
Mange tusen nordmenn har glaukom uten å  
 vite om det. Tidlig oppdagelse kan bremse 

sykdomsutviklingen. Norsk Glaukomforening for 
pasienter og pårørende har som sin fremste  
oppgave å spre informasjon om glaukom
sykdommene. 

Dette informasjonsheftet er et viktig tiltak 
i dette arbeidet.

Den som nylig har fått diagnosen glaukom har mange spørsmål å stille: 
Er glaukom farlig for synet mitt? Er glaukom en kronisk sykdom? 
Må jeg ta medisiner resten av livet – og gir medisinene bivirkninger? 
Får jeg svekket livskvalitet?

Øyelegen kan gi svar. I tillegg vil dette heftet gi deg god innsikt og 
forståelse. Det vil  bidra til at vi alle kan ta ansvar for egen øyehelse.

Informasjonsheftet behandler alle faglige emner om glaukomsykdommene. 
I tillegg vektlegges også hvordan det er å leve med glaukom. Informasjon 
gir trygghet – trygghet gir livskvalitet.

Derfor er dette informasjonsheftet ikke bare rettet mot de som har fått/vil 
få diagnosen glaukom. Like mye retter vi oss til hele befolkningen og til 
primærhelsetjenesten. Vi håper å lykkes med å spre kunnskap, fjerne 
misforståelser og myter.

Vennlig hilsen

Per Kaland
styreleder 
Norsk Glaukomforening
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 OM DETTE INFORMASJONSHEFTET



Per Kaland:
Mitt glaukom ble dessverre oppdaget 
i en langt fremskreden fase. Jeg sier for 
spøk at jeg er blitt ”trangsynt”. 
De fleste praktiske ting i hverdagen 
kan jeg allikevel få til.



Glaukom (grønn stær) er et 
samlebegrep for en rekke 

typer øyelidelser. Disse oppstår av 
forskjellige, delvis ukjente grunner, 
men felles for alle er de typiske 
forandringene i synsnerven og i 
synsfeltet. Sykdommens utvikling 
varierer fra individ til individ, fra 
et akutt forløp til et varierende 
kroniske forløp med langsom eller 
rask utvikling. 
Begrepet ”grønn stær” må ikke 
forveksles med katarakt (grå stær), 
en sykdom som medfører at øyets 
egen linse blir uklar. 

Få TIDlIgE SyMpTOMER
Glaukomskaden utvikler seg van
ligvis langsomt over mange tiår, og 
mange opp lever aldri symptomer. 
Etter at glaukom er påvist, er det 
normalt at egen oppfatning av 
synsfunksjonen ikke endres, selv 
om svekkelse eller utfall i synsfeltet 
kan påvises. 
Som regel vil synsfeltforandringer 
merkes først ved langt fremskre
den skade. Ved riktig behandling 
vil derfor sykdommen sjelden 
påvirke den enkeltes hverdag. 
Behandlingen av glaukom kan 
imidlertid for enkelte gi plagsomme 
bivirkninger og derfor bidra til 
redusert livskvalitet.

VIkTIg å OppDAgE 
TIDlIg

Glaukom behandles ved å senke 
øyetrykket. Effektiv behandling 
kan i mange tilfeller bremse eller 
stoppe sykdomsutviklingen. Det er 
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 HVA ER glAUkOM?

Ved begynnende glaukomskade skjer flekk-
vis svekkelse av sysnfeltet. Billedserien er 
eksempel på gradvis økende flekkvise bort-
fall i synsfeltet. Først ved dype eller utbredte 
bortfall vil dette kunne oppdages av pasienten 
selv.” (Ill: Prof. J. Flammer, Basel)







Ved glaukomskade vil oftest de deler av synsfeltet som ligger utenfor det helt sentrale skarpsynet 
svekkes først. Områder med svekkelse kan oppleves som mørkere partier eller skygger. Bare 
ved svært langtkommen skade vil skaden oppleves som bortfall. (Foto: National Eye Institute, USA)

derfor av stor betydning å oppdage 
glaukom tidlig, særlig hos barn og 
unge. Bare sjelden vil glaukom da 
føre til svekkelse av lesesyn eller 
utvikle seg til absolutt blindhet. 
Behandlingen tilpasses den enkelte 
med hensyn til glaukomtype, syk
domsstatus og alder.

SIkRE DIAgNOSER
Moderne utstyr kan påvise defek
ter i netthinnens nervefiberlag og 
i synsnerven (se illustrasjon neste 
side). Likeledes kan svært følsom 
synfeltsregistrering påvise skader. 

Registreringene benyttes for å 
påvise sannsynlighet for sykdom. 
Resultatene fra ulike diagnostiske 
instrumenter sammen liknes og gir 
da sikrere diagnose eller avdekker 
tegn på sykdomsutvikling. 
Metodene benyttes i hovedsak som 
oppfølging av allerede konstatert 
sykdom. Som rene diagnoseverk
tøy er de hver for seg ennå ikke 
tilstrekkelig pålitelige. Uansett 
vil den enkelte pasients kliniske 
bilde og sykehistorie alltid være av 
avgjørende betydning i øyelegens 
diagnosevurdering. 
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Likeledes er det tyske ”graue starr” 
ført videre i skandinaviske språk 
som ”grå stær” (katarakt). Grå og 
grønn stær har alltid vært gjenstand 
for sammenblanding, og i denne 
informasjonsfolderen benytter vi 
derfor kun ordet glaukom for å 
skille disse fundamentalt forskjellige 
øyelidelsene.

OppRINNElSEN TIl 
ORDET glAUkOM
Ordet ”glaukom” er avledet fra det 
greske ”glaucus”, som betyr ”blå
grønt”. 
Begrepet ”grønn stær” kom inn 
via tyske ”grüne starr”, som kan 
være en avledning av betydningen 
av glaucos og verbet ”å stirre”. 
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forhold mellom høyt trykknivå og 
risiko for glaukom. Likevel utvikler 
endel pasienter sykdommen med 
øyetrykk under gjennomsnittet i 
befolkningen. Det forekommer 
også at enkelte mennesker har hatt 
betydelig forhøyet trykk over tid 
uten å utvikle glaukom. Det synes 
som genetiske forhold har stor 
betydning og at mange ulike genfeil 
kan være utslagsgivende. (Les mer 
på side 12) 

åRSAkER TIl 
glAUkOM

Foreløpig er årsakene til de mange 
former for glaukom ikke fullstendig 
klarlagt. Bildet er svært sammens
att og komplekst og kan forklares 
både ut fra forhold i selve øyet og 
i kroppen forøvrig. Også spesielle 
forhold hos det enkelte individ og 
i familien kan spille inn. (Les mer 
på side 12) 

kONTINUERlIg 
FORSkNINg 

Kontinuerlig forskning pågår for å 
klarlegge årsaksmekanismene bak 
glaukomsykdommene. Dette kan i 
fremtiden i enda sterkere grad sikre 
riktig behandling i det enkelt tilfelle. 

RISIkOFAkTORER 
Det er stort sett faglig enighet 
om det vi kaller risikofaktorer for 
utvikling av glaukom. Den viktigste 
er øyetrykket (se nærmere forkla
ring på s. 9)  det er påvist et klart 

Illustrasjonen viser hva øyelegen ser av 
”bakveggen” i øyet ditt ved en såkalt 
oftalmoskopi-undersøkelse (se side 20). 
Ved glaukom skades netthinnens nervetråder. 
Stjernen markerer det skyggeaktige området 
der nervetrådene er skadet. Dette kan også 
observeres ved påvisning av svekkelse eller 
bortfall i synsfeltet (se side 20).”
(Foto: Flammer & Co.)

Per: ”Da øyelegen sa: ”Skaden er uoppret-
telig!”, fikk jeg rett og slett sjokk. 
Beskjeden kom som lyn fra klar himmel – 
bakover i familien har ingen hatt glaukom. 
Min sønn fikk på grunn av meg avdekket 
sitt glaukom i en tidlig fase. 
Det er jeg svært glad for.”
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Cathrine: ”Min praktiske hverdag er 
lite forandret etter at jeg fikk konstatert 
glaukom. Men det tok flere år før jeg 
roet meg og innså at synet mitt faktisk 
ikke ble forverret. Nå ser jeg lyst på 
fremtiden.”



Øyet fungerer som ”mottaker” 
og ”omformer” av det lyset 

som gir oss informasjon om form, 
farge og bevegelse. Dette skjer  
i et komplisert samspill med  
hjernen. 

kAMMERVANN
Hornhinnen og linsen har ingen 
blodforsyning – noe som er en 
forutsetning for at vevet kan være 
glassklart. Kammervannet har tre 
viktige funksjoner:
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 ØyET

Bakkammer

Strålelegemet 
(corpus ciliare) (6)

Hornhinne (cornea) (1)
Regnbuehinne

(iris) (3)

Netthinne (retina) (5)

Forkammer

Synsnerven

Gule flekken (macula lutea)
= skarpsynsområdet 
i netthinnen

Pupille (4)

Et avansert kamera. Du kan sammenlikne øyet med et kamera. Forenklet kan vi si at 
hornhinnen (cornea) (1) og linsen (2) fungerer sammen som kameraets linsesystem, regnbue-
hinnen (iris) (3) og pupillen (4) som blender og blenderåpning. Netthinnen (retina) (5) 
mottar lyspartiklene i likhet med kameraets film, og omsetter disse til det vi opplever som et 
bilde. Denne prosessen krever ”fremkalling i mørkerommet”, for øyets del den bakerste del 
av hjernen. Øyets vannproduksjon foregår i strålelegemet (corpus ciliare) (6).



• Det sørger for at næringsstoffer 
og surstoff når frem til hornhin
nen og linsen.

• Det sørger for å frakte avfalls
stoffer ut av øyet.

• Det gir et vanntrykk inne i øyet 
som sikrer øyets form, noe som 
igjen er en forutsetning for  
stabile, optiske forhold.

Kammervannet produseres i stråle
legemet (corpus ciliare) (6) og 
strømmer via pupillen til forkam
meret og dreneres ut av øyet via to 
avløpsystemer. Dannelsen av kam
mervann er konstant (2,5 mikro
liter/min) og skal normalt være i 
balanse med utgående kammervann. 

Vannproduksjonen er relativt kon
stant og uavhengig av øyetrykket.
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I en demning er det balanse mellom mengden som flyter inn og den som renner ut. I øyet 
produseres det vann – mindre om natten enn om dagen (gjennomsnittlig 2,5 mikroliter pr. 
minutt). I friske øyne vil øyetrykket vise små variasjoner gjennom døgnet. (Foto: Flammer & Co.)

Kammervannet 
produseres i stråle-
legemet (corpus ciliare) 
(6) strømmer via pupillen til forkammeret 
og dreneres ut av øyet via to avløpsystemer, 
det trabekulære 90% (1) og det uveosklerale 
10% (2).                   (Foto: Flammer & Co.)

1

2
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ØyETRykkET
Øyetrykket utgjøres av det vann
trykket som kammervannet danner 
inne i øyet. Med stigende alder er 
det vanlig at øyetrykket gradvis 
blir høyere, fordi avløpsystemet blir 
mindre effektivt. Ved de fleste for
mer for glaukom er øyetrykket for
høyet. Dette kan skje på ulike måter:

•  Øyetrykket øker fordi bygge
stenene i øyets drenasjeapparat 
endrer form og funksjon eller 
tettes mer eller mindre av ulike 
typer celler, slik at avløpskapasi
teten reduseres. Endringene skjer 
forholdsvis langsomt og gir van
ligvis ikke symptomer selv ved 
svært høye trykk.

•  Øyetrykket øker grunnet blok
kering av vannstrømmen, slik 
at kammervannet ikke kommer 
frem til avløpsystemene tilstrek
kelig raskt. Endringene i trykket 
kan da skje svært raskt og gir 
ofte synsforstyrrelser, smerter, 

kvalme og brekninger. Lege må 
da oppsøkes umiddelbart. 

Hos én og samme person vil øye
trykket variere gjennom døgnet. 
I øyne med glaukom, vil trykket 
variere med større forskjeller enn 
normalt. En vurdering av øyetryk
kets verdi, må derfor alltid baseres 
på trykkmålinger utført på ulike 
tidspunkter av døgnet. Spesielt bør 
glaukompasienter variere tidspunk
tene for sine kontroller.

Cathrine driver sin egen klesbutikk i Oslo.

Øyetrykket påvirker netthinnens og synsnervens nervetråder mekanisk. Høyt øyetrykk 
hindrer vandring av kjemiske signaler i nervetrådene og fører til tap av nervevev. Den naturlige 
fordypningen i synsnervepapillen øker i størrelse som tegn på dette og er godt synlig for 
øyelegen. Dette er typisk for glaukomsykdommene. (Foto: Flammer & Co.)
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Barn kan rammes av flere ulike glaukomsykdommer. 
Disse kan være medfødt eller opptre som del av et 
syndrom de første leveårene. Barn har som regel 
symptomer som lysskyhet og tårerenning og det ene 
øyet observeres ofte større enn det andre. Denne 
gutten ble operert ved ett års alder for å senke trykket 
i det ene øyet. I dag har han normalt syn og bruker 
ingen trykksenkende medisiner.



Glaukomsykdommene for
ekommer i alle befolk

ningsgrupper, hos begge kjønn, i 
alle aldre. Sykdommen kan være 
medfødt. Glaukom hos voksne 
påvises sjelden før fylte 40 år. Den 
vanligste glaukomsykdommen i 
vår befolkningsgruppe er ”primært 
åpenvinklet glaukom” (se side 25). 

HVOR MANgE HAR 
glAUkOM I NORgE?

Samlet har 1,7% av befolkningen 
over 40 år glaukom (ca 36.000 
personer pr 2004). Tallet stiger til 
9,5% i aldersgruppen over 75 år.  
Forekomsten blant nærmeste 
(1. grads) slektninger er 3–19%.  
Rundt 50% av glaukomtilfellene 
vil til enhver tid være uoppdaget. 
Vi kan derfor anta at ca. 20000 
personer får behandling for 
glaukom i Norge. 

MEDFØDT glAUkOM
Ett av 10.000 barn i Norge vil 
statistisk sett være født med ”pri
mært kongenitt glaukom” (se side 
27). Dette vil tilsvare ca seks nye 
tilfeller pr. år. Reelle tall ligger ned 
mot det halve. Til gjengjeld øker 
antall tilfeller med glaukom før 
ett års alder som følge av annen 
øyesykdom, spesielt etter operasjon 

for katarakt (grå stær). 
Hos barn vil glaukom ikke sjelden 
opptre som en del av et sam
mensatt sykdomsbilde der mange 
kroppsorganer kan være involvert. 
Medfødt glaukom oppdages like 
etter fødsel eller i løpet av de før
ste levemånedene. I motsetning til 
glaukom hos voksne, har barn ofte 
symptomer. Lysskyhet og tåreflod 
er vanlig. Ofte vil man ved nær
mere undersøkelse oppdage at det 
angrepne øyet er større enn det 
andre og at den røde refleksen fra 
pupillen er svakere. 
Behandling av glaukom hos barn 
er i Norge sentralisert til Ullevål 
Universitetssykehus, i Sverige til 
Akademiska Sjukhuset i Uppsala 
og i Danmark til Rigshospitalet.

åRSAkER
Foreløpig er årsakene til glaukom 
ikke fullstendig klarlagte. Skaden 
oppstår i øyestrukturer som er 
svært vanskelig tilgjengelig for 
undersøkelser. Årsaksmekanismene 
er sammensatte og komplekse og 
skyldes forhold i selve øyet, og i 
kroppen forøvrig. 
I tillegg vil det alltid være indivi
duelle forskjeller i den normale 
anatomi og fysiologi. Årsakene til 
én persons glaukom kan derfor skille 
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 HVEM RAMMES AV glAUkOM?

FOREkOMST AV 
glAUkOM I VERDEN
På verdensbasis regnes 66,8 millio
ner mennesker å ha glaukom. Tall 
på forekomst av glaukom i Norge 

er basert på vitenskapelige studier 
av befolkninger som kan sammen
lignes med vår egen. National Eye 
Institute i USA har over lengre tid 
foretatt studier av forekomst.



seg ut fra en annens, selv om syk
domsbildet kan være likt hos de to.

To hovedretninger. Fra tidlig 
i øyemedisinens historie har det 
tegnet seg to hovedretninger i 
forsøkene på å forklare årsakene til 
glaukomsykdommene: 
• Mekanisk teori: Høyt øyetrykk 

medfører glaukom. 
• Vaskulær teori: Mange personer 

med høyt øyetrykk utvikler ikke 
glaukom og endel øyne med trykk 
på befolkningsgjennomsnittet 
(15,5mmHg) utvikler sykdom
men. Det må derfor foreligge en 
feil ved synsnervens ernærings
tilstand; blodforsyningen. 

I dag vet vi at begge teser er riktige 
og at mange flere mekanismer lig
ger bak.
 
Arvematerialet viktig. Forhold 
ved vårt arvemateriale har antage
lig stor betydning og vil utvilsomt 
i fremtiden bidra til forståelsen 
av årsakssammenhengene. I dag 
kjenner man til genfeil som er 
felles for enkelte grupper av glau
komsykdommer. Den mest kjente 
genfeil er knyttet til dannelsen av 
avløpsstrukturer i kammervinkelen. 

gentest? 
Et amerikansk forsøk på å intro
dusere en kommersielt tilgjengelig 
gentest for den vanligste glaukom
typen, har hittil slått feil. 
I en stor og godt kontrollert 
amerikansk studie avslørte testen 

kun 3% av på forhånd kjente 
sykdomstilfeller. Genfeilene bak 
primært åpenvinklet glaukom er 
mange og komplekse, og en 
screeningtest ligger derfor ennå et 
stykke inn i fremtiden.
 
Genetisk testing av enkelte med
fødte tilstander hos barn, kan gi 
nyttig diagnostisk informasjon. 
I spesielle tilfeller tilbys familier 
konsultasjon ved Avdeling for 
medisinsk genetikk ved Ullevål 
Universitetssykehus eller 
Rikshospitalet. Her vil sykdom 
og arvelighet bli drøftet.

RISIkOFAkTORER
I de siste 30–40 år er det foretatt 
mange studier for å kartlegge for
ekomst av glaukom og risikofakto
rer for utvikling av glaukomskade. 
Disse undersøkelsene er foretatt 
i ulike befolkninger. Den største 
ble foretatt i Malmø med 46.000 
undersøkte personer. Samlet viser 
disse studiene følgende risiko
faktorer for glaukomutvikling:

Øyetrykket
Høyt øyetrykk gir øket risiko for 
utvikling av glaukom og forver
ring av etablert glaukom. Senkning 
av trykket er vist å ha god effekt, 
både ved høytrykks og normal
trykksglaukom.

Hornhinnetykkelsen
Tykkelse vesentlig under befolk
ningsgjennomsnittet er vist i en 
studie å være en selvstendig risiko
faktor for utvikling av glaukom.
Ved okulær hypertensjon (se side 27) 
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og glaukom med normalt trykk er 
det viktig å måle hornhinnetyk
kelsen for å korrigere det målte 
trykknivået.

Alder og kjønn
Glaukom forekommer hyppigere 
i de eldste aldersgruppene. Etablert 
glaukom utvikler seg raskere med 
økende alder. Det finnes en liten 
overvekt av forekomst hos kvinner.

genetiske faktorer
Forekomst av glaukom hos 1. grads 
slektninger (for eksempel far/sønn) 
øker risikoen for sykdomsutvikling.

Nærsynthet (myopi)
Nærsynthet (>4D) er assosiert 
med høyere forekomst av glaukom, 
særlig i øyne med normale eller 
lave trykk.

Normal brytning (emme
tropi) er mer assosiert med 
glaukom enn langsynthet 
(hypermetropi). 

Vaskulære faktorer
Blødning på synsnerve
papillen forekommer i 
normale øyne, men er et 
tegn på sykdomsforverring 
i øyne med glaukom.
Lavt blodtrykk og vasospas
tisk syndrom (migrene, 
kalde hender og føtter 
mm,) registreres ofte hos 

glaukompasienter med normalt 
eller lavt øyetrykk – men disse 
faktorene har vært  vanskelig å 
dokumentere vitenskapelig.
Høyt blodtrykk antas ikke å være 
en risikofaktor, men for kraftig 
behandling av høyt blodtrykk 
hos eldre kan tenkes å gi redusert 
blodtilførsel til synsnerven.

Diabetes mellitus (sukker-
syke) har ikke kunnet påvises som 
risiko faktor. Stress, tobakk og høyt 
kolesterolnivå, som er viktige risiko
faktorer ved hjertelungesykdom, 
er så langt ikke vist å være relatert 
til glaukomsykdom. Det antas 
likevel at flere av disse faktorene 
kan bidra til glaukomskade. 
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Høyt øyetrykk og store variasjoner i trykket gir høy 
risiko for glaukomutvikling. Nederste kurve viser 
døgnvariasjon i et friskt øye, den øverste i et øye med 
glaukom.”  (Prof. J. Flammer, Basel)

mmHg
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Kristi (81): ”Jeg leser mye, og hånd-
arbeid setter jeg stor pris på. Jeg har 
alltid likt å strikke og skarpsynet mitt 
er like godt som da jeg fikk glaukom for 
20 år siden.”



Den ”farlige stæren”  er et 
uttrykk som ofte benyt

tes om glaukom (grønn stær) 
– til forskjell fra katarakt (grå 
stær). Glaukom gir varig skade av 
synsnerven, og alle typer glaukom 
kan lede til betydelig svekkelse av 
synsfeltet og i ytterste konsekvens 
blindhet.  Behandlingen av glau
kom er livslang og har som fremste 
mål å hindre ytterligere skade av 
synsnerven.

Få NORDMENN FåR 
SkADE AV bETyDNINg

En norsk undersøkelse (2000) viste 
at bare ganske få glaukompasienter 
hadde besvær eller synsfeltsskade 
av betydning, men at sykdommen 
likevel hadde stor innvirkning på 
deres livskvalitet. 

Betydelig tap av synsfunksjon eller 
blindhet skyldes i Norge hoved
saklig: 
• sen diagnose
• pasienten ikke drypper medisinen 

riktig
• høy alder
• kroniske glaukomtyper som utvikler 

seg raskt eller som responderer 
dårlig på trykksenkende behandling. 

Det er et kjent fenomen at pasienter 
ikke følger behandlingsoppleg
get som avtalt. Dette skyldes at 
medisinene gir bivirkninger eller 
glemmes. Vi skal huske at glaukom 
stort sett er en symptomfri syk
dom – da kan det være vanskelig 

å motivere seg til å dryppe hver 
dag. Manglende effekt av laser og 
kirurgi er også vanlig, men dette 
har helt andre årsaker.

STØRRE SkADER UTE 
I VERDEN

På verdensbasis regnes glaukom for 
å være den nest hyppigste årsak til 
blindhet etter katarakt. I den 
amerikanske undersøkelsen Census 
2000 ble det antatt at 66,8 millioner 
personer hadde glaukom. Av disse 
var 6,7 mill. blinde i begge øynene. 
I enkelte 
befolknings
grupper opp
trer vanlig 
åpenvinklet 
glaukom 
i tidligere 
alder enn 
hos oss og utviklingen skjer raske
re. Mange kommer til behandling 
først når synet er tapt i ett øye.   
I den vestlige verden, og spesielt 
i VestEuropa, er forekomsten av 
tosidig blindhet sjelden. Pasientens 
innsikt i egen helse og vilje til 
behandling, tilgjengelige helsetje
nester, tidlig diagnose samt kostbar 
medisinering som gir effektiv 
trykksenkende behandling, er vik
tige grunner til dette. I Danmark 
er registrert blindhet forårsaket 
av glaukom falt fra 15% til 5% de 
siste 40 år. 
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 ER glAUkOM FARlIg?



18

Per: ”Jeg har tilegnet meg noen enkle 
PC-kunnskaper. Jeg må erkjenne at jeg 
nok aldri vil bli noen kløpper på mas-
kinen. Men jeg kan nok ikke 
skylde på øynene. Skarpsynet mitt er 
det ingenting i veien med.”



Synsnerveskaden som forårsakes 
av glaukom, rammer ofte de 

nervetrådene som er knyttet til de 
midtre og ytre delene av synsfeltet. 
I disse områdene har vi fra før av 
dårlig syn, og en svekkelse er van
skelig å oppdage. De nervecellene 
som gir oss skarpsyn (lesesynet), 
ligger sentralt i netthinnen, og for
styrres sjelden før i en langt frems
kreden fase av sykdommen.  
(Se illustrasjon neste side.)

 DIAgNOSE
Den endelige diagnose skal stil
les av øyelege. Optiker og fastlege 
henviser videre ved mistanke om 
glaukom og mange pasienter er 
dem stor takk skyldig. Øyelegen 
er avhengig av et godt samarbeid 
med begge disse yrkesgruppene.

Glaukom er en sykdom som viser 
seg forskjellig fra individ til individ, 
og på ulike stadier i sykdomsforløpet. 
Vanligvis er glaukom en lang somt 
utviklende sykdom som i tidlig 
fase kan være vanskelig å diagnos

tisere, og i andre situasjoner kan 
diagnosen være sikker ved øyelegens 
første undersøkelse. Øyelegen støtter 
alltid sin diagnose på funn som gjøres 
ved flere typer undersøkelser og de 
risikofaktorer som måtte forekom
me for den enkelte pasient.

Gjentatte undersøkelser over tid 
er som regel nødvendig for å sikre 
riktig diagnose. 

Glaukomsykdommen hos den 
enkelte kan ha pågått i 10–15 år 
før diagnosen stilles. Vanlige diag
nostiske metoder er ennå ikke føl
somme nok til å oppdage sykdom 
i startfasen – hos enkelte kan 50% 
av nervecellene være tapt når den 
første svekkelsen i synsfeltet kan 
registreres med en synsfeltunder
søkelse. Tidligere diagnose er mulig 
med ny, avansert teknologi.

 
UNDERSØkElSENE

Ifølge internasjonale retningslinjer 
European Geophysical Society (EGS) 
skal følgende undersøkelser foretas:
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 HVORDAN OppDAgES glAUkOM?

Bildet til høyre viser et friskt øye med normal synsnerve og intakte nervefibre. På øyet til 
venstre er glaukomskaden tydelig å se som en skygge på høyre side.
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Langtkommen skade: Tunnelsyn med rest av sidesyn.

Begynnende glaukomskade: Flekkvis bortfall av synsfelt.

Uttalt glaukomskade: Større, sammenhengende synsfeltbortfall.

SyNSFElTET (til venstre) og synsnerven (til høyre) ved økende 
grad av glaukomskade (venstre øye). Sorte felter representerer 

bortfall i synsfeltet.



• Måling av synsstyrken (vanlig 
synsundersøkelse)

• Måling av øyetrykket (med app
lanasjonstonometer)

• Undersøkelse av kammervinkelen 
(med gonioskopi)

• Undersøkelse og fotografering 
av synsnervepapillen (med  
oftalmoskopi)

• Undersøkele av synsfeltet (med 
automatisk perimetri) 

• Måling av hornhinnens tykkelse 
(med pachymetri) 
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1. Synsstyrken og øyets brytning
er en grunnleggende undersøkelse 
som skal gjennomføres for alle 
som er til konsultasjon hos optiker 
og øyelege. Denne kunnskapen er 
nødvendig for en klinisk vurdering 
og for å gjennomføre synsfeltun
dersøkelse. 

Synsstyrken og øyets brytning måles.

2. Øyetrykket
måles med applanasjonstonometer. 
Trykket er ikke alene bestemmende 
for å stille diagnosen glaukom, 
andre typer undersøkelser må også 
foretas.

4. Synsnerven
undersøkes ved oftalmoskopi. Ved 
mistanke om glaukom eller for å 
kunne følge sykdommens utvikling 
må papillen fotograferes. Det siste 
bildet sammenlikner øyelegen med 
tidligere bilder. Ofte er denne 

Øyebunn og kammervinkelen undersøkes.

Øyetrykket måles

3. kammervinkelen 
undersøkes med gonioscopi og 
gir informasjon om glaukom
type og tilstanden i avløpssystem. 
Med dette kan legen bestemme 
hvordan sykdommen bør behand
les. Etter dråpebedøvelse måles 
først øyetrykket, deretter settes en 
kontaktlinse på øyet og i løpet av 
ett minutt er undersøkelsen gjort 
smertefritt.



vurderingen helt avgjørende for 
å sikre riktig behandling. 
Netthinnens nervefiberlag forandrer 
seg tidligere enn papillen, men er 
vanskeligere å følge uten avansert 
utstyr.
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5. Synsfeltet 
bør undersøkes med automatisk 
perimetri, fordi denne gir det mest 
korrekte resultatet og best mulighet 
for sammenlikning av resultater 
over tid. Undersøkelsen er rask 
å gjennomføre, lett å lære og er 
minst ukomfortabel for pasienten. 
Den foretas som oftest av sykepleier 
eller helsesekretær.

Per: ”Jeg kan gjøre alt (bare ikke kjøre bil) 
– det tar bare litt lenger tid. Jeg sier til meg 
selv: ”Skaden sitter i øynene – ikke i hodet!”

Synsnerven fotograferes for å kunne se 
strukturforandringer over tid.

Synsfeltet testes med ”automatisk perimetri”.
Nederste del: Registreringen viser områder 
med svekkelse av synsfeltet og eventuelle 
forandringer over tid.



6. Hornhinnens tykkelse
bør tas hensyn til i vurderingen av 
det trykknivå som øyelegen har 
målt. Tynn hornhinne vil kunne gi 
et for lavt trykkmål, mens en tykk 
hornhinne vil kunne gi for høy 
verdi. 

kAN glAUkOM gI  
MERkbARE SyMpTOMER?
Akutt glaukom (se s. 26) er en 
tilstand der øyetrykket plutselig 
har blitt svært høyt. Dette gir som 
oftest smerter i selve øyet, pannen 
og tinningen på samme side. Øyet 
blir rødt, skarpsynet vil ofte svekkes, 
pasienten opplever tåkesyn, lysende 
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ER DU OpERERT FOR 
NæRSyNTHET EllER 
SkJEVE HORNHINNER?
Laserbehandling 
For korreksjon av nærsynthet eller 
skjeve hornhinner gir en flatere og 
tynnere hornhinne. Måling av øye
trykket gir alltid lavere verdi etter 

slike operasjoner. Enhver pasient 
som har gjennomgått denne type 
inngrep – som nå er svært vanlig 
– bør sørge for dokumentasjon på 
sin kliniske status før og etter ope
rasjonene. Denne informasjonen 
kan være svært viktig for øyelegens 
vurdering av status senere i livet. 

ringer (halo) rundt lyskilder og 
andre synsforstyrrelser. Ikke sjel
den ledsages smertene av kvalme 
og oppkast. Som regel fører dette 
symptombildet pasienten raskt til 
lege, og dersom diagnosen stilles 
raskt, er prognosen meget god. 

kroniske glaukomtilstander 
gir sjelden ubehag. Sykdommen 
oppdages oftest ved tilfeldig under
søkelse hos øyelegen, optikeren 
eller fastlegen. Dette er også årsaken 
til at glaukom betegnes som ”snik
ende” og at synsnerveskaden kan 
ha utviklet seg langt før diagnosen 
stilles. Derfor er glaukom en til
stand som det må letes aktivt etter, 
slik at tilstanden kan oppdages 
lenge før pasienten selv merker 
bortfall i synsfeltet. 

NåR SkAl MAN OppSØkE 
ØyElEgE?

En øyeundersøkelse anbefales hvis 
man opplever synsforstyrrelser, 
uavhengig av hvordan de opptrer. 
Skygger, lys og lynfenomener, 
dobbeltsyn, redusert kontrast eller 
mørkesyn. Rødt øye med eller uten 

Hornhinnens tykkelse måles.



dem ofte for første gang i kontakt 
med optiker eller øyelege. Ved mis
tanke om glaukom er det viktig at 
denne første undersøkelsen foretas 
av øyelege, slik at klinisk mistanke 
om glaukom kan følges opp med 
ytterligere undersøkelser. 

HVA kREVES FOR å Få 
UNDERSØkElSE HOS 

ØyElEgEN?
For undersøkelse hos øyelege med 
offentlig avtale kreves for tiden 

henvisning fra lege. 
Optikeren henviser i 
mange tilfeller direkte 
til øyelege. 
Øyeblikkelig hjelp 
tas imot direkte hos 
øyelege med offentlig 
avtale, eller ved offent
lig legevakt.
Time ved øyeavdelin
genes poliklinikker 
krever alltid henvis
ning fra øyelege eller 
legevakt. 
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Per: ”Jeg er veldig glad i å 
ferdes i naturen, og jeg får 
god hjelp av kona når 
terrenget er ”knudrete”. 
Mitt motto er: ”Det man 
vil – får man til!” Det har 
vært naturlig for meg å være 
offensiv i min livssituasjon 
– jeg er optimist av natur, 
har et godt humør og er 
glad i mennesker.”

smerter. Slike fenomener er uvanlig 
ved glaukom, og bør undersøkes 
av fastlegen, som eventuelt vil hen
vise videre til øyelegen.

Ved kjent forekomst av glaukom 
i familien eller ved andre kjente 
risikofaktorer, (se side 12) bør 
øyeundersøkelse foretas i 30–40års
alderen. 

Rundt 40årsalder opplever mange 
behov for en lesebrille. Dette fører 
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• Hvordan har du det?
• Hvordan tror du det står til 

med øynene dine?
• Forstår du hva diagnosen og 

behandlingen innebærer?
• Har du problemer med dine 

daglige gjøremål?
• Påvirker øyemedisinene det 

du gjør til daglig, og opplever 
du bivirkninger?

• Tror du tilstanden i øynene 
dine er bedre, stabil eller 

verre enn sist vi snakket  
sammen?

Dine svar til øyelegen
På de siste sidene i denne folde
ren kan du notere svarene dine 
på disse spørsmålene, slik at du 
kan vurdere din egen situasjon 
før neste kontroll. Benytt også 
anledningen til å stille øyelegen 
andre typer spørs mål om temaer 
som opptar deg.

Disse spørsmålene bør øyelegen stille deg 
som glaukompasient*

*Spørsmålene ovenfor er hentet fra den første europeiske behandlingsveiledning for 
glaukomsykdommene utgitt av European Glaucoma Society.

Per: ”Jeg blir stadig mer ”trangsynt”. Dette har fratatt meg noen gleder, men jeg har mange 
igjen. Å lage kniver og slirer er en av dem. Dette begynte jeg med for noen år siden og jeg 
ser at jeg blir stadig flinkere. Skarpsynet er inntakt.”



22

Toralf (40): ”Da faren min fikk 
konstatert glaukom, ble jeg selv under-
søkt og fikk konstatert sykdommen. 
Heldigvis kom jeg på denne måten 
tidlig til behandling. Jeg kommer til 
å få undersøkt mine egne barn når de 
er 20 – 25 år gamle.”



De vanligste glaukomtypene  
er:

primære glaukomer  glaukom 
som oppstår uten tegn til annen 
sykdom eller skade/kirurgi
Sekundære glaukomer  glau
kom som oppstår som følge av 
annen øyesykdom/tilstand eller 
skade/kirurgi.

pRIMæRE glAUkOMER
a.  Åpen kammervinkel
b. Trang/lukket kammervinkel
c. Feil utviklet kammervinkel

a. åpen kammervinkel 
60–70% av alle glaukomtilfeller 
hos voksne betegnes som primært 
åpenvinkelglaukom (glaucoma 
simplex, POAG). Det er denne 
form for glaukom som vitenskapen 
om glaukom bygger på. 
De angrepne øynene har ingen 
spesielle, synlige strukturelle for
andringer, bortsett fra en karakte

ristisk forandret synsnervepapille. 
Tilfellene skiller seg allikevel fra 
hverandre, fordi noen øyne 
utvikler sykdom ved relativt lavt 
trykk, andre ved høyt trykk. Få 
eller mange skjulte mekanismer for 
sykdomsutvikling kan også ligge til 
grunn. Øyetrykket kan være høyt 
uten å gi symptomer.
Måles øyetrykket til høyst 21 
mmHg gjennom døgnet, benevnes 
tilstanden normaltrykksglaukom 
(NTG). Det er viktig å ta horn
hinnetykkelsen med i beregningen 
når vurderingen gjøres. En rekke 
kjennetegn ved NTG kan likevel 
styrke diagnosen. Forekomsten vil 
variere med tiden ettersom defini
sjonen av denne gruppen har 
endret seg. Antagelig utgjør NTG 
1040% av antall tilfeller av 
primært åpenvinkelglaukom.
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 glAUkOMTypER Og 
 OkUlæR HypERTENSJON*

*Høyt trykk uten påviselig glaukom
Åpen kammervinkel – alle strukturene i 
kammervinkelen er synlige. (Foto: Flammer & Co.)

Toralf: ”Jeg har en spennende jobb og reiser 
mye. Glaukomsykdommen tenker jeg lite 
på, den er bare med som en naturlig del av 
bagasjen.” 



b. Trang/lukket kammervinkel
Primært trangvinkelglaukom 
utgjør ca 6% av glaukomtypene, og 
forekommer fire ganger så hyppig 
hos kvinner som hos menn. Ved 
trangvinkelglaukom foreligger det 
en delvis eller komplett blokkering 
av vannstrømmen i øyet. Drenasjen 
av vann kan veksle mye, og høye 
trykktopper kan gi symptomer i 
form av tåkesyn, lysende ringer 
rundt lyskilder (halos), rødt øye 
og smerter. 

c. Feil utviklet kammervinkel
Medfødt glaukom forekommer 
sjelden – i vår befolkning hos én 
av 10 000 levende fødte. Det finnes 
flere former for utviklingsbetingede 
forandringer i kammervinkelen. 
Barneøyne er elastiske og høyt 
trykk medfører at øyeveggen gir 
etter. Et vanlig symptom er derfor 
buftalmus (okseøye). Behandlingen 
innebærer et kirurgisk inngrep 
snarest mulig etter stilt diagnose. 
Glaukom hos barn er vanligst som 
følge av annen øyesykdom.

SEkUNDæRE glAUCOMER
Sekundært glaukom oppstår som 
følge av en kjent, definert tilstand 
eller sykdom i øyet. Nedenfor er 
gjengitt de vanligste typene. 
• Kapselglaukom
• Uveittglaukom
• Neovaskulært glaukom
• Pigmentglaukom

a. kapselglaukom (glaucoma 
capsulare, eksfoliasjonsglaukom), er 
den vanligste glaukomtilstanden 
etter primært åpenvinkelglaukom, 
og utgjør ca. 5% av alle åpenvinkel
glaukom i Norge. Forekomsten øker 
med alderen og rammer begge kjønn 
likt. Et gråhvitt materiale produ
seres i øyet og blir liggende igjen 
på en karakteristisk måte på linsens 
overflate, synlig bare gjennom øye
legens spaltelampe. Dette materialet 
kan føre til at dreneringen av vann 
via trabekelverket reduseres og øye
trykket gradvis øker. Trykket kan 
bli svært høyt uten å gi symptomer.
 
b. Uveittglaukom oppstår når en 
betennelsestilstand i iris (regnbue
hinnen; se s. 7) forårsaker tilstop
ping av trabekelverket. Den akutte 
øyebetennelsen fører som regel til 
lavt trykk, fordi øyet i en periode 
produserer mindre vann. Senere vil 
10–20% av de angrepne øynene 
utvikle høyt trykk og eventuelt 
glaukom.

c. Neovaskulært glaukom opp
står som følge av at et nettverk av 
nye blodårer i kammervinkelen 
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Trang/lukket kammervinkel – det foreligger 
en delvis eller komplett blokkering av vann-
strømmen ut av øyet. Strenger eller bredere 
segmenter av iris dekker kammervinkelen 
og hindrer drenasje av kammervann.
(Foto: Flammer & Co.)
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hindrer vanndrenasjen. Dette skjer 
på grunn av surstoffmangel i hele 
øyet, som oftest forårsaket av blod
propp i netthinnens blodårer (sentral
venetrombose).  Det er vanlig at 
høyt trykk og eventuelt glaukom 
oppstår 2–3 måneder etter blod
proppen, men det kan også komme 
etter lengre tid. Sentralvenetrom
bose er vanligere i øyne som allerede 
har primært åpenvinkelglaukom 
eller kapselglaukom. Nøye kontroll 
og oppfølging hos øyelegen er 
derfor svært viktig. 
Øyne der diabetisk retinopati har 
utviklet seg langt, lider også av sur
stoffmangel og kan utvikle glaukom 
etter samme mønster som ved 
blodpropp.

d. pigmentglaukom oppstår som 
følge av høyt trykk, forårsaket av 
langvarig frigjøring av pigment fra 
iris. Det er vanlig at denne type 
glaukom oppdages etter at pasien
ten har hatt symptomer som kan 
sammenlignes med primært trang

vinkelglaukom. Pasientene er relativt 
unge og 80% er nærsynte menn.

OkUlæR HypERTENSJON
Okulær hypertensjon er en tilstand 
som kjennetegnes av at øyetrykket 
måles høyere enn 21 gjennom en 
hel dag, at andre risikofaktorer ikke 
foreligger og at glaukomskade ikke 
kan påvises med vanlige metode. 
Resultater fra en stor studie på 
okulær hypertensjon viser at ca. 
10% av ubehandlede øyne i denne 
kategorien vil utvikle glaukom i 
løpet av 5 år, og at behandling 
reduserer risikoen for glaukom med 
50%. Alle øyne med okulær hyper
tensjon skal derfor ikke behandles, 
og før behandling eventuelt igang
settes er det viktig at relevante risi
kofaktorer avdekkes (kap. 4) og at 
pasienten følges opp på riktig måte 
(kap. 6). 
Blir det påvist høyere trykk enn 30, 
tilrådes behandling, selv om det 
ennå ikke er avdekket skade og det 
ikke foreligger andre risikofaktorer.

Glaukom hos barn er sjelden. Som ved 
glaukom hos voksne finnes primære og 
sekundære typer. Spesiell oppmerksomhet 
skal rettes mot barn med andre øyesyk-
dommer, og spesielle syndromer. Sturge-
Weber syndrom er en lidelse der barnet 
har ”portvinsflekk” eller ”storkenebbitt” 
på den ene eller begge sider av ansiktet. 
På samme side kan forandringer i hjer-
nen påvises og ofte er dette årsak til 
epilepsi. Sekundært til denne lidelsen er 
glaukom vanlig dersom øyelokkene også 
er røde. 



Cathrine: ”Etter 17 år med glaukom 
har medisinering og kontroller sørget 
for at skaden på synsnerven ikke har 
utviklet seg! Under mine to graviditeter 
har jeg ikke tatt medisiner, og i amme-
periodene har dryppingen vært redusert.



Hovedmålet med behandlin
gen er å bevare synsfunksjo

nen ved å hindre ytterligere tap av 
sanse celler i netthinnen.

Hovedmålet skal nås med hensyn til:
• sikkerhet for pasienten
• enklest mulig behandling  

(skal være mulig å gjennomføre 
for den enkelte)

• lavest mulig kostnad for pasient 
og samfunn

SENkNINg AV 
ØyETRykkET 

Senkning av øyetrykket har vært 
prinsippet for behandling av glau
kom i mer enn 100 år. Mange års 
forskning har støttet opp under 
prinsippet om trykksenkende 
behandling. Fortsatt er dette den 
eneste behandling som kan tilbys. 
Oppfatningen av hvor meget øye

trykkets betydning har for utvik
ling av glaukomskade, har derimot 
variert gjennom årtier. 

MålTRykkET: 
”RIkTIg” TRykk 

FOR DEN ENkElTE
Måltrykket (et trykknivå der 
glaukomskaden antas ikke å 
forverre seg) bestemmes ved å 
bedømme mange faktorer. 
• Generelt bør trykket senkes med 

30% som et første tiltak. 
• Deretter bør tilstanden følges en 

tid før øyelegen på ny bedømmer 
om måltrykket er tilstrekkelig lavt. 

• Hvis glaukomskaden ser ut til 
å være stabil, kan behandlingen 
fortsette uforandret. 

• Hvis synsfeltet forverres ytterligere, 
må et nytt måltrykk bestemmes. 
Dette betyr at behandlingen må 
intensiveres. 
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 HVORDAN bEHANDlES glAUkOM?

• I 2001 kom resultatene fra en stor 
amerikansk studie som viste klar 
og positiv effekt av kraftig senk
ning av øyetrykket hos pasienter 
med moderat uttalt synsnerve
skade. 

• I 2002 forelå endelig dokumenta
sjon for betydningen av å senke 
øyetrykket hos personer også uten 
påvist glaukom, men med trykk 

over 21 (okulær hypertensjon).
 Studien viste at 10 øyne måtte 

behandles for å unngå at ett av 
dem utviklet glaukom. Behandling 
var heller ingen sikker garanti for 
å unngå glaukomutvikling.  
Disse fakta i tillegg til individuelle 
faktorer må legges til grunn for 
øyelegens vurdering av behand
lingsindikasjon ved okulær hyper
tensjon.

STUDIER OM TRykkETS bETyDNINg:



INgEN bEHANDlINg 
kAN VæRE RIkTIg 

bEHANDlINg
Når glaukom oppdages hos pasien
ter i livets siste fase, bør spørsmålet 
om behandling, behandlingsinten
sitet og observasjon (ubehandlet 
oppfølging) diskuteres med den 
enkelte. Ikke sjelden vil pasienter 
i denne kategorien, med begyn
nende eller lett glaukomskade, 
være best tjent med ikke å bli 
behandlet for sykdommen. Her 
møtes medisinske, psykologiske og 
praktiske forhold – som øyelegen 
bør diskutere med pasienten fra tid 
til annen.

Ingen behandling er også riktig for 
de fleste med okulær hypertensjon 
(se side 27).

bEHANDlINgSMETODER:

• Øyedråper 
• Laserbehandling
• Tabletter
• Kirurgi
Behandlingen foregår vanligvis 
trinnvis (fra 1 til 4), men bør 
tilpasses avhengig av:
• glaukomtype
• alvorlighetsgrad ved diagnose
• øyetrykknivå ved diagnose alder
• evne til å behandle seg selv med 

medisiner
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FREMTIDEN 
Tre angrepspunkter for behandling av glaukom:

• Trykksenkende behandling

• Direkte beskyttelse av nervevev (neuroproteksjon)

• Bedring av netthinnens og synsnervens blodgjennomstrømning

Cathrine: ”Vi er ikke styrt av at jeg må dryppe øynene klokken 07 og klokken 22. Jeg 
drypper øynene som en del av det normale morgen- og kveldsstellet. Dette ble raskt helt 
rutinemessig.”
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Behandling av glaukom starter 
som regel med bruk av medisiner 
for å senke øyetrykket. Denne 
behandlingen gis 1–3 ganger daglig 
avhengig av hvilken type medisin 
som benyttes. Hovedsaklig virker 
disse medisinene etter to hoved
prinsipper: 
• senkning av vannproduksjonen  

i øyet
• bedring av dreneringen for vann 

ut av øyet 
• enkelte medisiner virker etter 

begge prinsipper.

ØyEDRåpER 
er medisiner som dryppes direkte 
på øyet og som har virkning inne 
i øyet etter få sekunder. 
Virkningstiden er 4–24 timer 
avhengig av type preparat, og dette 
bestemmer hvor hyppig dryppin

gen må skje. De senere år er det 
utviklet medisiner med svært god 
trykksenkende effekt ved dryp
ping bare én gang i døgnet. Ofte 
må imidlertid medisiner med ulik 

MEDISINER

Ligge? Sitte? Se i speilet? 
Finn rett og slett ut hvilken metode som er 
best for deg. Øyedråper dryppes direkte mot 
øyet – etterpå lukkes øyet uten blunking. 
Vent 5 min. før eventuell neste medisin 
dryppes inn.

ØyEDRåpER
1. betablokkere 
Blocadren 
Timosan 
Oftan
Betoptic 

2. prostaglandinanaloger  
Xalatan
Travatan 
Lumigan

3. karbonanhydrasehemmere
Trusopt 
Azopt

4. parasympatikomimetika
Pilocarpin 

5. Sympatikomimetika
Alphagan
Propine 

6. kombinasjonspreparater
Cosopt (karbonanhydrasehemmer
+ betablokker)
Fotil (pilokarpin + betablokker)

TAblETTER
Diamox
Neptazane 

DE VIkTIgSTE MEDISINENE MED 
TRykkSENkENDE EFFEkT



Behandlingen kan vurderes som 
første trykksenkende behandling 
(primær), eller som supplement til 
behandling med dråper (sekundær).  
Primær behandling kan vurderes 
hos alle som fyller kravene neden
for, men bør vurderes i særlig grad 
for dem som har vanskeligheter 
med å dryppe seg selv, eller plages 
med allergi, kronisk betennelse i 
bindehinne eller øyelokk.

HVIlkE ØyNE kAN 
lASERbEHANDlES?

Målet for laserbehandlingen er 
trabekelverket (se fig. side 7) i 
kammervinkelen. Laserbehandling 
av dette området er mulig bare 
om vinkelen er tilstrekkelig åpen 
og om hornhinnen er så klar at 
øyelegen kan se nødvendige detal
jer. Derfor vil de øyne ikke kunne 
behandles som har vanskelig til
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lASERbEHANDlINg 
(lASERTRAbEkUlOplASTIkk)

virkningsmekanisme kombineres 
for å oppnå bedre trykksenkende 
effekt  enten ved bruk av to for
skjellige preparater eller ved bruk 
av kombinasjonsprodukter der to 
typer medisiner er blandet i samme 
flaske. 

lIVSlANg bEHANDlINg 
Og bIVIRkNINgER 

Medisinering mot glaukom vil for 
de fleste pasienter bety en livslang 
behandling. I seg selv kan dette 
være belastende. I tillegg vil alle 
medisiner gi noen grad av bivirk
ninger – lokalt i øyets overflate, 
eller generelt i kroppen. Både 
virkningsstoffet og konserverings
middelet kan gi plager, og ikke 
sjelden vil reaksjonen være allergi 
eller en annen form for intoleranse. 
De aller fleste pasienter har ingen 

besvær av øyedråper, selv om flere 
typer kombineres. Enkelte glaukom
midler leveres i engangspipetter 
uten konserveringsmiddel.
For enkelte pasienter skal noen 
glaukommidler ikke benyttes.

TAblETTER 
EllER kApSlER 

er kraftig virkende medisiner som 
senker vannproduksjonen i øyet 
ved at virkningsstoffet fraktes med 
blodstrømmen til det ønskede 
sted i øyet (strålelegemet; side 7). 
Ulempen med denne typen medi
siner, er at systemiske bivirkninger 
i kroppen forøvrig forekommer 
hos nesten alle pasienter. Derfor 
reserveres bruken av disse medi
sinene stort sett til pasienter som 
venter på operasjon, der annen 
behandling ikke har ført frem eller 
ikke lar seg gjennomføre.
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Laserstrålen påvirker cellene i drenasjeapparatet på flere måter; biokjemisk og mekanisk. 
Hovedeffekten oppnås ved at cellene som behandles skrumper. Dette skaper større rom for 
drenasje mellom behandlingspunktene. Lasereffekten doseres etter hvor brunpigmenterte 
cellene er. Celler uten brunt pigment er ikke mottagelig for lasereffekten. (Foto: Flammer & Co.)

gjengelig eller skadet kammervin
kel, betennelsesforandringer eller 
uklar hornhinne.

HVORDAN FOREgåR 
bEHANDlINgEN?

Det gis dråpebedøvelse og eventuelt 
en trykksenkende dråpe i øyet. 
Deretter plasserer pasienten haken 
og pannen i spaltelampen som ved 
en vanlig undersøkelse. Øyelegen 
setter en linse på det bedøvede 
øyet. Så gjennomføres selve den 
smertefrie behandlingen i løpet av 
3–5 minutter.

I dag benyttes to typer laser til 
denne behandlingen. 
Argonlaseren finnes på alle øyeav
delinger i landet og er derfor den 
hyppigst benyttede.
En nyere, selektiv lasertype ”Selecta” 
finnes ved enkelte øyeavdelinger 
og hos noen få som driver privat 
øyelegepraksis.  

På noe ulik måte endrer laserstrålen 
strukturen i trabekelverket, slik at 
dreneringen bedres. Resultatene 
synes å være jevnbyrdige mellom 
de to lasertypene.
Pasienten kan reise hjem etter 
behandling og det skal ikke være 
plager forbundet med inngrepet. 
Medisiner som tas mot glaukom 
skal ikke avsluttes etter behand
lingen, og som oftest dryppes det 
med kortisondråper 3 dager etterpå. 
Tidspunkt for kontroll bestemmes 
individuelt.

HVOR gOD ER 
bEHANDlINgEN Og 
HVOR lENgE VARER 

EFFEkTEN?
En norsk undersøkelse som er 
gjort på pasienter som fikk argon
laser som primærbehandling, viste 
tilstrekkelig trykksenkende effekt 
i inntil 8 år. Generelt kan vi si 
at 80% av glaukompasientene får 
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kIRURgISk bEHANDlINg

HVA MENES 
MED kIRURgISk 
bEHANDlINg?

I Norge mener vi operasjoner ved 
hjelp av ”skarpe”, kirurgiske instru
menter. I andre land vil også laser

behandling komme inn under dette 
begrepet, fordi man med laser også 
påfører øyet vevsforandringer. 
Valg av kirurgisk teknikk og 
behandlings og oppfølgingsrutiner 
vil variere mellom behandlingssteder.

Kirurgi skal velges eller vurderes 
som behandlingsmetode i følgende 
tilfeller:
• Når medisiner og/eller laser

behandling ikke har vært  
tilstrekkelig for å oppnå mål
trykket (se side 29).

• Ved økende skade av synsnerven 
og synsfeltet på tross av at  

så god senk ning av øyetrykket 
at ytterligere medisinering eller 
kirurgi kan utsettes.

Effekten og varigheten av laserbe
handlingen bestemmes hovedsak
lig av glaukomtype og utførelse. 
Dråpebehandling som suppleres 
med bruk av laser har også god 
effekt, og det forekommer at 
medisineringen kan reduseres. 
Behandling med argonlaser kan 
gjøres to ganger i hvert øye, med 
tre måneders mellomrom. Såkalt 
”selektiv” laser har egenskaper som 
gjør at behandlingen kan gjentas 
flere ganger, fordi overlappende 
behandling kan gi ytterligere effekt 
og ikke skade trabekelverket. 

kAN lASERbEHANDlINg 
SkADE ØyET?

Laserbehandling fører sjelden 
til komplikasjoner eller besvær. 
Enkelte ganger kan det oppstå en 
trykkøkning i øyet noen timer 
etter behandlingen, men bare 
sjeldent i en grad som medfører 
forverring av den glaukomska
den som allerede eksisterer. 
Trykkøkning kan for en stor del 
unngås ved riktig innstilling av 
laseren og riktig mengde og 
intensitet av behandlingen. 
I forbindelse med selve behand
lingen av enkelte pasienter, vil 
noen øyeleger velge å gi ekstra 
trykksenkende medisin like før inn
grepet starter og noen timer etter.

pasienten får alt vedkommende 
tåler av medisiner.

• Når måltrykket ikke kan forventes 
å nås med medisiner eller laser.

• Ved uakseptable bivirkninger av 
medikamenter.

• Når ikke pasienten klarer å 
dryppe seg.

• Ved glaukom hos barn.
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Den vanligste metoden er i dag trabecul-
ektomi der det anlegges en gjennomgående 
kanal fra kammervinkelen gjennom horn-
hinne og senehinne. Vannet samles under 
bindehinnen og blir derfra transportert bort 
i blodåresystemet (venene).

HVORDAN FUNgERER 
bEHANDlINgEN?

Den vanligste metoden er i dag 
”trabeculektomi” der det anlegges 
en gjennomgående kanal fra kam
mervinkelen gjennom hornhinne 
og senehinne (se fig. til høyre). 
Vannet samles under bindehinnen 
og blir derfra transportert bort i 
blodåresystemet (venene). Med en 
nyere metode – dyp sclerectomi 
– lages også en kanal, men den er 
ikke helt gjennomgående, og det 
som etterlates er så tynt at vannet 
slipper gjennom. Effekten av dette 
gir mindre komplikasjoner på 
kort sikt, sammenliknet med tra
beculektomi. Den trykksenkende 
effekten og bieffekter over en 5
års periode er den samme for de 
to metodene. 

HVORDAN FOREgåR 
bEHANDlINgEN?

Behandlingen foregår utelukkende 
på sykehus. Ved mange øyeavde
linger er behandlingen poliklinisk 
– enkelte pasienter velges likevel 
innlagt. Dette kan ha medisinske 
og praktiske årsaker. Operasjonen 
foregår i lokalbedøvelse og gir lite 
ubehag for pasienten. Operasjonen 
tar ca. 1 time. Pasienten ligger på 
ryggen med god støtte, og kirurgen 
arbeider ved hjelp av et operasjons
mikroskop. Etter operasjonen skal 
pasienten hvile til kontroll hos 
kirurgen neste dag. Bruk av glaukom
medisinene avsluttes, og behand
ling med øyedråper bestående av 
kortison og antibiotika startes.

HVOR lENgE HAR 
bEHANDlINgEN EFFEkT?

Trykksenkende effekt:
Dette avhenger av hvor raskt 
kroppen reagerer med arrdannelse 
for å ”reparere” den ”skaden” 
operasjonen har skapt. Til forskjell 
fra annen kirurgi, er det her øns
kelig å hindre at såret gror igjen. 
I dag benyttes i mange tilfeller 
lokalbehandling med ørsmå meng
der cellegift for å svekke cellene 
som forårsaker arrdannelse. Øyets 
evne til legning er avtakende med 
økende alder, betennelsestilstand 
i øyet, varighet av tidligere dråpe
behandling og pasientens evne 
til å følge avtalt behandling etter 
operasjonen.
For mange pasienter vil operasjonen 
ha tilstrekkelig effekt resten av livet 
– medisiner blir ikke lenger nød
vendig. I andre tilfeler har opera
sjonen bare begrenset eller kortvarig 
effekt. Øyelegen må da vurdere 
om medisinering skal påbegynnes 



igjen, om en ny operasjon vil være 
tjenelig, eller om annen trykksen
kende behandling er nødvendig. 
80% av pasientene klarer seg med 
én operasjon.

Skadeforhindrende effekt:
Som regel vil operasjonen hindre 
ytterligere synsskade, dersom mål
trykket nås over tid, men dessverre 
finnes det ingen garanti for dette. 
Dette gjelder spesielt den kategorien 
av pasienter som har utviklet 
glaukom uten påviselig høyt øye
trykk og der man regner med at 
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andre skademekanismer er viktigere 
enn øyetrykket. 
Et fåtall pasienter opplever bedring 
av synsfunksjonen etter operasjonen, 
men det er viktig å understreke at 
synsfeltskaden forårsaket av glaukom 
ikke kan gjenvinnes.

HVA kAN FORVENTES? 
kAN MAN SlUTTE MED 

MEDISINER? 
Etter operasjonen avsluttes bruk av 
glaukommedisinene. Den trykk
senkende effekten er avhengig av 
graden av arrdannelse etter inn

Cathrine: ”Usikkerheten jeg opplevde har nok også mye med manglende informasjon å 
gjøre. Når man er usikker og føler angst er det viktig å bli tatt på alvor. Min opplevelse med 
helsevesenet har vært god på den medisinske siden, men informasjonen kunne vært bedre.”
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grepet, og vil i sin tur avgjøre om 
måltrykket kan opprettholdes uten 
medisiner. Målet for operasjonen er 
primært å hindre ytterligere syns
skade, sekundært å oppnå fravær av 
medisiner. En vellykket operasjon 
er derfor den som har bidratt til å 
bevare synsfunksjonen. 40% vil kunne 
klare seg uten medi siner. Som 
oftest vil man kunne klare seg med 
færre medisiner enn før (80%) og 
som regel kan man slutte med dem 
som gir mest bivirkninger. 
Det forekommer at kirurgi er 
nødvendig på bakgrunn av intole
ranse overfor medisiner. 

OM kOMplIkASJONER 
Og INFORMASJON

All kirurgi medfører en viss risiko 
for komplikasjoner. I alle tilfeller 
skal øyelegen bedømme risikoen 
for synstap – på den ene side for
årsaket av sykdommen, på den 
annen side forårsaket av selve 
operasjonen. Øyelegen og pasi
enten skal på forhånd gjennomgå 
de risiko forhold som gjelder det 
enkelte tilfelle. Pasienten skal være 
informert om sin sykdomstatus og 
øyets status generelt. Forekomst 
av annen eksisterende øyesykdom 
– for eksempel netthinnesykdom, 
kronisk betennelse eller katarakt 
(grå stær) – endrer risikoforhol
dene ved operasjon for glaukom. 
Derfor må forventningene til 
operasjonsresultatet justeres i hvert 
enkelt tilfelle. Før operasjonen skal 
pasienten være informert om dette 

og vanlige komplikasjonsforhold 
ved den aktuelle operasjonstype.
Etter operasjonen vil de fleste 
pasienter oppleve redusert syn i en 
periode på 1–8 uker, avhengig av 
øyets status. Dette kommer hoved
saklig av lavt øyetrykk og beten
nelse som kan oppstå i forbindelse 
med inngrepet. 
Pasienter som fra før har noe 
katarakt, vil i større grad risikere 
at linsen blir ytterligere fortettet 
noen uker etter glaukomoperasjo
nen. Disse postoperative komplika
sjonene er mindre vanlig etter dyp 
sclerectomi.
En vanlig komplikasjon er at 
effekten av inngrepet avtar eller 
opphører etter ca. 2 uker. Dette 
beror på arrdannelse (se ovenfor). 

bEHANDlINg Og 
OppFØlgINg ETTER 

OpERASJON
Etter inngrepet begynner en inten
siv behandling med øyedråper 
og oppfølging ved avdelingen. 
Betennelsesdempende øyedråper 
skal dryppes 5–8 ganger daglig den 
første måneden, siden avtrappende 
over 3–4 måneder. 
I starten kontrolleres pasienten etter 
1, 3, 7, og 14 dager ved øyeavde
lingen og deretter etter behov av 
øyekirurgen eller annen øyelege 
– alt etter hva som er medisinsk 
forsvarlig og praktisk gjennom
førbart.  
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Kristi: ”Å gå på besøk til slekt og 
venner betyr utrolig mye. Så lenge beina 
bærer meg skal jeg være så fysisk aktiv 
som jeg kan. For meg er ikke synet 
noen hindring.”



Glaukom medfører livslang 
behand ling og oppfølging. 

Dette stiller høye krav til den som 
behandles og til den som behand
ler. Målet med behandlingen er å 
bevare synsfunksjonen med minst 
mulige forringelse av livskvalitet 
og til en rimelig kostnad. Denne 
formuleringen er benyttet i EGS 
(European Glaucoma Society) 
behandlingsveiledning for øyeleger. 

glAUkOM Og 
lIVSkVAlITET

Dersom synsfeltsdefektene ved 
glaukomskade ikke er merkbare 
for pasienten selv, vil helserelatert 
livskvalitet ved glaukom typisk 
være forbundet med frykten for 
synstap eller blindhet, fremfor 
sykdommen i seg selv. I tillegg vil 
medisinering og hyppige kontrol
ler kunne være til stor belastning. 
Øyelegen har derfor et stort ansvar 
når det gjelder å ta pasientens 

totale situasjon i betraktning når 
behandling planlegges og gjennom
føres. 

INgEN bEHANDlINg 
kAN VæRE RIkTIg 

bEHANDlINg
Når glaukom oppdages hos pasien
ter i livets siste fase, bør spørsmålet 
om behandling, behandlingsinten
sitet og observasjon (ubehandlet 
oppfølging) diskuteres med den 
enkelte. Ikke sjelden vil pasienter 
i denne kategorien, med begyn
nende eller lett glaukomskade, 
være best tjent med ikke å bli 
behandlet for sykdommen. Her 
møtes medisinske, psykologiske og 
praktiske forhold – som øyelegen 
bør diskutere fra tid til annen med 
pasienten. Pasientens opplevelse av 
egen livskvalitet – og eventuell følt  
forringelse av livskvalitet på grunn 
av daglig medisinering  bør være 
av avgjørende betydning.
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 HVORDAN lEVE MED glAUkOM

HVA ER lIVSkVAlITET?
Livskvalitet er et høyst relativt begrep 
og er både kulturbetinget og individ
avhengig. En forutsetning for livs
kvalitet er imidlertid at individets 
rettigheter er ivaretatt av staten og at 
internasjonale konvensjoner om 
menneskerettigheter er ratifisert. 
Dessverre vet vi at et stort antall 
mennesker rundt om på kloden ikke 
har livskvalitet etter våre begreper. 
Retten til så grunnleggende ting 
som rent vann, bolig, fravær av etnisk, 
politisk og religiøs forfølgelse osv., 

er på langt nær sikret i noen del av 
verden.
I vårt land forbindes livskvalitet først 
og fremst med god helse og øko
nomisk trygghet. Til tross for dette 
er det en lang rekke med faktorer 
som kan forringe livskvaliteten i 
overflodssamfunnet. 
Ettersom mulighetene for terapi stadig 
øker for hver diagnose der behand
ling er mulig, blir det stadig viktigere 
å undersøke hvilken behandlingsform 
som har best effekt kombinert med 
minste tap av helserelatert livskvalitet. 
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Toralf: ”Å spille bedriftsfotball er både 
sosialt og spennende. Med mange unge 
på laget må jeg virkelig skjerpe meg. 
Overblikket har jeg alltid hatt, nå er 
det kondisen og teknikken det står på. 
Men jeg gir meg ikke så lett!”



Som glaukompasient tar du 
øyedråper for å holde trykket i 

øyet passelig lavt. Målet er å stoppe 
svekkelsen av synet. 
Du vil ikke selv merke effekten av 
øyedråpene. Derfor er det svært 
viktig at du ser nødvendigheten av 
å behandle øynene dine regelmes
sig med den medisinen du har fått 
resept på.

HVORDAN SkAl DU TA 
ØyEDRåpENE?

Ligge? Sitte? Se i speilet? 
Finn rett og slett ut hvilken metode 
som er best for deg. 

• Vask hendene.

• Legg hodet bakover.

• Trekk ned det nederste øyelok
ket, så det danner en lomme.

• Hold den åpne flasken som en 
penn 1–2cm over øyet. Om du 
ønsker kan du hvile flasken på 
neseryggen eller hånden på  
pannen.

• Se bakover. Det er en fordel å ha 
begge øyne godt åpne.

• Trykk en dråpe ut så den kom
mer innenfor ”lommen”. 

• Hold øyet lett igjen 1–2 minutter 
for å oppnå best mulig effekt. 

• Legg et lett trykk med peke
fingeren inn mot neseroten for å 
hindre øyedråpene å komme inn 
i tårekanalen.

• Om nødvendig tørk lett på huden 
med f.eks et rent lommetørkle.

• Sett korken på flasken.

Hvis du bruker flere typer øye
dråper, vent 5 minutter mellom 
hver drypping.

ANDRE pRAkTISkE RåD
Oppbevaring: Les pakningsved
legget for å finne ut om flasken 
bør oppbevares i kjøleskap. 

Tidspunkt: Det er best om du 
drypper øynene til omtrent samme 
tidspunkt hver dag. Hvis du tar 
øyedråper flere ganger daglig, for
del dryppingen jevnt over dagen. 
Glemmer du en drypping, gjør det 
da når du kommer på det og fort
sett deretter slik du pleier.

Holdbarhet: Innholdet i flaskene 
er holdbart ca 4 uker etter åpning. 
Merk derfor flasken med den dato 
du åpner den! Ikke kast flasken før 
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 RåD OM DRyppINg Og 
 bRUk AV ØyEDRåpER
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du har fått nye dråper, selv om det 
går over 4 uker, det er viktig at du 
tar de dråpene du skal ha.

Allergiske reaksjoner: Får du 
røde, hovne øyne, reagerer du 
kanskje på dråpene, og da mest 
sannsynlig på konserveringsmidlet. 
Si fra til legen din!

kontaktlinser: Konserverings
midlene i dråpene kan absorberes 
av linsene og effekten av dråpene 
kan påvirkes. Linsene kan også bli 
misfargete. Det anbefales å vente 
15 minutter etter drypping før du 
setter på linsene.

Dråpestøtte: (til plastflaskene) 
Spør på apoteket hvis du trenger 
det. På noen flasker følger det med.

Tårevåte øyne: De kan med for
del tørkes litt før man drypper, for 
å unngå at hele dråpen renner ut. 

Hjertet og pusten: Noen dråper 
kan påvirke hjertets funksjon og 
åndedrette. På pakningsvedlegget 
til disse vil det gjerne stå at det er 
en fordel å holde en finger på tåre
punktet etter at du har tatt dråpen, 
slik at virkestoffet ikke opptaes i 
blodet.

Så sant dråpen er kommet innpå 
øyet gjør det ikke noe om du føler 
at den renner ut igjen, det er nok 
med en del av dråpen.

pass på:  
Drypper du det riktige øyet? 
Bare det ene eller begge to?
Forskjellige dråper i venstre og 
høyre øye?
Hvor mange ganger daglig?
Holdbarhetsdatoen på flasken, 
særlig etter åpning.

Hvis det er problemer med 
å dryppe et barn.
La barnet ligge med lukkete øyne.
Drypp en dråpe i øyekroken.
La barnet åpne øynene og blunke 
inn dråpen.



Norsk Glaukomforening ble 
stiftet 18. mars 1998, og er 

en landsdekkende forening. 
                                  
Foreningens hovedmål er å bidra 
til å gi pasienter og deres pårørende 
økt trygghet og livskvalitet. 
                                             
                        
Nøkkelen til dette er informasjon 
og motivasjon. Dette er et konti
nuerlig fokusområde for foreningen. 
Under ser du de viktigste tiltak vi 
hittil har initiert og gjennomført.

Foreningen inngår i nyttige nasjo
nale og internasjonale nettverk 
– det være seg pasientorganisa
sjoner, øyelegenes organisasjoner 
og øyemiddelindustrien. 

Vi har knyttet til oss øyefaglig 
ekspertise.

Vi ønsker å være et tilbud for en 
bred pasientgruppe med ulik grad 
og type glaukom samt for alle 
aldersgrupper.
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 NORSk glAUkOMFORENINg –
 FOR pASIENTER Og påRØRENDE
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M
:

Overlege

Tor Odberg:

Gode
resultater

med laser-

behandling

(Side 6)

   Å leve med

Cathrine Massey (38) har levd med glaukom i 17 år:

”Jeg forsøker meg 

på stadig nye ting 

og har et godt liv!”

Les hele historien på side 3.

Cathrine Massey er bitt 

av golfbasillen. Sammen 

med sønnen Sebastian 

trener hun gjerne litt 

nedenfor rekkehuset på 

Grefsen i Oslo.

Øyesykepleier

Marit Berentsen:

Hører jeg på 

hva pasienten 

sier?
(Side 12)

L
E

S

O
G

SÅ
OM:

Øyelege
Arve Kristiansen:De aller flesteblir vellykket behandlet med øyedråper.(Side 6)

MEDLEMSBLAD FOR NORSK GLAUKOMFORENING (WWW.GLAUCOM.ORG) NR. 2 – 2004

   Å leve med

Finn Otto Kvillum (74) har levd med glaukom siden 1990:

”Jeg er ikke lengerredd for å miste synet!”Les hele historien på side 3.

– Jeg er heldig som har sterke øyne. 

Glaukomet har ikke utviklet seg, selv 

om jeg fremdeles har noe høyt trykk. 

Barnebarnet mitt, Markus, har nok ingen 

idè om at det feiler øynene til morfaren 

hans noe.

ØyesykepleierMarit Z. Berentsen:”Er vi sykepleieregode nok til å informere?”(Side 12)

Medlemsblad

Informasjon til pasienter, 
pårørende og andre interesserte.

GLAUKOM
(Grønn stær)

Tidlig oppdagelse bremser sykdomsutviklingen

Informasjonshefte Informasjons-/vervebrosjyre Hjemmeside på internett
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VANlIgE SpØRSMål OM glAUkOM
– Og ØyElEgENS SVAR

1. Hva er forskjellen mellom 
grå og grønn stær?
Uttrykkene er misvisende og har 
ofte skapt misforståelser:
Katarakt (grå stær) er en sykdom 
som rammer linsen og gjør den 
mindre transparent. Tilstanden kan 
opereres og synstapet forårsaket av 
katarakt gjenvinnes. 
Glaukom (grønn stær) er en samle
betegnelse på sykdommer som gir 
skade av sansecellene i netthinnen 
og nervetrådene til synsnerven og 
medfører uopprettelige defekter i 
synsfeltet. 

2. Er ikke glaukom den syk-
dommen man kan bli blind av?
Vi sier at glaukom er en potensielt 
blindende sykdom. I Norge er det 
uvanlig at pasienter blir blinde, 
endog svaksynte. Oppdages glaukom 
tidlig – spesielt hos yngre – gis rett 
behandling og pasienten følger øye
legens råd, er det svært sannsynlig 
at brukbart syn kan beholdes livet 
ut. Prognosen for glaukompasienter 
har bedret seg svært mye de siste 
20 år. 

3. Jeg er 75 år gammel, mine 
3 barn er 28, 30 og 36 år og 
ingen har problemer med 
øynene. bør de gå til øyelegen?
Barn av foreldre med glaukom, 
bør la seg undersøke av øyelege i 
30 årsalderen. Da bør synsnerve
papillen fotograferes for senere sam
menlikning. Sjansen for hvert av 
barna til å utvikle glaukom er ca. 10%.

4. Må jeg gå til øyelegen 
regelmessig?
Alle som har fått diagnosen glaukom 
bør følge rådene fra sin øyelege. 
Hyppighet av kontroller og inten
sitet av behandling, vil være ulik 
fra pasient til pasient. Øyelegen 
kontrollerer at behandlingen du får 
er tilstrekkelig, og om sykdommen 
er stabil eller utvikler seg.

5. Hvis glaukom er symptom-
fri – hvordan kan sykdommen 
da oppdages?
Glaukomskade er symptomfri  
lenge før oppdagelse skjer – i 
mange tilfeller kan sykdommen 
ha pågått i 10–15 år.  Som regel 
oppdages sykdommen ved en til
feldighet hos øyelege eller optiker. 
Vanligvis vekkes mistanken ved at 
øyetrykket er for høyt, eller ved at 
defekter i synsfeltet finnes ved 
testing. 

6. kan jeg leve som jeg alltid 
har gjort, kjøre bil, drive sport, 
svømme? Hva med mat og 
drikke? Tobakk?
Med ganske få unntak kan glaukom
pasienter leve som før etter at 
diagnosen er stilt. Å leve sunt 
med fysisk aktivitet og et sunt 
kosthold er ikke vist å forhindre 
videre glaukomskade – men det 
vil beskytte mot hjertekarsykdom. 
Foreløpig kjenner vi ikke alle 
mekanismene bak glaukomskade. 
Derfor er det riktig å oppfordre til 
en sunn livsførsel inkludert fravær 
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av røyk, også for glaukompasienten. 
Kravene til bilkjøring er spesifikke 
og må drøftes særskilt med øye
legen.  

7. Må øyedråper dryppes 
nøyaktig etter skjema og er det 
farlig å glemme å dryppe seg?
Øyelegens forordning bør følges så 
nøyaktig man klarer, tilpasset hver
dagslige gjøremål i arbeid og fritid. 
Livslang medisinering krever ruti
ne slik at belastningen blir minst 
mulig, men variasjoner etter behov 
må aksepteres. Grad av påpasselig
het skal drøftes i henhold til den 
enkeltes situasjon. Heldigvis viser 
det seg at legemiddelindustrien lager 
øyedråper med lang virkningstid, 
og det vil etter hvert komme flere 
måter å ta disse medisinene på.

8. kan glaukom påvirkes av 
sterkt sollys, bruk av pC, 
TV-titting eller lesing?
Det finnes ingen sikre holdepunk
ter for at dette øker faren for 
glaukom eller forverrer en 
glaukomtilstand.

9. kan glaukom behandles etter 
annet enn ”skolemedisinske” 
prinsipper?
Flere retninger innen alternativ 
medisin hevder å ha behandlings
metoder for glaukom. Mest kjent 
er akupunktur. Foreløpig har disse 
metodene ikke vist å ha effekt 

og vitenskapelig dokumentasjon 
mangler. Metodene praktiseres 
ikke ved norske øyeavdelinger 
eller i spesialistpraksis. Norsk 
Glaukomforening stiller seg åpen 
til disse spørsmålene, men vil sterkt 
understreke dette: Slutt aldri med 
medisiner forskrevet av din øyelege 
selv om du lar deg behandle med 
akupunktur eller annen alternativ 
metode. Gi din øyelege informa-
sjon om hvilken behandling du vil 
prøve. Krev alltid dokumentasjon 
på behandlingsmetode og sørg 
alltid for at du får innsyn i journal
opplysninger og at alt som gjøres 
og sies blir journalført.

10. Hva gjør jeg om min livs-
situsjon blir forandret; jeg blir 
syk og får andre medisiner, 
jeg blir gravid, jeg flytter til et 
annet land…
Øyelegen din må informeres så 
tidlig som mulig i alle slike situa
sjoner. Det er viktig at andre leger 
blir informert om den behandlin
gen du får mot glaukom, fordi 
øyedråper er legemidler som kan 
påvirke ulike funksjoner ellers i 
kroppen. Ved kjent graviditet, skal 
bruk av enkelte øyedråper avslut
tes snarest og annen behandling 
vurderes. Din øyelege eller Norsk 
Glaukomforening vil hjelpe deg å 
finne en øyelege dersom du flytter 
til utlandet for kortere eller lengre 
tid.
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