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HVA ER GLAUKOM?
GLAUKOM (eller grønn stær) er en 
øyesykdom som kan føre til skader 
på synsnerven og nedsatt syn – i helt 
spesielle tilfeller til blindhet. Årsaken 
til sykdommen er ofte en stigning av 
trykket inne i øyeeplet, men dette 
er ikke alltid tilfelle. Mange med 

glaukom har normalt trykk, og det 
forekommer også høyt trykk uten 
at dette fører til glaukom. Dette 
gjør det vanskelig å diagnostisere 
sykdommen. Glaukom kan være 
arvelig og det er i alle tilfeller viktig 
å komme tidlig til behandling for å 
stanse utviklingen av sykdommen.

Ønsker du å bli medlem av 
Norsk Glaukomforening, kontakt 
foreningens leder Per Kaland på 
e-post: pergru@online.no, 
telefon 97 00 86 13
Internett: www.glaucom.org

Medlemskapet koster kr. 200,- pr. år.

Små glimt fra ”Øyeklinikken på Hamar”, 
en jubileumsberetning 1927–2002
Skrevet av Dag Riise
To historier fra 30-tallet:

man den gang fett fra baken til 
slimhinnen i øyehulen. Mannens 
bemerkning da han kom hjem til 
øya etter inngrepet var: 
”Nå har-em jaggu meg fått øye-
lege på Hamar. Fyst tok-en 
splinten, så tok-en aue og jaggu 
gauv-en itte laus på ræva mi og”.

EN ELDRE, SINDIG HEDEMAR
KING var operert for grå stær 
og hadde ikke sett annet enn 
lys og mørke i et par år. Da man 
dagen etter lettet på bandasjen 
mens en flokk nonner i svarte 
og hvite kutter sto rundt sen
gen utbrøt han: ”Å nei, sjå på 
jinten gett.”

Kort

sa
gt!

EN BONDE FRA HELGØYA 
hadde fått en koppersplint inn 
i det ene øyet ved en spreng
ningsulykke. Det gikk beten
nelse i øyet, og det kunne 
ikke bevares selv om splinten 
var fjernet. Som støtte for 
øyeprotesen transplanterte 

St. Torfinn på Hamar fungerte som en blanding av kirke, kloster og øyeklinikk. Grunnstenen ble lagt ned i 1930 og det var en 
gruppe katolske nonner som tok initiativ til å bygge en øyeklinikk der de selv sto til rådighet døgnet rundt med sykepleie, rengjøring 
og matservering. Per Riise var med fra starten og drev øyeklinikken fram til 1971. I mange år den eneste øyelegen mellom 
Trondheim og Oslo. I 1971 besluttet Fylkestinget å kjøpe St. Torfinn – som øyeavdeling for fylket. Etter en lang prosess, ble 
øyeavdelingen på Hamar nedlagt i 2004 og overført til Elverum. 



Optiker 
Gro Horgen Vikesdal:
”Ønsker å 
oppdage flere 
glaukomtilfeller!”
(Side 9)
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Ella Nornes, Tønsberg:

”Flaks at jeg tok
en rutinesjekk
hos optiker!”
Les hele historien på side 3.

Per Fugelli: 
Kan helse bli 
sykdom og 
omvendt?”  (Side 12)

Ella Nornes lever et helt normalt liv etter at hun fikk laseroperert begge øynene for glaukom. Sykdommen 
ble ved en tilfeldighet oppdaget tidlig – hun oppsøkte optiker for å undersøke om hun trengte nye briller.
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ÅPENT MØTE
Pasientforeningen  arrangerte det første åpne 
folkeopplysningsmøtet nå i våres. Det er alltid 
spennende når en tester ut nye tiltak. Fikk vi 
nok oppmerksomhet i media, ble den rette 
målgruppen engasjert og fikk vi folk ut av 
godstolen? Vi tror det – se egen artikkel.

LIVSKVALITET
Vi er som pasientforening svært opptatt av 
livskvalitet – eller mer presist at det menneske 
som får diagnosen glaukom opprettholder sin 
livskvalitet. I dette nummer av medlemsbladet 
skriver professor i sosialmedisin Per Fugelli 
blant annet ”med gladhelse mener jeg at helse 
er glede, overskudd, fred og ro. Helse er til 
dels å glemme helsen, ikke strebe etter den, 
ikke frykte risiko og sykdom.” Dette er etter 
min mening svært kloke ord.

STATSSTØTTE
År 2006 blir et merkeår i pasientforeningens 
korte liv. Etter søknad er vi vurdert som ver-
dige til å motta statstilskudd fra og med 2006. 
Ved nemndas enstemmige godkjenning vil vi 

Ringer i vannet....
Flere tusen mennesker i Norge går omkring i uvitenhet om at 
de har glaukom – en snikende sykdom i øyet. Tidlig oppdagelse 
kan bremse sykdomsutviklingen. Derfor har Norsk Glaukom-
forening satt seg i førersetet for å gi informasjon til befolkningen 
for å få redusert dette ”mørketallet”.

LE
DER

Leder av 
Norsk Glaukomforening

Per Kaland

Utgitt av Norsk Glaukomforening,
Vestbyveien 23 h, 0976 Oslo
Ansvarlig redaktør: Per Kaland 
(pergru@online.no, telefon: 97 00 86 13)
Redaktør: Jan Schwencke (jan@schwencke.net)
Internett: www.glaucom.org
Webmaster: Bjørn Hecter
Sats: M-Sats as
Opplag: 3.000
Trykk: Haslum Grafisk
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nå motta statstilskudd ut fra medlemstall de 
kommende år. Dette gir inspirasjon i arbeidet! 

SPREDNING AV INFORMASJON
Hvem husker ikke fra sine barnedager gleden 
ved å kaste stein i vannet. Høre ”pluppet” og 
se ringene som bredte seg utover vannflaten. 
Fascinerende! Jeg ser på vårt arbeid på samme 
fascinerende måte. Vi kaster et informasjons-
tiltak i ”vannet” og ser eller hører at informa-
sjonsringene sprer seg utover landet. mange 
små ringer blir til en stor inforing!
Det gleder meg spesielt at mange mennesker 
av ulik profesjon innen øyehelsefaget er opp-
tatt av å spre informasjon og kunnskap samt 
arbeider aktivt for å avdekke personer med 
glaukom.
Du som medlem er her en viktig ”stein” – 
fortell din familie, dine venner (og alle andre) 
hvor viktig det er å få sjekket ”synsnerven” 
tidlig nok! god sommer!

Per Kaland, leder

HAR DU FORSLAG TIL STOFF?
Ta gjerne kontakt med bladets 

redaktør Jan Schwencke:

Post: Schwencke Markedsføring og Design, 

Krokfaret 1, 1356 Bekkestua.

E-post: jan@schwencke.net

Telefon: 90 03 39 26
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Ella Nornes:

”Jeg har nesten glemt at  
jeg har grønn stær!”

HULL PÅ NETTHINNEN
I 1998 begynte Ella å oppfatte 
noen merkelige synsinntrykk. 

”Det var som noen lysglimt og 
underlige salamanderformer 
beveget seg foran øynene mine. 

Det var ikke ubehagelig, bare litt 
merkelig.” På sykehuset i Tønsberg 
fikk hun konstatert hull på nett-
hinnen. laseroperasjon ble red-
ningen og hun opplevde raskt at 
hverdagen igjen kom inn i sitt 
vante mønster. Ved kontroll fikk 
hun klar beskjed: ”Du ser som en 
ørn!”

RUTINESJEKK 
HOS OPTIKER
Fire år etter, i 2002, syntes Ella at 
hun burde sjekke om hun burde 

Ella Nornes er en ivrig hobbymaler. Hun vet at hun er heldig – hennes glaukom ble oppdaget tidlig og hennes syn er ikke påvirket av sykdommen.

Ella Nornes sitter på hobbyrommet sitt, i det lyse og trivelige huset 
med utsikt over sjøen. Hun er fra Sogndal, men familien har bodd i 
Tønsberg siden 1970. Etter at barna flyttet ut har hun fått større 
plass til yndlingshobbyen sin; malingen. Motivet hun er i gang med 
er hentet fra sørlandet, men ikke noe spesielt sted. Hun har satt 
sammen elementer som for henne utgjør det vakreste ved miljøene 
langs den lange kystlinjen vår. Hun har aldri vært i tvil om at hun 
kunne fortsette med hobbyen sin, selv om hun for fire år siden ved 
en tilfeldighet fikk konstatert glaukom på begge øynene. Hennes 
”øyehistorie” starter imidlertid noen år før det.
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skaffe seg nye briller. Hun gikk til 
sin lokale optiker, som i tillegg til 
en ren synstest også sjekket øye-
trykket. Det viste seg å være 
svært høyt, 29–30 på begge 
øynene. optikeren sendte henne 
umiddelbart videre til øyelege.

”DU HAR GRØNN STÆR!”
Øyelegen kunne bekrefte at Ella 
hadde utviklet grønn stær på 
begge øynene. ”Jeg husker at jeg 
tok det hele med fatning. Jeg var 
ikke redd for å bli blind – jeg 

hadde jo tross alt ikke merket 
noen forskjell på synet mitt. Da 
jeg fikk vite at sykdommen kunne 
påvirke synsnerven og at såkalt 
synsbortfall kunne være en mulig 
konsekvens av dette, var jeg 
allikevel litt spent på hvordan 
legen ville vurdere mitt tilfelle. 
Jeg ble svært glad da jeg fikk vite 
at min skade så ut til å være svært 
liten,” sier Ella. På grunn av at 
hun ved en tilfeldighet fikk sjek-
ket øyetrykket, hadde sykdom-
men i liten grad fått utvikle seg.

UBEHAG MED DRÅPER
Ella fikk beskjed om å begynne 
med øyedråper for å få ned tryk-
ket. ”litt senere reiste jeg på et 
malekurs i Provence. Jeg merket 
da at jeg hadde vanskelig for å gå 
i motbakke og jeg fikk hjerte-
bank. Jeg kunne ikke skjønne 
hva som kunne være årsaken, 
men koblet det hele etter hvert 
til medisinbruken,” sier Ella. Da 
hun kom hjem igjen, kunne øye-
legen bekrefte at øyedråpene 
hennes, såkalte betablokkere, 
kunne ha slike bivirkninger som 
Ella hadde opplevd. Den letteste 
løsningen ville være å bytte til 
andre typer dråper.

LASERBEHANDLING
Ella ville det annerledes. ”Øye-
dråpene passet ikke meg og jeg 
ønsket en annen løsning enn å 
bytte dråper. Jeg ville behandles 
med laser,” sier Ella. ”Denne 
behandlingsformen hadde jeg 
hørt om og mente en slik løsning 
kunne passe bedre for meg. Jeg 
ble derfor raskt operert på begge 
øynene. og takk og pris for det!

HVERDAGEN 
HELT SOM FØR
Hverdagen min ble ikke så mye 
forandret da jeg begynte med 
øyedråper. men det var samtidig 
helt umulig å glemme at jeg 

Ellas optiker sjekket øyetrykket hennes. Det viste seg å være svært høyt, 29–30 på begge øynene. 
Optikeren sendte henne umiddelbart videre til øyelege.

”Øyedråpene passet ikke meg og jeg ønsket en annen løsning enn å bytte dråper. Jeg ville behandles med laser,” sier Ella. 
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hadde grønn stær. Øyedråpe-
ritualet sørget for det. Etter laser-
operasjonen har jeg ikke lenger 
følelsen av å være pasient med 
en diagnose, og kan helt glemme 
at jeg har sykdommen,” sier Ella 
med et smil. ”Synet mitt har etter 
operasjonen for fire år siden ikke 
forandret seg. Jeg går til kontroll 
to ganger i året – det er det eneste 
jeg behøver å huske! Jeg er faktisk 
litt usikker på om jeg nå bør si at 
jeg har grønn stær, eller om det 
faktisk er slik at jeg hadde syk-
dommen og er frisk inntil even-
tuelle forandringer inntreffer.”

GODT KOSTHOLD 
OG MOSJON
Ella og ektemannen, odd Harald, 
er glade i å gå tur, og de spiser 
sunt. med fire barn og fem barne-

barn er det mye å bruke tiden på. 
De er begge fra Sogn, men i 
Tønsberg vil de fortsette å bo. 
”Jeg har vært veldig heldig,” sier 
Ella. ”Jeg vet at grønn stær kan 
være en alvorlig sykdom dersom 

den oppdages sent. Nå skal jeg 
sende barna til en sjekk hos øye-
legen. grønn stær kan være 
arvelig, derfor tar jeg ingen 
sjanser med barna.” 

Detalj fra vuggen Ella har dekorert. Her har 
både barn og barnebarn sovet trygt.

”Nå skal jeg sende 
barna til en sjekk 
hos øyelegen. 
Grønn stær kan 
være arvelig, derfor 
tar jeg ingen sjanser 
med barna.”

”Synet mitt har etter operasjonen 
for fire år siden ikke forandret seg. 
Jeg går til kontroll to ganger i året 
– det er det eneste jeg behøver å 
huske!”
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TO TYPER GLAUKOM
Barn rammes av to hovedgrupper 
av glaukomsykdommer: de pri-
mære (utviklingsbetingede) og 
de sekundære. 
Den primære, medfødte typen 
forekommer for vår befolknings-
gruppe ca. 1 gang pr 10 000 lev-
ende fødte. I Norge har vi opptil 
2–3 nye tilfeller pr. år. 
andre typer glaukom (sekundære) 
ses i forbindelse med utviklings-
feil i øyets fremre del, nevus flam-
meus (fødselsmerke i ansiktet) og 
som følge av andre øyesykdommer 

og behandling for disse (grå stær, 
regnbuehinnebetennelse). Barn 
med leddgikt er spesielt utsatt for 
betennelse også i øyet – dette kan 
sammenlignes med å ha beten-
nelse i et ledd.

SYMPTOMER OG TEGN
Voksne med glaukom kan vanlig-
vis leve med sykdommen uten 
vesentlige symptomer. Barn deri-
mot, blir svært ofte lyssky og irri-
table. Tårene renner og barnet 
kniper øyet sammen. I 75% av til-
fellene av primær, medfødt glaukom 

rammer sykdommen begge øynene. 
Når sykdommen rammer kun det 
ene øyet, er dette da nesten alltid 
større enn det andre. 
De minste barna kan ha plager 
som gir mistrivsel og vekttap. 
Eldre barn kan ha høyt trykk i 
øyet uten å få nevneverdige plager. 

BEHANDLING 
Etter oppdagelse og diagnose skal 
barnet behandles så raskt som 
mulig. Trykksenkende dråper vil 
senke trykket, men vil sjelden være 
tilstrekkelig. Kirurgi vil derfor 
være primærbehandling ved 
glaukom hos barn. (Se s. 8).

HELSESTASJONEN 
OG PRIMÆRLEGEN
lysskyhet (fotofobi) og tåreren-
ning (epifora) kan være vanlige 
tegn ved infeksjon i bindehinnen 

Håkon (5) på kontroll på Ullevål sykehus. Moren, Anita Kolltveit Larsen, er glad for den måten hun blir tatt imot på av øyelege og helsepersonell. 
”En liten latter gjør så mye,” sier hun.

Glaukom hos barn
Av Jan Erik Jakobsen

Glaukom hos barn er en sjelden lidelse. Ofte er helsestasjonen, 
allmennlegen og barnelegen uvitende om tilstanden. Feil eller 
forsinket diagnose er derfor ikke uvanlig.
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(conjunctivitt) – men 
ved glaukom er det van-
ligvis ingen utvikling 
av puss og øyet kan 
være blekt. lysrefleksen 
fra pupillen er som 
regel diffus eller mørk. 
Dette skyldes at det 
høye trykket i øyet 
trenger inn i hornhin-
nen og gjør den uklar. 
Den som undersøker vil 
ofte umiddelbart opp-
dage at øynene til pasi-
enten ikke er like store 
– da er det viktig å ta hensyn til 
øyets beliggenhet i forhold til 
øyelokkene på begge sider – og 
undersøke fra flere vinkler. 
Vanligvis oppdages ensidig 
glaukom av mor eller far. 

UNDERSØKELSEN 
Øyelegen undersøker pasientene 
ved å benytte en spaltelampe. 
Dette er et spesialmikroskop som 
gir et stereoskopisk bilde av øyets 
ytre og indre strukturer. En vel-
lykket undersøkelse forutsetter 
imidlertid at pasienten kan sitte 
helt stille. Barn klarer dette som 
regel fra 3–4 års alderen. 
mindre barn må undersøkes i 
narkose under operasjonsmikro-
skop. Barnenarkosene er i dag 
skånsomme og sikre og gjennom-
føres av anestesilege med lang 
erfaring på dette feltet. Foresatte 
må gi sitt samtykke til narkose.

undersøkelsen består av mange 
trinn og det er svært viktig at 
undersøkelsesforholdene blir så 
like som mulig hver gang. Øye-
trykket måles under flere faser av 
undersøkelsen. Hornhinnens 
diameter måles med passer, horn-
hinnetykkelsen og øyets lengde 
med ultralyd. Ved den første under-
søkelsen er det viktig å notere 
strukturer i øyet som avviker fra 

det aldersnormale. Spesielt er vi 
opptatt av kammervinkelen og 
synsnervens utseende (jfr. Norsk 
glaukomforenings informasjons-
folder om glaukom). alle detaljer 
som noteres, sammenlignes med 
senere undersøkelser. 

MOR OG FAR
De foresatte orienteres om de funn 
som er gjort etter undersøkelsen. I 
de tilfeller der barnet bør opereres 
omgående og i samme narkose, 
må foresatte informeres og gi sitt 
samtykke til dette mens barnet 
sover på operasjonsstuen. Denne 
spesielle situasjonen oppleves av 
mange som svært vanskelig, fordi 
legen ikke kan uttale seg om til-
standen før etter undersøkelsen, 
og fordi det ikke gis mulighet til 

betenkningstid om det foreligger 
indikasjoner på at barnet bør 
opereres. utfallet av en slik ope-
rasjon kan heller ikke garanteres 
av kirurgen.

GLAUKOM, BRYTNINGS-
FEIL OG SYNSTRENING 
Hos barn er det ofte enklere å 
kunne stille glaukomdiagnosen 
enn hos voksne, fordi øyetrykket 
hos barn alltid er forhøyet. Det 
voksne, ferdig utviklede øyet har 
en forholdsvis stiv øyevegg. Bar-
nets øye er derimot elastisk og et 
øket øyetrykk medfører at øyet 
lett utvider seg. Ved beskjedne 
trykkøkninger kan evnen til utvi-
delse beskytte synsnerven. 

Ved medfødt glaukom har en 
utviklingsfeil i kammervinkelen 
medført betydelig trykkøkning 
allerede hos fosteret og har derfor 
i de fleste tilfeller også ført til 
skade på synsnerven. 

man tar derfor sikte på å foreta 
operasjon raskest mulig for å 
senke trykket, og deretter sette i 
gang med opptrening av det syke 
øyet. Det friske øyet dekkes da 
over i en viss tid av døgnet.

OPERASJONEN
glaukom hos barn forekommer 
ved en lang rekke ulike øye- og 

Undersøkelsen består av mange trinn og det er svært viktig at undersøkelsesforholdene blir så like som mulig 
hver gang. Øyetrykket måles under flere faser av undersøkelsen. Hornhinnens diameter måles med passer, 
hornhinnetykkelsen og øyets lengde med ultralyd. 

Anita Kolltveit Larsen, mor til Håkon: ”Legen 
som opererte, og som siden har fulgt oss 
opp, har et fantastisk vesen! Han tar seg god 
tid til å forklare, han er åpen og han er men
talt til stede. Dette gir meg den tryggheten 
og roen som jeg er så avhengig av.”
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De foresatte oriente
res om de funn som 
er gjort etter under
søkelsen. I de tilfeller 
der barnet bør opere
res omgående og i 
samme narkose, må 
foresatte informeres 
og gi sitt samtykke til 
dette mens barnet 
sover på operasjons
stuen.

generelle sykdomstilstander, mer 
enn 100 i tallet. glaukomsykdom-
mene vil derfor oppstå, presentere 
seg og utvikle seg på ulike vis. I 
hovedsak er det dette som bestem-
mer valg av kirurgisk metode. 

operasjonsprinsippet ved primært, 
medfødt glaukom går ut på å fjerne 
en vevsbarriere som har oppstått 
pga en utviklingsfeil i fosterlivet. 
Fjernes denne vellykket, etableres 
muligheten for at synsnerven ikke 
skades ytterligere. Store synsfelt-
utfall forhindres og relativt normalt 
skarpsyn kan utvikles. 

Etter operasjonen må barnet følges 
nøye opp og undersøkelser i nar-
kose blir nødvendig flere ganger 
det første året – senere 1–2 ganger 
pr år til barnet kan la seg under-
søke på vanlig måte. Synstrenin-
gen bestemmes og følges opp av 
barneøyelege i samarbeid med 
ortoptist og optiker. Kontroll hos 
øyelege skal fortsette livet ut. 

operasjonsmetoden kalles trabe-
kulotomi. Ved Øyeavdelingen, 
ullevål, har vi gjennomført en 
variant av denne metoden som 
også benyttes ved enkelte klinik-
ker i uSa. Siden 1997 er 30 øyne 
operert med denne metoden hos 
oss og resultatene er oppløftende.

Anita Kolltveit Larsen, mor til Håkon (5):

”Viktig at legen også er et medmenneske!”
Anita Kolltveit 
Larsen er mor 
til Håkon. Han 
er fem år og 
har to tvilling
brødre på 7.  
I dag er mor 
og sønn på 
Ullevål sykehus 

for kontroll og mulig ny operasjon. 
”Vi bor i Bergen og Håkon ble født 
på Haukeland rett før julaften i 
2000. Vi merket raskt at noe var 
galt, men først tredje juledag ble 
han sjekket og det ble konstatert 
glaukom. Håkon var blid inne, men 
hylskrek ute. Han tålte rett og slett 
ikke det sterke lyset. 
Håkon ble operert første gang i juni 
2001. Dessverre hadde vi en dårlig 
dialog med den første øyeavdelingen, 

jeg opplevde ikke å bli tatt på alvor. 
Vi hadde en fæl tid, derfor var det 
så godt å komme til Ullevål. Legen 
som opererte, og som siden har 
fulgt oss opp, har et fantastisk vesen! 
Han tar seg god tid til å forklare, han 
er åpen og han er mentalt til stede. 
Dette gir meg den tryggheten og 
roen som jeg er så avhengig av.”
Hun har akkurat vært med Håkon 
inn til kontroll. Nå sitter hun og 
venter på svar om han igjen må 
opereres. Trykket ble ganske nylig 
vurdert å være veldig høyt. ”Men jeg 
føler meg ganske rolig. Legen har 
igjen tatt godt i mot Håkon og meg 
med den åpenheten vi behøver, 
derfor er jeg svært trygg på at min 
sønn er i de beste hender,” avslutter 
Anita.



sier hun. ”muligheten for en slik 
screening, der også glaukomtil-
feller ville kunne avdekkes, 
hadde vært fantastisk også her 
hjemme. men jeg innser at dette 
– som mye annet – er et spørsmål 
om penger. Jeg får derfor konsen-
trere meg om de som oppsøker 
meg på eget initiativ. 
De var forresten veldig flinke til 
å synliggjøre glaukomsykdommen 
hos optikerne i australia. Blant 
annet husker jeg en plakat med 
bilde av den blinde artisten ray 
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AUSTRALIA 
FOREGANGSLAND?
gro har oppholdet seg ett år i 
australia, et land der utgifter til 

øyekontroller er dekket av det 
offentlige. ”alle innbyggerne har 
derfor mulighet til gratis å sjekke 
om det er noe galt med synet,” 

Optiker Gro Horgen Vikesdal ønsker å oppdage flere glaukomtilfeller:

De fleste går jevnlig til tannlege – 
men hvorfor sjekker vi ikke 
synet vårt regelmessig?

Med det avanserte utstyret vi optikere sitter med og som er relativt enkelt i bruk, kan vi oppdage uregelmessigheter hos pasienten som hadde vært 
umulig for få år siden. 

Gro Horgen Vikesdal er optiker i Oslo. Hun har arbeidet i privat 
praksis i seks år og prøver å ha med seg i tankene at de personene 
hun undersøker kan ha glaukom – uten å vite om det. ”Glaukom er 
en snikende og ofte symptomfri sykdom. Mørketallene er derfor 
store. Som optiker har jeg nødvendig utstyr til å oppdage tegn på 
sykdommen i en tidlig fase,” sier hun. ”Med omtrent 1 400 
kollegaer landet rundt, har vi totalt sett en unik mulighet til å 
oppdage langt flere glaukomtilfeller enn det vi gjør i dag.” 



også ved lavere alder. Jeg har også 
en synsfeltmåler, slik at jeg kan 
oppdage tegn på glaukom der 
trykket kan være normalt. En tredje 
mulighet er å benytte et instru-
ment som gjør det mulig å se, og 
eventuelt fotografere, eventuelle 
forandringer i synsnerven. Å stu-
dere netthinnen slik er for øvrig 
noe jeg gjør med alle pasienter. 
Ser jeg noe jeg stusser over eller 
er usikker på, sender jeg vedkom-
mende videre til øyelege eller 
sender bildet digitalt over nettet 
for å få en ekspertuttalelse. med 
det avanserte utstyret vi optikere 
sitter med og som er relativt enkelt 
i bruk, kan vi oppdage uregelmes-
sigheter hos pasienten som hadde 
vært umulig for få år siden. For 
brukerne får vi derfor si at det er 
bra at optikere generelt er ”utstyrs-
freaker,” sier gro med et smil.
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charles, og en tekst som sier at 
han ikke hadde behøvd å være 
blind – dersom han hadde visst!”
 
GOD TID TIL 
Å UNDERSØKE
gros kunder oppsøker henne 
vanligvis fordi de ser litt dårlig og 
trenger briller, eller vil undersøke 
om de bør endre styrke i brille-
glass eller kontaktlinser. mange 
kommer også til regelmessige 
kontroller – dette gjør det mulig 
å oppdage forandringer i synet før 
disse fører til eventuell synsskade.
”Jeg bruker sjelden mindre enn 
en halv time på en konsultasjon,” 
sier gro. ”Ihvertfall ti minutter 
av disse settes av til spørsmål og 
svar – fra begge sider. Jeg forkla-
rer hvorfor jeg spør og hva jeg er 
på jakt etter. Kunden får svar på 
sine spørsmål, og jeg poengterer at 

alle spørsmål er viktige. Jeg avslutter 
alltid med å spørre om det er enda 
noe mer han eller hun lurer på. 

I FAMILIEN?
Ved første konsultasjon går vi 
grundig gjennom vedkommendes 
historie og jeg stiller spørsmål 
som berører den generelle helse-
tilstanden. Har noen grønn eller 
grå stær i familien? Har noen 
høyt blodtrykk eller diabetes? 
glaukom er en arvelig sykdom, så 
en bekreftelse på dette spørsmålet 
gjør det naturlig med en grundig 
undersøkelse.

MÅLER NESTEN ALLTID 
TRYKKET
Øyetrykket måler jeg rutinemessig 
dersom kunden er over 40 år, men 
dersom noen i familien har syk-
dommen foretar jeg undersøkelsen 

Optikere har i dag ofte utstyr som gjør det mulig å se, og eventuelt fotografere, eventuelle forandringer i synsnerven. Å studere netthinnen slik er for øvrig 
noe jeg gjør med alle pasienter. Ser jeg noe jeg stusser over eller er usikker på, sender jeg vedkommende videre til øyelege eller sender bildet digitalt 
over nettet for å få en ekspertuttalelse.
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TILLEGGSUTDANNELSE
med sin mastergrad i klinisk 
optometri (master of optometry) 
har gro god oversikt over øye-
legenes felt, blant annet har hun 
kunnet gå noe dypere i sykdoms-
lære. Dette gjør det lettere å vite 
hva hun skal lete etter.
optikere generelt har også hatt 
mulighet for å oppgradere seg når 
det gjelder glaukom. Hovedtema 
på fjorårets landsmøte var nettopp 
denne sykdommen, og flere norske 
og internasjonale eksperter tok for 
seg temaet tre hele dager i strekk.

BEDRET DIALOG 
MED ØYELEGER
”alle faggruppene innen helse-
vesenet har en felles oppgave i å 
oppdage øyelidelser. For meg er 
dette et viktig utgangspunkt,” sier 
gro engasjert. ”om det så er en 

allmennpraktiker, en optiker eller 
en øyelege som først får mistanke 
om at en pasient har glaukom, så 
må det beste for samfunnet og 
den enkelte være at sykdommen 
avdekkes. Derfor er jeg glad for at 
vi optikere stadig får en bedre 
dialog med øyelegene og ikke 
lenger er så redde for å tråkke 
hverandre på tærne.
I dag er det dessverre slik at opti-
kere ikke kan henvise en pasient 
direkte videre til øyelege. Ved-
kommende må via sin fastlege. 
Personlig mener jeg vi optikere er 
like godt skikket til å foreta slik 
henvisning, og det arbeides med 
å få til en slik løsning.

”ALLE” GÅR FORBI 
EN OPTIKER
Det finnes over 1 400 optikere i 
Norge. Tenk deg hvor mange 

tilfeller av glaukom vi kunne 
oppdaget, dersom folk flest 
bestemte seg for å sjekke synet 
sitt regelmessig. 

De aller fleste optikere kontrol-
lerer øyetrykket og undersøker 
netthinnen på sine pasienter og 
flere har også mulighet for å 
avdekke normaltrykksglaukom 
via synsfeltsundersøkelser. mørke-
tallene kunne vært betraktelig 
lavere dersom terskelen for å gjøre 
en generell synsundersøkelse 
hadde vært lavere. De fleste av 
oss oppsøker regelmessig tannlege 
”for sikkerhets skyld”. 

Kanskje vi skulle blitt like flinke 
til å sjekke synet vårt – ”for 
sikkerhets skyld!” avslutter 
optiker gro Horgen Vikesdal.

Optiker Gro Horgen Vikesdal måler øyetrykket rutinemessig på alle pasienter over 40 år.



12

Det er farlig å bli besatt av helse. 
Da kan man pådra seg den syk-
dommen som heter Helsisme. 

Symptomer på Helsisme er:
– kronisk opptatthet av alle risi-

koene du må beskytte deg mot
– stadig strev etter sunn livsstil, 

perfekt kropp og maksimal 
funksjon

– tristhet og trøtthet fordi du 
aldri når målene 0 risiko og 
100% glansbilde

Jeg har nylig skrevet en bok, 
”0-visjonen”, som advarer mot 
Helsismen. Her skriver jeg også 
ut en resept med disse midlene:

Kan helse bli sykdom 
og omvendt?
Av Per Fugelli

1. AVSPENNE 
HELSEKRAMPEN

Vi må slappe av på den ekstreme 
helseviljen. Hvis vi overdriver 
muligheten for styring og kon-
troll og helse bare du har vilje, da 
produserer vi dårlig samvittighet 
og utilstrekkelighet. I stedet for 
dette overmot må vi være nøk-
terne. Vi må anerkjenne naturens 
herredømme, respektere skjebnens 
lunefulle spill og vedstå oss vår 
egen litenhet. mye av helsepro-
grammet er lagt i genene, i liv-
moren, i tidlige barne- og ung-
domsår – samt i livets flaks og 
uflakslodd.
Vi må avspenne helsekrampen. 
Vi må ikke være for sultne på 
helse, for grådige etter sikkerhet, 
for da får vi sure liv, strenge sam-
funn, fjell og fjorder av skam. 
I stedet for å love null fare og 
ingen pine, bør vi holde fram at 
mennesket og samfunnet tjener 
i helse og trygghet på å godta en 
viss risiko, forsone seg med en 
anelse mobbing, en smule vold, 
en dose terror, noen milligram 
synd og fem tonn usunnhet. Vi 
bør følge camille Paglias resept: 
Vi må godta vår smerte, forandre på 
det vi kan og le av resten.

2. REALITETSORIENTERE 
HELSEBEGREPET

mange mennesker bekjenner seg 
til et glansbilde av helse som kre-
ver fravær av sykdom og risiko, 
nærvær av fullkommen funksjon 
og velvære. Denne gullstandar-
den bringer oss inn i 0-visjonens 
psykose. Helseidealet blir så 
blankt at alle får flekker. livsstils-

kravene blir så høye at alle kom-
mer til kort. For å forebygge 
uhelse må vi realitetsorientere 
helsebegrepet. 
Vi bør holde oss med et raust og 
ærlig helsebegrep som også rom-
mer feil, sykdom og faenskap – 
for sånn er livet. Vi må lære av 
kloke folk på Værøy og røst. 
Hjemme i stuene henger brode-
rier innrammet i gull med tek-
sten: Her er gleder og sorger. Så 
lenge vi dyrker styrke og forakter 
svakhet, kan vi aldri bli venner 
med oss selv som de ufullkomne 
skapningene vi er. 
man fikk ikke være syk ved Sol-
kongens hoff i Versailles. Sykdom 
forstyrret den herskende stem-
ning av gladhet. man måtte 
gjemme sin smerte, danse med 
sin sykdom og smile til kongen. 
Vi bør regissere et maskefall på 
helsens scene. Vi må være ærli-
gere i å gi klar melding ut om at 
sårbarhet, avmakt og sykdom er 
alle menneskers lodd. Sånn er 
livet, må vi oppdra hverandre til 
å erkjenne – med flekker og feil, 
med synd og fare, mismot og selv-
tvil – tilblandet glede, styrke og 
lyst. Vi må realitetsorientere hel-
sebegrepet, så ikke så mange blir 
sett på eller opplever seg selv som 
feil.

3. Å FLYTTE HELSEN FRA 
SORG TIL GLEDE

Helseopplysningen gjør ofte hel-
sen til et melankolsk prosjekt. 
livets lyse sider blir omskapt til 
varseltrekanter. Helseopplysnin-
gen bokfører minusene i helsens 
regnskap og markedsfører strevet 
for helsen. Du skal speke ditt 
kjød for å unngå død. Du skal 
hedre din triste lege, dine strenge 
forskere og din puritanske helse-
minister og du skal leve 3,4 år 
lenger på jorden. Det moderne 
sunnhetsregime underslår at helse 

Per Fugelli (1943). Lege i Lofoten 
og i Finnmark i 6 år. Professor i 
sosialmedisin ved Universitetet i 
Oslo siden 1992. Både i forskning 
og undervisning opptatt av hvordan 
fordeling av makt og økonomiske 
goder samt verdier som trygghet, 
frihet og verdighet påvirker men
neskenes helse. Hans siste bidrag 
til en modernisert sosialmedisin er 
boken 0visjonen. Essays om helse 
og frihet.
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først og fremst er trivsel som inne-
holder noen milligram synd og 
noen tonn lyst som kan falle ondt 
ut i forskernes tabeller, men som 
gjør livet godt å leve. 
Vi bør heller konsentrere oss om 
salutogenese, gladhelse. med glad-
helse mener jeg at helse er glede, 
overskudd, fred og ro. Helse er til 
dels å glemme helsen, ikke strebe 
etter den, ikke frykte risiko og 
sykdom. 

4. Å INNSE AT SYKDOM 
KAN GI HELSE

Vi vet at mange mennesker gjør 
opp et regnskap ved livets slutt. 
Det samme skjer ofte ved alvorlig 
sykdom. Poster i dette livsregn-
skapet kan være anger, stolthet, 
utkrystallisering av vesentligheter, 
endring av selvet. mennesker som 
har overlevd alvorlig fare eller 
sykdom, kan fortelle at den sam-
lede livskvaliteten har tjent på 
sykdommen. I september 2004 ble 
kapteinen på Kato air flyet mellom 
Narvik og Bodø hugget i hodet 
med en øks. Flyet styrtet mot jor-
den og 30 meter fra døden klarte 
han å få rettet det opp mot him-
melen. Etterpå sier flygeren at denne 
hendelsen har lært ham å leve. 
Sykdom kan gjøre oss gladere for 
å leve. Døden kan skape takk-
nemlighet i stedet for selvfølge-
lighet ved livet. Sykdom kan også 
gjøre oss modigere, mer oppfinn-
somme og mer vesentlige i å leve 
– i å gripe dagen, carpe diem. En 
klok fisker på røst opplever at 
altfor mange mennesker i Norge i 
dag lider av ”framoverretta tanke-
gang”. Sykdom kan få oss til å 
forstå at det å leve er et mål i seg 
selv. ”Livet er det som skjer med 
deg mens du er opptatt av å legge 
dine planer”, sang John lennon 
på sin siste plate. Sykdom kan få 
oss til å planlegge mindre og leve 
mer. 

Vi har arbeidet en tid med å 
planlegge det første av flere 
folkeopplysningsmøter. Første 
sted ble Tønsberg. Valgt fordi 
øyelege Kirsten T. Johansen 
(også medlem i foreningen) er 
spesielt opptatt av dette med 
informasjon. Hun tente på 
opplegget og var en meget 
god medspiller i de siste for-
beredelsene til arrangementet. 
møtet ble arrangert på Hotell 
Klubben i Tønsberg.

TIDLIG OPPDAGELSE
Vi valgte å gå direkte mot 
målgruppen ”de som ikke har 
glaukom (grønn stær). 
”Hensikten var å spre informa-
sjon om hvor viktig tidlig 
oppdagelse/behandling er og 
slå i hjel noen av de gamle 
mytene. Det ønsket vi å oppnå 
via media i forkant av møtet og 
på selve møtet. 

100 kom på folkeopplysnings-
møte i Tønsberg
Av styreleder Per Kaland

Pasientforeningens medlemmer 
i Vestfold ble spesielt invitert 
til møtet og oppfordret til å 
”markedsføre” møtet i sin 
omgangskrets.

Vi fikk vi forhåndsomtale i en 
avis og direktesendt intervju 
med øyelege Kirsten i NrK/
Vestfold samme dag møtet ble 
arrangert. Vi hadde også 
annonser i flere aviser. 

Vi er spesielt godt fornøyd med 
intervjuet av Kirsten. Her fikk 
hun god tid til å forklare hen-
sikten med møtet og intervjuet 
ble gjentatt flere ganger utover 
dagen.

100 I SALEN
møtet fant sted i Ballsalen, 
som var satt opp til om lag 100 
personer. Vi var veldig spent på 
hvor mange som ville møte opp 
og da vi 15 minutt før møte-
start hadde 30 personer i salen 
kom smilet frem og det ble bare 
bredere og bredere. Det møtte 
opp ca. 100 personer! 

Foredraget til Kirsten ble meget 
godt mottatt av forsamlingen 
og spørrelysten var stor.

Jeg orienterte kort om pasient-
foreningen. møtet var meget 
vellykket!
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Vi leser i aviser og blader, og vi 
søker kanskje på internett. Jeg 
sjekket på internett en tilfeldig 
dag i mars på glaukom/glaucom. 
med bare en liten bokstav i 
forskjell, fikk jeg stor forskjell i 
treff. En database ga ”c”  2.100 
treff og ”k” 30.000 treff. 
Sistnevnte registrert på 0,16 sek-

Informasjon

Hvordan finner du den 
kunnskapen du trenger?
Av øyesykepleier Marit Z. Berentsen

under. (Forstå det den som kan!) 
En annen ga henholdsvis 10.000 
og 247.000 treff, med Norsk 
glaukomforening som 2.treff.

(Den uoverkommelige litteratur-
mengden..)
…..især i lægevidenskaben, hvis 

literaire frembringelser ere så 

talrige, at selve den læge som 
derpaa kunde anvende sin fulde 
tid, umuligen vilde være i stand 
til at læse, end lige gjøre seg 
nøie bekjent med en tiendedel af 
samme.  
 Fra tidsskriftet Eyr, 1827

På den tiden abonnerte universi-
tetet i christiania på 18 medisin-
ske tidsskrifter.
Da jeg ringte i dag til universitets-
biblioteket, avdeling for medisin 

Hva vet du om glaukom og hvor henter du din informasjon fra?
Hva vet jeg om glaukom og hvor henter jeg min informasjon fra?

”Når jeg leter på nettet finner jeg masse stoff om f.eks glaukom. Men er alt bra? Er noe direkte 
misvisende? Hvem som helst kan jo legge ut informasjon.”
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og helsefag, fikk jeg vite at de 
abonnerer på ca 325 tidsskrifter 
i papir og ca 3500 elektroniske 
tidsskrift. 

«BESTE KUNNSKAP»
Helse Vest har som en målsetting 
i sin overordnede foretaksplan ”at 
praksis er kunnskapsbasert og i 
tråd med beste kunnskap på 
området”. Det er sikkert flere 
helseregioner som har det samme.

Hva vil dette bety for deg som 
bruker og meg som uttøver at 
helsetjenester? 

Er vi som helsearbeidere gode 
nok på å møte deg med den 
kunnskapen du trenger? 

Klarer vi å holde oss oppdatert? 

Kanskje ikke som enkeltpersoner, 
men hver avdeling bør sørge for 
at medarbeiderne totalt sett får 
den nødvendige oppdateringen. 
Det viktige for oss helsearbeidere 
må være at vi får tilgang til ny 
kunnskap (forskningsresultater) 
og kan vurdere dette i en helhet 
sammen med erfaringene fra både 
dere brukere og oss selv. 

GLAUKOMFORENINGEN
For eksempel har glaukom-
foreningen mye kompetanse vi 
kan benytte oss av. For når jeg 
sier egne og pasienters erfaring, 
så må vi på avdelingene løfte blik-
ket litt høyere og se utover vår 
egen erfaringsverden. Fra 2005 
har helsepersonale fått tilgang til 
en elektronisk kunnskapstjeneste 
(www.helsebiblioteket.no), for å 
kunne oppdatere fagkunnskap.

Jeg holder på med en deltids videre-
utdanning: ”Å arbeide og under-
vise kunnskapsbasert” hvor målet 
er å fremme bruken av nye forsk-
ningsresultater i undervisning og 
praksis. Skikkelig spennende.

ER ALL INFORMASJON BRA?
Når jeg leter på nettet finner jeg 
masse stoff om f.eks glaukom. 
men er alt bra? Er noe direkte 
misvisende? Hvem som helst kan 
jo legge ut informasjon.
Hva med landet undersøkelsene 
er gjort i, kan det sammenliknes 
med oss, slik at informasjonen 
kan overføres?  Det bør ikke være 
altfor gammel informasjon, er 
den datert?  Kanskje er det kom-
met nyere forskning.

Hvem har skrevet det eller gitt 
det ut? Det kan være lurt å sjekke 
om det som er skrevet har en for-
fatter eller en organisasjon som 
utgiver.

LINKER VIA 
WWW.GLAUCOM.ORG
Det er da glaukomforeningen er 
så kjempebra, for den gir oss nyeste 
informasjon om glaukom. Infor-
masjonsbrosjyren er et kjempe-
godt eksempel på at foreningen 
tar informasjonsbehovet på alvor. 
For de som har adgang til data-
maskin har foreningen en flott 
hjemmeside: www.glaucom.org. 
Den er enkel og oversiktlig med 
aktuelt for glaukomikere.  Der er 
egen informasjon og ”linker” til 
andre nettsteder. Da kan vi være 
temmelig trygge for at de hjemme-
sidene du kan nå via foreningens 
egen hjemmeside er seriøse (uten 
at foreningen dermed skal stå 
inne for alt som står på de sidene!).
Jeg opplever at jeg på arbeid blir 
konfrontert med ting som pasien-
ter sier står på nettet. Har dere noe 
dere har funnet, ta det med eller 
si i hvert fall hvor dere fant det. 
Så kan vi begge ha nytte av infor-
masjonen og kan diskutere den.

Oppslag fra Norsk Glaukomforenings informasjonsfolder om glaukom.

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:

6
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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 sam
men som kameraets linsesystem, regnbue-

hinnen (iris) (3) og pupillen (4) som blender og blen
deråpning. 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 
strålelegem

et (corpus ciliare) (
6).

Cathrine: ”Min praktiske hverdag er 

lite forandret etter a
t jeg fikk konstatert 

glaukom. Men det tok flere år fø
r jeg 

roet meg og innså at synet mitt faktisk 

ikke ble forve
rret. Nå ser jeg l

yst på 

fremtiden.”

Glaukom medfører livslang behandling 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 oGlivskvalitetDersom 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 behandlinGkan være riktiGbehandlinGNår 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. 

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.”Informasjon til pasienter, 

pårørende og andre interesserte.

GLAUKOM
(Grønn stær)

Tidlig oppdagelse bremser sykdomsutviklingen

SVARKUPONG
Faks eller send inn kupongen

	 JA, jeg/vi vil gjerne melde meg/oss
inn i Norsk Glaukomforening og få
medlemsbladet «Å leve med glaukom»
fritt tilsendt.

	Medlem	 kr. 200,- pr. år

	 Støttemedlemskap	 kr. 200,- pr. år

Navn:	

Postadresse:

Telefonnummer:

E-post:
 Vestbyveien 23 H, 0976 Oslo

Telefon 97 00 86 13. Fax 22 25 48 46
E-post: pergru@online.no

Internett: www.glaucom.org


