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Denna skrift är en helt ny variant av det specialnummer av RP-uutiset
”Klavertramp med RP” som Retinitisföreningen rf utgav år 1986. Skriften gavs
i mitten av 1990-talet ut i ett nytryck på svenska i samarbete mellan Förbundet
Finlands Svenska Synskadade rf och Svenska RP-föreningen. Sedan dess har
man fått så mycket ny information om förändringar i näthinnan att texten nästan helt skrivits om. Retinitikerföreningens medlemmar har dessutom samlat
in färska egna missöden. Vi har också tagit med databehandlade bilder som
åskådliggör de typiska symptomen på ärftliga degenerationer i ögonbottnen.
Skriften ger i ord och bild ny information kring skador i samarbetet mellan
synsystemet och hjärnfunktionen. Vi vill ge denna information till retinitikerna
själva, till deras anhöriga samt till ögonläkare, optiker, rehabiliteringspersonal,
till övriga nätverk och till alla som är intresserade av funktionerna i synsystemet. Skriften är ett utmärkt hjälpmedel för normalt seende – med dess hjälp
är det åtminstone en aning enklare att föreställa sig hur bilden förändras när
mottagningsapparaten är skadad.
Näthinnans verksamhet kan bli störd på många olika sätt då de ärftliga
näthinneförändringarna skadar dess olika delar. Störningarna förändrar synintrycken och förorsakar ibland felaktiga tolkningar och misstag. Situationen
är föga humoristisk då ett misstag sker och händelsen kan till och med utgöra
en fara för personen ifråga. Efter en tid kan man kanske skratta åt situationen
– och vi hoppas att läsaren kan dela denna humor. Retinitikerna berättar sina
humoristiska historier för att belysa sin vardag så som den ter sig via ett avvikande synsystem. Den sakinformation som placerats in mellan historierna om
de funktionsförändringar näthinneförändringarna för med sig har vi tagit med
i förhoppning att den skall öka förståelsen för frågor relaterade till synförmågan.
Synförmågan är så dynamisk att även en skickligt utförd bildbehandling
endast kan ge en blek aning om den. På Retinitisföreningens och Lea-Tests hem
sidor www.kolumbus.fi/retinitis och www.lea-test.fi får ni vidare information
och rörliga symptomanimationer.
Helsingfors,
Den internationella retinitisdagen 30.9.2000
Lea Hyvärinen Outi Jokinen

Maila Mehtelä

Heli Ruoho
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Tappar och stavar i näthinnan

T

apparna fungerar i dagsljuset
och förmedlar oss den färggranna bild som vi då ser. I
skymningen börjar stavarna fungera mer och mer när belysningen
blir svagare och svagare. Då bleknar
färgerna, och till slut försvinner de
helt när tapparnas andel av seendet
avtar. Det finns bara en typ stavar
och därför är bilden sammansatt av
varierande gråa toner. Så länge man
kan urskilja färger, fungerar tapparna ännu. Stavarna är känsligast
för den blågröna delen av spektret,
därför är blåa toner ljusare än röda
toner i skymningen. I den normala
näthinnan är tapparnas och stavarnas funktion väl balanserad: de
mycket känsliga stavarna fungerar i
skymningen, då ljuset är svagt. När
ljusnivån blir högre börjar tapparna
fungera och samtidigt förhindras
stavarnas funktion.
Antalet tappar och stavar per kvad
ratmillimeter av näthinnan varierar
på ett regelbundet sätt (Bild 1). Tap
parna är talrikast och tunnast i mitten av näthinnan. Det totala antalet
tappar är endast 5-6 miljoner. Stavar
finns det 160 miljoner. I mitten av
näthinnan, i fovean, finns det inga
stavar. Därför har vi ett ’hål’ i mitten
av synfältet vid nattseendet. Det är
dock så litet att det inte spelar någon roll förutom när man försöker se

en stjärna som lyser mycket svagt.
Vet man var stjärnan befinner sig i
relation till andra stjärnor, ser man
den bäst genom att titta en aning
förbi den. Stavarnas antal ökar mot
näthinnans periferi ända till ca 2030 grader och minskar sedan mot de
mera perifera delarna av näthinnan.
Vi vet bara litet om de ändringar
som pågår i de sensoriska cellerna

Bild 1. Näthinnans sensoriska cellers
täthet varierar mycket: I mitten av
näthinnan (fovea) är tapparna så
tunna att det ryms 200 000 stycken på
en kvadratmillimeter. Antalet tappar
minskar snabbt mot periferin (den
svarta linjen). Det finns inga stavar i
fovean. Deras antal ökar i ’mittperi
ferin’ och minskar sedan i näthinnans
mest perifera delar (den gråa linjen).
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hos en människa med retinitis pigmentosa (RP), då vi inte kan ta provbitar av näthinnan på samma sätt
som vi kan av andra vävnader. Några
djurarter har näthinnedegenerationer som liknar den mänskliga RPn
och av dem har man lärt sig en hel
del. Sinnescellernas yttre led (ytter
segmentet) växer i dess inre ända
där nya lameller bildas. Den äldsta
delen av denna yttre led avsnöres
varje dag och ’äts upp’ av de angränsande pigmentcellerna. Där bryts
den ned i små bitar och försvinner.
Denna funktion i pigmentcellerna
är störd vid RP, de gamla delarna
av sinnescellerna städas inte bort
i normal takt. Därför blir den yttre
leden längre än normalt och det
finns rester av yttre ledens lameller
i pigmentcellerna.

Jag har kikarsyn och just då
använde jag inte min vita käpp.
Jag rörde mig ju i en känd miljö.
Solen sken. Genom att kisa med
ögonen försökte jag se framför
mig och kände hur jag stötte till
en arm.
– Oj, ursäkta, sade jag.
– Jag märkte inte er!
Killen som jag törnat emot
gick vidare, men vände sig till min
förvåning om och sade:
– Inte behöver du be om
ursäkt. Jag har en sådan där kikarsyn!

Bild 2. Näthinnans yttre sikt är pig
mentepitelceller (PE) som angränsar
till sinnescellernas, tapparnas (C) –
och stavarnas (R) yttre led. På sinnes
cellernas yttre leds lameller finns de
ljuskänsliga pigmenten, rhodopsin i
stavarna och tre olika pigment i tap
parna. Näthinnans yttre skikt får födo
ämnen för sin ämnesomsättning via
pigmentepitelet från choriocapillaris
(ChC), ett tunt nätverk av kärl i åder
hinnan (chorioidea).
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Ärftliga näthinneförändringar

R

etinitis pigmentosa, Ushers
Syndrom, retinoschisis, chorioideremi och flera olika
maculadegenerationer är alla ärftliga ändringar i näthinnans struktur
och funktion. De beskrivs oft ast
som ögonsjukdomar men de för
orsakar inte symptom typiska för
sjukdom utan långsam förändring
i synfunktionen. När man talar om
dessa ärftliga näthinneförändringar
med ungdomar är det viktigt att
understryka att de är friska, raska
unga människor som bör leva ett
normalt liv och studera så mycket
som möjligt.

I den här publikationen används or
det ’retinitiker’ som en gemensam
benämning för all de personer som
har en ärftlig näthinneförändring.
Näthinnedegenerationerna drabbar
antingen de perifera delarna av nät
hinnan, som vid RP och chorioideremi, eller mitten av näthinnan och då
kallas de maculadegeneration. För
ändringar sker i maculas funktion
även vid de flesta perifera degenera
tionerna.
Näthinneförändringar utvecklar sig
oftast mycket långsamt och leder till
funktionsstörning i olika delar av
näthinnan. Även om förändringar
i ett tidigt skede pågår på cellnivå,
blir symptomen ofta störande först i
skolåldern. I och med att förändring
arna i funktionerna sker så långsamt

är ungdomarna och unga vuxna
med näthinnedegenerationer under långa tider i en stressande situation: just när de har lärt sig att leva
med ett problem förändras synen
igen och de måste börja anpassa sig
till en ny funktionsstörning och lära
sig nya strategier.
Det finns både ärftliga och ickeärftliga maculadegenerationer. De
ärftliga förekommer i alla åldrar,
infantila och juvenila inlagrings
sjukdomar (INCL, JNCL), Stargadts
degeneration, maculadegeneration
vid höggradig närsynthet mm. De
vanliga, oftast icke-ärftliga macula
degenerationerna är den torra och
den fuktiga formen av åldersre
laterad maculadegeneration. Vid
den fuktiga form en av macula
degeneration kan det ske en drastisk minskning i synförmågan om ett
kärl brister i en neovaskularisation
(= nyformade kärl) och blodet sipprar till foveaområdet. Då kan man
förlora lässynen på några minuter.
Näthinneförändringar syns inte på
ögat. Därför försöker många retini
tiker dölja sin synsvaghet även om
synförmågan har blivit betydligt
eller svårt nedsatt. Detta leder ofta
till missförstånd och farliga situationer. Klavertramp kan ske även
om omgivningen är medveten om
funktionsstörningen men inte hinner förhindra en felaktig respons till
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Bild 3. Bilden till vänster visar näthinneförändringar hos en äldre retinitiker: kärlen
är så tunna att de knappast är synliga och pigmentklumpar dominerar bilden av
’ögonbottnen’. Denna persons barnbarns näthinna (bilden till höger) ser normal ut
även om man kan mäta förlängd adaptationstid (se ”Nattblindhet” sidan 14) och
nedsatt känslighet i näthinnans periferi.

visuell information som en retinitiker har misstolkat.
Då det finns flera olika näthinne
degenerationer och varje degenera
tion har flera olika faser med indivi
duella särdrag är variationen i funk
tionsstörningarna stor. Detta är en
annan orsak till att en retinitiker blir
missförstådd.

Retinitis pigmentosa
Diagnosen Retinitis pigmentosa
(RP) betyder någon av flera ärftliga
former av RP som leder till långsamt
bortfall av funktionen i näthinnans
sensoriska cellgrupper. Samtidigt
hopar sig ofta pigmenten på ett
typiskt sätt (Bild 3).

När professor Donders år 1857 be
skrev näthinneförändringar vid RP
trodde han att de förorsakades av
en infektion eller inflammation.
Därför valde han namnet retinitis
pigmentosa (= näthinneinflammation med pigmentförändringar).
RPs natur är varken infektion eller
inflammation utan apoptosis, fel
aktigt programmerad celldöd i vissa
delar av näthinnan där det finns
rikligt med stavar. Tapparnas funktionsstörning sker långsammare
och de kan mätas med synfälten,
den s.k. perimetrin. Perimetriska
undersökningar gör man sällan vid
skotopiska belysningar (skotopisk
= skymings-) och därför vet vi rätt
litet om i vilken takt förändringarna
utvecklar sig i stavarna. Då den här
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delen av utvecklingen ofta sker före
skolåldern vore det svårt att ens försöka göra synfältsundersökningar.
Det är med observationer på barnens beteende vi kan dra slutsatser
om förändringar i sensoriska cellers
funktion: barnet håller förälderns
hand i skymningen, leker inte mera
under borden och i mörka hörn, tänder ljuset innan andra barn gör det
och kan vara bländningskänsligt.
Av kliniska undersökningar skildrar
endast tapparnas adaptationstid
barnets synfunktion i skymningen.

Ushers Syndrom
Ushers syndrom betyder RP med
hörselskada på grund av en prog
ressiv skada i innerörat. En avvi
kande gen förorsakar förändringar
både i innerörat och i näthinnan.
Det finns tre olika typer av Ushers
syndrom; typ I, där dövhet eller en
svår hörselskada är medfödd eller
börjar tidigt, typ II med lindrigare
hörselskada som progredierar lite
och typ III där hörseln kan vara normal före skolåldern men hörselskadan är progressiv. Typ III är vanlig
i Finland och i de andra nordiska
länderna.
Eftersom både RP och hörselskador
är vanliga är det inte alltid fråga om
Ushers syndrom om en person har
hörselskada och RP eftersom de kan
förekomma oavhängiga av varandra. För ett svårt hörselskadat barn
med RP är det viktigt att lära sig

skrivet språk och – om möjligt – talspråk då man kan förlora synen och
därmed visuellt teckenspråk i vuxen
ålder. Då är det en stor fördel om
man kan använda punktskrift eftersom taktilt teckenspråk behärskas
av alltför få och kommunikationen
i och med detta blir svårt begränsad
utan skrivet språk. Det är därför
man undersöker hörselskadade
barns syn tidigare och noggrannare
än hörande barns syn, man söker RP.
Några retinitiker med Usher III har
blivit opererade och fått inneröra
implantat, som i några fall fungerar
så väl att även mobiltelefon kan
användas. Att få tillbaka hörseln när
synen börjar svikta är naturligtvis
en viktig sak.
När det gäller barn med Usher Synd
rom, skall vi komma ihåg att de inte
är sjuka utan friska, aktiva barn och
ungdomar. Deras självkänsla får inte
störas genom att man framhåller
deras dubbelhandikapp. Detsamma
gäller nog alla retinitiker. De är inte
sjuka utan har ett funktionshinder
som kan kompenseras genom att
man lär sig nya tekniker och stra
tegier.

Chorioideremi
Chorioideremi är en ärftlig förtvining av åderhinnan som leder till
förtvining av motsvarande områden
i näthinnan tills det bara blir en liten
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– Vad i all världen är det som klirrar här undrade herrn i huset.
– Jag hör ingenting sade jag fastän han mycket väl visste om min dåliga syn och hörsel. Min gubbe misstänker allting, har hörselhallucinationer.
Slutligen segrade nyfikenheten och min kära gubbe gick fram till tvättmaskinen för att kunna kika på tvätten via glasrutan.
– Vad är det du söker där, frågade jag med ett försmädligt ansiktsuttryck.
Min egen nyfikenhet väcktes och jag ställde mig bredvid honom vid maskinen. Då hörde också jag ett klirrande som inte hörde till. Jag hörde det
både två och tre gånger. Sedan såg vi samtidigt ett originellt glimmande
föremål mellan de vita spetslakanen. Maskinen började centrifugera tvätten
och oljudet blev allt värre.
– Hej, det är FÖRSTORINGSGLASET som blinkar och klagar. Eller ett
före detta sådant, trodde min äkta hälft.
– Det kan inte vara sant! Hur har jag nu kunnat göra det? Nåja, man
kan bara konstatera att det är en kvalitet som duger att koka om man fortfarande kann läsa med det efter den här rumban.
Maskinen stannade med ett gnissel och till slut hördes bara ett: Kloks!
Nyfiket drog jag ut lakanen ur maskinens djup och förstoringsglaset – ett
hett objekt, men klart och vackert, rent och helt. Genom det tittade jag på
lakanets broderier och svärmors monogram: ett utsökt arbete som jag inte
ens märkt tidigare. Det verkar som om förstoringsglaset hade blivit helare
på kuppen.

Tre syn- och hörselskadade killar gick ut för att titta på stadens under. I
stationstunneln stötte de på ett par flickstumpor.
– Hej pojkar, har ni några mark att ge åt oss?
– Va? Vad sade ni?
– HAR NI NÅGRA MARK ATT GE ÅT OSS?
– Aha, ja jag skall fråga mina kompisar. Pojkar, har vi ett par mark
att ge åt de där flickorna?
– Vad?
– FLICKORNA BER OM ETT PAR MARK.
– Aha, jo. Nu hörde jag, men varför vill flickorna ge åt oss ett par
mark?
– FLICKORNA VILL HA PENGAR AV OSS!
– Aj, vill de ha ett par mark av oss? Nå jag kan ge åt dem!
– DU BEHÖVER INTE GE MERA. Flickorna syns inte till någonstans…
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central rest av fungerande näthinna i mitten. Runt den syns den vita
yttre väggen av ögat. Funktionellt
påminner chorioideremin om RP,
vid båda är slutstadiet kikarfält och
nattblindhet. Störande ljusfenomen
som i RP förekommer sällan vid
chorioideremin.

Retinoschisis
Dess finska namn ’verkkokalvon hal
keama’, kluven näthinna, beskriver
förändringen väl: i näthinnans peri
feri, mera sällan i mitten av näthin
nan, är näthinnans skikt separerade
och dess inre skikt har ofta stora
hål. Det finns en lindrig variant av
retinoschisis i Finland och Sverige
med knappt synliga förändringar i
näthinnans struktur i foveaområdet.
Synskärpevärden är 0.4-0.6 i början
av skolåldern och senare ca 0.2 fram
till pensionsåldern.
Kontrastkänsligheten mätt med
randmönstertest är nästan normal
i mitten av synfältet och rörelse
seendet är normalt. Många män med
den här lindriga formen av retino
schisis har körkort och är mycket bra
bilister. De som har svårare former
av retinoschisis har vanligen aldrig
försökt skaffa sig körkort. Retino
schisis är en X-kromosombunden
förändring och förekommer därför
nästan enbart hos män. Genen kan
gå från en frisk mor till en frisk dotter i flera generationer för att sedan
komma fram i en familj som ofta inte
vet att genen ärvs i deras släkt.

Tillsammans med vår ord
förande var jag på väg ut från
föreningens mötessal. Vi var re
dan vid ytterdörren när vi inifrån
hörde ett prasslande och rasslan
de. Ordföranden vände tillbaka
och gick in för att ropa hej, hej
och tack ännu en gång.
Eftersom jag visste att vi
var de sista som gick, kunde jag
inte annat än berätta för honom
att han sagt hej åt diskmaskinen.
Vi var verkligt roade under hela
resten av hemfärden över vår
ordförandes översvallande vänlighet.

Jag steg ur det klara dagsljuset in
i apoteket – som den stolta man
jag är naturligtvis utan käpp. Det
verkade vara många människor
där. Av erfarenhet visste jag att
automaten med kölappar stod i
hörnet så jag gick ditåt.
– Aha, här är den tänkte
jag. Den var ju enkel att hitta.
– Jag tryckte på knappen,
och damen i vars blus den befann
sig, gick åt sidan utan ett ord. Generat drog jag mig också åt sidan
men situationen grämde mig
så jag beslöt mig för att gå och
förklara för damen att jag inte ser
så bra. Jag närmade mig henne
igen, men hade inte hunnit långt
förrän damen redan försvann ut
genom dörren.
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Maculadegenerationer

Gyrata atrofin är en ärftlig sällsynt
näthinnedegeneration med samtidig störning i ämnesomsättning hos
en aminosyra, ornitin. Sambandet
blev första gången diagnostiserat
i Finland på 70-talet. Funktionellt
påminner också den här förändringen om RP.

Den ståtliga tårtan frestade
även mig också om det stående
bordets håvor brukar utgöra
verkliga fällor för personer som
mig. Jag beslöt mig för att lyckas
den här gången. Jag gick raskt
mot bordet. Jag blev lycklig då
jag hittade tårtspaden, skar en
bit åt mig och lyfte över den på
min assiett.
– Det blev en verkligt rejäl
bit, tänkte jag då jag tog mig till
baka till min plats.
Jag slog mig ned och lyfte
upp assietten för att med skeden
ta den första läckra munsbiten.
Då slog någonting hårt mig i
pannan och förvirrad placerade
jag assietten tillbaka på bordet.
Där hjälpte ingenting annat än
att med fingrarna undersöka vad
det var frågan om. Just det, jag
hade nog hittat tårtspaden, men
en enorm tårtgaffel stod käckt
upprätt mitt i min tårtbit.

Ärftliga förändringar i näthinnans
mitt, macula, är den vanligaste
åkomman som förorsakar synned
sättning. De kan förekomma redan
i barnaåren (Stargardts degeneration) eller som en del av inlagrinssjuk
domar, (ICNL, JCNL) progredierande
neurologiska sjukdomar som förorsakar synnedsättning i början av
skolåldern eller redan i förskolan.
I vuxen ålder kan den så kallade
’areolara’, fläckiga maculadegenera
tionen störa lässynen om atrofiska
fläckar utvecklar sig i mitten av
makula. Både åderhinnan och nät
hinnan försvinner som fläckar med
en skarp gräns mot den normala
näthinnan.
Maculadegenerationer (MD) hos
äldre personer kallas ofta näthinne
degeneration även om degenera
tionen är begränsad till mitten av
maculaområdet. Det finns både en
torr och en fuktig form av MD (Bild 4).
I den torra formen förtvinar näthin
nan först som små atrofiska fläckar.
Senare växer de och konfluerar tills
bara sklera (yttre väggen) syns där
foveaområdet i näthinnan tidigare
fanns. Näthinnan runt det atrofiska
området kan fungera nästan normalt. Därför kan man med tillräcklig
förstoring läsa, t.ex. med en läs-TV
eller med de små handkameror som
kopplas till en vanlig TV (Bild 5).
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Bild 4. A. I den torra formen av maculadegeneration är det ofta svårt att förstå att
en så liten förändring i näthinnan kan minska synskärpevärdet så mycket. I och med
att fovean inte är större än ett knappnålshuvud och synskärpevärdena utanför den
är betydligt sämre så är detta möjligt. B. Ett stort ärr efter upprepade blödningar in
i näthinnan från nyformade kärl som vuxit genom pigmentepitelet från åderhinnan.

I den fuktiga formen av maculade
generation växer nyformade kärl
från åderhinnan under pigmentepi
telet och även genom det och in i
näthinnan. Genom pigmentepitelets tunna väggar sipprar vätska
in i näthinnan som blir svullen. Då
blir bilden vriden och suddig. Stora fettmolekyler kan också sippra
genom kärlväggen och bilda vita
stjärnformiga lagringar runt de
nyformade kärlen. De tunnväggiga
kärlen blöder lätt och då kan synen
momentant bli mycket sämre. När
blödningen förvandlas till ärrvävnad ser man ett vitt tjockt ärr som
kallas Kuhnt-Junius förändring. Det
kan förbli som ett lugnt ärr eller
sprida sig på stora områden i näthinnan om de nyformade kärlen växer
vidare och blödningar förekommer

flera gånger. Detta kan leda till grav
synsvaghet.
Vid den fuktiga formen försöker
man förhindra vidare synförlust
genom att med ljusbehandling
förstöra nyformade kärl så snart de
förekommer. Ofta diagnostiseras
kärlen först när förändringarna har
lett till ärrbildning i fovean och för
stört dess funktion. Nuvarande terapiers inverkan är svåra att avgöra
då mätning av det centrala seendets
kvalitet är svårt.
När det centrala seendet blir skadat
ändras bildkvaliteten, synskärpan
blir sämre. Då måste man använda
ett mera perifert område i näthinnan där synskärpan är sämre än i
mitten. Texter måste förstoras med
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optiska hjälpmedel eller med läs-TV
(Bild 5). Man borde genast få hjälpmedel när det blir svårt att läsa
med vanliga läsglasögon. Det finns
ögonläkare som säger att man ’inte
kan göra något’ om det inte finns
läkemedel eller kirurgiska ingrepp
som hjälper. Den här frasen borde
avskaffas eftersom man borde få
synhjälpmedel och rehabilitering
utan dröjsmål.
Rehabiliteringsåtgärder kräver en
remiss av en ögonläkare vilken
man skall begära om läkaren inte
själv kommer att tänka på den. FSS
personal (i Finland), syncentrals
personalen samt kuratorer på sjuk

husen ger detaljerade uppgifter om
service och sociala förmåner vid
synfunktionshindren.
Under mina yrkesverksamma år måste jag åka till arbetet
med buss. Eftersom jag inte
kunde se i mörkret, stoppade
jag alla stora bilar där jag stod på
hållplatsen. Då och då hände det
att jag skumpade iväg till jobbet
i en långtradare. Men det var
ju trevligt att av misstag bli en
”långtradarflicka” – chaufförerna
blev bekanta och det hände att
de gav mig lift utan att jag gav
tecken.

Bild 5. A. Även vid hög ålder, över 80 år, kan man använda förstorande hjälpmedel
för att läsa, i detta fall en handkamera genom vilken texten eller bilder överförs till
TV-rutan. B. TV-bilden kan förstoras med flera olika kikarsystem. Texten är svår att
läsa om den inte har mörk bakgrund, en detalj som vi borde kämpa för också i den
finska tv-rutan.
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Typiska symptom
Nattblindhet

Nattblindhet är ett dåligt namn på
störningar i seendet på lägre be
lysningsnivåer. I början betyder
förändringen att adaptationstiden
blir längre. Adaptationstiden är den
tid som behövs innan man börjar se
när man går från ett väl upplyst rum
till ett mörkare rum.
När degenerationen har förstört en
stor del av de sensoriska cellerna
ser man inte mera i ett mörkare rum
även om man väntar länge. Då först
är man nattblind. Eftersom tapparnas adaptation påverkas tidigt kan
man använda mätning av adaptationstiden som ett screeningtest
för RP bland hörselskadade barn
hos vilka RP är vanlig. Testet, CONE
Adaptation test, kan naturligtvis
användas när än man misstänker

att ett barn eller en vuxen person
har avvikande näthinnefunktion.
Testet är så enkelt att ett barn i 2-3
års ålder klarar testleken. Man behöver kunna plocka vita, blåa och
röda klossar i rätt hög.

Jag låg på knä på golvet
för att söka mina skor bland den
enorma hög som fanns under
klädhängarna. Jag hade en vän
på besök. Hon har kikarsyn och
är i det stora hela blind på dåligt
upplysta platser. Min väninnas
hund ställde sig lydigt på hennes
högra sida och väntade på selen.
Plötsligt förundrades jag över att
någon smekte mig över håret i
denna originella situation. Men
varför inte tänkte jag, tills min
väninna började gapskratta så att
tårarna rann – smekningarna kom
sig av att hon hade tänkt lägga
selen på mig.

Bild 6. A. En vanlig restaurangsal är ofta för mörk för en retinitiker med nedsatt
adaptationsförmåga även om normalt seende personer upplever belysningen som
bekväm och mysig. B. Lampor som inte stör normalt seende kan blända en retinitiker
så att bildkvaliteten blir störande dålig.
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Man börjar testleken med att be
barnet plocka klossarna i tre högar
med samma färg i vanlig rumsbe
lysning. Om barnet kan detta för
klarar för man barnet att hon skall
göra samma sak genast när tak
lamporna har släckts och rummet
har blivit halvmörkt. Belysningen
skall vara justerad så att det tar ca
4-5 sekunder att börja urskilja färger
när taklamporna släckts. Då lyser
de vita klossarna och barnet börjar
plocka dem. I och med att det finns
fem klossar av varje färg tar det ca
fem sekunder att plocka dem i en
hög. Då börjar ett barn med normal
adaptat ionstid se färgskillnaden
mellan blått och rött och fortsätter
med att plocka dem i sina högar. Ett
barn med längre än normal adapta
tionstid måste däremot stanna upp
och säger vanligen att det inte går
att plocka mörka klossar i sina högar
då man inte uppfattar färgerna. Då
har man gjort ett viktigt diagnostiskt fynd på mindre än tio sekunder
nästan kostnadsfritt.

Vädret var underbart. Jag
vandrade omkring på stan när
min näsa plötsligt fylldes av den
underbara aromen av kaffe. Jag
kunde inte motstå frestelsen
utan steg in i kaféet med den ljuvliga doften. Beckmörkt. Det var
för sent att vända om eftersom
någon bakom disken frågade vad
det fick lov att vara. Jag bad om
en espresso och ett gräddhorn.
Jag använde till och med min
hörsel för att komma underfund
med var det fanns ett ledigt bord.
Jag gick försiktigt fram mot ett
sådant med min börda. Jag placerade först ned kaffet och sedan
gräddhornet. Till sist satte jag
mig själv ned. I detsamma reste
sig en ilsken dam och fräste att
det var märkvärdigt att man
måste tränga sig på vid samma
bord fast det inte fanns annat än
tomma bord i kaféet.

Vi tre retinitisflickor bodde under föreningens årsmöte i samma rum.
Där fanns ett mörkt skåp med en mörk stång för klädupphängning, men
galgarna saknades. Vi sökte efter galgar och trevade t.o.m. med händerna
men kunde inte finna några galgar. Nå, jag ringde till receptionen. Vi fick
omedelbart tre vita galgar som vi tackade hjärtligt för eftersom de syntes
bra i det mörka skåpet. Vi hängde upp alla våra kläder på dem inklusive våra
vinterkappor. Sedan var det dags för möte och middag och efter det dags
att gå tillbaka till rummet för att byta om till kvällsfesten. Då jag tittade in i
skåpet fick jag i min kikare syn på många mörka galgar som jag skrattande
svängde på så att de andra kunde se dem. Vi hade verkligt roligt åt detta
hela kvällen, speciellt när vi tänkte på vad fröken i receptionen egentligen
tänkt om oss.
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Efter en paus på många år
bestämde jag mig för att besöka
en för mig bekant idrottshall för
att simma och bada bastu. Där
fanns två bastun för män, och
min vana trogen valde jag den
som hade det mindre antalet badande. Jag tittade in i båda och
konstaterade att den ena var helt
tom.
Jag klev raskt in i bastun,
tog ett ämbar som fanns i en ljus
vrå, fyllde den med vatten medan
jag sjöng för full hals. Ah, nog
skall det bli underbart att få löga
sig ifred, tänkte jag. Jag klev upp
till dunklet på den övre laven och
damp ned… Men vad nu – jag
hoppade upp som en stålfjäder
när jag kände att någon rörde
på sig under mig. På laven låg en
mansperson. I den situationen
kom jag inte ens på att be om ursäkt eller att förklara min dåliga
syn utan dröp iväg tillbaka till duschen och försvann via omklädningsrummet i hopp om att den
man på vars mellangärde jag satt
mig inte längre skulle känna igen
mig.

Jag var på bio tillsammans
med min nya flickvän. Vi slog
oss ner i mitten av salongen.
Salen fylldes nästan helt. Ljusen
släcktes och mörkret var totalt.
Mitt sällskap var trevligt och
filmen var intressant ända tills
mitt behov att besöka toaletten blev outhärdligt. Jag hade
inte berättat för flickan om min
mörkerblindhet och situationen
var inte just nu lämplig att göra
det. Jag gjorde upp en plan och
började försöka ta mig ut.
Jag räknade antalet steg
från ändan av min rad till dörren
så att jag med samma antal steg
skulle kunna komma tillbaka till
rätt rad. Efter det jag uträttat
mina behov öppnade jag dörren
till salongen – mörkret var ännu
tätare än när jag gick ut. Jag räknade famlande mina steg och
stannade vid ändan av en rad.
Jag bad om ursäkt och tog mig
flåsande tillbaka mot min plats.
Efter ett drygt arbete kom
jag till min plats, slog mig ned,
suckade och lutade mig mot min
väninna och frågade henne: ”Nå
vad har hunnit hända under tiden?” Jag fick inget svar och hann
förundras över min väninnas
underliga uppträdande innan en
obekant dam fräste åt mig att jag
hade tagit fel på person.
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En mörk, regnig senhöstkväll var jag i en stor danslokal
tillsammans med min vän. Jag
hoppades kunna träffa en trevlig
flicka som jag redan länge haft i
tankarna. Kvällen led utan att jag
hittade personen jag sökte – eller
kanske jag bara inte fått syn på
henne i den besvärligt dunkla
belysningen. Då dansen var slut
gick min vän och jag hem bland
de sista. Min besvikelse var fort
farande stor och jag kände för att
spela någon ett rafflande spratt.
Vi bestämde oss för att rikta
det mot någon av de personer
som varit på festen och som
stod vid byvägen för att få en lift
hem. Vi skulle stanna för att låtsas
ta upp någon av dem och sedan
just när han eller hon skulle ta
i dörrhandtaget för att stiga in
skulle vi med en rivstart försvinna
därifrån. 			
Sagt och
gjort. Vi stannade bredvid en liftare. Jag rullade ned fönstret och
frågade vart hon var på väg. Det
tog mig ett ögonblick att i mörkret uppfatta att liftaren var den
flicka jag längtat efter. ”Trevligt
att jag äntligen träffade dig, hoppa för all del in”, ropade jag entusiastiskt. Till min fasa trodde min
vän att jag fortfarande skämtade.
Han släppte upp kopplingen och
åkte iväg med skrikande däck.

Då jag anlände var kvällsfesten redan i full gång. Jag
hade fått nycklarna till min stuga
från receptionen och blivit informerad om att det var den sista i
raden av stugor. Jag stapplade
fram till stugan med min stora
kappsäck och försökte hastigt
öppna dörren men nyckeln passade inte till låset. Jag var för
vånad ända tills jag märkte att
jag inte ännu var vid den sista
stugan. När jag kom fram till den
visade det sig att dörren redan
var öppen. Nå, jag funderade
inte vidare på saken utan gick in
i dunklet och bytte snabbt om till
festklänning.
Festen var verkligt trevlig
och det lönar sig alltid att lämna
en fest när den är som bäst. Jag
gick tillbaka till min stuga som
jag bodde ensam i. Jag var väldigt sömnig, tog av mig min hörapparat och hoppade i säng. Jag
vaknade på natten av något ljud
och konstaterade att väggarna
verkligen måste vara tunna om
man så här bra kan höra när grannarna kommer hem från festen.
På morgonen gnuggade jag
ögonen både en och två gånger
när ljuset från fönstret avslöjade
att det i samma barack fanns en
annan säng och att i den låg en
man som fortfarande snarkade
lyckligt ovetande om allt som
kan hända under retinitikernas
sommardagar.
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Ett par av mina synskadade
vänner var på besök hos mig i min
stuga. Vi hade bestämt att alla i
tur och ordning skulle ansvara för
maten. Under ankomstdagen var
det en av mina vänner som skulle fungera som chefskock. Han
skulle tillverka ostsoppa i vårt
kök där vi hade både en ved- och
en elspis. Han placerade vattnet
att koka på elspisen, skrapade
rotfrukterna, skar dem i bitar och
lade dem i kastrullen. Sedan gick
han ut ur köket för att vänta på
att rotfrukterna skulle ha kokat
färdigt. Då jag gjorde en tur ut
i köket frågade chefskocken om
vattnet kokade ordentligt, och
det gjorde det.
Efter en tid antog kocken
att rotfrukterna skulle vara
tillräckligt mjuka så att han kunde fortsätta sopptillredningen.
Till sin förvåning märkte han att
kastrullen var kall och förstod
inte varför jag lurat honom. Jag
gick för att kolla situationen.
Vattnet kokade som det skulle,
men rotsakerna ”kokade” i den
kalla diskvattenskastrullen på
veds pisen som stod bredvid.
Resultatet blev så småningom en
riktigt god soppa. Fast när den
äntligen var färdig hade kanske
också de okokta rotsakerna smakat gott.

Jag hade en sömnskuld och
en söndag bestämde jag mig för
att sova riktigt länge. På eftermid
dagen kom min yngsta dotter för
att väcka mig eftersom vi skulle
gå på visit tillsammans.
Jag kravlade mig upp ur
sängen, drog på mig mina jeans
och kom ihåg att den blus jag
tänkt ta på mig låg och väntade
på att bli struken på strykbrädet
som jag ställt i vardagsrummet.
Jag gick in i vardagsrummet upp
till endast iklädd BH. Jag hittade
strykbrädet och böjde mig ner
för att placera stickkontakten i
vägguttaget. Efter det gick jag
för att fylla duschflaskan med
vatten och traskade tillbaka till
vardagsrummet. Då jag strukit
en stund ringde telefonen och då
min dotter som satt i soffan och
tittade på TV inte svarade ens på
den tredje ringningen sade jag åt
henne:
– Kan du inte svara eftersom
du bara sitter där i soffan och slöar.
Jag hörde inget svar och telefonen slutade ringa. Irriterad gick
jag mot soffan och märkte till min
skam att min äldsta dotters fäst
man satt där helt tyst.
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tomområdet på olika objekt. InforSkotom - synfältsbortfall
Ändring i stavarnas funktion i RP
leder till bortfall av synfältet i skymningen inom ett ringformigt område runt det centrala seendet. Detta
upplever man ofta som minskning
av synfältet när man stiger in i ett
mörkare rum. Celldöden bland
tapparna kommer senare och leder
till fläckvist bortfall av synfältet i
dagsljuset. Det kan man mäta med
synfältsmätningar som kallas perimetri. Under flera år är fläckarna
så små att de funktionellt inte har
någon betydelse och inte heller ses
av retinitikern. Vi har alla en blind
fläck i synfältet, en helt blind fläck,
och ändå kan vi inte uppfatta den
även om det är lätt att demonstrera
dess existens med en bild lik Bild 7.
Fl ä c k a r n a , s k o t o m e n , v ä xe r
långsamt och bildar senare ett
hästskoformigt skotom och ännu
senare ett rings kotom runt det
centrala seendet. Inom ringskotom
förekommer funkt ioner här och
där. Då ögonen rör sig, faller sko-

x

mationen från de bättre fungerande
synfältsområdena fyller ut det som
saknas och därför är även ringskotomet svårt att uppfatta subjektivt
tills också rörelseseendet inom det
försvinner.

Kliniska undersökningar med auto
matisk perimetri kan ge en miss
visande bild av synfältets funktion
vid RP. Om man mäter med små,
korta ljusstimuli så upplevs de som
spontana ljusfenomen som många
retinitiker med RP upplever. Då är
det svårt att veta vilka gnistor som
kommer från perimetern respektive ens egen näthinna. Det finns en
annan svårighet: under mätningen
adapterar retinitikern mot den låga
belysningsnivån i perimetern och
tröskelvärdena blir bättre, vilket då
registreras som otillförlitliga svar.
Barn och ungdomar kan ha ’absolut’ ringskotom i synfältet mätt
med automatisk perimetri när de i
Goldmann perimetri inte ännu har
något ringskotom alls (för mera

o

Bild 7. Den blinda fläcken finns ca 15 grader från synfältets mitt, fixationspunkten.
Dess plats i högra ögats synfält kan man testa så att man blundar med vänstra ögat,
tittar med högra ögat på korset och för bilden längre bort. Om man börjar vid 30
centimeters avstånd och stadigt fixerar på korset så försvinner ringen på ett visst
avstånd och uppenbarar sig igen på ett längre avstånd. När ringen inte syns faller
den inom den blinda fläcken.
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information, se www.lea-test.fi). Då
har de svårt att förstå vad läkaren
menar när han/hon påstår att barnet inte mera borde cykla på grund
av synf ältsbortfall som gör dem
farliga i trafiken. Detta har ofta hänt
när barnet ännu har haft fullt synfält
i dagsljuset. Orsaken till att de kli
niska mätningarna inte beskriver
barnets funktionella synförmåga
och synfält rätt är att synfältet mäts
vid en låg luminansnivå (10 cd/m2
eller lägre); i dagsljuset varierar
luminansen mellan mindre än 1 cd/
m2 i skuggor och flera tusen cd/m2
på vita ytor i solsken, i genomsnitt
mycket högre än vid perimetri.
Små synfältbortfall kan förorsaka
störande moment när ett litet objekt, ett gummi eller liknande, försvinner på bordet och uppenbarar

Retinitikerna har sina vinter
dagar i norr. Till programmet hör
skidåkning och t.o.m. ledsagad
slalomåkning. I pjäxuthyrningen
såg jag ett par pjäxor som stod
mitt på golvet. Jag konstaterade
att man inte borde lämna pjäxor
mitt på golvet på det där sättet
eftersom alla vet hur lätt det är
för vem som helst att snava över
dem. – Men pjäxorna var inte enbart pjäxor; till min förvåning såg
jag också ett par ben i dem som
snabbt försvann därifrån.

sig efter en stund. Dessa överraskningar stör även vuxna retinitiker
fast man vet om ringskotomet.
En vinter när det var iskallt
var jag på väg med tåg till Helsingfors och naturligtvis blev
jag kissnödig på vägen. Jag gick
till toaletten i min vagn, kände
på dörren och konstaterade att
den var låst. Jag stod utanför
och väntade på min tur. Det var
verkligen kallt i mellanrummet
där jag stod. En och annan person
gick förbi mig och jag tyckte mig
märka att de på något sätt tittade
lång på mig då de gick förbi. Jag
försökte kontrollera om det var
något fel på min klänning men
kunde inte upptäcka någonting.
Jag väntade länge men
ingen kom ut från WC. Till slut
gick jag modigt fram till dörren,
knackade på och frågade: ”Är det
någonting ordentligt på tok när
det dröjer så länge?” Inget svar.
En förbipasserande hörde
mitt hojtande och berättade att
toaletten var trasig, att den var
nedisad och att man informerat
om det på en lapp som fästs på
dörren. 		
Det förargade
mig att jag hade stått där och
fört liv alldeles för mig själv. Den
lilla lappen med sin skrift hade
inte råkat komma i mitt synfält.
Jag marscherade tillbaka till min
plats och gick inte för att pröva
de andra toaletterna.
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Bild 8. En typisk ökning av skotom
området hos en ung retinitiker under
åtta år - mätt med Goldmann peri
metri. A. I början minskar känslig
heten utan att man kan mäta absoluta
skotomområden, ställen där personen
inte kan se den största, klaraste stimu
lus. Minskning av känsligheten ser
man i det att I/4-isoptern, den minsta
ovala ringen täcker ett mindre område
av synfältet än normalt. B. Ringsko
tomet har utvecklat sig i mittperiferin.
C. Ringskotomet har ökat så att det en
dast finns en smal rest av det perifera
synfältet och ett kikarsynfält på 30-40
grader i mitten av synfältet. Med så här
stort kikarfält rör man sig utan svå
righeter om rörelseseendet fungerar
någorlunda normalt. (Lägg märke till
att det centrala fältets storlek varierar,
kan vara större vid en senare under
sökning om den görs under en mulen
dag och retinitikern har haft mera tid
att adaptera till den låga belysningen
i perimetern.)

Bild 9. Så här ser kikarfältet ut som en
retinitiker ser med ringskotom som i Bild
8. Bild 9 A motsvarar Bild 8 A och Bild 9 B
motsvarar Bild 8 B och C. Om retinitikern
i fråga också är blädningskänslig, liknar
bilden Bild 6 på sidan 14.

En synskadad ung man skulle
köpa sig en riktigt stilig kostym. Då
han tagit kostymen på sig i provhytten märkte han till sin förvåning
att det också fanns en annan man
där. ”Aj du ser ut att ha en precis
likadan kostym. Passar din kostym
bra?” Inget svar hördes. Ynglingen
märkte snabbt att han talat till sin
spegelbild.
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Jag anlände en aning för
senad till ett rehabföredrag. Jag
försökte röra mig tyst och för
siktigt men eftersom jag kom
in från det bländande solskenet
såg jag just ingenting. Redan då
skulle jag hänga upp min kappa
på galgen föll den med en smäll
i golvet. Sedan var det dags att
marschera in i mötessalen och
jag tänkte att det här skall jag
göra bra. Jag sade god dag vid
dörren och gick till ändan av
rummet bara för att krocka med
en hand som jag inte märkte
hade sträckts ut mot mig. Jag
anade åhörarnas förvåning. Men
den föreläsande ögonläkaren
fann sig snabbt: han belyste de
synskadades problem genom att
använda mig som ett levande
exempel.

– Var har ni russinen, hörde
jag en man fråga mig då jag var
i affären.
– Jag är ingen expedit sva
rade jag förvirrat och försökte få
in mannen i mitt synfält.
– Men det är jag svarade
försäljerskan som utan att jag
uppfattat det böjt sig ned bredvid mig för att fylla på de nedre
hyllagren.

Min mamma frågade mig om hon
skulle komma med mig till en
rutinundersökning hos läkaren.
Som den unga man jag var tyckte
jag att förslaget var korkat. Jag
stegade alltså ensam in till läkar
mott agningen. Det är otroligt
hur mörk en läkarmott agning
kan vara i våra dagar! Jag stod
en stund i dörröppningen för att
kunna uppfatta någonting i rummet. Till slut fann jag anmälningsluckan. Varför har de blanketter
man skall fylla i, en så svag text?
Sedan tog det tid för mig att hitta
den plats jag skulle slå mig ner vid
för att vänta på min tur. Av allt att
döma hade jag kommit rätt eftersom en sköterska kom fram till
mig och sade att jag skulle ge ett
prov i en liten burk som jag efter
en stund märkte att hon räckte
fram mot mig.
Efter en stunds letande
hittade jag toaletten, men usch
ett sådant skarpt ljus man hade
där! Jag fyllde den förbaskade
burken och började leta mig ut.
Toaletten var stor som ett rum.
Överallt var det ljust och vitt och
kontraster saknades totalt. Jag
hörde redan att man ropade mitt
namn utanför men jag kunde inte
hitta ut. Jag trevade längs väggarna jag vet inte för vilken gång i
ordningen för att hitta dörren när
handen stötte på ett handtag som
äntligen förde ut mig i friheten.
Jag saknade verkligen mamma!
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Jag var på matuppköp i ett
bekant köpcentrum. Jag rörde
mig försiktigt mellan hyllorna
och försökte undvika att stöta
till människor. Vagnen ställde jag
ifrån mig när jag skulle ta de me
jeriprodukter jag behövde. Fram
för hyllan stötte jag till någonting
som tur nog var verkligt mjukt. I
detsamma märkte jag att en dam
böjt sig ner för att ta mjölkför
packningar.
– Förlåt, men jag såg inte er,
sade jag generat.
– Påstår ni att ni inte såg den
här enorma baken?
När damen gick vidare kunde jag verkligen inte förstå att jag
inte hade sett den.

Jag kom från Tavastehus en
höst och traskade med min käpp
mot bilettluckan. Jag förhörde
mig om tåg mot Tammerfors och
fick information om att tågen
avgår från plattform TVÅ. Eftersom det var en timme kvar tills
tåget skulle avgå, ledsagade den
hyggliga biljettförsäljerskan mig
till kaféet. Jag satt och avnjöt mitt
kaffe när försäljerskan kom till
baka och meddelade att jag trots
allt inte behövde försöka ta mig
ner via tunneln eftersom tåget
kommer att köra in på spår ETT
och konduktören kommer och
plockar upp mig utanför kaféet.
Den gången fungerade servicen
perfekt!

Jag tillbringade semestern
tillsammans med min familj i
den stuga vi hyrt. Stugan var väl
inredd eftersom den också hade
television. En kväll bestämde jag
mig för att titta på mitt favorit
program men jag förundrade
mig över att det inte fanns någon
bild fastän ljudet hördes. Jag
stirrade en stund tills jag högt
yttrade min förvåning.
– Men mamma, du tittar ju
åt fel håll sade min allvetande
son.
Jag tänkte redan säga emot när
jag upptäckte att jag i stället för
att titta mot TV-rutan såg på en
ljus handduk som min son efter
en simtur aningslöst hängt över
en stolskarm i närheten.

Jag var tillsammans med
min man i ett köpcentrum. Då vi
uträttat våra ärenden gick vi var
sin väg. Min man stod kvar för att
se efter hur jag med min dåliga
syn klarade mig framåt. Det verkade vara många människor runt
mig och jag beslöt mig för att helt
oartigt gå mellan två herrar som
stog och pratade med varandra.
Jag tänkte för mig själv att de ju
kunnat stå och prata på en plats
som inte var så full av folk. När jag
kom hem berättade min man att
jag trängt mig in i den lilla springan mellan de två männen fast
de var de enda två personerna i
affären.
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Den kemiska reaktion som ljuset
sätter i gång i de sensoriska cellerna leder till elektriska impulser. De
går genom flera skikt av celler i nät
hinnan innan de överförs till hjärnan. Varje överföring från en cell till
en annan påverkar de närliggande
cellernas funktion. Vid RP, när en del
av cellerna har dött ändras det fina
nätverkets struktur och störningar i
det leder till olika ljusfenomen och
att bilden kan skaka och flimra. De
tidigaste ljusfenomenen är tindrande små gnistor i mittperiferin. I
länder där det finns eldflugor ser
barnen med RP ’eldflugor’ också på
vintern när de inte finns.
När ringskotomet utvecklar sig förekommer ljusfenomen med flera
typiska drag (Bild 10): de är avlånga
’korvar’ eller ’bananer’ som rör sig
runt det centrala synfältet – medsols
i alla de hittills kända fallen. Ljus
fenomenet förekommer ofta när
man nyser, skrattar eller hostar. När
den första ’korven’ har rört sig en bit,
uppenbarar sig en annan liknande
’korv’ på samma ställe och sedan en
tredje och fjärde. ’Korvarna’ rör sig
med samma hastighet runt kikarfäl
tets rand några varv och försvinner
sedan in i ringskotomet.
Ljusfenomenens regelbundna
strukt ur har möjligen samband
med strukturella förändringar i näthinnan. Även i en normal näthinna

påverkar aktivering av en cellgrupp
andra celler i omgivningen genom
horisontala och amakrinceller. Man
kan tänka sig att när näthinnan har
ändrats av fläckvis celldöd, så kan
informationen sprida sig starkare i
horisontal riktning vilket även kan
leda till aktivering av de celler som
överför informationen till hjärnan.
Detta tolkas av hjärnan som en ljus
fläck på näthinnan.

Bild 10. Många retinitiker ser ljus
fenomen som liknar knackkorvar,
tjockare eller smalare, eller bananer.
Hos någon kan ’bananerna’ vara fast
vid varandra. I den här bilden har man
med bildbehandling tillsatt ’ljusfeno
men’ sådana som de kan ses när man
pratar med en person på ca en meters
avstånd.
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Förutom ’korvar’ och ’bananer’ kan
flera olika störningar förekomma.
Många retinitiker med RP ser ett
tunt flimrande nät framför bilden,
andra ser tunna ’maskar’ som sling
rar sig tvärs genom bilden. Vid
bländning kan bilden försvinna bakom ’ljusdiset’ under flera minuter.
Även små ljuskällor som ett enda
ljus kan förorsaka bländning.
De illusoriska bilderna vid macula
degenerationer liknar inte ljusfeno
men vid RP och bildas på annat ställe, vid bildprocessen i hjärnbarken.
Dessa ofta dramatiska bilder kallas
Charl es Bonnet- fenomen eller
Charles Bonnet- hallucinationer
efter Dr. Bonnet som först beskrev
dem. När degenerationsfläckar stör
bildens struktur försöker hjärnan
få till stånd något vettigt av den
förvrängda informationen. Vi ser
genom att jämföra inkommande information med bilder i minnet. När
den inkommande informationens
struktur är oklar kan hjärnan ’välja’
en bild som på något sätt liknar
förnimmelsen. Ofta är bilden så intensiv att den skrämmer retinitikern
med MD.
Även om maculadegenerationen
kan se lika ut hos flera personer kan
de illusoriska bilderna vara olika: i
en familj ser två systrar blommor
och fjärilar men deras bror spårvagnar, vilket han är missnöjd med. Man
borde komma ihåg Charles Bonnet
- fenomenet om en äldre person
påstår att en för länge sedan avliden

släkting besökt henne på natten.
Det kan gälla en bild som såg ut som
släktingen, åldringen behöver inte
vara förvirrad.

Bländning
Bländningen är det mest invalidi
serande problemet för många
retinitiker. Den kan bero på flera
olika förändringar i ögonen. Vid RP
förekommer ofta tunna grumlingar
på linsens bakre yta. De förorsakar
spridning av ljuset som då blir ett
’ljusdis’. Därför är kataraktopera
tionen ofta viktig tidigare hos reti
nitiker än hos andra personer med
samma synskärpa. En annan typ av
bländning, ofta smärtsam bländning, beror på bortfall av tappar
vilkas funktion då inte mera kan
hindra stavarna från att fungera i
dagsljuset. Då stavarna är känsliga för ljuset, är de överaktiva vid
dagsljus och bilden försvinner i det
bländande ljusdiset.
Liknande bländning kan en normalt
seende människa uppleva när han
på gatan går emot lågt liggande sol.
Husen runt en ses som svarta skug
gor utan detaljer, folk som kommer
emot kan man inte känna igen efter
som de också är mörka skuggor,
färgerna är nästan helt och hållet
borta, någon klar färgyta kan synas
då och då.
Bländning som beror på näthinne
förä ndringar minskar ofta avse-
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värt om man använder specifika
filterglasögon som absorberar den
blåa och blågröna delen av spektret (den delen av spektret som ab
sorberas av stavarnas rhodopsin).
De första filterlinserna var Corning
511, 527 och 550 -linser. Ju högre
siffra desto mera absorberar linsen
den kortvågiga delen av spektret.
Corning linser är glaslinser och därför något tyngre än plastlinser med
samma absorptionsegenskaper
men utan fotokromatisk ändring av
färgen. Multilens filter har en annan
egenskap, de kan absorbera också
polariserat ljus som reflekteras av
en vattenyta och andra glänsande
ytor. Alla filterglasögon för utebruk
måste utprovas ute vid olika belysningar. Bäst är att man får låna flera
filterglasögon under några dagar.

En solig sommarmorgon
kom jag från en båtresa tillsammans med min väninna. I hamnen
tog vi en taxi och min väninna
som varit min ledsagare började
tillsammans med taxichauffören
placera in vårt bagage i bagageutrymmet. Solens strålar reflekterade mot den metallglänsande
bilens yta så att det skar i ögonen.
Ju snabbare jag kommer in i bilen desto bättre tänkte jag. Jag
började redan krypa in i bilen när
chauffören hastigt tog tag i min
ärm och vänligt ledde mig från
förarsätet till baksätet. Han tänkte
förmodligen att flickorna haft en
verkligt uppsluppen resa!

Bild 11. När en retinitiker tittar mot solen kan bländningen störa så att bilden för
lorar kontrast och färger. Pojken som har lagt sig i skuggan av trädet försvinner i
bakgrunden så att retinitikern med stor sannolikhet snavar över cykeln eller pojken .
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I ett bekant varuhus hade man bytt ut lysrören mot bländande
spotlights. Till och med skyltdockorna var belysta med dem. Jag sökte en
sommarskjorta på herravdelningen för kläder. Jag tittade på de skjortor
som fanns på dockorna och kände på kvaliteten med fingrarna. En skyltdocka rörde på sig. Jag trodde att det bara var min syn som spelat mig
ett spratt så försökte en gång till lite modigare – och dockan försvann
blixtsnabbt.
Senare var jag på pappersavdelningen med min ledsagare då min
hand snuddade vid något tyg. Jag kände en gång till efter med handryggen och sade förundrat åt min ledsagare: “Vad är det för trasor som
hänger här på pappersavdelningen?” Min ledsagare drog iväg med mig
och låtsades visa några kort och viskade: ”Där var en dam och du petade
på uppslagen till hennes öppna vinterkappa.”

Hur ser hjärnan vid RP?
Den bild som vi ser beror på bilden
på näthinnan men den förvandlas
på vägen till högre synfunktioner,
jämförs och blandas med bilder i
minnesarkivet. När synfältet har
blivit kikarfält är bilden av om
givningen sammansatt av bilder
från flera fixationer. Korttidsminnet
håller ihop bilderna även hos en
normalt seende människa. När vi
tittar på något, behandlas bildens
perifera delar på låga medvetande
nivåer och man blir medveten endast om det sker en klar förändring
i bilden, annars används den gamla
bilden. På så sätt är vi medvetna om
rummet runt oss på ett mycket större område än vad man kan se i ögon
blicket, bilden står i korttidsminnet.
En retinitiker med kikarfält har ofta

en känsla att hon ser omgivningen
rätt bra om den är bekant. En gata
eller en utsikt som man känner väl
upplevs som om man hade nästan
normalt synfält. Då det perifera
fältet inte ’uppdaterar’ sitt område, är retinitikern omedveten om
förändringar i det. Då kan man ha
nästan surrealistiska upplevelser
när det mitt i synfältet uppenbarar
sig en ensam barnvagn som rör sig,
en person som håller handen och
armen konstigt framåt (då hunden
inte syns) eller det flyter en stor hatt
eller vacker väska i luften då dess
bärare inte ryms i synfältet (Bild 12).
Kikarfältet är problematiskt när
man rör sig och vid kommunikation.
Ju längre bort man tittar desto större yta kan man se. Med ett synfält på
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10 grader ser man en yta med 10 cm
diameter på ett avstånd av 57 cm,
20 cm diameter på 115 cm avstånd,
4 meter i diameter på 23 meters av

Bild 12. Om retinitikern känner till
platsen, upplever hon ofta att hon ser
den väl även om endast en bråkdel av
omgivningen ryms inom kikarfältet
just då, resten ses i korttidsminnet.
Den här bilden försöker avbilda hur en
trappa då ’ses’. Bilden är klar i mitten
inom kikarfältet. Retinitikern har just
vänt huvudet och då flyter det framför
henne en stor hatt som fyller nästan
hela synfältet. Den suddiga delen av
bilden är bilden i korttidsminnet. I
nedre delen av bilden har personen
haft en svag förnimmelse av något
ljust som rör sig. Om man inte har hört
steg bredvid sig är en ensam hatt som
flytande i luften är på väg uppför trap
pan en något surrealistisk syn.

stånd och 16 meter på 100 meters
avstånd (Bild 13).

Mätt efter semesterlunchen höll jag på att duka undan
matresterna efter den måltid jag
avnjutit med min kompis. Under
stuggolvet fanns en två meter
djup utmärkt källare som man
kom till via en golvlucka.
De smutsiga kärlen var
redan utburna till köket och de
första matresterna till källaren.
Jag varnade min synskadade
kompis flera gånger att golvluckan var öppen medan jag
hämtar följande lass från bordet.
Under tiden jag tog de få stegen
mot luckan slog det mig att fisken och salladen kräver en folie
under kylförvaringen i källaren.
Folien fanns i köket bakom den
öppna luckan. Plötsligt behövdes
ingen folie mera.
Jag kände efter att inga ben
var brutna. Av ljudet att döma
hade glasögonen slagits i tusen
bitar. Det var bara att börja leta
efter dem och städa källargolvet. Inga glasögon hittades. Det
fanns bara sallad, siklöja, skärvor
av lerkrus och glasbitar från likör
flaskor.
För en gångs skull var glas
ögonen under rätt tid på rätt
plats på spiselkransen till den öppna spisen, hela och oanvända.
Det kunde man inte den gången
säga om min retinitikervärd.
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Bild 13. A. Med kikarfältet ser man en större yta när man tittar på längre håll men
då kan detaljerna vara svåra att se. B. Vid kommunikationssituationer är det bra
att komma ihåg att kommunikationsfältet minskar när man kommer närmare. En
person med 10 graders fält ser ungefär så här vid dessa tre avstånd. Kikarfältet är
sällan helt runt utan något ovalt.

En dam kom emot mig på
gatan och frågade glatt hur jag
hade det. Jag berättade i stora
drag varefter damen konsta
terade att hon hade bråttom och
försvann. Jag funderade länge
vem det kunde vara. Av allt att
döma hade hon hört om min syn
skada eftersom hon kom mycket
nära mitt ansikte och trodde att
jag skulle se henne bättre – men
just därför fick jag inte mycket
mera av henne i synfältet än en
guldtand i hennes mun. Känn nu
igen någon på den!

Jag var med min man på
uppköp. Trots min dåliga syn
hade jag gått med som smakråd.
När han provade en filthatt på
huvudet fräste jag:
Den där klär dig inte alls!
Lydig tog mannen av hatten. Under hatten avslöjades för mig en
helt obekant man.
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Inverkan av synskadans art
på funktionshindrets typ

V

id synbedömning skall man
beskriva synskadans inverkan på personens funktioner.
Inga mätningsresultat som sådana
kan användas för klassifikation av
funktionss törningens grad utan
man måste beskriva synfunktioner
vid olika synrelaterade aktiviteter.
Detta blir klart om vi bedömer synens användning hos en retinitiker
med RP och litet kikarfält men bra
synskärpa och kontrastkänslighet
med en retinitiker med MD och gott
perifert synfält.
Retinitis pigmentosa vållar svårig
heter vid gruppkommunik ation,
maculadegeneration gör igenkän
nandet av ansiktsdragen och -ut
trycken svårt. Vid mobility måste
en retinitiker med kikarfält använda

Tabell 1.

vit käpp, en teknik typisk för blinda,
en retinitiker med MD kan röra sig
rätt normalt. Vid dagliga aktiviteter
stör kikarfältet, gör allting trögare,
men läsning och andra noggranna
närarbeten klara man bra. Macula
degenerationen däremot kan göra
läsningen så svår att man använder
talböcker när man skall läsa längre
texter men i köket och vid inköp
i kända butiker kan man klara sig
rätt bra.
När man placerar bedömningsre
sultaten i Tabell 1 ser man klart att
det är omöjligt att beskriva dessa
två retinitikers funktionshinder
med en siffra så som man i Finland
nu gör med invaliditetsprocenten.
Ursprungligen – och även nu – är
invaliditetsprocenten inte måtts-

Teknik

		
BlindSynsvagas
		
teknik
teknik
Funktion
Kommunikation		
RP, MD
Orientering & mobility
RP		
Dagliga aktiviteter 		
RP
Läsning
MD		

Normalt
seendes teknik
MD
MD
RP

31

Vandrande hattar

tock för själva funktionshindret
utan den procent av hela invaliditetsavdraget man får avdra av sina
inkomster vid beskattningen. ‘90
% invaliditet’ betyder inte att man
har 10 % av funktionerna kvar som
man ofta hör folk säga. Samma procentsiffra har man börjat använda
som grund för andra förmåner och
annan service. Då personer som
fattar besluten, själva värderar läsförmågan högt och då synskärpevärden är lätta att mäta, använder
man synskärpevärden som mått av
synskada och funktionsstörning. Då
evaluerar man inte en retinitikers
behov av stöd och rehabilitering
rätt.

Vid några centralsjukhus i Finland
skriver man aldrig ögonläkarintyg
för körkort om en person har RP,
även om synfältet vore större än
120 grader och det centrala seendet
ännu av god kvalitet. Däremot har
personer med maculadegeneration
fått behålla sina körkort även om
bilden är svårt vriden så länge som
synskärpevärdet med enstaka symboler (E-tavlan med stora utrymmen
mellan bokstäverna) är 0.5. Fläckvist
bortfall av det centrala seendet
kan störa körning mycket mera än
en begynnande ringskotom. Om
en retinitiker har körkort skall syn
funktionen bedömas med några års
mellanrum, helst på mottagningar

Under den tid jag arbetade i ett litet samhälle hade jag för vana att
– utan att bry mig om min synskada – ta bilen när jag skulle hem för att
äta lunch. Den tiden på dagen brukade det inte köra några tåg.
Före järnvägsövergången fanns en liten kurva och en uppförsbacke
och solen sken klart rakt framifrån. Då jag närmade mig övergången såg
jag att bommarna inte var nedfällda och att det inte fanns några mot
trafikanter. Plötsligt hörde jag BANG och KLIRRR. Under bråkdelen av
en sekund förstod jag att bommarna just hade sänkts framför mig. Jag
smällde upp dem upp i luften och vindrutan sprängdes i tusen små bitar
i min famn.
Eftersom jag av allt att döma inte krockat med ett tåg fortsatte jag
färden utan att stanna. Som tur var kom ingen emot mig och jag kunde
fortsätta min hemfärd utan att bli observerad.
Då jag återvände från min lunchrast måste jag naturligtvis lämna bilen i garaget och åka tillbaka med cykel. Då jag nu cyklade över
övergångsstället fanns där människor som plockade upp de trasiga delarna av bommarna och beskärmade sig över tokiga, berusade bilister som
hade fått detta till stånd. Jag vågade inte stanna utan slängde ur mig att
man borde ta körkortet av sådana typer.
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där man också kan undersöka personens trafikkunnighet med körprov.
När det gäller bestämning av arbets
förmåga eller invaliditet borde pa
tientorganisationerna kräva bättre
metoder än de som nu används då
både över- och underskattningar
är vanliga vid bedömning av syn
skadans inverkan på arbetsförmå
gan.

Kommunikationssynfältet
Synfältet för kommunikationen är
speciellt viktigt att bedöma när en
retinitiker med RP eller MD har hörselskada. I visuell kommunikation är
teckenspråket, fingeralfabetet och
avläsning av läpparna och ansikts
uttryck viktiga. Teckenspråket an
vänder oftast ett fält med ca en halv
meters diameter även om några
tecken börjar så lågt som vid låren.
En halv meters fält på det vanliga
kommunikationsavståndet på en
dryg meter betyder ett synfält på
25 grader. Om en retinitikers synfält
är 10 grader måste avståndet vara
längre eller tecknen mindre och
högre upp, närmare ansiktet. Ofta
måste tecknen, speciellt fingeralfa
betet vara långsammare än vanligt
om rörelseseendet drabbats. Dessa
detaljer tycks inte vara kända för
alla tolkar, vilket leder till otydlig
tolkning. Vid alla tolkningssituationer men särskilt vid synbedömningen borde belysningen vara jämn
och riktad på tolken.

När rörelseseendet blir sämre är
det svårt att avläsa tecken även om
synskärpan vore normal. För hörsel
skadade retinitiker bör kommuni
kationssynen undersökas och de
borde få så klar information att de
kan informera sina tolkar. Kortet
nedan är ett exempel på vilka mät
ningsresultat som borde rapporteras:

Kommunikationsbehov
vid tolkning
Namn:________________________
_____
Synfältets storlek ______ grader.
På 1.2 meters avstånd _____ cm
På 2.3 meters avstånd _____ cm
Jag använder / använder ej läppavläsning
Tecken med normal hastighet /
långsamt
Fingeralfabetet vanligt / långsamt
Jag är / är inte bländningskänslig.
Annat:
_____________________________
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I min ungdom var jag en
ivrig motorcyklist. Då jag avstod
från mitt körkort som 25-åring
lämnade jag dock inte helt min
motorc ykelh obby. Då och då
provade jag motorc ykeln som
jag lämnat osåld på hembygdens
grusvägar och speciellt längs den
övergivna rallybanan. Jag kunde
alla vägar och stigar utantill så
också denna gång körde jag av
gammal vana i full fart genom det
öppna och sandiga depåområdet.
Helt plötsligt tappade jag
balansen, gjorde en volt över styr
stången och landade i den mjuka
sanden. Jag var förbaskad över att
min förmåga hade rostat så att jag
inte ens hölls uppe ens på rak och
slät sand.
Jag kravlade mig upp för att
se hur det gått med knarren. Sab
lar också! Någon hade lämnat en
tom bilackumulator mitt på den
annars tomma depån och natur
ligtvis körde jag på den – det enda
hindret som fanns. Jag hade inte
sett det i det klara solskenet. Efter
denna fadäs vågade jag mig inte
många gånger upp på min knarr
eftersom också en liten överrask
ning kan få fatala följder.

Jag steg ut genom dörren till
fakulteten i Helsingfors vid hörnet
av Elisabetsgatan och Unions
gatan. Min avsikt var att gå ut ur
byggnadskomplexet via porten
till Snellmansgatan och därifrån
vidare till Elisabetsgatan på väg
mot järnvägsstationen. Det var
snöstorm. Jag kom ut ur porten
med hedern i behåll och fortsatte
min vandring.
Då jag gått en stund började
jag undra varför Elisabetsgatan
inte dök upp. Jag fortsatte dock
förtröstansfullt framåt. Slutligen
måste jag erkänna för mig själv
att jag tappat bort mig i en miljö
som jag tidigare känt väl till. Jag
promenerade vidare och försökte
både med hjälp av hörseln och
mina små synrester få några rikt
märken för att få reda på var jag
befann mig. Jag upptäckte inga
andra människor på de lugna ga
torna.
Jag måste ha varit en så pass
originell vandrare att det till slut
kom ett par arbetare från en bygg
nadsplats invid gatan som frågade
om jag letade efter någonting. Jag
svarade att jag egentligen ville
veta var jag befann mig så att jag
skulle kunna beställa en taxi åt
mig med min mobiltelefon. Män
nen bad mig ge PATOLOG ISKA
INSTITUTIONEN som adress. Och
visst kom taxin och räddade denna halvblinda person till och med
från dörren till patologiska institutionen.
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Ett originellt seende
Outi Jokinen

Vad skulle du tänka om en bekant
som dittills uppfört sig väl, plötsligt
börjar gå på människor och föremål,
fälla omkull glas och ljusstakar på
bordet, snava i dunklet och göra
bort sig i trafiken och inte hälsa på
dig på gatan? Du kunde kanske tro
att han inte kan se såvida du inte
med egna ögon kunnat konstatera
att han utan svårigheter läser den
lilla texten på sidan av påssoppan.

inflytelserik medborgare. Plötsligt
måste jag avstå från att köra bil,
diskutera radik ala förändringar i
min yrkesverksamhet och lära mig
använda den vita käppen. Efter den
första förskräckelsen beslöt jag mig
för att gå med på det. Varför skulle
jag inte utnyttja det ypperliga tillfället att med öppet sinne dyka in i en
livslång forskningsfärd som inte
många någonsin får se en skymt av.

Just det här hände mig. Tyvärr var
jag den person som betedde sig
märkvärdigt i min berättelse. Efter
en koll ision, många oförklarliga
felkalkyleringar och ett otal omkull
knuffade dricksglas började jag
misstänka att någonting var helt på
tok. Jag gick till en ögonläkare och
fick höra att jag led av en nedärvd
degeneration i ögonbottnen, retinitis pigmentosa. Sjukdomen hade
omärkt brett ut sig utan att jag upptäckt det. Trots att min lässyn fortfarande var ypperlig hade de yttre
områdena med sina stavceller som
möjliggör mörkerseende förstörts.
Jag kunde förvänta mig att synen så
småningom totalt skulle försvinna
utan att det fanns några som helst
vårdmöjligheter.

Jag byggde upp min identitet på
nytt. Jag var nu handikappad, välutbildad, framgångsrik och inflytelserik. Anpassningen gick enklare
än för mången annan eftersom jag
redan tidigare hade uppträtt originellt. Jag hade bland annat gift
mig med en charmerande man men
en som är 41 år äldre än jag själv.
Jag var alltså van vid förvånade
ögonkast och visste att om man
själv förhåller sig naturligt till en
situation så får man också andra att
förhålla sig naturligt till nästan vad
som helst. Jag märkte att synskadan
inte utgjorde något undantag från
detta. Till och med min arbetsgivare
tog förändringen av mina arbetsuppgifter som en självklar sak. Det att
jag öppet berättat om handikappet
har förenklat livet på många olika
sätt. Jag förvånar obekanta genom
att använda käpp men springa efter
fyrans spårvagn och då jag satt mig
ned plocka fram en veckotidning.

Domen var svår att klara av. Jag
synskadad? Tanken passade inte
ihop med min identitet. Jag var en
högt utbildad, framgångsrik och
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Det händer att någon tar mod till
sig och frågar vad det egentligen
är frågan om. I de fallen berättar
jag glatt om mitt originella seende.
För det mesta spetsar alla i vagnen
öronen och jag känner deras intresse och varma deltagande men inte
medlidande.

uutiset (RP-nyheterna) och utnyttjar
min biokemiska grundutbildning
genom att följa med händelser på
detta forskningsområde. Jag fungerar dessutom som en länk mellan de
expertgrupper som stöder förening
ens verksamhet och föreningsmed
lemmarna.

Omedelbart när jag fick min diagnos anslöt jag mig till Retinitis-för
eningen. Där fick jag höra att jag inte
är ensam om mitt problem utan att
det finns ca 5000 personer i Finland
som har likartade problem. Alla kan
inte förmå sig att förhålla sig lika
enkelt som jag till handikappet. För
den skull har jag velat jämna vägen
för dem. Jag har samtidigt fått enor
ma mängder livserfarenhet och nya
vänner samt kunnat delta i resor och
projekt som jag aldrig kunnat göra
utan mitt handikapp. Idag redigerar jag informationstidningen RP-

Nu, som 43-åring, nio år efter det
min synskada upptäcktes avgick
jag med invalidpension. Jag flyttade
tillsammans med min älskade make
ut till landsbygdens frid och njuter
mer än någonsin av livet. Med hjälp
av de möjl igheter den moderna
datateknol ogin medför kan jag
sköta kontakten med yttervärlden
och fortsätta ett småskaligt distansarbete hemifrån.
Mitt liv blev inte sådant jag hade
planerat i min ungdom men, likafullt – någonting flerfaldigt bättre.

Vandrande hattar i Helsingfors i juli. Under en rast i arbetsgruppens fotograferings
resa Maila Mehtää, Outi Jokinen och Lea Hyvärinen. Heli Ruoho saknas på bilden.
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Mätbara funktionsförändringar
vid näthinnedegenerationer

F

unktionsstörningarnas art
varierar vid olika näthinnedegenerationer. MD skadar det
centrala seendet och med det
minskar synskärpevärdena. RP
förorsakar först minskning i skym
ningsseendet, senare synfältsbort
fall och minskad kontrastkäns
lighet men synskärpevärden på
höga kontraster kan förbli nästan
normala i årtionden. De viktigaste
kliniska testerna som används vid
synbedömningen är värd att känna
till.

Synskärpa
Synskärpevärden mäts redan före
skolåldern, då med pediatriska test.
I skolåldern och senare använder
man syntavlor med siffror eller bok
stäver som testfigurer. Synskärpe
värd en beskriver synfunktionen
endast i fixationspunkten och skildrar inte synförmågan runt den.
Maculadegenerationen kan störa
funktionen i en stor del av maculaområdet men fovean kan ännu fungera så bra att synskärpan är nästan
normal. Den klara delen av den
centrala bilden kan då vara för liten
för läsning med optimal hastighet.
Därför bör textstorleken som man
kan använda mätas vid synbedömningen. Vid makuladegenerationer

är det klokt att mäta om fixationen
varierar vid olika belysningsnivåer
eller textstorlekar. Det går lätt med
’Extrafoveal Fixation Recorder’ (se
www.lea-test.fi). Denna information
är speciellt viktig när man avväger
laserbehandling så att man undviker behandling på ställen som personen bäst kan utnyttja vid läsning.
Synskärpevärden mäts ofta som den
första mätningen vid en undersök
ning. Då är det viktigt att först testa
att glasens styrka inte har ändrats.
Vid mätningen av synskärpevärden
och alla andra undersökningar skall
glaskorrektionen vara rätt, annars
kan värdena vara missledande dåliga.

Kontrastkänslighet
Kontrastkänsligheten mäts lättast
med lågkontrastsyntavlor på 2.5-5
% kontrastnivåer (Bild 14). Med de
tre kopiorna av syntavlorna på Bild
14 kan man kontrollera förändringar i synfunktionen hemma hos sig
själv. Kontrastkänsligheten minskar
rätt tidigt vid makuladegenerationer, hos en retinitiker med RP kan
kontrastkänsligheten vara bra även
i ett kikarfält om ögats lins är klar.
När kontrastkänsligheten blir sämre

37

Vandrande hattar

Bild 14. Vanlig syntavla på nästan 100 % kontrast och två lågkontrasttavlor på ca 5
% och ca 2.5%. Små detaljer ser man endast på höga kontrastnivåer. För att kont
rollera sin centrala syn hemma kan man mäta synskärpa på följande sätt: mät på
vilket avstånd det går att läsa den översta raden, en av de mellersta raderna och den
nedersta raden på hög kontrast och den översta och den nedersta raden i både 2.5%
och 5 % tavlan. Den minsta raden på hög kontrast ser inte alla äldre normalt seende
med sina läsglasögon. Nästa gång när man vill kontrollera synen, mäter man om man
kan se raderna på samma avstånd som förut. Om man nu måste gå närmare kan det
bero på att synen har förändrats eller att glasen inte mera motsvarar behovet. Varje
gång när man byter glasögon, mäter man avstånden på nytt.

är det svårt att se sådana viktiga de
taljer som att känna igen folk som
befinner sig på andra sidan gatan,
att se trappor eller trottoarkanter
eller texter som är tryckta på bilder
(en finess som borde avskaffas helt).
Man kan kompensera nedsatt kon

trastkänslighet genom att använda
mera ljus eller genom att läsa med
en läs-TV. Om man använder re
versaltext, vitt-på-svart, i läs-TV så
kan man kraftigt öka luminansen i
texten utan att bli bländad då den
totala ljusmängden är låg.
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Jag var på en veckas se
mesterresa hos min väninna som
bodde i Frankrike. Jag bodde i
hennes vardagsrum och hade
för avsikt att hålla det snyggt och
prydligt så att det också kunde
användas för andra ändamål. En
gång hade vi gått omkring i stadens underbara boutiquer som
min väninna var mån om att visa
mig.
När vi kom till hennes
lägenh et provade vi våra nya
kläder. Hon i sitt sovrum och jag
i vardagsrummet där jag bredde
ut en hög kläder på soffan. Då
vi hade provat färdigt bestämde jag mig för att plocka bort
mina kläder från soffan. Plötsligt
såg jag bland soffkuddarna ett
mönster med utmärkta kontraster. Jag bestämde mig för att
inleda bortplockningen genom
att plocka bort den. Jag tog ett
rejält grepp om den – och hörde
ett rop:
– IIIK!
Jag blev förskräckt och
förs tod inte genast vad som
hade hänt. Sedan bredde sig
skammens rodnad över mina
kinder innan skrattet vann över
snopenheten. Detsamma hände
min väninna som satt sig i soffan
utan att jag märkte det och vars
”klara mönster” på bröstfickan
var det jag utan föregående varning grabbat tag i.

Jag deltog i retinitikerför
eningens årsmöte som hölls på
en färja. Det var första gången jag
deltog i retinitikernas – eller som
de själv kallar sig – retkurnas (ret
ku = finska, betyder också slarver)
verksamhet. Kvällen var trevlig
och jag blev bekant med många
nya människor. Jag kunde tala om
mina problem så mycket jag ville –
det att se och inte se. På morgonen
när jag vaknade i min hytt var jag
fortfarande glad över att jag hade
vågat komma med.
Från korridoren hördes sorlet av röster och också jag stack
ut huvudet. Dörren till hytten mitt
emot var öppen och se bara, i hyt
ten fanns det trevliga paret från
kvällen innan som jag hade disku
terat med: mannen var retinitiker
och hustrun helt seende. Jag gick
fram till hyttdörren och hälsade på
dem.
– Aj, ni har också vaknat, har
ni sovit gott? Jag fortsatte prata
om ditt och datt och det äkta paret
svarade vänligt. Men i mitt sinne
hade jag ännu kvar gårdagens dis
kussionsämnen. Jag vände mig till
hustrun och frågade:
– Hur känns det att vara gift
med en sådan där retku (slarver)?
Det var som om ett mörkt
moln hade sänkt sig över oss.
Skammens rodnad brände plötsligt på mina kinder. I det ögonblicket förstod jag att det äkta paret
var totala främlingar och inte alls
hörde till ”retku-gänget”.
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Bild 15. Ett kaffebord som detta kan utlösa en panikreaktion hos en retinitiker. Kont
rasterna är svaga, brokiga kärl försvinner i den brokiga bakgrunden. Lika svårt är
det om man har glaskärl på en bländande vit duk.

Jag postade en tipskupong
åt en bekant i ett mörkrött kuvert
så att han kunde lyfta lite pengar
i en kiosk.
Efter ett par dagar kom ku
vertet i retur. Jag var förvånad.
Med hjälp av ett förstoringsglas
kom jag på lösningen: jag hade
någon gång fått ett brev utan
frimärke. På mitten av kuvertet
fanns mitt namn med svag text.
Den nya adressen hade jag skrivit
längst ned på kuvertet.

Retinitis-föreningens som
mardagar var över. Jag höll på att
stiga in i bussen när en i vår grupp
meddelade mig att jag hade olika par skor på fötterna. Tur nog
hann jag tillbaka till mitt rum för
att kontrollera situationen, men
endast för att upptäcka att min
rumskamrat som rest iväg före
mig hade rest iväg med sin egen
sko på ena foten – och min på den
andra.
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Jag kom till busshållplatsen med två stora kassar. Under skyddskuren vid hållplatsen satt en liten pojke. Jag lyfte upp kassarna i famnen och
skulle sätta mig ner på bänken bredvid honom när jag kände någonting
mjukt under mig. Jag trodde att han hade placerat sin skolväska bredvid
sig på bänken men märkte till min förskräckelse att ett annat litet barn som
stirrade på mig med stora bruna frågande ögon satt bredvid honom. Jag
pladdrade på någonting om mina synproblem men ögonen hade fortfarande ett frågande uttryck. I det klara solljuset kunde jag inte alls urskilja
skillnaden mellan hans kläder och bänken i samma färgnyans.

Bild 16. Snön är ett svårt element. Kontrasterna är svaga och en solig dag blir man
svårt bländad. På en osandad väg är det nästan omöjligt att uppfatta vägen framför
sig bland snömassorna.
Bild 17. Med ett litet kikarfält på 2-3
grader är det nästan omöjligt att skan
na den vita stigen. Det ända sättet att
klara sig i situationen är att följa en an
nan person som går i samma riktning
– eller att använda den vita käppen.
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Flimmerkänslighet och
rörelseseende

Synfältet undersöks med flera
instrument som kallas perimetrar
eller kampimetrar. Varje instrument
mäter synfältets funktion på ett i sig
specifikt sätt. Automatiska perimet
rar används nuförtiden på många
laboratorier. I dem är stimulusljusen
små och de varar en mycket kort
stund så att de påminner om RP retinitikers spontana ljusfenomen och
är svåra att hinna se. De fungerar bra
i klinisk diagnostik av glaukom men
ger felaktig information om synfältets kvalitet vid RP. Ofta finns det
’absolut ringskotom’ i automatisk
perimetri men inget ringskotom i
Goldmann perimetri. Även Goldmann perimetrins ’absoluta ’skotom
betyder inte total förlust av funktion
utan rörelseseendet kan vara kvar
inom skotomområden. Rörelseinformation överförs till hjärnan via
den mindre kända magnocellulära
banan (magno = stor; banan med
stora celler). Den kan undersökas
med flickerk änslighetsmätningar
eller genom att mäta hur väl personen kan urskilja randmönstren i
rörelse.
Trots att absoluta skotom i Gold
mann perimetrin anses vara ett hin
der för att köra i trafiken, är det bra
att veta att stora ringskotom i nedre
delen av synfälten inte har hindrat
en ung man att vara en mycket bra
hockeyspelare. Men han har mätbar
flickerkänslighet på alla mätnings
ställen inom ringskotomet.

Dessa mätningar är ännu experi
ment ella men kommer att vara
till nytta för retinitiker i en nära
framtid och användas vid kliniska
undersökningar. Flickerkänslighetens fysiologi har undersökts i mer
än femton år vid Synlaboratoriet vid
Helsingfors Universitet. Vid sidan av
grundvetenskapliga mätningar har
man också undersökt olika skadors
inverkan på flickerkänsligheten
och rörelseseendet. Båda fenomenen beror på funktionen hos den
magnocellulära banan som överför
all lågkontrastinformation och all
rörelserelaterad informat ion till
hjärnbarken.
Den magnocellulära banan är en
av de två huvudbanorna för synin
formation. Den andra banan, den
parvocellulära banan överför svartvit högkontrastinformation och all
färginformation. Den magnocellulära banans funktion undersöks inte
vid vanlig klinisk undersökning och
man kan därför inte alltid förstå varför retinitikern upplever att synen
har blivit sämre när ingen av de vanliga mätningarna visar en försämring i funktionen. Rörelseseendet
kan bli sämre tidigt eller sent vid RP.
När det händer blir det svårare än
förr att röra sig då man inte är säker
på sin egen hastighet eller med vilken hastighet folk eller trafiken rör
sig. Även blåsiga dagar blir svåra då
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svajande buskar stör balansen. Man
kan röra sig som om synfältet vore
kikarfält även om synfältet ännu är
40-50 grader i diameter. Några retinitiker upplever också att bilden
’blir efter’ när de vänder sig vilket
gör skanning av omgivningen svår.
Hörselskadade retinitiker kan för
lora läppavläsningsförmågan och
även teckenspråket på grund av
att de endast hinner se rörelserna
om de är ovanligt långsamma och
stannar vid vissa teckenpositioner.
Detta är sällan möjligt för en tolk
som tolkar för flera personer så retinitikern behöver en egen tolk, vilket
har varit svårt att få accepterat om
en person har rätt bra synskärpa och
’tillräckligt stort’ synfält.

Flimmerkänsligheten kan också
vara ovanligt hög, till exempel hos
personer som har haft nystagmus
sedan barndomen. Den kan förorsaka problem vid datorarbete vid
skärmar med låg upplösningsfrekvens. Om en retinitiker, eller vem
som helst, upplever att det är betydligt behagligare att arbeta vid
en icke-flimrande skärm, är det bäst
att tro på vad personen säger. Från
mätningar på apor vet man att vissa
hjärnstrukturer aktiveras av flicker
upp till 120Hz vilket är mycket högre
frekvens än vad apan reagerar för
vid psykofysiska mätningar. Detta
innebär att också människor kan
påverkas av flicker som de subjektivt inte ser.

Det var ännu god tid innan mitt tåg skulle avgå så jag beslöt mig
för att gå på realisation i den närbelägna butiken. Då jag tittat på kläder
en stund provade jag en vinröd byxdräkt. Den satt som gjuten. Jag bestämde mig för att behålla jackan på mig och betalade mitt uppköp. På
perrongen tittade jag in i kassen på byxorna och fann till min förfäran
att de var senapsgula. Jaha, det var inget fördelaktigt uppköp och ingen
fin helhet: jackan vinröd och byxorna senapsgula. Jag var irriterad under
hela tågresan.
Följande dag hemma gick jag ut för att riktigt kunna se färgen på
mitt uppköp. O nej: övre och undre delen var nog av samma färg, men
båda var vanliga trista bruna. På kvällen när min man kom hem frågade
jag honom vilken färg det var på dräkten.
– Den är riktigt vackert vinröd.
– Aj, både övre och undre delen, frågade jag förvånat.
– Just det, svarade min man och jag blev den lyckliga ägaren till en
byxdräkt.
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Färgerna bleknar långsamt vid RP
och först i den blåa ändan av spekt
ret. Många retinitiker hittar inte
blåbär ens i skolåldern. Då antalet
blåkänsliga tappar är mycket mindre än antalet grön- och rödkänsliga tapp ar är det förståeligt att
svårigheter med färgerna först förekommer mellan blåa och blågröna
toner. Senare blir ljusröda och gula

toner svåra att skilja på, och mörkt
brunt, snusbrunt, mörkt gredelint
och mörkt grått ser alla lika ut. Även
en männis ka med normalt färgseende har svårt att se skillnaden
mellan svart och mörkblått under
rosalux- lampor. Dagsljuslampor
bör användas vid alla färgsyntest
och de borde också finnas i butikerna där man väljer kläder, tyger eller
inredningsartiklar.

Bild 18. Färgerna bleknar hos många retinitiker. I det här fallet vore det svårt att veta
om flickans kläder är ljusröda, orangea eller gula.

Ett varmt tack
till er som berättat om de missöden ni råkat ut för
till er som ställt upp på bilderna
till er som bidragit med översättnings- och layoutarbete
till alla annonsörer och övriga som bidragit materiellt i andanom
till denna utgåva på svenska!

Vem är årets retinitiker?
Om du fyller följande kriterier kan du vara
kandidat till årets ”Jag klarade det”-hjälte.
1
2.
3.

Du har inte skakat om en enda lyktstolpe under året.
Du har inte försökt komma in i en taxi via bakluckan.
Du har inte sparkat en mandarin eller tomat in i en vrå i tron att det
var barnets superboll.
4. Du har inte rivit ner ett enda kärl då du torkat av bordet.
5. Du har inte plockat köttbullar du stekte på onsdagen från spisen
under slutet av veckan?
6. Du hällde inte surmjölk i stället för mjölk eller salt i stället för socker
i kaffet.
7. Du ropade inte genom fönstret, kom in min kära make när
servicemannen gick över gräsmattan.
8. Du satte dig inte på den svarta katten i den mörka soffan.
9. Du sparkade inte omkull skurhinken som städerskan lämnat i
höghusets mörka trappuppgång.
10. Ingenting som avvek från det normala hände dig under hela året.

En ögonblicksbild som retinitikern ser den.

