961 byggde 
Theodore Maiman, Kalifornien, den 
första rubinlasern.

Men jag, då? 
I Köpenhamn plockades tio elever 

årligen från ”matematisk-linie” (”Na-
tur” kallad i Sverige) till kvällslabo-
rationer och föreläsningar på Poly-
tekniska Högskolan. Jag var en av de 
lyckliga – fick en helkväll i veckan 
med professor och laboratorie. Tror 
året var 1962 eller 1963 – och stora 
nyheten för alla oss var LASER. Det 
var rubinlasern som hägrade. Ingen 
hade tanke på medicinsk tillämp-
ning – vi befann oss i kalla krigets 
dagar och vår fantasi kretsade endast 
omkring vapen och slagfält. Som tur 
var – stannade vi vid fantasin.

Nästa gång jag kom i kontakt 
med laser var vid Ögonkliniken i 
Karlskrona. Doc. Mats Lundström 
var chef och inspiratör. Diabetiker 
hade ju fått behandling av kollegan 
Meyer-Schwiekerath som på soliga 
dagar lyckades koagulera retina med 
solljus på taket till Ögonkliniken i 
Hamburg – så varför inte prova en 
nyare variant i Karlskrona? Sagt och 
gjort: En Xenon-koagulator från 
Zeiss införskaffades. Vilka effekter! 
Stora blaffor – endast ett fåtal räckte 

Är jag historisk nu….?  
Epoken slut….?

till en panretinal scatterbehandling. 
Apparaten var lik en kanon. En stor 
box gav effekt som förmedlades via 
”kanon-röret” till spaltlampan. Jag 
var eld och lågor – kastade mig över 
denna verksamhet och fascinerades 
af resultaten.

Sommaren 1981 var jag för första 
gången tillförordnad klinikchef. Nu 
skulle jag visa vad jag gick för. Listan 
på patienter som skulle få denna 
nya behandling var lång – och jag 
energisk. 

En underbar junidag tog jag över 
verksamheten: ”Välkommen in Fr 
Andersson. Idag skall vi få bukt med 
de tråkiga förändringarna i Era ögon. 
Men först lite bedövning.” Jag lade en 
retrobulbär bedövning, vidgade och 
talade lugnande till min oroliga pa-
tient – ”Det här kommer att bli bra, 
– helt ny teknik och ny fin påkostad 
apparatur.” Med patienten i spaltlam-
pan och kontaktglaset på plats, slog 
jag på apparaten. Inget hände. Pro-
vade igen – samma resultat: Ingen 
reaktion från kanonen. Kraftpaketet 
var försett med en 125Ampere-säk-
ring. Kunde den ha gått? Kollade – 
nej – intakt, dold strömbrytare ? Nej. 
Ursäktande bad jag Fr Andersson 
sätta sig i en bekvämare stol medan 
jag löste vårt lilla problem. Det blev 
Handbuch auf Deutsch, Wie man … 
Nein, keine lösung, här att finna.

Paniken var inte långt borta – 
hade jag på något vis förstört detta 
vidunder värt lika mycket som fyra 

sprillans nya volvobilar? Det blev ett 
ängsligt telefonsamtal med importö-
ren i Stockholm. 

Hans vänlige bemötande var lug-
nande: ”Hej, Jack. Jaså… jag förstår. 
Har ni sommar i Blekinge?” Hans 
förvisso lugnande men för mig helt 
ovidkommande småprat irriterade. 
”Klart som fan att vi har sommar – 
Det är ju juni!” 

”Och solen skiner?” 
 ”Ja – det är som på Mallorca – 

varmt och härligt, men du förstår… 
jag skall ju jobba ..och det med ka-
nonen, vad gör jag nu?”

”Du tar ledigt och skickar hem 
patienten!” 

”HUH?”
”Jo, som du vet, är kylningen 

mycket viktig – och vid denna tem-
peratur orkar inte fläkten med – och 
apparaten stänger av automatiskt. 
Genialiskt , int’ sannt?”

Nja – lite moloken – fick jag be Fr 
Andersson återkomma till hösten – i 
förhoppning om att den blev kall och 
ruggig.

Men som vi säger i skrået: Tiden 
sårar alla läkare – eller nå’t – tiden 
var med oss och snart var Xenonka-
nonen förpassad till muse’et. 

Sedan kom min första Argon-
laser! Det var grejer. Vattenkyld 
och oberoende av årstiden, mycket 
smidigare. Röret och övriga tekni-
ken rymdes i en låda stor som en 
älgjägares frysbox. Från den leddes 
ljuset i en fiberkabel till spaltlampan 
via en kontrollask som behändigt 
kunde anbringas på bordet bredvid 
behandlaren – dvs mig. Tror du jag 
njöt? Varje gång jag kom in på min 

Af Jack Bergen

Jag var med från början – har sysslat med laser under hela 
min aktiva tid – och njutit nästan varje minut.
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expedition och så denna unika ska-
pelse, slog mitt hjärta snabbare: Du 
är min – och tillsammans skall vi 
göra underverk!

Nu var det bara så att de nyför-
lösta mammorna och deras små 
skapelser vistades under samma 
tak som jag – i byggnad 13 – de på 
fjärde våningen – jag på andra. På 
morgonen kom mina laserpatien-
ter – och mammornas behov att 
sköta den personliga hygienen. Jag 
kan föreställa mig hur de köade till 
duschrummen – kastade sig in i den 
underbara strilande njutningen, fria 
från ungarna – och med en liten 
stund för sig själva.

Då dog min laser. 
Vattentrycket föll så pass att kyl-

systemet satte ut. 
Som du kan förstå, var jag vid det 

laget rätt luttrad och bra på att ur-
säkta och förklara för mina patienter: 
”Jo, -som det står på löparskorna – 
ASICS!”

 ” Va’ sa ?” 
 ”Jo, ni förstår: Anima Sana In 

Corpore Sano, ja, så är det ju, ASICS 

– alltså en sund själ i en ren kropp 
– och det vill ju mammorna ha, så-
klart – det vill väl alla,- ha ha …” 

Jo, du har rätt, jag kände mig 
mycket dum – men det gick över när 
diodelasern förgyllde min tillvaro. 
220Volt, liten fläkt i lådan som inne-
höll ALL teknik – och gjorde bättre 
ifrån sig än de både giganterna från 
förr. Vilken vinst – men till vilken 
nytta? 

Alla dessa erfarenheter, mödor 
och pengar – är nu på väg att bli 
ersatt av en spruta. En enkel, simpel 

och okomplicerad spruta med anti-
VEGF i någon tappning.

Laser-eran är på väg att ta slut och 
– jag att passera ”bäst-före-dagen”, 
vilket sammanträffande.

Jag kommer oförhappandes att 
tänka på dansken, Benny Andersens 
text i Svantes svanesang: 

Jeg rejser uden eskorte og uden bit-
terhed. Mor jer nu godt når jeg er borte. 
Jeg önsker jer sange og kärlighed!
OBS, 50 år går fort när man har ro-
ligt – och jag har haft roligt!

J. Bergen, Jämsunda, Blekinge. 
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