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BakgrunnBakgrunn

JARJAR--FCL 3.225 FCL 3.225 FargesansFargesans
(a) Normal (a) Normal fargesansfargesans defineres som defineres som evnenevnen til til åå lese lese IshiharasIshiharas
fargetavlerfargetavler eller eller beståbestå NagelsNagels anomaloskopanomaloskop som normal som normal 
trichromattrichromat ((jfjf. § 1, . § 1, vedleggvedlegg 14 til 14 til kapittelkapittel B). B). 
(b) En (b) En søkersøker skalskal oppfatte oppfatte fargerfarger normaltnormalt eller eller værevære fargesikkerfargesikker. . 
SøkerSøker som ikke består som ikke består IshiharasIshiharas fargeprøvefargeprøve, , skalskal vurderesvurderes
fargesikkerfargesikker nårnår vedkommendevedkommende består består utvidetutvidet undersøkelseundersøkelse ved ved 
bruk av bruk av metodermetoder godkjentgodkjent av av FlymedisinskFlymedisinsk seksjonseksjon
((anomaloskopanomaloskop eller eller fargelanternefargelanterne -- jfjf. § 2, . § 2, vedleggvedlegg 14 til 14 til kapittelkapittel
B). B). 
(c) En (c) En søkersøker som ikke består som ikke består fargesansundersøkelsenefargesansundersøkelsene, , skalskal
ansesanses som som fargeusikkerfargeusikker og og kjenneskjennes uskikketuskikket..



BakgrunnBakgrunn

JARJAR--FCL 3.345 FCL 3.345 FargesansFargesans
(a) Normal (a) Normal fargesansfargesans defineres som defineres som evnenevnen til til åå lese lese IshiharasIshiharas
fargetavlerfargetavler eller eller beståbestå NagelsNagels anomaloskopanomaloskop som normal som normal 
trichromattrichromat ((jfjf. . punktpunkt 1, 1, vedleggvedlegg 14 til 14 til kapittelkapittel C). C). 
(b) En (b) En søkersøker skalskal oppfatte oppfatte fargerfarger normaltnormalt eller eller værevære fargesikkerfargesikker. . 
[[SøkereSøkere] som ikke består ] som ikke består IshiharasIshiharas fargeprøvefargeprøve, kan , kan vurderesvurderes
fargesikkerfargesikker hvishvis de består de består utvidetutvidet undersøkelseundersøkelse ved bruk av ved bruk av 
metodermetoder godkjentgodkjent av av FlymedisinskFlymedisinsk seksjonseksjon ((anomaloskopanomaloskop eller eller 
fargelanternefargelanterne) (se [) (se [punktpunkt 2], 2], vedleggvedlegg 14 til 14 til kapittelkapittel B og C). B og C). 
[(c)] En [(c)] En søkersøker som ikke består som ikke består fargesansundersøkelsenefargesansundersøkelsene, , 
skalskal ansesanses som som fargeusikkerfargeusikker og og kjenneskjennes uskikketuskikket..
[(d)] En [(d)] En fargeusikkerfargeusikker søkersøker kan av kan av FlymedisinskFlymedisinsk seksjonseksjon
bedømmesbedømmes skikketskikket til fly [ ] til fly [ ] kun om kun om dagendagen. . 



Syn og Syn og FargesynFargesyn

TransformeringTransformering av av emittertemittert lysenergilysenergi gjennom gjennom kjemiskekjemiske
prosesserprosesser i i elektriskeelektriske impulserimpulser i retina.i retina.
ProsesseringProsessering i cerebellum og cerebrum.i cerebellum og cerebrum.
Staver:Staver:

Lokalisert perifert i retina Lokalisert perifert i retina 
SvartSvart -- hvithvit

FargeFarge oppfattesoppfattes gjennom 3 forskjellige gjennom 3 forskjellige tappetypertappetyper i fovea :i fovea :
SS--type: short wavelength type: short wavelength –– blåblå
MM--type: middle wavelength type: middle wavelength –– grønngrønn
LL--type: long wavelength type: long wavelength -- rødrød



Tapper og staverTapper og staver

NattsynNattsyn
lysempfintliglysempfintlig
dårlig dårlig oppløslighetoppløslighet
langsomlangsom lysresponslysrespons
kun 1 typekun 1 type
Ved Ved sykdomsykdom eller tapeller tap

NattblindNattblind
RedusertRedusert synsfeltsynsfelt
Normal Normal visusvisus

SkarpsynSkarpsyn
mindremindre lysempfintliglysempfintlig
betydelig betydelig bedrebedre oppløslighetoppløslighet
KjapKjap lysresponslysrespons
3 forskjellige 3 forskjellige typertyper
Ved Ved sykdomsykdom eller tap av eller tap av allealle

RedusertRedusert visusvisus
Normal synsfeltNormal synsfelt
Normal Normal nattsynnattsyn

Staver Tapper



ReseptorfordelingReseptorfordeling



FargeblindhetFargeblindhet

TilstandTilstand hvor forskjellige hvor forskjellige fargerfarger i i varierendevarierende grad ikke grad ikke 
eller kun eller kun vanskeligvanskelig kan kan skillesskilles eller eller identifiseresidentifiseres..
Ved tap, Ved tap, sykdomsykdom eller eller toxisktoxisk affeksjonaffeksjon av av tappenetappene
KongenitalKongenital eller eller akvirertakvirert
AllokertAllokert på Xpå X--kromosomkromosom
PrevalensPrevalens av av kongenitalekongenitale fargesynsdefekterfargesynsdefekter::

KaukasierKaukasier:: ♂♂ 8%, 8%, ♀♀ 0,50,5--1%1%
AsiaterAsiater:  :  ♂♂ 4%, 4%, ♀♀ 0,5%0,5%
Afrikaner:Afrikaner: ♂♂ 2%, 2%, ♀♀ ukjentukjent



KongenitaleKongenitale fargesynsanomalierfargesynsanomalier
TrichromatTrichromat:: 3 3 typertyper tapper tapper 

ProtanomalProtanomal: : RedusertRedusert persepsjon i persepsjon i øvreøvre fargespektrumfargespektrum ((rødrød))
DeuteranomalDeuteranomal: : RedusertRedusert persepsjon i persepsjon i midleremidlere fargespektrumfargespektrum ((grønngrønn))
TritanomalTritanomal: : RedusertRedusert persepsjon i persepsjon i nedrenedre fargespektrumfargespektrum (blå)(blå)

DichromatDichromat: : 2 2 typertyper tapper tapper 
ProtanopProtanop: : Ingen persepsjon i Ingen persepsjon i øvreøvre fargespektrumfargespektrum -- RødblindRødblind
DeuteranopDeuteranop: : Ingen persepsjon i Ingen persepsjon i midleremidlere fargespektrumfargespektrum -- GrønnblindGrønnblind
TritanopTritanop: : Ingen persepsjon i Ingen persepsjon i nedrenedre fargespektrumfargespektrum –– blåblindblåblind

MonochromatMonochromat:: Kun 1 type tapperKun 1 type tapper
Total Total fargeblindfargeblind, betydelig , betydelig redusertredusert visusvisus

AchromatopsiAchromatopsi: : Ingen tapperIngen tapper
Kun staver, Kun staver, sværtsvært dårlig dårlig visusvisus



ProtanomaliProtanomali

Protanomal Protanop



DeuteranomaliDeuteranomali

Deuteranomal Deuteranop



AkvirerteAkvirerte fargesynsdefekterfargesynsdefekter

SekundærSekundær ved ved sykdomsykdom::
GlaukomGlaukom, Diabetes mellitus, MS, HIV, AMD, Diabetes mellitus, MS, HIV, AMD

ØkendeØkende alder: alder: 
KataraktKatarakt, , korpusforandringerkorpusforandringer, corneal , corneal patologipatologi

MedikamenterMedikamenter: : 
ChloroquineChloroquine, , DigoxinDigoxin, , SildenafilSildenafil, , tobakktobakk, etc., etc.

SolbrillerSolbriller, , fargedefargede linserlinser !!!!!!



ForskjellForskjell mellom mellom kongenitalekongenitale og og 
akvirerteakvirerte fargesynsdefekterfargesynsdefekter

Definert Definert spektrumsfekvensspektrumsfekvens

TestresultatTestresultat reproduserbarreproduserbar

AlltidAlltid bilateral bilateral affeksjonaffeksjon

Vanligvis normal Vanligvis normal visusvisus og og 

synsfeltsynsfelt

Stabile Stabile testresultatertestresultater

VariabelVariabel spektrumsfrekvensspektrumsfrekvens

VariabeltVariabelt testresultattestresultat

Unilateral Unilateral affeksjonaffeksjon

Ofte Ofte redusertredusert visusvisus og og 

synsfeltdefektersynsfeltdefekter

Ofte Ofte fluktuerendefluktuerende testresultatertestresultater

Kongenital Akvirert



LuftfartLuftfart og og fargecoderingfargecodering

Farger og fargecodering brukes til å:Farger og fargecodering brukes til å:

Øke informasjonsmengden på limitert arealØke informasjonsmengden på limitert areal
Forbedre diskriminering mellom forskjellig informasjonForbedre diskriminering mellom forskjellig informasjon
Synligjøre operativ statusSynligjøre operativ status
LedeLede
Advare Advare 
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FargesynstesterFargesynstester

PIP/SPP testerPIP/SPP tester

LanternetesterLanternetester

Farnsworth D15Farnsworth D15

AnomaloskopAnomaloskop



PseudoisochromatiskePseudoisochromatiske PlaterPlater

Ishihara 24/36Ishihara 24/36
KongenitaleKongenitale rød/grønnrød/grønn defekterdefekter
KlassifisererKlassifiserer og og kvantifisererkvantifiserer ikkeikke
ScreeningScreening
PrisPris ca. 200 $ca. 200 $

SPP1 Ichikawa 19SPP1 Ichikawa 19
KongenitaleKongenitale rød/grønnrød/grønn defekterdefekter
KlassifisererKlassifiserer, men , men kvantifisererkvantifiserer ikkeikke
ScreeningScreening
PrisPris ca. 190 $ca. 190 $

SPP2 Ichikawa 12SPP2 Ichikawa 12
Både Både kongenitalekongenitale og og akvirerteakvirerte fargesynsdefekterfargesynsdefekter
KlassifiseringKlassifisering men ikke men ikke kvantifiseringkvantifisering
ScreeningScreening
PrisPris ca. 190 $ca. 190 $



FalantFalant/Holmes/Holmes--Wright Wright lanternerlanterner

DiskrimineringDiskriminering mellom 2 mellom 2 fagerfager
GrønnGrønn, , rødrød og og hvithvit
9 forskjellige 9 forskjellige fargeanordningerfargeanordninger
Ingen Ingen feilfeil tillatttillatt



FarnswothFarnswoth D15D15

UegnetUegnet for screening for screening -- tidskrevendetidskrevende
IdentifisererIdentifiserer både både kongenitalekongenitale og og akvirerteakvirerte
fargesynsdefekterfargesynsdefekter
KvantifisererKvantifiserer defektendefekten
PrisPris ca. 180$ ca. 180$ 



AnomaloskopAnomaloskop

AnseesAnsees som som gullstandardgullstandard..
Både Både digitaledigitale og og analogeanaloge undersøkelsesenheterundersøkelsesenheter..
DyrDyr i i anskaffelseanskaffelse..
TidskrevendeTidskrevende undersøkelseundersøkelse..



Fargesynets betydning i Fargesynets betydning i 
dagens luftfart:dagens luftfart:

SpørsmålSpørsmål??
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