
Hon är handelsresande i ögon

STOCKHOLM

Det är lätt att känna sig 
iakttagen på okularist 
Ann-Charlotte Müller-
Uris mottagning.

I låda efter låda ligger runda 
ögon i glas och väntar på att 
blåsas till en protes i rätt form.
— Jag blåser och patienten sit-
ter bredvid och tittar på, berät-
tar hon för TT.
— Jag tittar in i ögonhålan och 
bedömer dess utseende för att 
skapa mig en bild av formen 
protesen ska ha.

Ann-Charlotte Müller-Uri till-
hör en exklusiv skara. Hon är 
okularist i femte generationen 
- en av uppskattningsvis 100 i 
världen som i många år studerat 
för att kunna tillverka och passa 
in ögonproteser av glas på män-
niskor som förlorat ett öga. Det 
konstgjorda ögat blir så natur-
troget att man ofta inte kan se 
någon skillnad jämfört med ett 
riktigt öga.

Müller-Uris mottagning i den 
gula lilla byggnaden inne på 
Karolinska Institutets område i 
Solna känns nästan magisk. Hu-
set är närmare hundra år gam-
malt och arbetsrummet fyllt av 
sisådär 3 000 halvfabrikat, det 
vill säga halvfärdiga klotfor-
made ögon i glas.
Gasolbrännaren på arbets 
bordet är het, mellan 700 och 
1 100 grader, och gasolbland-
ningen sprider en karaktäristisk 
doft. Glasstavar i olika färger, 
en liten kylugn, pincetter och 
tänger är spridda över arbets-
ytan.

Hit kommer personer som varit 
med om trafik olyckor, drabbats 
av cancertumörer eller grön 
starr eller har förlorat ögat i en 
följdsjukdom till diabetes.

-De flesta patienterna är ganska 
positiva. När de går härifrån har 
de dessutom ett öga med sig, 
säger hon.

Ögonprotesen tillverkas näm-
ligen omedelbart, när patienten 
väntar. Müller-Uri brukar träffa 
sina patienter en två-tre veckor 
efter det att ögat opererats ut. 
Då bär de flesta en plastlins, en 
så kallad conformer, i ögonhå-
lan så att den ska läka bra. Hon 
börjar med att undersöka själ-
va ögonhålan och prova några 
modeller ur sina lådor. Syftet är 
att ta reda på vilken form pro-
tesen bör ha för att sitta bra — 
toppig, liten eller kanske med 
ett högt hörn?
Därefter letar Müller-Uri upp rätt 
färg och iristeckning bland alla 
halvfabrikat. Hon har de flesta 
nyanser, från ljusblått till riktigt 
mörkt brunt.
— Jag noterar alltid exakt vilken 
färg människor har på ögonen 
när jag träffar dem, medger 
hon.

Sedan börjar hon med själva 
hantverket. Med hjälp av en 
blåslampa formas protesen bak-
ifrån. Hon blåser in och suger ut 
luft ur ögonklotet, en styr-pinne 
fästs i hornhinnan (för att sen-
are smältas av). 

Färdig ska protesen vara skål- 
eller snäckformad och oftast 
ihålig.
På ytan smälts ett ådernät in 
som ger ögonvitan dess nyans. 
Den ska stämma överens med 
patientens andra öga.

Okularisten Ann-Charlotte 
Müller-Uri som gör “emaljögon” 
av glas.
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— Jag ville bli textillärare, berät-
tar hon.
— Men när jag var 19 år ringde 
pappas kusin från Tyskland och 
frågade om jag ville komma och 
utbilda mig för att göra halvfab-
rikat.

På plats i Wiesbaden insåg 
hon att hon måste fortsätta. 
Hantverket var ju så roligt — 
och så svårt. 

Först 15 år senare återvände hon 
till Sverige och startade mottag-
ningen i Solna. Att ögonproteser 
ska vara i glas snarare än i plast 
är självklart, om man frågar Mi-
iller-Uri.

— Glas är lättare, snyggare och 
mer levande. Det är ett naturligt 
material som kroppen accepter-
ar och, det är snällare mot krop-
pens slemhinna.

Christina Magnergård Bjers

— Man måste vara konstnärlig, åtminstone ha 
ett estetiskt seende, säger hon.
Hela processen tar omkring en halvtimme. Se-
dan ska protesen svalna i en kylugn innan den 
är färdig att provas.

När Ann-Charlotte Mülller-Uri inte tar emot 
patienter på mottagningen i Solna möter hon 
dem på deras hemsjukhus. 

Den årliga resplanen innefattar besök i många 
av de svenska landstingen - som också betalar 
för glasproteserna. 
Okularister från Müller-Uris företag i Sverige och 
Tyskland besöker tillsammans närmare 60 euro-
peiska städer i åtta länder varje år. Själv träffar 
hon 800 patienter om året, en vecka i månaden 
är hon handelsresande i ögon.
— Det är fantastiskt roligt att komma ut. Jag 
träffar en tio-tolv patienter om dagen, det blir 
många historier och levnadsöden.

Människor har haft ögonproteser av glas sedan 
1835. Müller-Uris familj grundade sitt företag  
F. Ad. Müller Söhne i Tyskland 1860, men kon-
sten att göra ögonproteser är mycket äldre än 
så. 1924 kom verksamheten till Sverige. 
Ann-Charlotte Müller-Uri hade emellertid inga 
tankar på att gå den sex år långa lärlingsutbild-
ningen vid familjens företag i Wiesbaden när 
hon växte upp i Lund.


