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Energirigtigt og 
helbredsfremmende lys i 

ældresektoren 

Albertslund Lysprojekt

Beboere i Albertslund deltog 
efteråret 2013 i et lys-projekt med       

installation af LED i eget hjem



Synsfunktionen

• Det billeddannende syn

• Lys der påvirker døgnrytmen



Det billeddannende syn
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..
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Dyr og mennesker opfanger synligt lys med 
fotopigmenter



Der er forskellige fotopigmenter i stave 
(svagt lys) og tappe (dagslys)



• Hvornår står vi op?
• Er vi vågne om dagen ?
• Sover vi om natten?
• Er vi i godt humør ?

Døgnrytmen – circadian rythm



• Hvornår står vi op?
• Er vi vågne om dagen ?
• Sover vi om natten?
• Er vi i godt humør ?

Døgnrytmen – circadian rythm

Nogle blinde mennesker kan godt styre 
døgnrytmen – andre kan ikke



Døgnrytmen stimuleres også af lys
• Lyset opfanges af en anden slags fotopigment: 

Melanopsin

• Når melanopsin pigmentet aktiveres, går signalet til 
døgnrytmecentret i hjernen



SCN: hjernekerne der styrer 
døgnrytmen

Pineal / koglekirtlen: 
producerer søvnhormonet 
melatonin

nethinden
Synscenter -
billeddannelse
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SCN: hjernekerne der styrer 
døgnrytmen

Pineal / koglekirtlen: 
producerer søvnhormonet 
melatonin

nethinden
Synscenter -
billeddannelse

Pupilrefleks

melatoninDøgnrytmen:SCN
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Lysfølsomme ganglieceller, 
indeholder synspigmentet 
melanopsin



Lysfølsomme ganglieceller



Lysfølsomme ganglieceller

• De lysfølsomme celler blev først opdaget i 2002

• De er følsomme for relativt stærkt blåt lys

• Placeret i nethinden – men indgår ikke i 
synsopfattelsen



Lysfølsomme ganglieceller

• Kommunikerer med hjernens døgnrytmecenter så 
døgnrytmen passer til omgivelserne

• Tidspunktet hvor der er lys er vigtigt, hvis vi f.eks 
får blåt lys om natten blokeres produktion af 
melatonin (søvnhormonet)
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• Centre i hjernen producerer forskellige stoffer der 
får os til at sove – og sent på natten skal vi 
forberede os til at stå op igen

Døgnrytmeregulationen

kortisol

melatonin
vågenhed

temperatur



Lysfølsomme ganglieceller

Hvad kan påvirke systemet:

• For lidt lys – vinter, uklarheder i øjet
• Alder
• Medicin
• Farve, intensitet og varighed af lyset
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• Det synlige lys for mennesker 
er fra 400 nm (blåt) til 700 nm 
(rødt)

• Kortere bølgelængder 
absorberes i hornhinden og 
øjets linse (briller, og vindues 
glas osv.)

Ultraviolet

Synligt lys (og infrarødt)



Med alderen absoberes mere af det blå 
lys – dvs mindre lys når nethinden



Vores lyskilder er meget forskellige



Lysstyrken varierer enormt

Illuminance Example
120,000 lux Brightest sunlight
110,000 lux Bright sunlight

20,000 lux Shade illuminated by entire clear 
blue sky, midday

1,000 - 2,000 lux Typical overcast day, midday

<200 lux Extreme of darkest storm clouds, 
midday

400 lux Sunrise or sunset on a clear day 
(ambient illumination).

40 lux Fully overcast, sunset/sunrise

<1 lux Extreme of darkest storm clouds, 
sunset/rise



Lysfølsomme ganglieceller

• De lysfølsomme celler med fotopigmentet 
melanopsin skal stimuleres med blåt lys

• Hvor meget ?

• Hvornår ?

• Andre celler kan også være vigtige…



Hvad er svært ?

• De fleste undersøgelser er på plejehjem og 
hospitaler – hvor deltagerne ikke selv kan 
bestemme

• Undersøgelser tager ikke øjenstatus f.eks mht. 
linsens gennemtrængelighed

• Lysstyrke, farve og tidspunkt kan varieres….



Undersøgelse på plejehjem

• Lysniveauer er meget lave indendørs sammenlignet 
med udendørs, og bor man på plejehjem kommer 
man sjældent ud

• Men der andre ting til at hjælpe døgnrytmen, feks. 
måltider



Undersøgelse på plejehjem

• 15 beboere fik blåt lys 1/2 time om morgenen
• 13 beboere fik rød lys i samme tidsrum

• Forsøget varede i 4 uger

• Man undersøgte humør, funktion og søvnighed



Undersøgelse på plejehjem

• Bedring i funktionstest og humør 

• Ingen bedring mht. depressions score og søvnighed 
i dagtid

• Blåt lys var på 400 Lux, rødt lys 75 Lux



Aftenlys: betyder computer noget ?

• 12 raske 

• Aftenlæsning 4 timer med iPad eller 4 timer med 
bog i svag belysning

• Deltagerne skifter efter 1 uge fra iPad til bog eller 
omvendt

• Målemetoder: melatonin, søvn….



• Ja, deltagerne faldt senere i søvn og producerede 
mindre søvnhormon

Aftenlys: betyder computer noget ?



• Ja, deltagerne faldt senere i søvn og producerede 
mindre søvnhormon

• Desværre var der meget stor forskel på lyset, bogen 
blev læst i halvmørke (3 Lux)

Aftenlys: betyder computer noget ?

iPad
alm. bog









Illuminance Example
<1 lux Moonlight[3]

0.25 lux Full Moon on a clear night[4][5]

0.01 lux Quarter Moon

0.002 lux Starlight clear moonless night sky 
including airglow[4]

0.0002 lux Starlight clear moonless night sky 
excluding airglow[4]

0.00014 lux Venus at brightest[4]

0.0001 lux Starlight overcast moonless night 
sky[4]



Videre til line





Øje med normal klar linse uklar linse, grå stær



Klar linse hos unge

Med alderen gullig 
linse

Den gule linse 
og evt grå stær, 
medrører at der 
kommer mindre 

blåt lys til 
nethinden





Hvad ved vi ?
• Lysterapi hjælper på nogle depressive lidelser
- med voldsomt meget lys kan skade øjet

• Lys synes at bedre søvnkvalitet hos ældre på 
plejehjem - op til ca 6000 lux

• ”Forkert lys” som f.eks meget blåt om aftenen kan 
blokere for søvnhormon



Hvad ved vi ikke ?

• Det er sjældent at man direkte sammenligner 
samme lysintensitet men forskellig farve

• - og der findes ikke ensartede måder at fordele 
lysintensiteter og farvefordeling på gennem dagen



Albertslund projektet
• Er blåt lys om formiddagen godt for søvnen ?

• Vi undersøger 29 beboere i 20 boliger i Albertslund

• Vi sørger for at der er minimalt blåt lys om aftenen, 
og der kommer mørklægningsgardiner i 
soveværelser



Er blåt lys om formiddagen godt for søvnen ?

• Husene i Albertslund er ensartede og vender syd 
/sydvest

• Vi installerer styrbart lys: ca 300 Lux om 
formiddagen, ca 100 om aftenen

• I 3 uger er der lys med ekstra blåt om formiddagen 
– 1 uges pause – i 3 uger er der meget lidt blåt i 
lyset



Undersøgelser

PupilrefleksDøgnrytme:
Måling af 
søvnhormonet 
melatonin Søvnanalyse med 

”søvn-ur”



Hvad lærte vi ?

• Line Kessel fortæller …





Kan vi ikke bare bruge en hel masse blåt lys – så 
humøret kommer i top ?



Blåt lys

Nej – man kan få skade på nethinden
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Post Illuminatic Pupillary 
Response (PIPR)



Design:

Prospective, controlled, randomized, ”double-blinded” study

Endpoint: 

•Post Illuminatic Pupillary Response to blue light

•Circadian measurements
•Melatonin 24-hour

•Actigraphy

•Questionnaires

Study of CIRcadian rhythms in patinets with 
CATaract - CIRCAT

Pilot - 1 patient
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Hvad har det med øjet at gøre ?

• Man har nu fundet det 
specielle pigment fra frøen i 
særlige celler i øjets nethinde
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Grå stær

årehinden

nethinden

synsnerven

senehinden

hornhinden

pupil

linsen

regnbuehinden



• Hvornår står vi op?
• Er vi vågne om dagen ?
• Sover vi om natten?
• Er vi i godt humør ?

Døgnrytmen - circadian
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