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Abstract 
Introduction: Around 4000 people in Norway use an ocular prosthesis today (1). The aim of 

this project thesis is to evaluate the differences between Norway and other parts of the world 

regarding indications for eye removal, production, customization and availability of ocular 

prostheses. 

 

Materials and method: Information about practices outside of Norway was obtained through 

internet search (PubMed and other search engines) and existing literature. Information from 

Norway was based on visits in the clinic and interviews with physicians at Oslo University 

Hospital, and health personnel working in the ocular prosthesis production company Maine 

Grip AS. 

 

Results: The most frequent indications of eye removal in developed countries were 

malignancy, trauma and end stage eye disease. (2-4). In developing countries trauma and 

infections are important indications (6-8). In most developed countries the costs of surgery 

and for the ocular prosthesis are covered by the health authorities. In many parts of the world 

the patients have to cover the expenses themselves if they don’t have medical insurance. Mass 

produced “stock eyes” are an inexpensive alternative to a customized prosthesis. In some 

countries cryolite glass is the preferred prosthesis material. In Norway most prothesis are 

made of poly methyl methacrylate (PMMA). 

 

Discussion: The indications for eye removal vary between areas of the world and is 

dependent on the economic status of the country, the health system and degree of conflict or 

war in the country. Eye protheses are made of glass or acrylate, and both materials have 

certain advantages and disadvantages. The customization separates between custom 

prosthetics and «stock eyes», where the custom prosthesis is a better option, but not available 

everywhere. The availability varies from country to country dependent on how the 

government covers health costs, health systems and the number of ocularists in the country. 
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Forord 
Dersom man passerer en person med en øyeprotese i Norgei dag, vil man mest sannsynlig 

ikke legge merke til at vedkommende bruker en øyeprotese. Mange forbinder kanskje 

øyeproteser med «glassøyne»: Runde glasskuler som lett faller ut og knuser, men det er ikke 

tilfellet i dag. Produksjonen av øyeproteser har kommet enormt langt i Norge og den vestlige 

verden, og de fleste blir individuelt tilpasset og håndlaget for å se mest mulig naturtro ut. 

 Jeg har valgt denne oppgaven fordi jeg synes temaet er svært spennende. Jeg synes det 

er særlig interessant å sammenlikne praksisen i Norge med andre land. Øyeproteser ikke er en 

«funksjonell» protese, og kan derfor stå i fare for å bli sett på som en luksusvare eller mindre 

viktig protese (enn f.eks. håndprotese), som gjør at de kan bli nedprioritert eller mindre 

tilgjengelig i f.eks. utviklingsland.  

 Formålet med oppgaven er å sammenlikne praksisen for behandling med øyeproteser i 

Norge (med utgangspunkt i praksisen på Ullevål sykehus), med det som finnes i litteraturen 

om praksisen i andre land. Målet er å kartlegge forskjeller og likheter ved blant annet 

indikasjoner, produksjon, tilpasning og tilgjengelighet av øyeproteser. 

 Jeg vil takke veilederne mine, Live Lund Hareide og Jon Klokk Slettedal, for nyttige 

innspill og god hjelp før og under oppgaveskrivingen. I tillegg vil jeg takke anaplastologene 

v/ Maine Grip AS som har latt meg hospitere og bidratt med informasjon om øyeproteser i 

Norge. Jeg vil også rette en spesiell takk til Kristin Eidal som sørget for at jeg fikk være med 

på en enukleasjonsoperasjon i forbindelse med oppgaven. 

 

 

 

 

Oslo, januar 2019, 

Mina Storrud 

Stud. Med. – Kull V16 
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1 Introduksjon 
Øynene har flere funksjoner: I tillegg til å ha en svært viktig sansefunksjon, nemlig synet, er 

de også svært viktige i kommunikasjon og det sosiale liv. I tillegg er øyne viktig for 

ansiktssymmetrien og kan påvirke utseendet i stor grad dersom det fjernes eller er deformert. 

De som bruker øyeprotese har ikke kun mistet synet (sansefunksjonen), men også selve øyet. 

Å miste- eller ha et skadet øye kan ha en betydelig effekt på selvtilliten og kan være 

kosmetisk skjemmende. Det kan dermed påvirke det daglige og sosiale livet. Øyeprotesen 

fører ikke til at man får synet tilbake, så hensikten med en øyeprotese er rettet mot de sosiale, 

utseendemessige og mentale aspektene av å ha fjernet eller ha et deformert øye. Det gjør at 

øyeproteser skiller seg fra andre proteser (eks. fot-, arm- eller beinproteser) som har en 

motorisk og fysiologisk funksjon. Dette setter øyeproteser i en spesiell posisjon, med tanke på 

prioritering og støtte fra offentlige tjenester – særlig kanskje i utviklingsland. 
 

1.1 Bakgrunn 

Øyeproteser kan settes inn som en erstatter for et øye som er 

fjernet på grunn av for eksempel sykdom eller skade, eller 

det kan brukes over ens eget øye av kosmetiske årsaker. I 

Norge er det ca. 4000 personer med øyeprotese (1). 

Øyeproteser lages som regel av glass eller akryl (9, 10), og 

norskproduserte øyeproteser er nesten utelukkende laget av 

akryl (11). Protesen er ikke formet som en kule, men som en 

skål og kan være enten hul med dobbelt vegg (fig. 1) eller 

skallformet med enkelt vegg – sistnevnte er en såkalt 

skallprotese (1, 10) . En slik protese kan brukes over ens eget øye, dersom øyet er blindt og 

for eksempel har begynt å skrumpe inn eller man har et skadet øye hvor man ikke lenger kan 

se pupillen eller iris klart (11).  

 

1.1.1 Grunner til å fjerne et øye 
Det finnes ulike grunner til at man må fjerne et øye. Man vil i hovedsak alltid prøve å bevare 

øyet før man tyr til kirurgisk fjerning. Noen ganger vil man allikevel bruke det som en 

sisteløsning for pasienter med svært store plager og som ikke responderer på annen 

behandling (12). De viktigste diagnostiske årsakene til enukleasjon er: Neoplasmer, 

Figur 1: Bildet er hentet fra 
«Pasientinformasjon om øyeproteser av glass» 

og viser tverrsnitt av en hul protese. En 
skallprotese ville ha hatt en enkelt vegg. (1) 
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smertefullt blindt øye, infeksjon / inflammasjon, traumer, ptisis bulbi og sympatisk oftalmi (2, 

3, 13, 14).  

Gjennomsnittet for antall kirurgisk fjernede øyne i den vestlige verden ligger mellom 

1.16 og 2.8 per 100 000 innbyggere. (13) I Norge kan man dermed anta at det er mellom ~61 

og ~150 innbyggere per år som gjennomgår en slik operasjon (dersom man regner ut ifra at 

det finnes 5.3 millioner innbyggere). I en studie fra Danmark gjort på 345 pasienter i perioden 

1996-2003 ble det konkludert med at de fleste øyeamputasjoner ble utført hos pasienter med 

neoplasmer, smertefulle blinde øyne, traumer, komplikasjoner og infeksjoner (13). I artikler 

der det har blitt undersøkt årsakdiagnostiske forhold i Canada (Ontario), Tyskland (Erlangen) 

og Island har man også kommet frem til at smertefullt, blindt øye, neoplasmer og traumer er 

noen av de vanligste årsakene for å fjerne et øye. (2-4). 

I utviklingsland har det vist seg at indikasjonene er ulike. I artikler som har kartlagt 

indikasjoner og forekomst av operativ fjerning av øyet i Jordan, Sør-Nigeria og et 

militærhospital i Tyrkia ble det oppdaget at traumer og infeksjoner var hovedårsakene. (6-8).  

 

Malignitet: Kreft kan ramme ulike deler av øyet, både i tilliggende strukturer, så vel som 

intraokulært. I tillegg kan det metastasere kreftceller både til og fra øyet. Det finnes 

øyesparende metoder for behandling av øyemalignitet, blant annet lokal reseksjon, cytostatika 

og stråleplate. (15) Sistnevnte brukes i hovedsak for malignt melanom. Ifølge Nasjonalt 

handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne 

 

 
 Tabell 1: Tabellen er hentet fra artikkelen "Indications for eye removal surgeries - A 15-year experiernce at a tertiary military 
hospital" skrevet av Koylu, Mehmet T. Et. Al. og viser oversikt over alder, kjønn, type operasjon og indikasjon for operasjon i 

ulike land. (6) 
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melanomer bør «enukleasjon vurderes som primærbehandling ved store svulster, med 

betydelig gjennomvekst av sclera eller omkransning av synsnerven < 180 grader der 

muligheten for synsgevinst er liten». (15) De vanligste kreftdiagnosene som fører til fjerning 

av øyet er choroidale maligne melanomer hos voksne og retinoblastomer hos barn. (12, 14) 

Infeksjoner og inflammasjoner som fører til fjerning av øyet omfatter i all hovedsak 

corneale ulcere, endoftalmi og panoftalmi. (12) De vanligste agensene er herpesvirus, 

grampositive kokker og soppinfeksjoner. (16) Ved mangel på respons på annen behandling 

kan en infeksjon føre til at øyet blir et smertefullt, blindt øye (14). 

Traumer i øyeregionen er en av de største årsakene til fjerning av øyet på verdensbasis 

(14). Dette skjer som regel hjemme eller i arbeid, men ulykker og krigføring spiller også en 

vesentlig rolle (14). Kirurger vil i hovedsak strebe etter å bevare det skadede øyet, men 

dersom følgende kriterier er oppfylt kan en primær enukleasjon være ønskelig: 1) Øyet har 

ingen lyspersepsjon, altså at øyet er fullstendig blindt, 2) Det andre øyet er normalt, 3) 

Pasienten er våken og samarbeidsvillig og 4) Pasienten / pårørende forstår at fjerning av øyet 

utelukker at man kan få igjen synet (14). 

Smertefullt blindt øye: Et smertefullt blindt øye er rødt, kosmetisk stygt og smertefullt. 

Det er som regel et endestadium for flere øyesykdommer, blant annet: Traume, neovaskulært 

glaukom, kronisk amotio retinae, kronisk trangvinkelglaukom, retinopati hos premature barn, 

uveitt, tumorer og andre øyesykdommer (14). Ved et blindt, smertefullt øye som ikke 

responderer på annen behandling, kan enukleasjon være det beste alternativet. (14) 

Ptisis bulbi er en definisjon på et ikke-funksjonelt og krympet øye, og kan være et 

endestadium for blant annet traume, glaukom, infeksjon og tumorer. Ptisis bulbi kan fjernes 

enten av kosmetiske grunner eller fordi det oppfører seg som et smertefullt, blindt øye. (12, 

14) 

Sympatisk oftalmi er svært sjeldent. Det er en slags form for uveitt, en ikke-infeksiøs 

betennelse, som oppstår i etterkant av penetrerende- / grovt traume eller kirurgi. Betennelsen 

regnes som en forsinket hypersensitivitetsreaksjon og oppstår i det friske øyet etter skaden på 

det andre øyet. En slik uveitt blir behandlet med medikamenter, for eksempel 

kortikosteroider. Dersom man frykter sympatisk oftalmi vil man i noen tilfeller bli nødt til å 

fjerne det skadde øyet for å forhindre en slik reaksjon i det friske øyet. (17) 

  

1.1.2 Operative metoder for å fjerne et øye  
Det eksisterer i hovedsak tre metoder for å kirurgisk fjerning av øyet: Enukleasjon, 

eviscerasjon og eksenterasjon. (17) Disse operasjonene utføres i narkose. 
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 Enukleasjon innebærer fjerning av sclera og hele øyeeplet fra øyehulen og 

ekstraokulære muskler. Denne metoden foretrekkes dersom det foreligger store intraokulære 

kreftsvulster eller svulster med gjennomvekst. Det er også brukt på svært skadede øyne hvor 

det foreligger fare for utvikling av sympatisk oftalmi der sannsynligheten for skade på det 

friske øyet er større enn sannsynligheten for bedring av det syke øyet.   (17) 

 Eviscerasjon omfatter fjerning av øyets innhold, cornea og fremre del av sclera, men 

med bevaring av øyets ytre vegger, den bakre delen av sclera, muskler og n. opticus. 

Eviscerasjon er et alternativ kun hvis det ikke foreligger malignitet og brukes ofte som siste 

ledd i behandlingen av et smertefullt, blindt øye. Noen av fordelene til eviscerasjon er mindre 

skade av orbitas innhold og at det gir bedre mobilitet for protesen.   (17) 

 Eksenterasjon av øyet innebærer at man fjerner hele eller deler av bløtvevet i orbita, i 

tillegg til øyeeplet.  Denne typen operasjon brukes i hovedsak i behandling av destruktive 

svulster som har infiltrert øyeveggen og orbita via ansikt, bihuler, øyelokk, conjuktiva eller 

intrakranielt rom. Man kan skille mellom subtotal, total eller utvidet eksenterasjon.   (17) 

Etter fjerning av øyet er det vanlig å sette inn et implantat for å fylle ut det tapte 

volumet etter operasjonen og for å opprettholde strukturen av orbita og gi en grad av mobilitet 

til den overliggende øyeprotesen. Moderne implantater er som regel enten runde eller 

«halvmåne»-formede med en fremre overflate. De kan bli laget av glass, silikon, 

metylmethakrylat, hydroxyapatitt eller porøst polyetylen. De to sistnevnte er laget slik at 

bløtvev kan vokse rundt og feste seg til implantatet. Disse kan også festes til underlaget ved å 

plassere en slags plugg i øyehulen som kan festes til implantatet (Fig. 2). En øyeprotese blir 

tilpasset ca. 4-8 uker etter operasjonen.   (17) 

 

 
Figur 2: Bildet er hentet fra kapittel 8 i BCSC: Orbit, Eyelids, and Lacrimal System (17)  
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Tabell 2 viser hvilken type operasjon som er valgt ut ifra hvilken diagnose pasienten har hatt, 

basert på tall fra 345 øyefjerningsoperasjoner utført på Rigshospitalet i Danmark.   (13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Post-operativ pleie og eventuelle komplikasjoner 

Etter en operasjon vil generell postoperativ pleie innebære kalde omslag for å dempe hevelse, 

heving av hodet og eventuelt drenering, systemisk antibiotika som profylakse og steroider. I 

tillegg sjekkes synet på det friske øyet i hvert fall 12 timer etter operasjonen. (17) Avhengig 

av grunnen til fjerningen av øyet, følges pasienten opp etter operasjonen med ulike 

retningslinjer og intervaller mellom kontrollene. 

 Ved en anoftalmisk øyehule er det, i tillegg til generelle komplikasjoner som 

infeksjoner og blødning, andre komplikasjoner som kan oppstå:  

 Dyp superior sulcus: Dette er en komplikasjon der en deformitet oppstår på grunn av 

redusert orbitalt volum. Man får en sulcus i øvre del av øyehulen slik at øyeprotesen synker 

innover. Man kan rette opp i dette ved å plassere et sekundært implantat i gulvet av orbita 

eller tilpasning av øyeprotesen.   (17) 

 Fornikskontraktur: Fornikskontraktur kommer av skrumping av conjuktiva etter 

operasjon. Dette kan unngås ved bruk av en konformer, en skjoldformet struktur av plast, etter 

operasjonen.   (17) 

 

Tabell 2: Oversikt over diagnose og type operasjon utført i perioden 1996-2003 i 
København. Tabellen er hentet fra artikkelen "Review of 345 eye amputations carried out in 
the periode 1996-2003, at Rigshospitalet, Denmark. Rasmussen» av Marie Louse Roed. Et. 

Al. 
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Eksponering og ekstrudering av 

implantatet: Implantatet kan for eksempel 

skyves frem i øyet og eksponeres dersom 

det er plassert for langt frem eller den 

ujevne overflaten fører til mekanisk slitasje 

av conjunktiva. Infeksjon, dårlig sårheling 

eller dårlige tilpassede øyeproteser kan øke 

risikoen for at dette skjer. Det kan rettes 

opp ved korrektivkirurgi med 

hudtransplantasjon. (Fig. 3) (17) 

Kontraherte øyehuler: Øyehulen 

regnes som kontrahert dersom fornices er for 

små til å holde på en protese. Slike øyehuler 

oppstår som en følge av arrvev og kan opptre 

etter blant annet stråleterapi, ekstrudering av 

øyeimplantater, alvorlig øyeskade, dårlig 

kirurgisk teknikk, mange kirurgiske inngrep 

eller fjerning av protese / konformer over 

lang tid. (Fig. 4) (17) 

Anoftalmisk ektropion, anoftalmisk 

entropion og anoftalmisk ptose: Både 

entropion, ektropion og ptose kan opptre etter 

fjerning av øyet, på grunn av tap av volum i øyehulen, feil tilpasset protese eller mangel på 

bruk av protesen.  (17) 

Post-enukleasjonssyndrom: Post enukleasjonssyndrom karakteriseres av at øyehulen 

har mye arrvev og kan synke inn – og dermed bli kosmetisk skjemmende. PES er bestående 

av disse fire tegnene:  

1. Enoftalmi 

2. Øvre øyelokkssulcus 

3. Ptose 

4. Forlenget og slapt nedre øyelokk 

Dette kommer som regel dersom det ikke brukes øyeprotese etter enukleasjonen eller dersom 

det blir brukt en dårlig tilpasset protese.(18) Behandlingen er en rekonstruksjonsoperasjon av 

øyehulen, slik at det ser bedre ut, og at en øyeprotese kan brukes igjen. 

 

Figur 3: Bildet er hentet fra kapittel 8 i BCSC: Orbit, Eyelids, 
and Lacrimal System (17) og viser et eksponert implantat 

(Courtesy of Martín Devoto, MD) 

Figur 4: Bildet er hentet fra kapittel 8 i BCSC: Orbit, 
Eyelids, and Lacrimal System (17) og viser en kontrahert 

øyehule. 
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1.1.4 Psykiske forhold 

Som nevnt tidligere, er øynene svært viktig utover sin synsfunksjon. Øynene er blant annet 

viktig for sosialt liv og mellommenneskelig kommunikasjon, i tillegg til utseende og selvtillit. 

(19). Øyet er i tillegg en svært synlig del av kroppen. En øyeprotese vil ha mindre motilitet 

enn det friske øyet, og selv om mange land i dag lager svært gode proteser, vil man kunne 

legge merke til at det ene øyet skiller seg fra det andre. Dette kan gi ubehag, stress eller angst 

i sosiale situasjoner.  

Man har funnet at livskvaliteten (QoL = Quality of Life) etter fjerning av et øye har 

blitt påvirket i signifikant grad. (19) I en spørreundersøkelse utført i Danmark ble det vist at 

41 % av de som deltok (totalt 158 pasienter) synes at livet deres hadde endret seg signifikant 

etter operasjonen. (12) 

 Det er en stor psykisk påkjenning å miste et øye. Mange pasienter kan reagere uventet 

og overraskende etter at øyet er fjernet. I tillegg til å miste øyet, mister man også synet og 

årsaken til at øyet må fjernes kan være en belastning i seg selv. Ved f.eks. en kreftdiagnose, 

vil diagnosen, så vel som selve fjerningen, kunne være en belastning for pasienten. Det er 

derfor viktig med god informasjon, både før, under og etter operasjonen. Da vil man være 

bedre rustet til å takle eventuelle reaksjoner og følelser som kommer. Det er også vist at det er 

viktig med et godt støtteapparat. Pasienter i denne pasientgruppen som bor med en partner, 

familie eller venner har vist å ha lavere grad av depresjon enn de som lever alene. (19) 

 

1.1.5 Øyeproteser 

Ca. 8 uker etter operasjonen blir en øyeprotese laget og satt inn over implantatet som er 

plassert inni øyehulen (Fig. 5). Det finnes ulike øyeproteser, både med tanke på 

produksjonsmetode og produksjonsmateriale.  

Produksjonsmetode: En individuelt tilpasset øyeprotese vil si en protese som er 

tilpasset pasientens egen øyehule, med matchende iris- og sclerafarge. Dette gir i tillegg bedre 

motilitet og mindre irritasjon. (20)  Et «stock-eye» blir ikke individuelt tilpasset, og man 

velger mellom et visst antall ferdigproduserte proteser. En slik protese vil ikke se like naturtro 

ut og kan gi større plager, men er mye billigere enn en individuelt tilpasset øyeprotese. (20) 

Materiale: I all hovedsak er akryl og glass vanligst for protese, mens det blir brukt 

silikon i det sfæriske implantatet som blir satt inn under operasjonen. (20) 
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Figur 5: Figuren er hentet fra «Rasmussen ML. The eye amputated - consequences of eye amputation with emphasis on 

clinical aspects, phantom eye syndrome and quality of life» og viser tverrsnitt av en øyehule med et implantat og en 
øyeprotese som er løst (A) eller festet (B & C) (12) 

 
 
1.1.6 Historisk bakgrunn 

Øyeproteser slik vi kjenner det i dag har en lang historie bak seg. Funn og enkeltstående 

rapporter kan tyde på at de første øyeprotesene allerede ble laget omkring 2613-2392 f.Kr i 

Egypt, Babylon og Jericho. Senere har det blitt vist at det ble brukt i kunstsammenheng der 

blant annet egyptere, grekere og romere hadde som tradisjon / for vane å feste utsmykkede 

øyeproteser på statuer, mumier og dyr.   (21) 

 Fra tiden rundt det 26. egyptiske dynasti (685-525 f.Kr) og helt frem til tidlig 

middelalder (500-1500 e.Kr) ble det tilsynelatende ikke produsert mye øyeproteser. Dette 

endret seg under renessansen (1400-1700).   (21) 

 I det 16. århundre begynte man å eksperimentere med ideen om å tilpasse protesen til 

øyehulen og det ble eksperimentert med andre materialer. Ambroise Paré, en fransk kirurg, 

spilte en viktig rolle når det gjaldt endringen i materiale fra gull og sølv til glass.   (21) 

 Glassprotesene skapte erosjon og reaksjoner fra hudvevet, men i mindre grad enn 

metallprotesene og var dermed å foretrekke. I tillegg var metallprotesene både dyre og tunge. 

I tillegg kunne man da, ved bruk av glass, gjøre om formen på protesen fra kuleformet til 

skallformet – slik den ser ut i dag. Dette gjorde at øyehulen ble mindre irritert, men hjalp ikke 

på det tapte volumet etter øyefjerningen.   (21) 

 I det 18. århundre ble det lagt stort fokus på individuell tilpasning av øyeprotesen til 

øyehulen. Det var også på denne tiden Ludwig Müller-Uri, en tysk glassblåser, utviklet 

«kryolitt-glass» som både var hardt og lettvektig. Andre endringer i glassprotesens utforming 

var blant annet at skarpe kanter ble gjort myke, det ble lagt til støtte foran i øyehulen og man 
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begynte å flytte på bløtvev i øyehulen for å hindre et nedsunket utseende av øyet. 

Øyeprotesens endring førte til det som i dag blir kalt for «Snellens reform-øye».   (21) 

 Selv om dette «reform-øyet» forbedret kvaliteten på protesene drastisk, var bruken av 

det fortsatt ganske problematisk. Blant annet ble det ikke tatt avstøpning av øyehulen, og 

dermed ble ikke tilpasningen helt optimal. Dette gav irritasjon og puss. I tillegg var det 

problematisk med glass som materiale ettersom det kunne knuse lett, det eroderte og kunne få 

flekker på seg. Derfor ble det undersøkt om det fantes et annet materiale som var bedre egnet 

for øyeproteser.   (21) 

 Det 20. århundre førte med seg en bedre og mer tilgjengelig praksis for øyeproteser. 

Protesene ble laget i glass, og masseprodusert i ulike farger som ikke kunne endres eller 

tilpasses det individuelle øyet – såkalte «stock eyes». På grunn av mangel på tilgang til 

glassøyne etter 2. verdenskrig startet USA, i 1946, «the Plastic Artificial Eye Program» for å 

trene opp okularister til å lage plastikkproteser for å forsyne øyeproteser til et stort antall 

veteraner. (21) 

 Et akrylmateriale er det som brukes i dag i store deler av verden, inkludert Norge. Et 

slikt materiale har mange fordeler: Det veier lite, det er enkelt å forme, det er holdbart og 

billig å produsere. Det krever noe mer av pasienten å vedlikeholde det slik at protesen ikke 

blir ødelagt, men med korrekt behandling kan et akryløye vare ganske lenge.   (21) 
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2 Materiale og metode 

2.1 Metode 
2.1.1 Innsamling av informasjon om praksisen utenfor Norge 
For å samle inn materiale til delen av oppgaven som omhandler praksis utenfor Norge, ble det 

gjennomført søk på PubMed og google.com. Eksempler på søkeord som ble brukt er: 

• Artificial eye 

• Prosthetic eye 

• Ocular prosthetics  

• Stock eye 

• Prosthetics in developing countries 

 

Videre ble kilder ekskludert på bakgrunn av følgende kriterier: 

• Teksten omhandler ikke øyeproteser 

• Sykdomsspesifikke studier 

• Studien er ikke relevant for denne oppgaven 

I tillegg ble det funnet artikler ved å bruke litteraturlistene til de artiklene som ble funnet i 

søket. Artikler brukt i resultatene er listet i tabell 3. I tillegg til disse, er det inkludert 

informasjon fra artiklene brukt i introduksjonen og informasjon fra nettsider som 

www.ocularist.org (American ocularist society) og nettsider som beskriver andre lands 

tjenester for øyeproteser (som alle fremkommer i litteraturlisten). 

 

2.1.2 Innsamling av informasjon om praksisen i Norge 

For å samle informasjon til materialet som omhandler Norge har jeg hospitert på Ullevål 

sykehus sin øyeavdeling noen dager i alle tre skriveperiodene (totalt 12 uker):  

• 4 uker i januar / februar 2019 

• 4 uker i november / desember 2019 

• 4 uker i januar / februar 2020 

Her har jeg observert og intervjuet anaplastologene som jobber i Maine Grip AS: Malene Grip 

og Simen Hegg Lofstad. Maine Grip AS er uavhengig av Ullevål sykehus, men har lokaler på 

øyeavdelingen og dermed tett samarbeid med øyekirurgene. Dette gjør i tillegg at deres 

tjenester er svært lett tilgjengelige for både kirurger og pasienter. I tillegg har jeg møtt 
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pasienter, observert produksjon, tilpasning og prøving av proteser og vært med på en 

enukleasjonsoperasjon. 

 Det er viktig å poengtere at samtalene og observasjonen av praksisen på Ullevål, i 

denne oppgaven, danner grunnlaget for sammenlikningen av Norge som land med 

informasjonen som ble funnet i litteraturen. Praksisen i andre områder av Norge tas derfor 

ikke med som grunnlag i denne oppgaven. 

 

 

Figur 6: Figuren viser hvordan søket i PubMed ble utført..  
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2.2 Materiale  
 

Tabell 3: Tabellen viser artikler inkludert i resultatet.  

Inkluderte studier 
Tittel Forfatter Type studie Publisert 

The Eye Amputated – 
Consequences of Eye 

Amputation with Emphasis on 
Clinical Aspects, Phantom Eye 
Syndrome and Quality of Life 

 

 Marie Louise Roed Rasmussen 
 

PhD Thesis 2010 

Concerns of anophthalmic 
patients—a comparison between 

cryolite 
glass and polymethyl 

methacrylate prosthetic eye 
wearers 

Alexander C. Rokohl, Konrad R. 
Koch, Werner Adler, Marc Trester, 
Wolfgang Trester, Nicola S. Pine, 
Keith R. Pine, Ludwig M. Heindl 

Clinical Study 2018 

Ocular prosthesis incorporating 
IPS e-max press scleral veneer 
and a literature review on non-

integrated ocular prosthesis 

Godwin Clovis Da Costa, Meena Ajay 
Aras, Paul Chalakkal & Michelle 

Clovis Da Costa 

Review 2016 

Customizing a Cryolite Glass 
Prosthetic Eye 

Alexander C. Rokohl, Marc Trester, 
Joel M. Mor, Niklas Loreck, Konrad 

R. Koch, Ludwig M. Heindl 

Video Article 2019 

Enucleation and evisceration at a 
tertiary care hospital in a 

developing country 

Osama H. Ababneh, Eman A. 
AboTaleb, Mohammad A. Abu 
Ameerh and Yacoub A. Yousef 

Research article 2015 

Indications for eye removal in 
southern Nigeria 

Affiong Ibanga, Uduak Asana 
Dennis Nkang, Roseline Duke, 

Bassey Etim & Olugbemisola Oworu 

Original paper 2013 

A decade of surgical eye 
removals in Ontario: a clinical-

pathological study 

Sze Wah Samuel Chan, HBSc, Shireen 
Khattak, HBSc, Narain Yücel, HBSc, 
Neeru Gupta, MD, PhD, MBA, Yeni 

H. Yücel, MD, PhD 

Original Article 2017 

 
I tillegg til valgte artikler, finnes det kilder til forklaringer av påstander eller begreper, utenfor 

artiklene nevnt ovenfor. Alle kilder er henvist til i litteraturlisten. 
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3 Resultater 
De valgte artiklene (tabell 3) og tiden brukt på Maine Grip AS på Ullevål sykehus, har 

sammen dannet sammenlikningsgrunnlaget for denne oppgaven. Det har blitt valgt å legge 

hovedfokus på forskjeller og likheter ved indikasjoner, produksjon, tilpasning og 

tilgjengelighet av øyeproteser. 

 

3.1 Indikasjoner 
3.1.1 Indikasjoner utenfor Norge 

Indikasjoner for fjerning av øyet er, som nevnt i introduksjonen, i all hovedsak: Neoplasmer, 

smertefullt, blindt øye, infeksjon / inflammasjon, traumer, ptisis bulbi og sympatisk oftalmi 

(2, 3, 13, 14). Under har det blitt laget fire tabeller og diagrammer basert på tallene fra 

henholdsvis: Danmark, Canada, Jordan og Sør-Nigeria. Tabellene har blitt modifisert slik at 

sammenlikningsgrunnlaget skal være best mulig. Ikke alle artiklene listet opp nøyaktig de 

samme indikasjonene, så det har blitt valgt ut like indikasjonsårsaker. I tillegg har spesifikke 

infeksjoner og inflammasjoner blitt slått sammen til en kategori: «Infeksjoner og 

inflammasjoner».  

 

 
Tabell 4: Tabellen bruker tall fra artikkelen «The Eye Amputated – Consequences of Eye Amputation with 

Emphasis on Clinical Aspects, Phantom Eye Syndrome and Quality of Life» (12)  
 

I artikkelen fra Rigshospitalet i København, Danmark var de største indikasjonene for fjerning 

av øyet: 1) Smertefullt, blindt, øye, 2) Neoplasmer og 3) Infeksjoner, hvorav andelen 

neoplasmer og smertefullt, blindt, øye er størst. 
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Tabell 5: Tabellen bruker tall fra artikkelen «A decade of surgical eye removals in Ontario: 
a clinical-pathological study» (2) 

 

I artikkelen fra Ontario, Canada ble indikasjonene: 1) Smertefullt, blindt, øye og 2) 

Neoplasmer listet opp som de viktigste indikasjonene for å måtte fjerne et øye. 
 

 

Tabell 6: Tabellen bruker tall hentet fra artikkelen «Enucleation and evisceration at a tertiary 
care hospital in a developing country» (7) 

 

I artikkelen fra Jordan var følgende indikasjoner de vanligste indikasjonene for å fjerne et 

øye: 1) Traumer og 2) Infeksjoner og inflammasjon. 
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Tabell 7: Tabellen bruker tall hentet fra artikkelen «Indications for eye removal in southern Nigeria» (8) 

 

I Sør-Nigeria var 1) Infeksjoner og inflammasjoner, 2) Traumer og 3) Neoplasmer viktigste 

indikasjoner for å fjerne et øye.  

 

3.1.2 Indikasjoner i Norge 

Det finnes lite eller ingen tilgjengelig dokumentasjon over viktigste indikasjoner i Norge. 

Etter samtaler med legene på øyeavdelingen og de ansatte på Maine Grip AS, kan det virke 

som om hovedårsakene er: 

1) Neoplasmer 

2) Smertefullt, blindt, øye 

3) Langt utviklede infeksjoner som ikke bedres med antibiotika eller annen behandling. 

I tillegg kan det tenkes at indikasjonene i Norge, vil likne på indikasjonene i Danmark – da 

helsesystemene og populasjonene ellers er relativt like. 
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3.2 Produksjon 
3.2.1 Produksjon utenfor Norge 

Øyeproteser lages i dag av enten glass med kryolitt (cryolite glass) eller akryl 

(polymetylmetakrylat (PMMA)). (22) I dag er akryl det aller vanligste materialet å bruke i 

øyeprotese, bortsett fra i Tyskland, Østerrike og Sveits. I disse landene er glass fortsatt det 

vanligste materialet for øyeproteser.(22) En forenklet forklaring av produksjonsmetoden for 

de ulike materialene blir beskrevet i dette segmentet. 

 Når man skal produsere en øyeprotese i glass begynner man som regel med en 

«halvferdig» protese (figur 5), som er en hul glasskule med en ferdig påtegnet iris. (5) 

Videre bruker man varme og glassblåsing for å forme glassprotesen etter vurdering av den 

anoftalmiske øyehulen. Deretter kan man tegne på farge på iris og tegne på årer på sclera. (5) 

Luften suges så ut av den hule kulen, slik at det blir en skallformet protese. Til slutt blir de 

siste detaljene ferdigstilt og protesen poleres og avkjøles. Om det trengs, kan man igjen 

smelte protesen og gjøre om på fasongen. (5) 

 Produksjon av proteser i akryl består av avtrykk, irismaling, prøving i voks og 

innfarging. (11) Avtrykket er viktig for at protesen skal sitte godt, gi minst mulig irritasjon og 

ha best mulig posisjon i øyehulen. (20). Etter at avtrykket er tatt, blir irisen malt for hånd. 

Pasientens friske øye blir brukt som «mal» for den malte irisen. Irisen blir plassert under et 

beskyttende akryllag, slik at det ikke slites av ved blunking.(11) Deretter blir irisen plassert på 

en voksmodell, slik at den kan prøves på. Her ser man om irisen er plassert riktig og at 

protesens størrelse og form ser best mulig ut. Etter dette blir protesen støpt om i akryl og 

innfargingen av iris og sclera ferdigstilles. Til slutt legges et beskyttende akryllag ytterst. (11) 

 

Figur 7: Figuren er hentet fra videoartikkelen «Customizing a Cryolite 
Glass Prosthetic Eye» og viser ulike øyeproteser av glass.(5)  

Figur 7: Figuren er hentet fra videoartikkelen «Customizing a Cryolite 
Glass Prosthetic Eye» og viser halvferdige øyeproteser av glass..(5) 
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3.2.2 Produksjon i Norge 

Maine Grip AS står for produksjon av de aller fleste øyeproteser i Norge, og bruker kun akryl 

som materiale. Produksjonsmetoden er derfor lik som avsnittet over om produksjon av 

øyeproteser i akryl. (Fig. 9-13) Alle bildene er tatt med tillatelse fra de ansatte på Maine Grip 

AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9a og 9b: Figur A viser øyehuleavstøpningen i en masse slik at man kan lage en midlertidig voksform (B) som 
kan prøves og tilpasses før man lager den endelige protesen i akryl  

Figur 10: Bildet viser en håndmalt iris, hvor 
pasientens friske øye er brukt som modell under 

malingen. 

Figur 11: Forming av voksfiguren ved hjelp av varme 

Figur 12: Midlertidig voksfigur Figur 13: Avstøpningsform for akrylprotese (laget av 
den ferdigstilte voksprotesen) 
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Det er også mulig å få tak i glassproteser i Norge, men disse blir ikke produsert av Maine 

Grip. Firmaet F.AD. Müller Söhne er et tysk selskap som produserer øyeproteser av glass. 

Hvert år har de en rekke mottakelser, hvor de besøker ulike byer i Norge. Her kan man få 

tilpasset eller vedlikeholdt sin glassprotese. (23)  

 

3.3 Tilpasning 
3.3.1 Tilpasning utenfor Norge 

En øyeprotese kan være individuelt 

tilpasset eller en ferdiglaget protese, 

et såkalt «stock eye».  

 «Stock eyes» er øyeproteser 

som er masseprodusert i et visst 

antall farger og former. De er 

billigere å produsere enn individuelt 

tilpassede øyeproteser, men får et 

mindre optimalt resultat både med 

tanke på utseende (Fig. 14), 

vevsirritasjon og væsking fra øyet. 

(20) Dette kan i tillegg øke sjansen 

for at man får hyppigere infeksjoner 

eller at man kan få en kontrahert 

øyehule ettersom protesen ikke fyller 

ut øyehulen slik den skal.  

 En individuelt tilpasset øyeprotese tar utgangspunkt i hver enkelt pasient og protesen 

vil være unik. Den vil passe bedre til øyehulen, se bedre ut og være mer komfortabel. 

Risikoen for infeksjoner og ulcerasjoner synker også. (20) I tillegg vil det gi bedre motilitet av 

protesen ettersom protesen sitter tettere på musklene i øyehulen. (20) En individuelt tilpasset 

øyeprotese vil ta lenger tid å produsere og dermed også være dyrere. (20) 

 

3.3.2 Tilpasning i Norge 
I Norge blir alle øyeproteser som lages hos Maine Grip AS individuelt tilpasset hver enkelt 

pasient.  

 

Figur 14a og 14b: Bildene er hentet fra 
http://www.prostheticslab.com/blog/2018/5/30/stock-eye-vs-custom-
prosthesis-before-and-after og viser en stock eye protese (A) og en 

individuelt tipoasset protese (B) 
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3.4 Tilgjengelighet 

3.4.1 Tilgjengelighet utenfor Norge 

Tilgjengeligheten av øyeproteser varierer i ulike deler av verden. Mye avgjøres av hvor godt 

utviklet helsesystemet er i de ulike landene, og hva slags velferdsordninger som finnes i hvert 

enkelt land. Eksempelvis: 

• I Skandinavia er det godt utviklede helsesystemer, og trygdesystemer som gjør at man 

får slike proteser gratis, eller kun må betale egenandel til offentlige sykehus.  

• I USA er det et godt utviklet helsesystem og en rekke okularister, men ikke alle har 

tilgang til helsetjenester. Dette avgjøres av hvorvidt man har forsikring, og hvor godt 

denne forsikringen dekker ulike helsetjenester. En forsikring som dekker 

krisesituasjoner kan for eksempel dekke en operasjon for kreft i øyehulen, men ikke 

produksjonen av øyeprotesen. 

• I Nigeria er helsesystemene dårligere utviklet pga. fattigdom. I tillegg finnes det ingen 

okularister som lager individuelt tilpassede øyeproteser – så «stock eyes» blir hyppig 

brukt. (24) 

Det kan koste en del å få tilpasset en øyeprotese. Prisene varierer mellom 25.000 rupi (~ 

3.250 NOK pr. Jan 2020) i India (25) og $2.000-$8.000 (mellom ~ 18.500 NOK og 74.250 

NOK pr. Jan 2020) dersom du ikke har dekkende forsikring i USA (26). Dersom pasienten 

selv må betale for operasjonen, vil dette faktureres inn i tillegg.  

 

3.4.2 Tilgjengelighet i Norge 
Det er kun én tilbyder som produserer øyeproteser i Norge: Maine Grip AS. De holder til på 

Ullevål sykehus og er dermed i en unik posisjon der de har mulighet til å samarbeide tett med 

øyeleger og -kirurger. Legene kan sende pasienter til anaplastologene, og anaplastologene kan 

sende pasientene til, eller konferere med, legene. Utdanningen for å kunne bli okularist finnes 

ikke i Norge. Malene Grip er utdannet i England v/ King’s college i London innen «Master of 

Science in Maxillofacial Prosthetic Rehabilitation», mens Simen Hegg Lofstad er utdannet 

tannpleier og går i lære hos Malene Grip.  

 I tillegg har man mulighet til å få glassproteser via F.AD. Müller Söhne. Selskapet har 

en rekke mottakelser i Norge hvert år. I Oslo er de for eksempel innom 2 ganger i løpet av 

2020. Slik har man muligheten til å velge fritt mellom glass og akryl.  

 Når det gjelder kostnaden for protese i Norge, blir alle kostnader dekket av NAV, 

uansett type eller materiale. Dette går under kategorien «kosmetiske proteser».  (27) 
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4 Diskusjon 
4.1 Sterke og svake sider ved valgt metode 

Tabell 8: Tabellen viser en oversikt over sterke og svake sider ved valgt metode for oppgaveteksten. 

Sterke sider ved valgt metode Svake sider ved valgt metode 

• Ved å lete i litteraturen får man 

samlet inn mye relevant informasjon 

på kort tid og kan bruke dette videre. 

• Observasjon av praksisen i Norge gir 

en mer direkte forståelse av 

praksisen og rutinene 

• Belyser det faktum at det trengs mer 

litteratur på dette emnet, både 

nasjonalt og internasjonalt. 

• Søket ble ikke kun gjort på PubMed 

(pga. manglende relevant litteratur 

publisert). 

• Praksisen på Ullevål representerer 

ikke nødvendigvis praksisen i hele 

Norge. 

• Litteraturen er ikke direkte 

sammenliknbar med observering av 

praksisen i Norge. 

 

4.2 Diskusjon av resultatene 
Sammenlikning av indikasjoner 

Ut ifra resultatene i underkapittel 3.1, ser det ut til at indikasjonene for de fire 

eksempellandene er ulike. Danmark og Canada hadde liknende kakediagrammer, hvor 

kategoriene «neoplasmer og «smertefullt, blindt øye» ble listet opp som viktigste indikasjoner 

i begge land. På samme måte liknet Jordan og Sør-Nigeria. Her var «traumer» og «infeksjoner 

og inflammasjoner» de viktigste indikasjonene.  

 Både Danmark og Canada kan regnes som utviklede land (28), mens Jordan og Sør-

Nigeria begge regnes som utviklingsland (28), og det kan være noe av grunnene til at landene 

likner hverandre. En annen likhet mellom Danmark og Canada er at begge landene har vestlig 

kultur og liknende helseordninger.  

Resultatene fra Norge likner svært på resultatene fra Danmark og Canada. Dette er 

som forventet, med tanke på at Norge både er et utviklet land (28) og at kulturen og 

helseordningene likner det man finner i de to andre landene. 

I de vestlige landene (Norge, Danmark og Canada) er de viktigste indikasjonene ikke 

akutte sykdommer. Fjerningen av øyet blir også ofte sett på som en sisteløsning eller et 

livreddende tiltak. I utviklingslandene (Jordan og Sør-Nigeria) er sykdommene mer akutte 
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Det kan være ulike årsaker til at indikasjonene er ulike. Det kan tenkes at forskjellen mellom 

ulike verdensområder blant annet kan komme av: 

Fattigdom: I Sør-Nigeria og Jordan, som begge er utviklingsland, kan det tenkes at det er 

større andel fattige enn i andre, vestlige, land som Norge, Canada og Danmark. Dette gjør at 

færre vil ha råd til slike operasjoner og proteser. Dermed er en teori at akutte operasjoner 

prioriteres (traumer / alvorlige infeksjoner) fremfor operasjoner som «kan vente» (neoplasmer 

/ smertefullt, blindt øye). 

Dårligere helse: Fattigdom fører i tillegg med seg dårligere helse. Dette øker risikoen for 

blant annet alvorlige infeksjoner og kan være en av grunnene til økt representasjon av 

infeksjoner som indikasjon i utviklingslandene.  

Mer konflikt: Nigeria sliter med en rekke konflikter, både politisk og økonomisk og det 

finnes korrupsjon, konflikt angående olje og problemer med Boko Haram. Landet preges av 

vold, protester og konflikter. (29) Jordan har konfliktherjede land rundt seg; Irak, Israel, 

Palestina og Syria. De har mange flyktninger fra blant annet Syria, som legger ekstra press på 

økonomien. (30) Så selv om de ser mindre konflikt enn i Nigeria, er det mer konflikt i Jordan 

enn i f.eks. Norge. Dette kan føre til antall skader som fører til fjerning av øyet kan øke, i 

tillegg til at man sannsynligvis ser mer alvorligere skader. 

Ulike behandlingsprinsipper: En annen teori er at med bedre økonomi i helsetjenesten, 

har man råd til å la pasienter ligge på sykehus lenger og kan behandle f.eks. øyeinfeksjoner 

med medikamenter fremfor operasjon. Et sykehus med dårlig råd og lite sengeplasser vil i 

teorien kunne ty til operasjon oftere for å behandle flest mulig på kortest mulig tid. 

 

Sammenlikning av produksjon  

Øyeproteser lages i dag hovedsakelig enten glass med kryolitt (cryolite glass) eller akryl 

(polymetylmetakrylat (PMMA)). (22) I dag er akryl det aller vanligste materialet å bruke i 

øyeprotese, sett bort ifra Tyskland, Østerrike og Sveits. I disse landene er glass fortsatt det 

vanligste materialet for øyeproteser.(22) I Norge produseres alle øyeproteser av Maine Grip 

AS av akryl. Selve produksjonsmetoden for henholdsvis plast og glass er relativt lik verden 

over. 
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Sammenlikning av glass og akryl:  

 

Figur 15: Venndiagrammet viser en oversikt over forskjeller mellom akryl- og glassmateriale i øyeproteser. Informasjonen er 
hentet fra: https://www.muellersoehne.com/glass-eller-plastprotese.html (31) og https://www.mainegrip.no/stell-av-

oyeprotesen/ (32) 

Ut ifra forskjellene belyst i fig. 13, er det vanskelig å objektivt si om glass er bedre enn plast, 

og det er stort sett opp til pasienten selv å velge hva som passer best for ham/henne. 

 

Sammenlikning av tilpasning 

Tilpasningen av øyeproteser går hovedsakelig ut på om øyeprotesen er individuelt tilpasset, 

eller om det er et såkalt «stock eye».  

Fordelene med individuelt tilpassede øyeproteser er mange, blant annet at 1) Det 

kosmetiske resultatet blir bedre og ser mer naturlig og troverdig ut og 2) Individuelt tilpassede 

øyeproteser gir mindre plager, ettersom øyeprotesen er tilpasset hver enkelt øyehule. Dette gir 

mindre risiko for infeksjoner og komplikasjoner som kontraherte øyehuler. 

Når det gjelder «stock eyes», er de billigere å produsere og dermed billigere å kjøpe. I 

tillegg finnes det f.eks. områder i verden hvor det ikke er et alternativ med individuelt 

tilpassede proteser. For eksempel finnes det ingen okularister i Nigeria som lager tilpassede 

øyeproteser (24). Dermed er «stock eye» proteser det eneste alternativet noen pasienter har. 
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Det kan ut ifra dette argumenteres at: Dersom man har råd, eller trygdetjenester i 

landet er dekkende, er individuelt tilpassede øyeproteser et langt bedre valg enn «stock eyes» 

med tanke på både utseende og fysiske plager. 

I Norge produseres kun individuelt tilpassede øyeproteser, og i og med at alle 

kostnader dekkes av NAV, vil individuelt tilpasset protese være det beste alternativet for alle 

pasienter.  

 

Sammenlikning av tilgjengelighet 

I Danmark og Canada blant annet, er store deler av eller alle kostnadene for helsetjenester 

dekket av staten. I Jordan jobbes det med å utvikle et helsesystem for alle, men det er 

foreløpig (pr. 2004) ikke ferdigutviklet. (33) Nigerias helsesystem er også dårligere. I 2006 

tilegnet de kun 5.6 % av sitt totale budsjett til helsesektoren. I tillegg må man ofte betale en 

del selv. (34) Dette kan være en av årsakene til at indikasjonene er ulike  

I Norge dekkes alle kostnader for protese av NAV og kostnadene for operasjon og 

sykehustjenester av folketrygden. I tillegg legges det stor vekt på medbestemmelse hos 

pasienten og det poengteres at man ikke blir presset til å fjerne et øye, med mindre det er 

livsviktig. I tillegg er det en stor fordel at Maine Grip AS jobber tett med øyekirurgene. 

Pasientene får snakke med protesemaker før operasjon og blir forberedt på forventet resultat. 

Av samme grunn er det lettere å henvise pasienten dersom det skulle oppstå komplikasjoner, 

både fysiske og psykiske.  

Et annet aspekt av tilgjengeligheten er utdannelsen og hvor mange som jobber innen 

feltet. I Norge finnes ingen utdanning for å bli protesemaker. Derfor må man enten gå i lære 

hos en som allerede er utdannet, eller utdanne seg i utlandet. Det er viktig at et land har 

protesemakere. I Nigeria finnes ingen okularister som produserer individuelt tilpassede 

proteser (24), og dette fører til økt bruk av «stock eyes». I Norge i dag (januar 2020) finnes 

det kun to ansatte som jobber innen protesemaking, men dette er nok til å gi individuelt 

tilpassede proteser til alle i Norge som trenger det. I andre land, for eksempel USA, finnes det 

langt flere okularister som kan tilpasse en øyeprotese for deg. Dette kan for eksempel bidra til 

å skape konkurranse om priser, som potensielt kan være gunstig for kundens økonomi. 
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5 Konklusjon 
Indikasjonene for fjerning av øyet varierer mellom verdensområder, og er i hovedsak styrt av 

landets økonomiske status, helseordninger, trygdeytelser og grad av konflikt eller krig i 

landet. 

Produksjonen er relativt lik for glass verden over, og også relativt lik for akryl. Noen 

områder i verden bruker i hovedsak glass (Tyskland, Østerrike og Sveits), mens andre 

foretrekker akryl. Hvilket materiale som er best er i hovedsak en subjektiv vurdering, og 

kommer an på pasientens eget ønske. 

Tilpasningen skiller mellom individuelt tilpasset protese og «stock eyes». Individuelt 

tilpassede øyeproteser er å foretrekke framfor «stock eyes», men ikke alle har råd eller 

mulighet til å skaffe seg en individuelt tilpasset protese. 

Tilgjengeligheten varierer fra land til land, avhengig av: Kostnader dekket av staten, 

helseordninger i landet og antall tilbydere av proteseproduksjon. 

 

Det er begrenset litteratur innenfor dette emnet. Det er spesielt lite litteratur som omhandler 

øyeproteser i Norge og ingen utgitte artikler på norsk innenfor fagfeltet. Det er også få 

retningslinjer for hvordan man skal produsere eller tilpasse en øyeprotese. Dette tyder på at 

det er et tema som bør belyses i større grad, spesielt med tanke på at det er 4000 med 

øyeprotese kun i Norge. 

 

Det er også viktig å bemerke det faktum at det brukes mye tid på å individualisere og tilpasse 

en øyeprotese. Noe som viser hvor viktig øynene er for oss mennesker, ikke bare for synet, 

men også for utseendet og psyken.  
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