
Korekortet blev motivationen tit at
trane synet efter en hierneskade

Martin blev som t6-Arig hjerneskadet og fik sd alvorlige

synsforstyrretser, at han mdtte opgive skolegang og

frit idsjob. Tre ir efter skaden begyndte han i synstrening.

I kraft af en sterk motivation tit at fd et korekort, lykkedes

det at f i synet si forbedret, at Martin i dag har kgrekort

og korer rundt pd store landbrugsmaskiner.

LENE FRIGAST,

UDDANNET OPTIKER I  1994.

INDEHAVER AF HOLSTEBRO

SYNS-  OG MOTORIKKLINIK.

VI sER MED HJERNEN

Gennem mit daglige arbejde med synstraning har
jeg oplevet mange gode resultater hos patienter med
synsproblemer efter en hjerneskade, eksempelvis
efter piskesmeldslasioner, hjernebtodninger eller
traumer efter trafikulykker. Ofte har klienten mindre
lammelser af en hjernenerve, en nedsat funktion af
en/flere ojenmuskter og/etter andre problemer med
koordineringen af ojnene. Patienten oplever dobbeltsyn,
nogle i en eller f lere blikretninger, mens andre oplever
konstant dobbeltsyn. Ofte er patienten forsogt hjutpet
ved ti ldakning af det ene sie med ktap/kontakttinse,
med pupilblande, operation eller med prismebril ler.

At lose et dobbeltsynsproblem ved ti ldakning
af det ene oje kan give store ti lvenningsproblemer.
Dels er det mindre synsfett og det mangtende stereo-
syn (dybdesyn)afgorende for afstandsbedommelsen,
dels er mange kede af det kosmetiske i at skulle gd

med et t i ldekket sje. Prismebrit lerne kan kun lose
dobbeltsyns-probtemerne ti l  en vis grad. Arsagen er,
at skelevinklen oftest er afhangig af btikretningen
pd grund af lammelsen, og at det skrobelige samsyn,
der  er  opniet  ved pr ismebr i l lerne,  ikke har  den ngd-
vendige udholdenhed. Derfor oplever mange fortsat
tejl ighedsvise gener som dobbeltsyni sloret syn/uro-
lige bogstaver med prismekorrektionen. Mine egne
erfaringer er, at prismernes styrke jevnligt skal oges
for at opretholde enkelt-syn, hvis korrektionen med
prismer ikke suppleres med synstraning.

0peration er oftest en kosmetisk tosning og hjat-
per ikke klienten ti l  at genvinde den tabte styring af
ojenbevegelserne. Kun meget sjeldent tykkes det
at ramme sd pracist ved en operation, at der opn6s
enkelt syn og klart syn efter indgrebet.

Ved synstraning kan patienten oftest opnd en ve-
sentlig forbedring af symptomerne, og nogle gange

forsvinder symptomerne for attid ved at genoptrane

den tabte styring og koordinering af ojnene.

Martins utykke

I februar 1999 btiver Martin 15 6r gammeI alvorligt
hierneskadet. Tre 6r efter ser jeg Martin. Han har

store problemer med at passe sin skole og simple
ptigter i hiemmet som at passe kaniner. Han bliver
hurtig tret og skal sove mindst 12 timer for at klare
dagtigdagen. Han har problemer med hukommelsen
og andre kognitive funktioner.

Efter ulykken har Martin flere sansemotoriske
problemer og synsprobtemer. Hans balance er ddrtig,
og han bliver svimmel ved rotationer. Kinastesisan-
senl er velfungerende. Men efter kort t ids lesning
optever han dobbeltsyn. Martin kan ikke samte bi[-
ledet igen, og han md holde sig for det ene oie etler
lukke det for at undgd dobbettsyn. Han har opgivet
at lese og bruge computer. Han kan ikke bedomme
afstande eller fardes i trafikken. Martin l ider endvi-
dere af daglig hovedpine i venstre side.

Martin fdr diagnosen oculomotoriusparese - en
lammelse i de muskler, der styrer oiet t it drelning
indad, op og ned, og som ogsd har betydning for fo-
kuseringen. Lammelsen har ogs6 givet Martin en let
ptose2 p6 venstre oje.

Martin er ikke motiveret for at yde den store ind-
sats, det kraver at genoptrane synet via synstrening
- og han modtager derfor heller ingen synstraning.

Farvel til ksrekortet!

Jeg ser Martin igen ti l  en synsundersogelse to dr efter.
Martin har nu oplevet, at det er umuligt at ktare sko-
legangen og at t i lpasse sig et normalt l iv pi grund af
synsprobtemerne. Det betyder ogs6, at han ikke kan
tage korekort, og det bliver for alvor motivationen for
Mart in  t i ta t  komme i  gang med synstraningen.  Hans
klare mdl er at fd et korekort!

En fornyet synsundersogelse viser, at Martin sta-
dig har dobbeltsyn og dagtig hovedpine. Han ser
dobbelt 50 cm fra nasen og indefter og undgdr der-
for nerarbejde som lasning og brug af computer.
Forsoger han at lese, slorer bogstaverne fortsat ef-
ter kort t id og begynder at stA urotigt pA tinjerne, han
kan ikke fotge teksttinierne i bogen og mister hele
tiden lasestedet. Problemerne er stort set uendret
i forhold ti l  den undersogelse, der er foretaget to 6r
ti d l ige re3.

Traningen

Martin starter med genoptrening af synsfunktionen.
Pa det t idspunkt bor han stadig pe Aktivitets- og
Udviklingscenterets botrening i Holstebro, og han
har derfor alt id en padagog eller ergoterapeut med,
som hjalper med synstraningen derhiemme. Det er
nodvendigt for Martin, da han stadig har kognitive
problemer efter ulykken. Kommunen btiver ansogt om
titskud tit betaling af synstraningen, og det lykkes



efter nogen korrespondance at fd bevitget synstrening
og mater ia ler  t i l  Mart ins h jemmetrening.

lgennem halvandet  dr  arbejder  Mart in  dagt igt
med synstrening i  s in  le j t ighed.  Han laver  ovelser
inden for  balance-  og l igevegtssansen,  samarbejde
mel tem hoj re og venstre h iernehalvdela,  rum og
retningssans, ojenkoordination og ojenbevegelser,
fokuser ing,  g je-h ind koordinat ion,  samsyn,  v isual i -
ser ing og v isuel  hukommelse.

Udover synsprobtemerne har Martin ogsd proble-

mer med balancen.  Balancen er  afhangig af  en god

funktion og et godt samarbejde meltem fotesansen
(takti lsansen), [abyrintsansen (vestibu larsansen),
muskel og ledsansen (kinestesisansen - ogs6 kat-
det  s t i t l ingssansen) og synssansen.  Mart ins laby-
rintsans er meget dirt igt fungerende, og han bliver
sv immel ,  ndr  han dre jer  rundt  e l ler  f i r  hovedet  ned-
ad.  En vel fungerende labyr intsans har  s tor  betydning
for styringen af ojenbevegetserne (pga. vestibular
ocular refleksen). Det er derfor vigtigt, at Martin fir
genoptranet  funkt ionen af  labyr intsansen og dens
samarbeide med de ydre o jenmuskter ,  og at  Mart in
udfarer  ovelserne inden for  det te derh iemme.

Efter halvandet irs intensiv traning

Efter halvandet 6rs traning er mAtet nAet. Martins ho-
vedpine og dobbet tsyn er  forsvundet .  Han laser  uden
problemer og laser nu ogsi gerne lange. Bogstaverne
er ikke s lsrede,  og han kan uden problemer fo lge
tekst l in ien med ojnene og uden at  miste lasestedet .
Teksten p6 computeren fremstAr enkel og tydelig.

Men for Martin er det allervigtigste, at han nu kan
takle hverdagens udfordringer og ikke lengere ople-

-ffi

Martin traner samsyn og evnen ti l  at skifte meLlem ner(syn)
og fiern(syn).

ver den voldsomme trethed. Han fardes i trafikken
uden dobbet tsyn og vurderer  afs tande og ruml ige
forhold uden probtemer. Han kan ti lmed passe et
skdneiob og har fi let et aktivt frit idstiv med heste
og r idning.

Vi sendte derfor et brev ti l  Martins lege og ojen-
lege, og der btev fortaget en ny vurdering af syns-
fu n ktionen. Papirerne herfra gik videre ti I embedsla-
gen, som nu skulle afgare, om Martin mitte fi lov ti l
at tage korekort. I eftereret 2005 kom der et positivt
svar fra embedslagen - og Martin gik straks i gang!

I  dag er  Mart in  fastansat  som medhja lper  pd en
landbrugsskote i et skiinejob. Han har opndet det,
der motiverede ham hele vejen igennem synstre-
ningsforlobet - at fd taget et kgrekort, og han me-
strer  nu de store landbrugsmaskiner .  For  Mart in  har
synstraningen betydet, at han ikke langere er han-
dicappet  pA grund afs ine synsproblemer.  0g han har
ikke behov for synshjalpemidler - takket veret en
vedholdende og iherd ig indsats f ra hans s ide.

Folesansen for  muskler  og led

Nedhangende ovre o jent6g

Se synsundersogelsen for  og
efter synstrening i netudgaven
af Fokus pd wwwvfhj.dk/de-
fault.asp?PagelD=787 2

Lateralitet

Se mere pd

www. H o Iste b ro SY N o g M o to ri k. d k
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AF METTE TRIER,

V I D E N S C E N T E R  F O R  H J E R N E S K A D E .

VI SER MED HIERNEN

Samarbeidet med Holstebro Synsktinik
Ergotera pe ut I da J espersen og padagog Con ny Th usho lt
var kontaktpersoner for Martin, mens han boede pd
Botraningen Sportsvej pd AU-Centret i Holstebro og
gik ti l  synstrening hos Lene Frigast. De futgte Martin
ti l  optometristen, nedskrev ovelserne, og gennemgik

dem med ham, ndr han kom hjem, sd han selv kunne
udfsre dem i det dagtige.

"Det var et rigtig godt samarbejde, vi havde med
Lene Frigast, fortaller lda Jespersen, som var en ho-
vedkrafterne bag stotten ti l  Martins synstraning.
"Vi fstte os alt id velkomne og kunne ti l  hver en tid
henvende os ti l  Lene, hvis vi var iWivl om noget elter
havde sporgsm6[."

"Lene Frigast var rigtig god tit at motivere Mar-
tin, sA det var ikke her, vi lagde vores hovedkrafter,
siger lda og understreger, at det er Martins egen
fortjeneste, at han er ndet sA langt, at han kunne

tage et korekort; men at personalets stotte var afgo-
rende for at Martin kunne udforer ovetserne korrekt.
derhjemme. Det, der overraskede mest ved forlobet
var, hvor meget tid der skulle afsettes dagtigt t it at
stotte Martin i traningen: Ca. en halv time dagligt,
ptus den tid det tog at fotge ham ti l synstraningen og
overvare instruktionen, sd de kunne stotte Martin i
dem derhlemme:

Nogle af ovetserne Martin fik med hjem kunne
vare at 96 pd balancebum - forlans og baglans med
tukkede ojne 10 gange frem eller t i lbage. Ligge pd
gulvet med en tennisbold med pdskrevne bogstaver
hangende i en snor, som cirklede hen over hovedet
pd ham, og hvor han pA skift skutle fokusere pd et
nyt bogstav. Andre ovelser var baseret p6 forskel-
l ige computerprogrammer, Martin kunne trene med
selv.
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