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'Google glasses' glor

G

lansbilledet af de nyligt introducerede aktivitetsbriller krakelerer noget, når man
også tænker på deres næsten ubegrænsede muligheder for at se og registrere næsten al menneskelig aktivitet. Ikke alene hjemme i privatsfæren, men også i det
offentlige rum. Google-gluggerne beder ikke om lov til at filme, de gør det bare, hvad enten det er på gaden, i toget eller til et møde eller en koncert.
I opfinderlandet USA har man da heller ikke tilladt disse spionbriller mange steder.
Først måske på gambling- og spillestederne i Las Vegas, Nevada, men også i banker og
andre offentlige områder, der kræver sikkerhed.
Når man har brillerne på, skal man være dygtig til at kunne foretage sig flere ting på en
gang. I USA har man ikke tilladt at anvende dem ved bilkørsel helt som mobiltelefonen.
Google-gluggerne har også en anden væsentlig psykologisk ulempe. De kan nærmest
være antisociale, som de såkaldt sociale medier, der kan fremkalde en neurose ved at
gøre brugeren af Facebook, Instagram etc. uimodståeligt afhængig af hele tiden at være
på og med at følge op på 'vennerne's og sin egen færden.
Ganske som i 'virtual reality' er brillebrugeren lukket inde i sin egen virtuelle verden på
en autistisk lignende måde og med endnu mindre kontakt med omgivelserne end den
evigt mobilsnakkende eller computer-nørden.
Google-glassene er endnu ikke kommet til Skandinavien, men vi bør undersøge lovgivningen på området og om nødvendigt forberede lovgivningen med henblik på krænkelser af privatlivet og i det offentlige rum.
Per Nellemann

Adresseændring
bedes meddelt på oftalmolog@grafia.dk
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Hvordan
formidler man
kikkertsyn til
ens arbejdskolleger
Mand med simulationsbriller sprøjter flødeskum på lagkage.

Af Tommy Poulsen

Jeg arbejder til daglig på 20 timers flexordning som kok i en stor
hotelkæde. Omkring 2001 fik jeg konstateret RP og har i dag 15%
(6/36?) restsyn tilbage på det gode øje, og et synsfelt på 10 grader for
store objekter contra 5 grader for små objekter.
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Jeg gør meget ud af at forklare
mine kolleger, at jeg har et skjult
handicap, så det er ikke med vilje
jeg brager ind i dem, men fordi mit
perifere syn er meget dårligt. Det
har gjort, at vi i køkkenet har lavet
nogle færdselsregler. Feks. skal man
fortælle hinanden når man går ind
i lokalet eller bag om ryggen på en
person. Det kan også være at fortælle om ting man sætter fra sig, så jeg
ved at der er en forhindring. En ting
er at fortælle om det dårlige syn,
men hvad siger man, når kollegerne
spørger, hvor meget man egentligt
kan se. Det er svært at formidle. Lejligheden bød sig da firmaet skulle
holde sommerfest. Direktøren og
min nærmeste chef kom og spurgte
mig, om ikke det var muligt at skaffe
nogle simulationsbriller, så alle ansatte på hotellet kunne opleve min
verden. Jeg havde tidligere stiftet
bekendtskab med nogle briller, der
kunne simulere forskellige øjensygdomme. Jeg kontaktede Birgitte Retz
Hansen fra kommunikationscentret

ved Region Hovedstaden, som syntes, det var en spændende opgave.
Hun lavede 2 par som jeg fik til
udlån. Hun prøvede dem også selv
og som hun sagde ”følte sig helt
blind”. Heldigvis er det jo ikke helt
sådan, jeg selv føler det, da hjernen
er en smart størrelse. Jeg er ikke født
uden synssans, så hjernen har lært
hvordan dagligdagsting ser ud og
kan kompensere for mit nuværende
dårlige syn ved at fylde de manglende huller ud. Det har man ikke
fundet ud af at lægge ind i sådanne
simulationsbriller, så dem der får
brillerne på ser tingene værre end jeg
gør. Hele situationen med at hjernen
kompenserer forklarede jeg også til
min direktør og nærmeste chef, så
de ikke skulle blive alt for forskrækkede, når de prøvede brillerne. Til
sommerfesten var det arrangeret,
at der skulle afholdes en konkurrence, blandt 2 hold, om at lave og
pynte en lagkage. Selvfølgelig med
de specialtilpassede briller. Det blev
et festligt indslag. For nogle var det

meget grænseoverskridende, men
alle morede sig, og syntes det var en
god oplevelse at prøve. Mine holdkammerater var desværre så elendige
at det andet hold vandt. Receptionisten afgjorde konkurrencen uden
at vide, hvem der havde lavet hvilken
lagkage.
Min direktør har fået en meget
større forståelse for mit synshandicap og tænker meget over det, selv
min chef er blevet mere betænksom
og omsorgsfuld og fortæller nyankommende om færdselsreglerne i
vores køkken og grunden hertil. Jeg
kan kun anbefale, at man er åben
overfor at fortælle om sit synshandicap, også på ens arbejdsplads. Det
kan være med til at bryde tabu og
fordomme og de fleste viser forståelse og tager efterfølgende hensyn.
Hvis man har mulighed for at låne
nogle simulations-briller gennem sin
synscentral/kommune kan jeg kun
anbefale det.
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Registercentrum

Susanne Albrecht
Utvecklingsledare & projektledare
Leg. Ögonsjuksköterska
RC Syd Karlskrona – EyeNet Sweden
2014-12-02

Syd Karlskrona
– EyeNet Sweden
Historik och bakgrund
Kvalitetsregister som fenomen har funnits i Sverige sedan
1975. De första registren var inom ortopedi (Knäprotesregistret, Höftprotesregistret). Tekniken att ersätta utslitna och skadade knä- och höftleder med proteser var ny
i början av 1970-talet, och problemen var inledningsvis
många. Genom att skapa nationella register, där samtliga
knä- respektive höftprotesoperationer registrerades, fick
svenska ortopeder ett stort statistiskt material där man
tidigt kunde upptäcka protestyper och operationstekniker som fungerade dåligt.
Syftet och vision
Nationella Kvalitetsregistren används integrerat och
aktivt för löpande lärande, förbättring, forskning samt
ledning och kunskapsstyrning för att tillsammans med
individen skapa bästa möjliga hälsa, vård och omsorg.
För närvarande (2014) finns 81 Nationella Kvalitetsregister i drift med gemensamt ekonomiskt stöd från
sjukvårdshuvudmännen och staten. Ytterligare register
planeras eller är under uppbyggnad, och under 2014 får
också 24 så kallade registerkandidater ekonomiskt stöd.
Sverige är utan tvekan ett föregångsland vad gäller att
följa kvaliteten för patienterna med kvalitetsregister och
det kämpas på många håll med att bygga upp liknande
system.
Finansiering
Satsningen finansieras till 70 % av statliga medel, och till
30 % av landstingen. Totalt satsar parterna 260 miljoner
2012 och 320 miljoner för respektive år 2013-2016.
Alla register lämnar återkommande rapportering och
förnyad ansökan om ekonomiskt stöd, och får i samband
med detta en återkoppling med förslag på utveckling och

förbättring av registret. Denna återkoppling är en viktig
del i kvalitetssäkringen av de Nationella Kvalitetsregistren.
Nationell styrgrupp och kansli
På nationell nivå finns en styrgrupp, en beslutsgrupp, en
expertgrupp, ett kansli och tre referensgrupper. Alla är
knutna till en överenskommelse som gjorts mellan Sveriges Kommuner och Landsting och staten.
Registercentrumorganisationer, RC Syd Karlskrona, f.d.
EyeNet Sweden
Registercentrumens uppdrag är att stödja kvalitetsregistren vad gäller start, drift, förbättringsarbete och resultatanalys. År 2003 fick EyeNet Sweden uppdrag, som ett av
tre nationella registercentrum, att stimulera uppkomst
och utveckling av fler register. Under de senare åren
har arbetet fokuserats mer kring att vidarutveckla de
register som finns, till kraftfulla verktyg för att visa resultat i sjukvården. Idén är att flera register tillsammans

REGISTERCENTRUMORGANISATIONER

STYRGRUPP

VERKSAMHETSLEDNINGAR
KLINISK
PERSONAL

BESLUTSGRUPP

KANSLIET

REGISTER

EXPERTGRUPP

REFERENSGRUPPER

VILKA ÄR VI?

FORSKARE

NATIONELL
REGISTERSERVICE

NQRDI (dentala
implantat)

Nationella
Kataraktregistret
PECARE

SkaPa (tandvård)

Svenska Traumaregistret

RiksSår

Cornearegistret

Registercentrum
stödjer
utveckling och
drift av
kvalitetsregister

Svenska Makularegistret

Svenskt Kvalitetsregister
för rehabilitering vid
Synnedsättning

BPSD-registret (Demens) SWEDROP (synförändring
vid prematuritet)

ska kunna bära kostnader för personal och system som
ett enskilt register inte klarar. På så sätt kan en fortsatt
registerutveckling garanteras med begränsade ramar,
samtidigt som den decentraliserade modellen behålls.
Registercentrumens uppdrag är att skapa synergieffekter
i samarbetet mellan register till exempel vid teknisk
drift, analysarbete, stöd till kliniskt förbättringsarbete
med hjälp av registerdata, samt medverka till att registerdata blir användbara för olika användare. Trots förekomsten av registercentrum ska alla registren fortfarande
drivas av självständiga registerhållare. I dagsläget finns
det ett registercentrum i varje sjukvårdsregion. RC Syd
består av två kontor (Karlskrona/Lund)
Chef, kärlkirurg		
Projektledare/Utvecklingsledare		
Projektledare/Utvecklingsledare		
Verksamhetskoordinator		
Koordinator för NCR		
Kirurg, blivande chef (2015)		
Konsult, professor		

Thomas Troëng
Susanne Albrecht
Eva Wendel
Kristin Svensson
Irene Serring
Björn Ohlsson
Mats Lundström

Associerade register till RC Syd Karlskrona
Typ av kvalitetsregister
De första registren var åtgärdsregister (Nationella Kataraktregistret), men sedan tillkom diagnosregister
(Nationella Diabetsregistret, Reumaregistret, Makularegistret). Med tiden har det utvecklats kvalitetsregister
inom preventiv- och palliativ medicin, men också inom
psykiatri, primärvård, äldrevård och tandvård. RC Syd
EyeNet Sweden har varit medverkande vid utveckling av
ett register som automatiskt för över data från journalen
till ett kvalitetsregister för karies och parodontit.

Förbättringsarbete och verksamhetsutveckling
Under 2013-2014 har registercentrum varit engagerade
i ett kvalitetsförbättringsarbete tillsammans med demensregisteret (www.bpsd.se) och Makularegistret. Med
hjälp av registerdata har verksamheterna analyserats och
förbättrat tillgången till injektionsbehandling, tillgänglighet för första kontrollen av våt AMD. I Umeå har operationssjuksköterskorna (2) fått uppdrag att ge intravitreala
injektioner för behandling av våt AMD. Sjuksköterskor i
Finland och Danmark har varit föregångare i det fallet.
Forskning
För forskare som
är intresserade av
kvalitetsregisterdata har möjligheterna förbättrats
genom stöd via
kansliet för kvalitetsregister och
registerservice på
Socialstyrelsen.
Målet i kvalitetsregistersatsningen
är att antalet
forskningsprojekt
med stöd av kvalitetsregisterdata ska
ha ökat med 300
% till utgången av
2016. Mer information på hemsidan för nationella kvalitetsregister http://www.kvalitetsregister.se/registerarbete/
forskning/
Patientmedverkan
Patienter/brukare/närstående i registerarbetet och som
medskapare till utveckling ligger i tiden. Många projekt
är igång och drivs av registerhållare och registercentrum
för att öka patientmedverkan i kvalitetsregisterarbete,
exempelvis medverkan av representanter i kvalitetsregistrets styrgruppsarbete, medverkan i förbättringsarbete,
framtagande av registerdata för att öka patientens möjlighet att vara en aktiv medskapare samt öka patientens
förmåga att förstå sin sjukdom och de val den står inför.
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Nina Schmidt
Læborg,
Øjenafdelingen
Aalborg Universitetshospital

Marie Gerstrøm,
Aalborg Universitet

Annette Willemoes
Holst,
Aalborg Universitet

Kim Frost,
Øjenklinikken
Frost, Nykøbing
Mors

Lars H. Ehlers,
Institut for Økonomi og Ledelse,
Aalborg Universitet

Kirsten Lau
Baggesen,
Øjenafdelingen
Aalborg Universitetshospital

Operation for makulahul
på Aalborg Universitetshospital og på
Øjenklinikken Frost, Nykøbing Mors.
Et kvalitetssikringsprojekt.

I

den senere tid har der været mange
indlæg i dagspressen om operationer i praksis eller på øjenafdelinger
i Danmark, men der er kun lavet få
egentlige undersøgelser om, hvad der
foregår. Det er en vigtig debat som
pågår og en del spørgsmål som skal
besvares. Kan alt opereres i øjenlægepraksis? Hvem skal afgøre, hvad der
kan opereres i øjenlægepraksis?
I denne opgørelse har vi set på
fordele og ulemper ved operation af
makulahuller i øjenlægeklinik og på
en universitetsafdeling.

Baggrund
I region Nordjylland opereres makulahuller både på Øjenafdelingen
på Aalborg Universitetshospital
(AAUH), og i øjenlægepraksis ved
Øjenklinikken Frost. Øjenklinikken Frost har siden april 2010 haft
en samarbejdsaftale med regionen,
og ifølge behandlingsgarantien kan
en patient ved ventetid på over 1
måned ved sygehuset i stedet vælge

at blive opereret her, hvor ventetiden
er kortere.
Det aktuelle kvalitetssikringsprojekt er udført i samarbejde mellem
Øjenafdelingen, AAUH, Øjenklinikken Frost og studerende fra
kandidatuddannelsen Medis MMA,
Aalborg Universitet. Vi har her retrospektivt set på operationsresultater
fra AAUH og Øjenklinikken Frost i
perioden juli 2011 – juni 2012.
Makulahul
Makulahul blev første gang beskrevet
i 1869 af den tyske øjenlæge Herman
Knapp efter stumt trauma. Efterhånden har man fundet ud af at flertallet
af makulahuller er idiopatiske [1] og
oftest unilaterale. Bilateral præsentation ses hos 12% [2].
Makulahul rammer hyppigere
kvinder med et ratio på ca. 3:1[3] og
opstår oftest i 60-årsalderen [1]. Prævalensen ligger på ca. 0,3%. Visus
ved fuld tykkelses hul er sjældent

bedre end 20/40 og ofte ned mod
20/200[4].
Den eksakte pathogenese er ikke
helt klarlagt men der er enighed om
at hovedårsagen er traktion mellem
posteriore corpus vitreum (CV) og
fovea [5] fordi den normale aldersbetingede separationen af CV fra den
posteriore pol fejler. I stedet for total
løsning ses perifoveolær løsning med
fortsat fokal vedhæftning til fovea
[6], [7] og pga. traktion her i mellem
udvikler nogle patienter med tiden
et fuldtykkelseshul. Hele processen
kan visualiseres tydeligt på OCT [7].
J.D. Gass [8] har beskrevet forskellige udviklingsstadier fra stadie
1 med partiel huldannelse til stadie
2 – 4 med fuldtykkelses-huller i forskellig størrelse (se faktaboks).
Stadierne er oprindeligt lavet ud
fra observationer ved oftalmoskopi,
men i nyere studier refereres der ofte
til Gass’s stadie-inddeling, hvor den
er blevet modificeret efter OCT.

For de partielle huller ses der
i hele 50 % af tilfældene spontan
lukning, mens 40 % progredierer til
fuldtykkelseshul. For fuldtykkelseshuller ses der kun en lille andel med
spontan lukning [9], [10], hvorfor
operation vurderes indiceret ved
stadie 2-4.
Kirurgi
Siden 1991 [11] har det været muligt
operativt at lukke fuldtykkelses
makulahuller. Et pilotstudie, udført
af Kelly & Wendel, viste at hullerne
kunne lukkes i 58% af tilfældene
efter en operation. Operationen i
dette studie foregik med vitrektomi,
løsning af posterior CV, peeling
af eventuel epiretinal membran,
gastamponade og efterfølgende facedown lejring i den første postoperative uge.
I et efterfølgende studie blev der
set op mod 80% lukning af stadie 2
huller opererede indenfor 6 måneder
efter symptomdebut [12].
Fra 1999/2000 er man begyndt at
udføre ILM-peeling for at stimulere
til opheling af makula, samt at fjerne
vitreofoveal traktion[5].
Gennem de sidste år er der set en
tendens til kortere tids face-down
lejring, som tit individualiseres i
forhold til størrelse af hul, symptomvarighed og andre patientrelaterede
faktorer.
De sidste års studier viser at anatomisk lukning efter operation kan
opnås i over 90% og visusforbedring
opnås i ca. 70% af tilfældene [5].
Postoperativt visus på 20/50 opnås
i mere end halvdelen af tilfældene.
Resultaterne er afhængige af hul-

lets størrelse og stadie, præoperativt
visus samt hvor lang tid der er gået
siden debut af symptomer [4], [13].
De bedste resultater ses på små stadie 2-huller [12].

og dermed det mål som er nemmest
at reproducere [15].
Et andet studie fra 2012 viser at
præoperativt visus, basediameteren
(a) og diameteren på hullets smalleste sted (b) korrelerer med anatomisk
lukning. Der blev konstateret meget
god prognose for huller med smalleste sted <500μ og base <1000μ. For
basemålene blev der ved base <500μ
set 100% lukning, for base på 500999μ 98,6% lukning og ved en base
på >1000μ 81% lukning [16].

OCT som prognostisk hjælpemiddel
Siden OCT kom på banen har man
prøvet at finde de bedste mål til at
forudsige chancen for at opnå et godt
operationsresultat. I det første studie
publiceret i 2002 [14], brugte man
diametermålet på det smalleste sted
i fuldtykkelseshullet. Hvis den var
<400μ vurderedes hullet som stadie
2 og >400μ som stadie 3. Man fandt
en association mellem anatomisk
lukning og en smallest diameter på
<400μ.
Forskellige OCT-mål, og mange
deraf afledte indekser er afprøvet (se
figur).

Retrospektiv gennemgang
Ved gennemgang af journalmateriale
og OCT blev der fundet i alt 30
patienter på AAUH og 22 ved Frost.
Ved alle patienterne blev der registreret præoperativt visus, slutvisus,
hulmorfologi (størrelse af hullets
base (a), smalleste sted (b), top (f),

f
b

e
c

a

d
a = basediameter
b= smalleste sted
MHI=macular hole index= e/a
THI=tractional hole index= e/b
HFF=hole form factor= (c+d)/a

Øjenafdelingen AAUH

Et nyligt foretaget studie som
højde (e) og stadie i forhold til Gass´s
sammenligner de forskellige mål og
stadieinddeling) samt eventuelle
2000
indekser
tyder
på
at
diameteren
ved
komplikationer til operation.
1800
hullets
base(a), smalleste sted (b) og
Som størrelsesmål af hullerne er
1600
1400
top (f)
alle er gode prædiktorer på
basediameteren valgt da denne ifølge
1200
operationsresultatet
og at forskelnylige studier [15] har stærkest as1000
lige indekser
ikke
tilføjer
yderligere
sociation med anatomisk lukning
800
information
af betydning. Her vuraf hullet og postoperativt visus og
600
deres 400
at basediameteren er den mest
desuden vurderes at være nemmest
200
brugbare
variabel da denne har stær- at måle og reproducere. Basediame0
kest association
anatomisk
lukviser også
størrelsen
af den
0
0,2med 0,4
0,6
0,8
1teren 1,2
1,4
1,6
ning af hullet og postoperativt
visus,
faktiske
påvirkning
af
RPE,
det vil
visus postop. LogMAR
samt at den er nem at måle på OCT
sige den faktiske skade som skal behandles ved operationen.
base makulahul (my)

Gass´s stadie-indeling
Stadie 1 med partiel huldannelse
Stadie 2 – 4 fuldtykkelses-huller i
forskellig størrelse. Stadie 2 – størrelse < 400 μ i maksimum diameter
Stadie 3 og 4 > 400 μ.
Ved stadie 3 er den bagre hyaloid
stadig adhærerende mens der ved
stadie 4 er komplet PVD (posterior
vitreous detachment).
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Materiale
Antal patienter

Øjenklinikken Frost

30

22

Antal patienter

68 ± 6

Lukkede huller

70 ± 7

Kvinder

f

Makulahul stadie 2

14

c

Makulahul stadie 3 el 4

16

Præop. Visus LogMAR ± SD

a

639,7 ± 241,8

Lukkede stadie 3 el 4 huller

13/16 (81%)

5/7 (71%)

15

Postop. Visus LogMAR ± SD

0,59 ± 0,39

0,68 ± 0,44

7

Antal pt med visusforbedring

24/29 (83%) *

16/21 (76%)*

16 (53%)

12 (54%)

2 (6,7%)

1 (4,5%)

Antal pt med postop. visus ≥0,3
(Snellen)

a = basediameter
b= smalleste sted
MHI=macular hole index=
Antale/a
pt med amotio
THI=tractional hole index= e/b
HFF=hole form factor= (c+d)/a

Øjenklinikken Frost
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27 (90%)
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0,91 ± 0,41 *
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14/14 (100%)

16 (73%)

b
806,2
e ± 307,7

Resultat

Lukkede stadie 2 huller

21 (70%)

Makulahul base ± SD (μ)

base makulahul (my)
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Alder middel ± SD

AAUH

1,4

1,6

visus postop. LogMAR

På data fra AAUH ses signifikant sammenhæng både mellem
makulahul base og visus postoperativt (LogMAR) samt mellem
basemålene og om makulahullerne er blevet lukkede eller ikke.
Blå markering i diagrammet viser postoperativt lukket makulahul,
rød markering viser ikke-lukket hul.

I vores opgørelse ligger AAUH´s resultat i niveau med
internationale resultater med hensyn til lukning af huller og visusforbedring. Her blev i alt 90% af hullerne
lukkede. For stadie 2 huller blev der set en lukningsfrekvens på 100% og for stadie 3-4 huller en lukningsfrekvens på cirka 81%. På Øjenklinikken Frost er lukningsfrekvensen for stadie 2 huller 80% og stadie 3-4 huller
71%. Amotiofrekvensen på AAUH er lidt over tidligere
internationale studier hvor den ligger på 4-5 %.
Vi kan i materialet konstatere en noget større hulbase
på AAUH (806 vs. 640 μ) og noget flere stadie 3-4 huller på AAUH i forhold til Frost. På trods af dette blev
der lukket flere huller på AAUH – 90% mod 77%. Det
postoperative visus, er på samme niveau i begge populationer, men her skal der tages i betragtning at hullerne
ved Øjenklinikken Frost er noget mindre.
Patientmaterialet er dog ikke helt sammenligneligt.
Patienter som opereres i Aalborg er en populationsbaseret gruppe, mens de patienter som opereres i øjenlægepraksis selv har valgt det og ønsker en hurtigere
operationstid, end de 6-8 uger som er ventetiden på
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1000
800
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0

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

visus postop. LogMAR

Ved Øjenklinikken Frost ses ingen sammenhæng hverken for
makulahul base og visus postoperativt (LogMAR) eller for
makulahul base og om hullerne er blevet lukkede eller ikke.
Blå markering i diagrammet viser postoperativt lukket makulahul,
rød markering viser ikke-lukket hul.

AAUH. Desuden kræver det at patienter hos Frost skal
kunne klare operation i lokal anæstesi (LA), og dermed
ikke have alt for mange konkurrerende lidelser. Patienter
på AAUH opereres hovedsagelig i generel anæstesi (GA),
hvilket kan have en indvirkning på resultatet da patienter som er fuldt bedøvede ligger helt stille og at man
dermed kan udføre en bedre ILM-peeling.
Sundhedsøkonomisk analyse
Både omkostninger og effekter blev opgjort ud fra et
offentligt betaler-perspektiv, da både AAUH og Øjenklinikken Frost afregnes via DRG-takster. Den overvejende
forskel på de to regi er at operation på AAUH foregår i
GA og ved Frost i LA. Forskellen i procedurer og indlæggelsesdage resulterer i, at operation på Øjenklinikken Frost er forbundet med lavere omkostninger for det
offentlige i forhold til AAUH. En mindre andel af de
højere omkostninger på AAUH kan forklares af ekstra
operationer på grund af amotio i to tilfælde på AAUH
sammenlignet med et tilfælde ved Frost. Desuden gennemgik to af patienterne på AAUH reoperation på grund

af ikke lukket hul, hvor der ved Frost ikke blev foretaget
nogen reoperationer. Her kan vurderingen af indikation
for reoperation have været forskellig i de to regi.
Studiet har medført ændringer i patientforløbene på
AAUH, idet patienterne ikke længere bliver indlagt men
opereres i dagkirurgiske forløb. Dette har medført at
omkostningen i forbindelse med operation på AAUH er
faldet.
Konklusion
Umiddelbart er der ikke nogen hindring for at makulahulsoperationer kan udføres i øjenlægepraksis så længe
der er de rigtige forudsætninger inkl. en rutineret dygtig
operatør. I aktuelle materiale er lukningsfrekvensen noget højere på AAUH, mens de økonomiske omkostninger
er lavere ved operation i øjenlægepraksis. Forskellen i
omkostning kan stort set relateres til operation i narkose/ikke narkose, inklusive eventuelle indlæggelser
forbundet hermed.
På grund af den lille studie population, vurderes det
aktuelle materiale utilstrækkeligt for at drage nogle endelige konklusioner.
Metodeafsnit samt referencer findes i appendix på www.
oftalmolog.com
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Metode

Retrospektiv gennemgang af journaler og OCT på patienter opereret for makulahul ved
Øjenafdelingen på AAUH samt i privat regi ved Øjenklinikken Frost i perioden
01.07.2011 – 30.06.2012.
Der er foretaget litteratursøgning via PubMed’s database hvor følgende søgeord har
været anvendt i forskellige kombinationer: macular hole, surgery, outcome og OCT.

Diagnoseregister‐søgning på diagnosen DH35.3F Foramen maculae lutae
Inklusionskriterier: Patienter diagnostiserede med og opererede for fuldtykkelses
makulahul i perioden 01.07.2011 – 30.06.2012.
Eksklusionskriterier: tidligere makulakirurgi eller anden vitreoretinal kirurgi, samt
traumatiske makulahul.
Statistiske analyser er foretaget med SPSS eller STATA.
Deskriptiv statistik er brugt for beskrivelse af materiale og Analytisk statistik for
sammenligning og sammenhængsberegninger.
Der er brugt t‐test for at sammenligne kontinuerte normalfordelte data, MannWhitney U
test for nonparametriske data og Chi i anden (x2) ved ordinal el nominalskalerede data.
Sammenhæng er beregnet med Pearsons korrelationstest for normalfordelte data og
Spearman´s korrelation er brugt for ikke normalfordelte data.

Der er registreret præoperativt visus, slutvisus (sidste opmålte visus inden pt. afsluttes),
hulmorfologi (størrelse af hullets base (a), smalleste sted (b), top (f), højde (e) og stadie i
forhold til Gass´s stadieinddeling) samt komplikationer til operation såsom amotio,
trykforhøjelse, ekstra kontroller og om patienten efterfølgende er blevet
kataraktopereret.
Som størrelsesmål af hullerne er basediameteren valgt da denne ifølge nylige studier
[18] har stærkest association med anatomisk lukning af hullet og postoperativt visus, og
desuden vurderes at være nemmest at måle og dermed nemmest at reproducere.
Basediameteren viser også størrelsen af den faktiske påvirkning af RPE, det vil sige den
faktiske skade som skal behandles ved operation.
Effektmål er
- Primært effektmål: lukket/ikke lukket.
- Sekundært effektmål: slutvisus.
- Komplikationer: svære komplikationer såsom amotio, endopthalmit, hypotoni
Endvidere undersøges det, om der er sammenhæng mellem hullets basediameter og det
primære respektive sekundære effektmål i begge populationer.
[16]

A. B. Salter, F. A. Folgar, J. Weissbrot, and K. J. Wald, “Macular hole surgery prognostic success rates
based on macular hole size.,” Ophthalmic surgery, lasers & imaging•: the official journal of the
International Society for Imaging in the Eye, vol. 43, no. 3, pp. 184–9.
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Nettbaserte
læringsressurser
for øyeleger

I de siste årene har det vært lansert et stort antall
læringsressurser innen oftalmologi.

Å

holde seg faglig oppdatert
som lege er viktig, men kan
også være en utfordring. Det
er ikke alltid lett eller mulig å finne
tid til fordypning i en travel hverdag
og ved siden av de ”tradisjonelle”
ressursene, har dagens menneske et
økende ønske om interaksjon og variasjon i læringsprosessen. Så, hva med
en online forelesning på nettbrett på
t-banen eller en kort nettbasert test
på mobilen hjemme i sofaen? I det
følgende vil jeg gjerne presentere
noen pålitelige nettbaserte læringsressurser som kan være til stor nytte for
øyeleger.

man finne blant annet en grundig
gjennomgang om laserbehandling i
både fremre og bakre segment, over
280 kasuistikker og tester for å sjekke
egen kunnskap. Den mest imponerende modulen kalles Learning plans
som inneholder 12 omfattende kurs
om varierte emner. Her kan vi teste
kunnskapen vår samt få tilgang til
et utvalg av vitenskapelige publikasjoner, bilder og forelesninger. Ved
å gjennomføre kursene får man en
veldig grundig oversikt over diverse
øyesykdommer, som kan være et
utmerket supplement til det kliniske
arbeidet.

AAO ONE network - one.aao.org
Dette er en av de mest omfattende
sidene, men samtidig også den mest
brukervennlige. Den publiseres av
American Academy of Ophthalmology (AAO). Man får tilgang via medlemskap i de nordiske oftalmologiske
foreningene eller via medlemskap i
AAO. Gjennom siden får man tilgang
til 11 kjente tidskrifter, inkludert
American Journal of Ophthalmology,
Ophthalmology og British Journal of
Ophthalmology. Under Education kan

Wills Eye Institute Knowledge Portal –
willseyeonline.org
Har du noen gang lurt på hvordan
det er å være assistentlege på Wills
Eye sykehuset? I så fall, besøk den
ovennevnte nettsiden og følg med på
internundervisningen deres som de
deler med resten av verden. Her finner man over 500 forelesninger om
utvalgte temaer og kasuistikker. Videoopptakene inkluderer spørsmålsrunder fra publikum som kan føre til
interessante diskusjoner i plenum.

Nye videoer publiseres kontinuerlig
og på nettsiden har man mulighet til
å ta tester og samle CME poeng, hvis
man skulle ønske det. For å få tilgang
til materialet trenger man en konto
som kan opprettes gratis.
WOC on Demand - woc.
conference2web.com
Det er ikke alltid man har anledning
til å dra på internasjonale konferanser, og det hender at vi går glipp av
foredrag i et tema som vi er veldig
interesserte i. Stadig mer materiale fra
internasjonale konferanser publiseres
online, som gjør det lettere å følge
med på nyeste trendene i klinikken
og forskning. Her vil jeg nevne World
Ophthalmology Congress on Demand
– uten gebyr og innlogging får man
tilgang til mer enn 300 forelesninger
fra årets konferanse i Tokyo og over
650 forelesninger fra konferansen i
Berlin i 2010.
AAO Meetings on Demand
De årlige AAO-konferansene er også
tilgjengelige online. Tilgangen til de

to eldste konferansene som har blitt
publisert (fra 2010 og 2011) er gratis,
men for å kunne se på videoopptak
fra de nyere konferansene, kreves det
betaling. Hver konferanse inneholder
rundt 200 timer med forelesninger av
høy kvalitet som kan vises på både PC
og mobiltelefon.
Training Course for the Appraisal of
Sequential Optic Disc Stereophotos –
egodap.be
Dette er et gratis tilgjengelig nettkurs
laget av den belgiske professoren
Thierry Zeyen. Kurset er praktisk
orientert og baseres på 50 par papillebilder hos glaukom-pasienter, med
noen måneders mellomrom mellom bildene. Vår ”oppgave” består i
å vurdere om det har skjedd noen
forandring siden det første bildet eller
ikke. Nettsiden er pedagogisk opprettet – ved første prøve får man kun et
hint om hva man skal se etter, mens i
andre runde forsørges vi rikelig med
informasjon om pasientenes tilstand.
Kurset kan fullføres i ca. 2 timer og
gir en en riktig god innføring i denne
problemstillingen.

Online Video Tutorials in Oculoplastic
Surgery – oculoplastics.info
Den britiske øyelegen Richard Caesar
har laget en rekke treningsvideoer
innen okuloplastikk, og disse er fritt
tilgjengelige på denne siden. Videoene
er i høy oppløsning og er sterke i både
teori og praksiss – de kjennetegnes
av lettfattelige forklaringer og demonstrasjoner av prosedyrer på reelle pasienter. Siden er tilgjengelig på både
PC og mobile plattformer.
Kun toppen av isbreen...
Dette er bare et lite utvalg av flere
nettsider som kan være til stor nytte
for alle øyeleger. Jeg oppmuntrer alle
til å surfe på disse sidene og bruke
dem både som en læringsressurs og
som inspirasjon.
For flere anbefalinger og beskrivelser
besøk gjerne min engelskspråklige
nettside www.ophtholinks.com, som er
en samling av pålitelige online ressurser for øyeleger.


15

of ta l m ol og 16 D e c e m b e r 2014

Af Pia Hesse,
cand. psyk. & comm.
Foreningen Danske DøvBlinde

De ekstra udfordringer
– når man mister både
syn og hørelse

Når man mister både syn og hørelse, helt eller delvist, opstår
en lang række udfordringer, som er usynlige for andre. Daglige
kampe med selv de mindste ting kommer til at fylde meget og
kan være med til at skabe en kronisk stress-tilstand og overbelastning for personer med nedsat syn og hørelse.

J

eg synes bestemt, jeg lagde luppen
her i går.’
Hænderne afsøger bordet, gulvet, reolen, alle omgivelserne. Luppen er der et sted, det ved jeg, men
hvor? Det, der normalt kan klares
med en simpel bevægelse, kommer
til at tage en halv time.
Batterierne, kniven, dankortet…
alt skal lægges på plads med hukommelsen fuldstændig skarp, så der
ikke skal bruges unødig energi på at
finde tingene efterfølgende. For så
knækker filmen.

Døvblinde bruger hver dag ekstra
energi og ressourcer på at tilpasse sig
det dobbelte sansehandicap og finde
løsninger på uventede situationer.
Situationen er nemlig aldrig helt den
samme, da syn og hørelse kan svinge
fra dag til dag. Det, man kunne høre
i går, kan være svært at opfange i
dag, og det man kan skimte i et godt
lys i dag, kan være sløret i morgen.
Den konstante koncentration,
som sansetabet kræver, tapper krop
og sind for energi – det mærker døvblinde og synshørehæmmede hver
dag.

Både de, der bruger tegnsprog,
som føles med hænderne, og de der
har en lille syns- eller hørerest og
kan høre med kraftige høreapparater
eller se tegnsprog. Det er hårdt arbejde at være døvblind.
Foreningen Danske DøvBlinde
(FDDB) offentliggjorde i 2013 en
rapport: ’At finde balancen – en undersøgelse om døvblindes stress og trivsel’.
Rapporten beskriver de konsekvenser, som syns- og høretabet har
på døvblindes sociale og psykologiske trivsel. Denne artikel er baseret
på resultaterne af undersøgelsen.
Er kroppen på konstant overarbejde?
Døvblinde har svært ved at orientere
sig på grund af høre- og synstabet.
Også det at kommunikere og udføre
ting i hjemmet kræver ekstra ressourcer. Derfor er det nærliggende at
stille spørgsmålene:
Er kroppen på konstant over-

Fotos Pia Hesse / FDDB
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arbejde, når den skal kompensere for
de manglende sanser?
Oplever døvblinde og synshørehæmmede symptomer, der ligner
stress-symptomer i hverdagen?
Hvilke faktorer udløser især stress
hos døvblinde, og hvordan kommer
det til udtryk?
Fornemmelse af uro
Mange døvblinde oplever en snigende fornemmelse af uro i kroppen –
især når man står i situationer, man
ikke har prøvet før eller ankommer
til nye steder. En døvblind kvinde
forklarer:
’Det kan være meget svært at finde
hvile og ro, hvis man skal afsted til
ukendte steder. Jeg kan ikke slappe af,
og det sætter sig som anspændthed i
musklerne, så jeg er tit træt, inden jeg
overhovedet er kommet afsted’.
Flere fortæller, at det kan være
svært at slappe af i løbet af dagen,
fordi hverdagsting tager længere tid
at udføre, når man ikke har syn og
hørelse. Man har svært ved at ’lade
paraderne falde’ og slappe af, for hvis
man gør det, risikerer man at gå glip
af noget, man skulle have hørt eller
set. Man opretholder derfor opmærksomheds-niveauet, selvom det giver

overarbejde til kroppens sanser hele
dagen igennem. En anden fortæller:
’Jeg hviler aldrig om dagen, for der
er så mange indtryk, og jeg ved ikke, om
jeg klarer det. Først om aftenen slapper
jeg af. Der kan ske så meget uforudset
om dagen, og selvom min hjerne siger,
at jeg nok skal klare det, siger min
krop noget andet. Den er hele tiden
anspændt’.
En døvblind mand fortæller, at
han om aftenen ofte mærker uro i
benene, og flere fortæller om generende lysglimt for øjnene – især hvis
det har været en stressende dag. Som
om øjnene ikke kan falde til ro. I
undersøgelsen blev der også spurgt
til, om deltagerne kan have svært
ved at falde i søvn om aftenen, da
dette også kan være et symptom på
stress. Men til det svarede langt de
fleste, at man ofte er meget træt efter
en lang dag og derfor sagtens kan
sove, med mindre man har konkrete
bekymringer at forholde sig til. Dog
er der enkelte, der vågner om natten
og har svært ved at falde i søvn igen,
og nogle plages af lysglimt eller ’film’,
der kører foran øjnene.

Afmagt
Døvblinde oplever også afmagt som en
stress-faktor:
’Hjernen stopper jo ikke med at ville
en masse, selvom manglende syn og
hørelse sætter sine begrænsninger’, som
en døvblind forklarer det. En anden
oplever at ville mere, end man kan,
og at få en uforklarlig stress-følelse i
kroppen af ikke at kunne udføre alt
det, man gerne vil:
’Man møder hele tiden begrænsninger og ting, man ikke kan gøre noget
ved. Vi ved aldrig, om vi får det, vi
ansøger om og har brug for, og det giver
altså også stress ikke at vide, om man er
købt eller solgt’.
En anden deltager kan blive våd af
sved og få hjertebanken, hvis en plan
af forskellige årsager glipper. Hvis
man fx ikke får den hjælp, man har
bestilt hos DSB til sin togrejse, eller
hvis kontaktpersonen bliver syg eller
forhindret i at komme, kan man ikke
bare lige lave en plan B.
Det opleves også som stressfyldt
ikke at kunne kommunikere frit.
Hvis kommunikations-udstyret ikke
fungerer, og man ikke har mulighed

for at sende og modtage informationer, føler man sig ’fanget’ i sin egen
verden med frustration, ærgrelse og
isolation som følge.
Energi og overload
De fleste døvblinde har i perioder
oplevet fysiske og psykiske stressreaktioner, når mængden af information har været for høj, eller når hastigheden eller kvaliteten af kommunikationen har gjort det vanskeligt
eller umuligt at følge med. Nogle har
lært at genkende symptomerne på
overload og kender sig selv godt nok
til at vide, hvornår og hvor ofte, man
må sige fra for at genskabe energien.
Men det er en svær balancegang at
vide, hvornår systemet er overloadet.
Ofte kommer reaktionerne først
bagefter som træthed og udmattelse,
når man har forsøgt at følge med i
omgivelsernes tempo. Det kan opleves som fuldstændig udmattelse,
hjertebanken, humørsvingninger
eller uforklarlig tristhed. Det kan
også ramme sanserne som flimmer
for øjnene eller susen for ørerne eller
i form af andre symptomer.

Mange døvblinde udvikler strategier til at klare de mange udfordringer. Men det kan tage lang tid at
finde balancen imellem, hvad man
får noget positivt ud af, og hvad der
dræner én for energi.
Det kræver overblik og mod at
føre en kompenserende strategi ud
i livet. Især når det, man beslutter,
angår ens nærmeste familie. En døvblind forklarer:
’Jeg synes, det kan være svært at
mødes med min egen familie. Selvom de
er mine nærmeste, så har de svært ved
at huske at tage hensyn til mig, og jeg
kan føle mig helt sat af. Men nu er jeg
begyndt at bruge tolk, hvis vi er mere
end fire personer, og det betyder, at jeg
ikke længere sidder helt alene på den
der øde ø. På den måde bliver familien
også mindet om, at døvblindheden kræver opmærksomhed og kompensation
hele tiden, hvis jeg skal have noget ud
af det sociale – og det vil jeg! Ellers har
tilværelsen ingen værdi for mig.’
Små ting vælter læsset
Rapportens konklusion er, at livet
som døvblind og synshørehæmmet
kan medføre stresslignende symptomer. Det er tankevækkende, at det
ofte er små konkrete ting som fx at

tabe ting på gulvet, at forsøge at få
overblik over et ukendt sted, eller
at kommunikationen ikke fungerer
optimalt, der fylder mest og giver
stresslignende symptomer.
Der skal ikke meget til at vælte
læsset, da læsset allerede er fyldt
af høj koncentration og en fysisk
anspændthed for at aflæse omgivelserne.
Samtidig kan frygten for yderligere sansetab fremkalde angst og
uro-lignende symptomer. Men det,
der fylder mest i hverdagen er de
mange forsøg på at få god kommunikation, at bevare kontrol og overblik
og ikke blive hægtet af. Det kræver
ekstra energi, og sætter krop og sind
på konstant overarbejde.
Efterskrift
Artiklen bygger på rapporten:
At finde balancen – en undersøgelse
af døvblindes stress og trivsel. 2013.
Undersøgelsen er foretaget af Foreningen Danske DøvBlinde (FDDB)
og kan downloades gratis fra www.
fddb.dk under ’udgivelser’ eller rekvireres ved henvendelse til Foreningen
Danske DøvBlinde på tlf. 36 75 20
96 eller fddb@fddb.dk
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Af Per Nellemann Bang

Se- og hørebriller
Google Glasses
er andet end Google Glugger
De måtte jo komme før eller siden – fantasiens, tegneseriernes briller, som kan vejlede og informere om alt hvad
brillerne ser, mens man som brillebærer stiller spørgsmål
til brillerne, og brillerne får svar tilbage.

Hjemmebygget GG prototype.

G

oogle Glass (GG) er kommet,
og med dens platform med
kamera og adgang til internet
ved stemmeaktivering eller en berøringspude (touching pad) på siden
af brillestangen kan der næsten ikke
være grænser for kreativiteten. Meddelelser kommer på en skærm eller
ved lyd gennem knogleledning eller
høretelefon
I mange år har man haft klodsede
'virtual reality' systemer til hovedmontering på en hjelm, men nu er alt

det digtale isenkram blevet så meget
mindre og lettere, at det vejer 50 g og
derfor kan monteres på en almindelig brille.
Der kan nu gives frit løb for applikationer, hvoraf flere allerede er
afprøvet i USA med forsøgsversionen
Explorer og i 'Google X'-projektet,
som har med førerløs biltransport at
gøre.
Det er naturligt for øjenlæger
straks at tænke på GG som hjælp
til svagtsynede. Med GG kan man
orientere sig ved hjælp af kameraet,
som skanner og giver besked om forhindringer forude, om afstand og art,
eventuelt med hjælp fra Moogle Map.
Et eksisterende modul kan bruges
til ansigtsgenkendelse, hvorved også
politiet kan ansætte svagtseende.
Et andet eksisterende modul er
til ordgenkendelse, som vi kender i
princippet fra dokumentskanning
og oversættelse af tekstdokumen-

Højre side af GG brillen fungerer som
område for mavigation med lyd og
drejeknapper.

CoSoptikken består teknisk af en 'Liquid
Crystal' på et Silicium (LoS) felt delt
farve LED belyst skærm. Skærmens LEDbelysning er først P-polariseret og lyser
herefter gennem den indkoblende polariserende beam splitter (PBS) på LoS panelet.
Panelet reflekterer lyset og omdanner det til
S-polarisation på de aktive panelpunkter.

ter. Med dette ordmodul kan den
svagtsynede få besked om teksten på
skilte og bygninger.
Til undervisningsbrug har GG
allerede været brugt. På Wilmers Eye
Institute ved Johns Hopkins University har man demonstreret fundus
video ved indirekte oftalmoskopi,
hvor underviseren bar GG. Men det
er selvfølgelig oplagt til mange mesterlære-situationer, hvor oplæring i
praktiske færdigheder er vigtig, som
det umiddelbart er aktuelt i kirurgi,
men andre muligheder vil hurtigt
dukke op.
I USA var prisen ved den offentlige introduktion af Explorer
2-versionen i maj 2014 1.500 US $
og med brilleglas og stel ekstra 200
$. Men så var stellet også amerikanske Ray Ban eller italienske Luxotica.
Man kunne kun købe et eksemplar
på et Google-kontor i San Francisco,
L.A. eller N.Y. Hvornår GG bliver
tilgængeligt for alle er stadig uvist.

Prism
Projector

A clever prism projects
a layer over reality light.
Reality

Projector

Retina

Fovea
(sharpest image)
R

Reflective LCoS panels
G
Prisms

Lamp

B

Google Explorers CoS optic.
GG explorer anvender et PBS, et partielt reflekterende spejl Beam Splitter og en
astigmatisme korrigerende reflektor i den nasale ende af systemet (Wikipedia, eng).

Den indkoblede PBS reflekterer de
S-polariserede lysområder ved 45 gr.
gennem den udkoblende beam splitter til
en kollimerende (lyssamlende) reflektor
i den anden ende. Til slut reflekterer den
udkoblende beamsplitter (som er et spatielt
reflekterende spejl og ikke en polariserende
beam splitter) det kollimerede lys andre
45 gr. direkte ind i brillebærerens øje. (Fra
Wikipedia,eng.)
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Nedenunder er en smagsprøve på de
tekniske specikationer:

of ta l m ol og 22 D e c e m b e r 2014

Styresystem Android 4.4 som i
Smartphone.
640X360 Himax HX7309 LoS
skærm.
5-Megapixel camera med med 720p
video optagelse.
Wifi og Bluetooth
16 GB lagring og 1GB RAM.
Processor Texas Instruments O
Map4430 SoC Dual.
3-akset gyroskop, accelerometer og
kompas
Lysmåler til omgivelser og nærhedsmåler
Knoglelednings-transducer.
(Data fra Google og Wikipedia (eng.)
GG har været kitiseret for kun
at have de samme funktioner, som
en SmartPhone har, men til dyrere

pris og uden samme kvalitet. Især i
dårligt lys skulle GG ikke leve op til
forventningerne.
Det synes jeg ikke helt holder stik,
når man ser en video fra 'Engadgets'
på YouTube. Der kan man følge en

person fra en lejlighed i N.Y. til undergrundsstationen og også på rejse.
GG virker overbevisende i disse
uredigerede optagelser.
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Af Mogens Norn
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V

Danmarks første øjenhospital:

Frederiksberg Slot 1856-58?

F

rederiksberg Slot blev bygget
1699-09. Det var den danske
konges slot, hvor Frederik IV
kunne nyde livet på landet, langt
udenfor landets hovedstad. København var dengang koncentreret
indenfor voldene, overbefolket, uhygiejnisk.
I krigen mod Tyskland 1848-51
blev slottet benyttet som krigslazaret.
I 1856 opstod der atter en alvorlig
militær øjenepidemi (1,3) kaldet
ægyptisk øjensygdom, fordi man
mente, epidemien var overført gennem de fjendtlige tropper , måske
helt fra Ægypten. Den første kom i
1807 med det engelske overfald på
Danmark, den næste epidemi ved
det slesvigsk-holstenske oprør 184851 (9).
Frederiksberg Slot fungerede som
øjenhospital (Lazaret for öiensyge)
fra 12. september 1856 til 7. januar
1859 ifølge den samtidige militære
kalender (3,4). En af de samtidige
protokoller beskriver 63 soldater,
som har lidt af den smitsomme
øjensyge. De blev indlagt fra alle
våbenarter: garderhusarer, garden
til hest, jægerkorps nr. 1,2 og 5, 1.
Artilleriregiment, 1. Trainregiment
og bataljonerne 4, 7, 1o, 13-17.. De

var indlagt i gennemsnit knapt 3
måneder (5388:63 = 86 dage) med
yderværdi 31-202 dage, fordelt over
to år. De fleste patienter er udskrevet
til fortsat militær tjeneste, kun få er
”casseret eller permitteret” (orlov).
Den lange indlæggelsestid må nok
til dels skyldes smittefaren. Utallige
tunge regnskabsbøger er underskrevet af compagnichef Dahl eller Müller. Fornavne mangler.
Diagnosen er i alle protokoller
anført som Ophthalmia granulosa,
dog med få undtagelser, hvor øjenlægen skrev trachom. I dag kan vi
gætte på chlamydia (trachom) eller
i mildere tilfælde adenovirus, om
end præauriculær adenitis aldrig er
anført. Sjældnere har det vel drejet
sig om difteri (membraner anført)
eller syfilis.
Behandling: Der findes en nøje
instruks, et skema, hvor patienternes
navne og nummer er anført vertikalt
og behandlingen horizontalt foroven på
skemaet.
Det fremgår, at hver patient
behandles en gang daglig med
øjenvand og 1-2 gange ugentlig med
mere intens terapi, forkortet som
følger:
Pö bly foroven, Pn bly forneden,

Lö lapis foroven, Ln lapis forneden.
Hermed menes ætsning eller drypning med blysalt eller sølvnitrat på
papiller på conjunctiva palpebrae
sup. eller inf. Sjældent ordineres
Sg, som betyder sengeleje. Altså en
behandling, målrettet den enkelte
patient, den tids rationelle æts - terapi af papiller.
Den daglige belægning på øjenhospitalet var gennemsnitlig 56,
yderværdi 15-168. Belægningen var
størst i epidemiens første måneder
(98-168), faldt så ret jævnt til under
20 fra august 1858 , udregnet på
basis af kopibog 25 b (4).
Patienterne lå i Frederiksberg
Slots østre fløjs stueetage og i vestre
fløjs bel- etage. (7). Bel etagen er
første sal, en højloftet kongeetage.
Østre fløj fungerede som kirke fra
1710 til 1852 ifølge præstelisten. Den
smukke kirke fungerer atter i dag.
Det var i østfløjens kælder, lægen og statsmanden J.F. Struensee
(1737-72) fik bygget et badeværelse
til beroligende terapi med varmt og
koldt vand til kong Christian VII,
der var sindslidende. Kongen turde
dog ikke gå ned ad den meget stejle
og smalle trappe; men dronningen
og Struensee benyttede trappen og

baderummet sammen. De to var
forelskede…
Patienterne har næppe kunnet
benytte dette baderum, fordi trappen
var alt for snæver. Selvom de nok
kunne trænge til et bad. Rummet lå
tæt ved en underjordisk gang, der
førte ned til Lakajgårdens mindre
huse, der lå under bakken ved Roskildevej.
Patienterne i vestre fløjs bel-etage
lå i den højloftede riddersal og i
de tilstødende sale. De kunne fra
sengene se op i de rigt smykkede
lofter, stukkaturen og våbenskjoldene i hjørnerne, bl. a. de slesvig
- holstenske våben, forenet i ét, - eller i spejlene, ophængt over og på
siderne i balsalen, så man tidligere
kunne se damerne. I loftsspejlet ned
i kavalergangen (inter - mamma)
og i sidespejlene (hvem, de andre
dansede med). Nu stod sengene tæt
og stemningen hos de øjensyge var
en helt anden. I de andre sale var der
skønne loftsmalerier, der stadig kan
beundres.
Lægerne på det militære øjenhospital efter rang og løn var:
Fungerende overlæge Andreas
Gerner (ældst af rang, militærlæge
fra 1835 (3-5)); Fungerende overlæge
F.W.T. Bricka ( militærlæge fra 1842,
hvor man krævede medicinsk kirurgisk eksamen for optagelse i Hærens
Lægekorps (3,4,6)) og underlæge
J.C.Bendz (5).
Andreas Gerner ( 1807-1867) fik
”kun” kirurgisk eksamen, det var
i 1834 med ”anden karakter med
fortrin”. Man kunne nedsættende
kalde ham for barberkirurg, men
det er ikke korrekt. Han var uddannet ved det kirurgiske Akademi i
Bredgade, som var nabo til det kongelige Frederiks Hospital, Danmarks
lærde hospital, der samarbejdede
med Akademiet. Gerner var dog
ikke uddannet som ”akademisk”
læge, hvilket fra 1847 blev krav for
Hærens Lægekorps (6). Gerner blev
kompagnikirurg i København fra

1835, konstitueret overlæge 185064, afskediget som overlæge 19.
december 1864, derefter underlæge i
København efter krigen.
Jacob Christian Bendz (18021858) fik ligeledes kun kirurgisk
eksamen. Det var med udmærkelse
i 1825. Han studerede i udlandet
1827-29, blev derefter reservekirurg
ved Frederiks Hospital, dr.med.
1836, titulær professor 1838. - Regimentskirurg fra 1831, kaptajnsrang
fra 1835.
I modsætning til de andre militærlæger på øjenhospitalet var Bendz
dybt interesseret i den ægyptiske
øjensygdom. I 1856 blev Bendz medlem af Kommissionen angående den
ægyptiske øjensygdom, viceformand
ved den oftalmologiske kongres i
Bryssel 1857 ( Congrés d’ ophthalmologie de Bruxelles) og medudgiver
af Hospitalstidende 1848-57 (5).
Bendz kan betragtes som Danmarks første ledende øjenlæge på det
første øjenhospital i landet.
J.C. Bendz var ældste søn af
etatsråd, borgmester Lauritz Martin
B. – ”Vores” J-C- Bendz dør 1864
under den fatale krig mod Tyskland
og Østrig.
Hans broders søn Viggo Bendz
blev i 1864 konstitueret militær-underlæge på Frederiksberg Slot (feltlazaret, af tredje linie), senere læge ved
Pensionatet for Åndssvage, Fasangården og alment praktiserende læge på
Frederiksberg. Censor i zoologi ved
Landbohøjskolen 1874.
Diskussion.
Frederiksberg Slot fungerede som
Danmarks første øjenhospital fra
1856, men det var kun for militæret.
Det første civile øjenhospital var først
fra slutningen af 1864, nemlig Sct.
Annae Hospital på hjørnet af Amaliegade og Sct. Annae Plads. Den nye
øjenepidemi var så voldsom, at patienter fra Kommunehospitalet (indviet 1863), fra 1 og 4. Afdeling måtte
overflyttes til ”filialet” Sct. Annae,

vedtaget af borgerrepræsentationen
den 19. december 1864.
Sct. Annae Hospital havde lige
været feltlazaret ligesom Frederiksberg Slot 1864 for alle slags sygdomme i den ulykkelige krig, hvor
Danmark mistede 1/3 af kongens
landområde: det tysksindede Holsten
(som f. eks. Lehmannfamilien stammede fra) og det mest dansksindede
Slesvig. Preussen fik Slesvig, Østrig
fik Holsten.
Feltlazaret i tredje linie Sct. Annae fungerede fra 18 maj til 26
august 1864, behandlede i alt 341
patienter (3). I journalprotokol 1
findes diagnoser på 251 patienter,
hvoraf 26% havde krigsskader, 26%
scabies, 8% diarrhoe, 7% gigtfeber,
6% gonorrhoe, færre havde syfilis,
tyfusfeber, bronchitis, tuberkulose
etc. – Sygdomsfordelingen svarer nogenlunde til det samtidige feltlazaret
på Frederiksberg Slot 1864.
På det efterfølgende øjenhospital på Sct Annae blev patienterne
behandlet af overlæge (Georg Carl)
Heinrich Lehmann (1815-90), som
var tysksindet ligesom sin fader,
mens broderen Orla Lehmann kæmpede politisk for Danmarks sag (8).
Øjenlæge Heinrich Lehmann
var forstander for den kommunale
øjenklinik i Frelsens Arbejdshus på
Christianshavn 1864-77; han blev
huslæge ved Blindeinstituttet på
Kastelsvej i København 1872-90,
titulær professor 1854, men ikke
fagets første virkelige professor. – Vores fags førende historiker, Gordon
Norrie , mener, at ” den modgang
Lehmann mødte, måske til dels kunne skyldes hans tyske afstamning”.
Lehmann var i hvert fald en dygtig
øjenlæge. Specialet blev endelig
anerkendt og professoratet omsider
oprettet i 1888 (Hansen Grut).
På Sct Annae Øjenhospital blev
behandlet 331 civile øjenpatienter;
de fleste var under 16 år. Maximalt
var der indlagt 56 patienter samtidigt.
Referencer: www.oftalmolog.com
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