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Dr. Zhang Ou er spesialist på tørre øyne, men aku-
punktur blir brukt til å behandle mange øyelidelser 
ved hennes sykehus, blant annet macula degenera-

sjon, cataract, nærsynthet, retina pigmentosa, tørre øyne 
m.fl. 

Dagen skulle egentlig være to seminar med tørre øyne 
som tema. På grunn av at vi var så få, og for å favne 
våre «utenforstående» venner best mulig ble det gjort om 
på programmet. I stedet for et foredrag ble det en åpen 
samtale og utveksling av klinisk erfaring og forskning 
fra akupunktørens ståsted, optikeren og øyelegen. Både 
optikeren og øyelegen ble veldig fort interessert og så 
sammenhenger og paralleller fra «sin verden».  De kunne 
fortelle at det i 2007 ble laget et stor internasjonal rapport 
om tørre øyne av øyeleger og optikere kalt dews report 
(International Dry Eye WorkShop). Rapporten er en sam-
menfatning og behandlingsrapport fra det arbeidet som 
ble gjort ved en stor øyekongress og videre arbeid etter 
det. Legen og optikeren refererte mange ganger til denne 
rapporten og det var lett for dem å plassere både Yin- og 
Qi-begrepet i deres lære.

Optiker Klaus Sjøhaug skulle senere i måneden holde 
et foredrag i Oslo for 150 optikere fra rundt om i Norge. 
Han ble så interessert at han ville introdusere akupunktur 
og dens virkninger på tørre øyne for sine kolleger, og fikk 
tillatelse til å ta bilde av flere av slides´ene til Dr. Zhang 
Ou.

Tørre øyne er et veldig vanlig problem med mange 
bakenforliggende årsaker. I dag regner Dr. Zhang Ou med 
at 2,7% av befolkningen i Kina søker hjelp for tørre øyne, 
dette utgjør 30.000.000 pasienter. I følge optikeren som 
var til stedet viser statistikk at 14,9% av befolkningen 
i Nord-Europa vil ha problemer med tørre øyne i løpet 
av livet, og at forekomsten øker med alderen. Av den 
eldre befolkningen er det så mange som 50-60% som 
har problemer med dette. De siste fem årene har det vært 
en økning på 10-12% pr år av tilfeller som plages med 
tørre øyne i Kina. 90% av de som jobber foran pc hele 
dagen sliter med dette. Det ble referert til en studie gjort 
på tørre øyne ved Dr. Zhangs klinikk der 368 pasienter 

var inkludert. 19% av pasientene ble kurert, 73% hadde 
virkning av behandlingen. Hvor mange behandlinger, hvil-
ken tkm-diagnose, eller over hvor lang tid behandlingen 
gikk over ble ikke nevnt.

Diagnose
Hjertet dominerer blodårene, blodårene hører til øynene. 
Hjertet dominerer Shen, og øynene åpner til Hjertet. Lever 
åpner til øynene. Lever har Blod og derfor har øynene syn. 
Lever kobler seg til øynene gjennom sitt meridianforløp. 

Diagnosene bak tørre øyne er Qi xu og Yin xu. Ved Qi 
xu vil ikke klar Yang sendes til øynene, det er vanskelighet 
med Qi-produksjonen – problemer med å distribuere body 
fluid. Ved Yin xu genereres en tom Fire som bruker opp 
Yin, og det er ikke nok kilde til væske. Alle organers Qi og 
Essens vil dessuten påvirke øynene gjennom Shen. Følelser 
som spiller inn i patologien til tørre øyne er sinne, glede, 
bekymring, melankoli, sorg, frykt og angst – gjennom 
Shen. Eksogene faktorer og infeksjoner vil også kunne 
spille inn i tillegg til kosthold – varm, toksisk og uren mat. 

Symptomer 
Symptomer på tørre øyne kan være tåkesyn, tørrhet, dob-
beltsyn, smerte, spreng, sårhet, vanskelig å åpne øyne og 
hoppe over ord når man leser. I tillegg kan man se svim-
melhet, hodepine, kvalme, oppkast, vanskelig for å foku-
sere, trykk over frontale tonsiller, og i tillegg symptomer 
fra underliggende tilstand som f.eks lave ryggsmerter ved 
ki Qi xu, nattlige leggkramper ved lr Blood xu. 

Behandling
På klinikken i Kina bruker de klassisk akupunktur, moxa- 
stix der bevegelsene ble utført etter forskjellige mønster, 
«inhale aerosol threapy» – en slags forstøver med maske 
for å ha over øynene. De blør punkter, bruker øreaku-
punktur, tkm-urtemedisin og livsstilsråd. Lokale punkter; 
bl1, Taiyang, st1, gv20, gv22. I tillegg ble st25 nevnt 
som et viktig øyepunkt. Om fordøyelsen/tarmen stagnerte 
(obstipasjon) ville også flyten av Qi og Blod i resten av 
kroppen stagnere og ikke flyte fritt til øynene. I tillegg ville 
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Tørre øyne – foredrag ved Dr. Zhang Ou

Lørdag 20. august var akupunktører og fagpersoner innen øyet i Trondheim invitert av Arne Kausland 
til to foredrag ved Dr. Zhang Ou, tidligere sjefslege ved Akupunktursykehuset ved China Academy of 
Chinese Medical Sciences i Beijing. Vi ble ikke mange, men det var en interessant sammensetning av 
personer – Dr. Zhang Ou og hennes datter som fungerte som tolk, en optiker, en øyelege fra en privat 
øyeklinikk i Trondheim, Arne, samt undertegnede.
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det genereres Hete på grunn av stagnasjonen som igjen 
ville tørke ut Yin. Selvsagt ble punkter i henhold til under-
liggende tkm-diagnose viktig for et mer varig resultat.

Livsstilsråd kunne være å benytte en mindre pc/skjerm, 
trening (øyebevegelser, massasje av akupunkturpunkter) 
og beskyttelse av øynene mot sol, forurensning (stort  
problem i bl.a. Beijing), regelmessig liv, balansert kost 
med mye grønnsaker og lite prosessert mat og junkfood. 

Dr. Zhang Ou avsluttet med å si at patogener kom-
mer via munnen (urene hender tar med seg virus og bak- 

terier med maten), trøtthet kommer via øynene (alt vi ser  
og tar inn av informasjon og inntrykk som skal for- 
døyes).

Dagen ble en veldig inspirerende stund på tvers av 
fagfelt og det var godt å være vitne til, og en del av, at 
behandlere med forskjellig bakgrunn finner hverandre og 
ser at de kan bidra sammen til at pasienter kan få en lettere 
hverdag. Jeg tror dette ble spiren til en god dialog og et 
godt samarbeid videre. Alle tilstedeværende gikk ut derfra 
med masse Qi og god Shen i øynene. 5

Arne Kausland, Dr.Zhang Ou og hennes datter (tolk).
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Dr. Zhang Ou og Arne Kausland diskuterer behandling for øyepasient.


