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   Å leve med

GLAUK    M 

Jan Hansen (70):

- Ventilen i øyet
ble redningen
Les hele historien på side 3.

Jan Hansens glaukomhistorie foregår både i Spania 
og Norge. Han føler seg godt behandlet begge steder 
og gleder seg til sommeren ved kysten i gamlelandet.

Overlege Tor Odberg:
Hva annet enn 
høyt øyetrykk 
kan bety noe 
for utvikling av 
glaukom?
(Side 10)

Øyesykepleier 
Marit Z. Berentsen:
Lærings- og 
mestringssentre 
også for 
glaukomikere?
(Side 12)
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Når halvparten av de ca 40.000 nordmennene som 
har glaukom ikke vet at de har det, ja da har vi som 
forening en utfordring. Med brosjyren, som blant 
annet skal spres til fastlegene i det ganske land, 
håper vi å nå så bredt ut at adskillig flere uoppdagede 
glaukomtilfeller blir avdekket i en tidlig fase. Jeg vil 
spesielt rette en takk til Dansk Glaukom Forening, 
som gjennom sin egen brosjyre over temaet har gitt 
oss viktige innspill og inspirasjon. Her hjemme har 
foreningens styremedlem Turid Skei Tønset, over-
lege på Ullevål, vært vår faglig ansvarlige. Du kan 
lese mer om brosjyren på side 14. Medlemmer får 
den tilsendt med denne utgaven av bladet.

LIVSHISTORIEN
Jan Hansen (70) har fått satt inn en ventil i det 
venstre øyet. Etter å ha prøvd å senke trykket med 
dråper, laser og operasjon uten å lykkes, ble rednin-
gen en operasjon der en liten ventil ble operert inn 
i øyet. Jan og kona, Aud, lever halve året i Spania, 
resten på sommerstedet i Bamble i Telemark. De 
siste årene har gitt mange utfordringer. Men de har 
bare godt å si om helsevesenet både i Spania og her 
hjemme. Les hele historien på side 3.

OPTIKERE MED HENVISNINGSRETT
Frem til i år har du måttet gå via din fastlege for å 
få henvising til øyelege. Slik er det ikke lenger. Fra 
21. januar har også optikerne fått henvisningsrett. 
Mange tusen nordmenn er ikke klar over at de 

Enda mer fokus på arvelige faktorer
Styret i Norsk Glaukomforening har snakket om det lenge. Nå har vi 
gjort noe med det. Foreningen ønsker at flere glaukomtilfeller oppdages 
tidlig. Derfor har vi laget en egen brosjyre som tar for seg arvelige 
faktorer. Opptil 19% av glaukomtilfellene har bakgrunn i arvelige 
faktorer. Du får brosjyren tilsendt med denne utgaven av medlems-
bladet. Bruk den overfor slekt og venner. Bli foreningens gode 
ambassadør! Slik kan vi alle bidra til å få ned mørketallene.

LE
DER
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lider av en øyesykdom. Nå kan de raskere få hjelp. 
Les mer på side 9.

MANGE ANDRE FAKTORER 
ENN ØYETRYKK
Overlege Tor Odberg tar i sin faste spalte opp flere 
faktorer som kan være årsak til eller påvirke glaukom. 
Det viser seg blant annet at blodtilførselen til syns-
nerven kan ha betydning. Mellom hver utgave av 
bladet vårt skjer det stadig noe i forskningsverdenen. 
Tor sørger for at vi alle hele tiden er oppdatert. 
Les hans artikkel på side 10.

LÆRINGS- OG MESTRINGSSENTRE 
OGSÅ FOR GLAUKOMIKERE?
Vår andre faste spaltist, øyesykepleier Marit Z. 
Berentsen, har gjort seg noen tanker om hva 
lærings- og mestringssentrene i Norge kan bety for 
glaukomikerne i årene fremover. I 1997 ble det 
første Lærings- og mestringssenter opprettet på 
Aker sykehus i Oslo. Siden er det opprettet 60 
tilsvarende sentre i Norge. Grunnidéen er at helse-
personells faglige innsikt og brukernes erfarings-
kunnskap til sammen kan gi grunnlag for gode 
læringstilbud. Les mer fra Marit på side 12.

Til slutt vil jeg få lov til å ønske deg en god 
sommer!

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@glaukomforeningen.no

Telefon: 90 03 39 26
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Jan Hansen (70), med ventil i venstre øye:

– Glad for at det fantes 
enda et alternativ

Jan og Aud Hansen koser seg hele sommerhalvåret på hytta på Bamblekysten i Telemark.

Jan Hansen (70) er en fornøyd pensjonist. Fra september til slutten 
av april bor den tidligere ingeniøren og kona Aud (69) i Spania. 
Sommerhalvåret tilbringer de på hytta i Bamble i Telemark. Sønnen 
Kai (44) bor i Danmark sammen med kone og tre barn. De kommer 
snart på besøk. 
– Vi kunne egentlig bodd her hele året. Hytta er jo et vinterisolert hus, 
men det er flott med Spania og litt hyggeligere vintertemperaturer. 
Og så spiller vi golf, både der og her hjemme. Det er moro!

sier Jan. ”Men jeg har bare hatt 
positive opplevelser. Med alt jeg 
har vært i gjennom i Spania og 
Norge, er det godt å vite at jeg blir 
så godt tatt vare på begge steder.”

LITT SLITEN I HØYRE ØYE
Jans glaukomhistorie startet i 1993. 
Han følte at han ble fort sliten i det 
høyre øyet. Han gikk til øyelege 
og fikk konstatert glaukom. Han 
startet behandling med øyedråper, 
men behandlingen var ikke så 
vellykket. Trykket var ustabilt.

Ekteparet valgte å selge huset på 
Nordstrand i Oslo og starte et 
”nytt” liv. Nå er det vinteren i 
Spania og sommerhalvåret ved 
sjøen i Norge. Leiligheten i Albir, 

ikke så langt fra Benidorm på den 
spanske solkysten, har blitt et godt 
og trygt sted å være, også med 
tanke på helsevesenet.
”Jeg var litt spent på akkurat det”, 
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”Ett år senere ble det konstatert 
glaukom også på mitt venstre øye. 
Jeg begynte å dryppe også dette, 
men trykket svingte nå veldig på 
begge. Det hele var problematisk 
og jeg var svært spent på fremtiden. 
Hvis jeg skal beskrive denne tiden 
med ett ord, så må det være: 
Trøbbel.”

PRØVDE MED LASER
Jan gikk til jevnlige kontroller. På 
slutten av 90-tallet ble hans første 
laserbehandling foretatt.

”Det var det venstre øyet, men 
dessverre ble det ikke vellykket. 
Trykket gikk ikke ned. Jeg fikk 
høre at dette ikke var unormalt – 
årsaken var sannsynligvis kraftig 
hvit pigmentering i øyet. Dette 
kunne den gang gi dårlig effekt 
med bruk av laser. Selve behand-
lingen var grei nok. Jeg kjente 
bare noen små stikk, så selve inn-
grepet var uproblematisk.”
Senere ble det foretatt laserbe-
handling på begge Jans øyne. Ny 
teknikk kunne gi bedre effekt. 

Men dessverre – Jan opplevde 
ingen bedring.

OMGÅENDE OPERASJON 
I SPANIA
”I 2002, da vi var på ferie i Spania, 
fikk jeg plager med mitt venstre 
øye. Jeg tok kontakt med en lokal 
øyeklinikk i Alicante. Den var 
stor og flott. Jeg fikk kontrollert 
trykket meget raskt. Det var over 
35 og legen sa at operasjon måtte 
foretas omgående.
Jeg ringte min øyelege i Norge for 
å be om råd. Ville det være trygt å 
foreta en øyeoperasjon i Spania. 
Jeg husker han svarte: ”Ta det med 
ro, dette kan de like godt som  oss!”
Operasjon ble foretatt med 
sclerectomi*.”
*Se side 35 i Glaukomforeningens informa-
sjonshefte: ”GLAUKOM. Tidlig oppdagelse 
bremser sykdomsutviklingen.” Heftet finnes 
på www.glaukomforeningen.no, under 
”Publikasjoner” eller kan bestilles ved å 
ringe 97008613.

Operasjonen var vellykket. Tryk-
ket sank, men etter to år kom det 
høye trykket tilbake. Jan måtte i 
gang med dråper igjen.

OPERASJON PÅ HØYRE ØYE
”Det høyre øyet holdt seg bra med 
dråpebehandling, men i 2005 ble 
jeg sendt av min øyelege til opera-
sjon på Ullevål,” fortsetter Jan. 
”Det gikk greit. Nå hadde vi flyttet 
til Stathelle i Bamble i sommer-
halvåret, så det ble naturlig å ta 
kontrollene på Betanien sykehus i 
Skien. 
Her har jeg siden alltid fått en 
meget bra behandling. 
Jeg husker godt 23. mai i 2007. Jeg 
hadde mest lyst til å sitte med 
øynene lukket. Det lindret litt. Jeg 
følte et press, var liksom sliten i 
hele hodet. Det føltes tungt!” 
På sykehuset finner de ut at tryk-
ket på venstre øyet igjen har øket 
og bestemmer seg for å operere, 
denne gang med trabeculektomi*’.

Jans glaukomhistorie startet i 1993. Han følte at han ble fort sliten i det høyre øyet. Han gikk til 
øyelege og fikk konstatert glaukom. Han startet behandling med øyedråper, men behandlingen var 
ikke så vellykket.
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STORE SMERTER I HODET
Operasjonen synes vellykket, 
men etter 14 dager får Jan store 
hodesmerter.
”Aud kjører meg til Betanien. 
Trykket er på 60 og jeg blir lagt 
inn umiddelbart. Jeg husker jeg 
tenker at trykket har løpt løpsk. 
De forsøker å operere øyet igjen, 
men lykkes ikke i å få ned trykket. 
Jeg blir sendt videre til Ullevål. 
Der får de heldigvis ned trykket. 
Jeg blir litt roligere igjen.”

– IKKE FRISKT NOK VEV 
FOR NY OPERASJON
Jan fortsetter å gå til kontroll på 
Ullevål. De bestemmer seg for en 
ny operasjon 4. juli. 
”Etter flere timer på operasjons-
bordet sier legen at jeg ikke har 
friskt nok vev for en ny opera-
sjon. Jeg får et lite sjokk. Det 

*’Se side 35 i Glaukomforeningens informa-
sjonshefte: ”GLAUKOM. Tidlig oppdagelse 
bremser sykdomsutviklingen.” Heftet finnes 
på www.glaukomforeningen.no, under 
”Publikasjoner” eller kan bestilles ved å 
ringe 97008613. 

neste er vel at jeg mister synet på 
det venstre øyet? Jeg tenker at nå 
er alt prøvd – nå er det slutt.
Da får jeg beskjed om at de vil sette 
inn en ventil i det venstre øyet.”

Jan spiller golf både i Spania på vinteren (bildet) og i Norge i sommerhalvåret. Han er ganske stolt 
over å ha fått ”hole-in-one” like før han og kona vendte nesen mot norskekysten denne våren.

HAR ALDRI HØRT 
OM VENTIL
”Jeg har aldri hørt om denne 
muligheten. Ventilen* er forsket 
frem fordi barn med medfødt 
glaukom ofte ikke kan behandles 
med dråper. 
Dette skal altså vise seg å være 
redningen for meg. 29. oktober 
opereres ventilen inn. Operasjo-
nen er mer komplisert enn det 
man har gjort tidligere og foretas 
under full narkose.”
*Les om ventilen på 
www.ahmedvalve.com/products

OPERASJONEN VELLYKKET!
Jan har vært gjennom mye nå. 
Det tar en stund før han endelig 
tør å tro på at dette nye inngrepet 
har ønsket effekt. Han finner 
informasjon på internett om ven-
tilen og fatter nytt håp. Dette er 
mikrokirurgi ”på øverste hylle”. 
Men det kan tenkes at øyet ”fra-
støter” det nye fremmedlegemet – 
opplever det som et rusk i øyet.

– Jeg husker godt 23. mai i 2007. Jeg hadde mest lyst til å sitte med øynene igjen. Det lindret litt. 
Jeg følte et press, var liksom sliten i hele hodet. Det føltes tungt! 
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”Operasjonen er vellykket. Etter-
kontrollen viser at ventilen funge-
rer – at jeg ikke lenger trenger å 
bruke dråper.” 

DET HØYRE ØYET – IGJEN!
Kontrollene viser at det venstre 
øyet nå fungerer godt, men det 

høyre er ikke så bra. 10. juni 2008 
opereres dette øyet på nytt. Nå er 
også denne operasjonen vellykket 
og senere kontroller viser at alt er ok.
”Ingen dråper på dette øyet heller,” 
sier Jan gledesstrålende. ”Det var 
et stort øyeblikk, og det var nesten 
ikke til å tro. Min behandling 
med dråper har vært oppe i 5–6 
ganger daglig, så nå er det en ny 
verden. Jeg merker også i ettertid 
at dråpene har tappet meg for 
krefter. Bivirkningene har vært 
plagsomme, særlig når jeg også 
reagerte på konserveringsmidlene.

NYTT MENNESKE
Når jeg nå er ”dråpefri” føler jeg 
meg som et nytt menneske. Et 

tankekors! Jeg har bare positive 
ting å si om både Betanien og 
Ullevål. Men hvorfor ikke tilby 
pasienter som meg ventilløsnin-
gen tidligere? Jeg hadde jo ikke 
hørt om den en gang, og min 
”dryppehverdag” var ganske håp-
løs. Er denne nye behandlingen 

”Operasjonen er vellykket. Etterkontrollen viser at ventilen fungerer – at jeg ikke lenger trenger å bruke dråper.”
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Jan og Aud har fått noen eksemplarer av glaukomforeningens nye brosjyre om glaukom og arv. 
Denne ønsker de å bruke til å informere slekt og venner. De har tidligere fått noen i vennekretsen 
til å sjekke sine øyne. To av dem har faktisk fått konstatert glaukom.

kanskje for dyr? Eller er 
det for få som mestrer 
teknikken? Eller er det 
slik at man må følge 
alle trinnene i behand-
lingsrekken: Dråper, 
kirurgi, laser – før 
ventil kan være et 
alternativ? 

SØNNEN SJEKKET
Jan og Aud pakker 
golfutstyret inn i bilen. 
Ikke langt unna ligger 
en flott golfbane og 
venter på dem. Snart 
skal båten på vannet, 
en lang sommer venter, 
med blant annet besøk 
av sønnen og hans 
familie.

”Han er flyver i 
widerøe. Så hans øyne sjekkes 
jevnlig, uavhengig av mitt 
påtrykk,” sier Jan. ”Kai har enda 

Jan: – Kontrollene viser at det venstre øyet nå fungerer godt, men det høyre er ikke så bra. 10. juni 2008 opereres 
dette øyet på nytt. Nå er også denne operasjonen vellykket og senere kontroller viser at alt er ok.

ingen indikasjoner på å ha 
glaukom. Men vi har fått noen 
venner til å sjekke sine øyne. To 

av dem har faktisk fått konstatert 
sykdommen. Vi må vel si ”heldig-
vis”, selv om det selvfølgelig ikke 
er med glede man mottar en slik 
melding.”

BROSJYRE OM ARV
Jan og Aud har fått noen eksem-
plarer av glaukomforeningens nye 
brosjyre om glaukom og arv. 
Denne ønsker de å bruke til å 
informere slekt og venner. Aud sin 
farmor hadde glaukom. De opp-
fordrer alle medlemmer av foren-
ingen til å informere så godt de kan.
”Hvis vi alle gjør litt, kan langt 
flere glaukomtilfeller oppdages 
tidlig,” avslutter Jan. 

Han håper at trykket i øynene 
skal holde seg stabilt, men føler 
seg ikke sikker. Men et godt og 
aktivt liv skal han leve, sammen 
med Aud. I Spania om vinteren 
og i Norge på sommeren.



jeg tror ikke noen av oss har 
brent inne med noe.
Medisinbruken slet på Jans helse, 
har var ofte sliten og utilpass. 
Han hadde ikke overskudd. Da 
var det viktig for meg å være 
der for ham.
Når alt nå ser ut til å ha ordnet 
seg, er jeg bare glad. Jan har fått 
overskuddet tilbake og jeg opp-
lever at han har fått tilbake sitt 
vanlige jeg,” avslutter Aud.
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Aud (69), kona til Jan:

– Jeg synes Jan har vært åpen og flink
Å leve med glaukom kan være 
en belastning for den som har 
fått denne kroniske sykdommen. 
Men det kan også være vanskelig 
for nærmeste familie og venner. 
Enkelte glaukomikere vil ikke 
”bry noen” med sine egne plager, 
andre vet ikke hvordan de på 
en naturlig måte kan snakke 
om daglige, små utfordringer 
som for eksempel drypping av 
øynene. Andre igjen er redde, 
ikke minst for å bli blinde. Når 
trykket er ustabilt og 
situasjonen er uav-
klart kan det være 
ekstra vanskelig å 
tenke fremover og 
takle den nye hverda-
gen.

HAR FULGT 
JANS SYKDOM 
I 15 ÅR
Aud har fulgt Jans 
sykdomshistorie på 
nært hold i over 15 
år. Hun opplever selv 
å ha fått ta del i sin 
manns utfordringer:
”Jeg synes han har 
vært veldig flink. 
Ofte har det vært 
vanskelig å holde styr 
på all dryppingen, med 
opptil 5–6 dryppinger 
pr. dag. Men han har 
funnet seg gode ruti-
ner. Men det var en 
tid da alt dreide seg 
om dråper, drypping 
og kontroller. 
Problemene som har 

dukket opp i løpet av alle disse 
årene har vært slitsomme, men 
jeg opplever at jeg har fått lov til å 
bli en del av denne stadig skiftende 
hverdagen.” 

VELDIG SPENT
”Jeg var veldig spent på hvordan 
han skulle takle all behandlingen, 
hvordan ville øynene og kroppen 
reagere? Særlig det ene øyet har 
fått skikkelig juling. Vi har brukt 
mye tid på å snakke om dette, så 

– Problemene som har dukket opp i løpet av alle disse årene hav vært slitsomme, men jeg opplever at jeg har fått 
lov til å bli en del av denne stadig skiftende hverdagen.
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lingen av øyesykdommer, sier 
Fuglerud.
 
– Effektiv behandling kan i 
mange tilfeller bremse eller stoppe 
utviklingen der synsnerven blir 
skadet. Tidlig diagnose er spesielt 
viktig hos yngre mennesker, sier 
leder Per Kaland i Norsk 
Glaukomforening.  
 
BØR SJEKKE JEVNLIG 
Ifølge Glaukomforeningen har 
rundt 20 000 mennesker i Norge 
glaukom uten å vite det.  
 
– Nå som terskelen for å komme 
til øyelege blir lavere, håper vi at 
flere vil få tidlig og nødvendig 
behandling, sier Kaland.  
Norges Optikerforbund mener 
folk bør sjekke øynene hos optiker 
jevnlig fra 30–40 årsalderen. Da 
begynner synet å bli svekket hos 
mange, og en del får påvist øye-
sykdommer tidlig i livet. 

– Nå som terskelen for å komme til øyelege blir lavere, håper vi at flere vil få tidlig og nødvendig 
behandling, sier leder av Norsk Glaukomforening, Per Kaland.

Inntil nylig har det kun vært 
forbeholdt legene å henvise deg 
til øyelege. I rundskriv fra Helse- 
og omsorgsdepartementet, datert 
21. januar 2009 er dette endret. 

Her står det blant annet:
”Helse- og omsorgsdepartementet 
har vedtatt nye regler som innebærer 
at øyelege kan utløse takster for 
utvidet konsultasjon/undersøkelse 
og prosedyretakster når pasient har 
henvisning fra optiker på samme 
måte som om henvisning foreligger 
fra lege. Pasienten gis med dette 
mulighet til å få godtgjort utgifter til 
undersøkelse og behandling hos øye-
lege på samme måte som om henvis-
ning forelå fra lege.”

Du kan lese hele innholdet i 
rundskrivet på hjemmesiden til 
Norsk Glaukomforening, 
www.glaukomforeningen.no.

RASKERE HJELP 
Mange tusen nordmenn er ikke 
klar over at de lider av en øyesyk-
dom. Etter at optikere nå kan 
henvise pasienter direkte til øye-
lege, kan de få raskere hjelp. 

– Henvisningsretten som optikere 
har fått er en viktig seier for folk 
flest. Flere vil få avdekket øyesyk-
dommer på et tidligere tidspunkt. 
Rask og effektiv behandling er ofte 
viktig for å unngå tap av synet, 
sier interessepolitisk rådgiver 
Sverre Fuglerud i Norges Blinde-
forbund.  
 
Pasientorganisasjoner som Norges 
Blindeforbund og Norsk Glau-
komforening har arbeidet sammen 
med Norges Optikerforbund i flere 

år for at optikere skal få en slik 
direkte henvisningsrett. Mange 
glaukomtilfeller er oppdaget av 
denne faggruppen.

Organisasjonene mener at bedre 
samarbeid mellom optikere og 
øyeleger fører til mindre byråkrati 
for pasientene og frigjør tid hos 
fastlegene.  
 
– Dette er riktig utnyttelse av den 
ressursen optikere er. Optikere 
arbeider med øyne hele tiden og 
har god kjennskap til de vanligste 
øyesykdommene, sier Sverre 
Fuglerud.  
 
KORT VEI 
En optiker som mistenker at noe 
er galt, vil nå kunne henvise pasi-
enten til øyelege uten å gå veien 
om fastlegen.  
 
– Å gå omveien om fastlege var 
dårlig bruk av ressurser. I noen 
tilfeller forsinket det også behand-

Nå kan optiker henvise til øyelege:

Raskere hjelp ved øyesykdom
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I dagens spalte i ”Å leve med 
glaukom” vil jeg ta for meg en 
del aktuelle studier som har gitt 
oss ny kunnskap om noen av de 
faktorer som har betydning for 
utviklingen av og forløpet av 
glaukom. Langt fra alle disse 
faktorene er nyoppdagede, og ikke 
alle er entydige, men studiene er 
utført på så mange pasienter 
over så mange år at resultatene 
er mer å stole på.

Bruk av risikofaktorer i medisinen 
er ikke noe nytt begrep. For 
eksempel er det velkjent at høyt 
blodtrykk, diabetes, røking og 
høyt kolesterol er risikofaktorer 
for utvikling av hjerte-/karsykdom. 
Det samme er tilfelle når det gjel-
der glaukom. Høyt øyetrykk er en 
viktig risikofaktor for glaukom, og 
det er viktig å oppdage sykdom-
men tidlig og starte behandling 
før stor skade har oppstått. Men 

EMGT-studien (Malmö-studien).  
• Antallet som fikk øket synsfelt-

utfall (progredierte) ble halvert 
i behandlingsgruppen i forhold 
til de ubehandlede, og tiden før 
eventuell progresjon ble forlen-
get hos de som fikk behandling. 
Den samme tendensen ble fun-
net i flere andre nyere oppfølg-
ningsstudier.

• Det er større sprik i funnene 
når det gjelder betydningen av 
svingninger i trykket (fluktua-
sjon) som risikofaktor for pro-
gresjon. Slike svingninger kan 
man finne ved målinger før 
behandlingen startes, ved 
målinger fra gang til gang 
under behandling, og ved 
målinger på forskjellige tider av 
døgnet. 

• I noen studier er det funnet en 
sammenheng mellom fluktua-
sjon og progresjon, mens det i 
andre (for eksempel EMGT) 

Risikofaktorer for glaukom

Hva annet enn høyt øyetrykk kan 
bety noe for utvikling av glaukom?

Aktuell 
forskning 
om glaukom

Overlege Tor Odberg er en av Norges ledende øyeleger. Han er fast bidragsyter av stoff til bladet.
Han sier blant annet: Man har ikke funnet noen sammenheng mellom høyt blodtrykk og glaukom, 
men lavt blodtrykk kan faktisk være skadelig hos noen. Det betyr at vi som øyeleger må interessere 
oss mer for pasientens blodtrykk, spesielt ved økende synsfeltskade tross normalt øyetrykk.

Tor Odberg
• Overlege Tor Odberg, Øyeavdelingen, 

Sykehuset Innlandet.
• Spesialist i øyesykdommer.
• Har arbeidet ved øyeavdelingen på Hamar  

i 29 år.
• Har interessert seg spesielt for glaukom  

i mer enn 30 år.
• Har fulgt en lang rekke glaukompasienter 

gjennom mange år, og har særlig tatt for 
seg diagnostikk, behandling og langtids-
oppfølging/prognose.

• Har skrevet flere artikler om disse temaene, 
både i nasjonale og internasjonale tids-
skrifter, og holdt en rekke foredrag.

ikke alle med forhøyet øyetrykk 
vil utvikle plagsomt synsfelttap. 
Det er heller ikke slik at utviklin-
gen av sykdommen kan stoppes 
hos alle ved å senke øyetrykket. 
Det er åpenbart at andre faktorer 
enn trykket kan påvirke forløpet 
hos den enkelte pasient, i større 
eller mindre grad.
La oss se litt på hva som er kom-
met frem om de forskjellige risiko-
faktorene.

ØYETRYKKET
Effekten av trykksenkning ble 
undersøkt nøye i alle de store 
pasientstudiene som ble omtalt i 
”Å leve med glaukom” nr. 1, 2008. 
Nå har lengre observasjonstid gitt 
oss ytterligere resultater.
• Både trykket før behandling og 

gjennomsnittstrykket under 
behandling viste seg å ha betyd-
ning for utviklingen hos pasi-
enter med manifest glaukom i 
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ikke ble funnet noen slik for-
bindelse. Dette kan nok i noen 
grad forklares av de forskjellige 
måter å angi fluktuasjon på.

HORNHINNETYKKELSEN
Tynn sentral hornhinnetykkelse 
(CCT) har vist seg å være en 
risikofaktor i en del studier, bl.a. 
også i EMGT. 
• Noe av forklaringen er at ved 

tynne hornhinner måler vi for 
lavt trykk ved vanlig trykk-
måling, slik at det reelle trykket 
inne i øyet er høyere enn det vi 
måler ved vår tonometri. 

• Pasienter med såkalt normal-
trykksglaukom har ofte tynne 
hornhinner. Når vi justerer for 
hornhinnetykkelsen så har de 
kanskje ikke ”normalt” trykk 
likevel. 

• På den annen side vil vi måle 
for høyt øyetrykk når hornhin-
nen er tykk, hvilket ofte er  
tilfelle ved såkalt okulær hyper-
tensjon (høyt øyetrykk uten 
tegn på glaukomskade). Trykket 
hos disse er da ofte ikke for 
høyt likevel! 

• Hos de fleste pasientene med 
kronisk glaukom finner man 
imidlertid helt normal horn-
hinnetykkelse.

ALDER
I en rekke studier har det vist seg 
at risikoen for forverring av til-
standen øker med alderen. Vi vet 
jo fra før at forekomsten av glaukom 
er størst i de høyere aldersgrupper. 
Dette kan nok i stor grad forklares 
ved den normale aldringsproses-
sen. Blodårene blir stivere, blod-
trykket øker, vevet stivner og blir 
mindre fleksibelt. Kroppens nor-
male evne til å justere for nedsatt 
blodtilførsel til vevene avtar. Det 
er ikke bare huden som eldes, de 
samme endringene finner vi i 
synsnerven også! 

RASE/GENETIKK
I studier spesielt fra USA har det 
vist seg at pasienter med afro-
amerikansk bakgrunn har dårligere 
prognose enn hvite. Det skyldes 
ikke at de blir dårligere fulgt opp, 
som man kunne tro, det må være 
en nedarvet egenskap. Noen 
mener det er en svakhet i vevet 
i synsnerven. 

Genetiske faktorer har opplagt 
betydning, vi vet jo at risikoen 
øker når man har nære slektninger 
med glaukom. Det er blitt funnet 
noen få gener som har vist opp-
hopning i slekter med familiært 
glaukom. Spesielt spennende er 
påvisningen av et gen ved såkalt 
eksfoliasjon, hvor det dannes et 
stoff inne i øyet som kan føre til 
dårligere avløp av øyevæsken. 
Dette er en medvirkende årsak til 
glaukom hos mange i Norge. Fore-
løpig mangler vi imidlertid data 
som gjør oss i stand til å overføre 
disse funnene i klinisk praksis.

VASKULÆRE FAKTORER 
For at synsnerven skal fungere 
normalt må den ha god ernæring, 
dvs. normal blodtilførsel. 

Måling av denne blodtilførselen 
er meget vanskelig, og kan bare 
skje med indirekte metoder.

• En rekke studier har gitt indi-
sier på nedsatt blodstrøm hos 
pasienter med forverring av 
glaukomet tross normalt trykk, 
men funnene har vært vanske-
lig å bekrefte.

• I det siste er det imidlertid 
publisert flere undersøkelser på 
store befolkningsgrupper som 
har vist betydningen av blodtil-
førselen til synsnerven på en 
annen måte.
– Da må et nytt begrep intro-

duseres: øyets perfusjons-

trykk. Dette trykket kan 
defineres som forskjellen mel-
lom blodtrykket og trykket 
inne i øyet. Jo lavere blodtrykk, 
eller jo høyere øyetrykk, jo 
lavere blir perfusjonstrykket. 
Og jo lavere perfusjonstrykk, 
desto dårligere blir tilførselen 
av næring til synsnerven! 
Perfusjonstrykket kan faktisk 
variere ganske mye gjennom 
døgnet hos enkelte pasienter.

– I befolkningsstudier på flere 
tusen individer fant man at 
forekomsten av glaukom var 
betraktelig høyere hos pasienter 
med lavt perfusjonstrykk til 
øyet. I andre studier hvor 
pasientene ble fulgt over 
mange år, har man funnet 
øket risiko for å utvikle  
glaukom ved lavt perfusjons-
trykk.

Disse funnene virker meget over-
bevisende. De forklarer jo et 
stykke på vei at det ikke alltid er 
nok å senke øyetrykket for å 
unngå forverring av glaukomet. 
Også blodtrykket har betydning! 
Man har ikke funnet noen sam-
menheng mellom høyt blodtrykk 
og glaukom, men lavt blodtrykk 
kan faktisk være skadelig hos 
noen. Det betyr at vi som øyeleger 
må interessere oss mer for pasien-
tens blodtrykk, spesielt ved økende 
synsfeltskade tross normalt øye-
trykk.

Det er heller ikke uten betydning 
hva slags blodtrykksbehandling 
pasienten eventuelt får, og i tillegg 
kan faktisk enkelte trykksenkende 
øyedråper ha innvirkning på 
blodtrykket. 

Så det er ikke så enkelt lenger å 
være en god øyelege, det er mye 
mer enn bare øyetrykket å ta 
hensyn til!
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Lærings- og mestringssentre 
også for glaukomikere?
Av øyesykepleier Marit Z. Berentsen.

Hvis du forteller meg noe, glemmer jeg 
Hvis du viser meg , husker jeg  
Hvis vi arbeider sammen, lærer jeg. 
                          (Fritt oversatt etter Benjamin Franklin)

opplever hverdagen som vanskelig 
og preget av usikkerhet. 
Å leve med glaukom er enkelt for 
noen, ”bare noen dråper om 
dagen”, mens andre lever med 
synsskader som preger hverdagen 
og påvirker mange gjøremål. Bare 
det å komme seg til legen og sitte 
på et venterom stadig vekk, kan 
være en påkjenning.  

VIKTIG Å LYTTE TIL DEG 
SOM PASIENT
Jeg blir ganske ydmyk i forhold til 
hvordan pasienter takler sin øye-
sykdom. Jeg har mye å lære og 
lærer stadig noe. Jeg ønsker å lytte 

til pasienten – vise at jeg bryr 
meg. Å være opptatt av hvordan 
du har det må være den viktigste 
rettesnor for meg. Ingen skal 
måtte føle at deres opplevelse av 
egen situasjon er unødvendig eller 
overdrevet. 

Noen har lang reisevei, noen 
trenger en ledsager når de skal til 
legen. Noen hører dårlig og opp-
fatter ikke alt som blir sagt. Det er 
mange som bruker feil type øye-
dråper selv om legen mener og 
noterer i journalen at pasienten er 
godt informert om behandlingen.

Jeg skjønner godt at det ikke er 
lett hvis du må dryppe tre typer 
dråper to-tre ganger om dagen og 
kanskje to av dem kun skal i det 
ene øyet. 
 
Min oppgave er å prøve å finne ut 
om det er noe som kan bedre din 
hverdag og din gjennomføring av 
egenbehandlingen. Det kan være 
aktuelt å trekke inn andre fag-
grupper, som for eksempel  Audio-
og Synspedagogisk senter. Jeg er 
jo også så heldig at vi kan dele ut 

Å leve med glaukom er enkelt for noen, ”bare noen dråper om dagen”, mens andre lever med 
synsskader som preger hverdagen og påvirker mange gjøremål. Bare det å komme seg til legen 
og sitte på et venterom stadig vekk, kan være en påkjenning.

DET ER HVORDAN DU 
OPPLEVER OG MESTRER 
DIN HVERDAG SOM ER 
VIKTIG
Hva gleder jeg meg til, hva gir 
meg glede? Hvordan blir perspek-
tivet mitt hvis jeg får en litt vond 
flis i fingeren? Hvis jeg får glaukom, 
hva vil hjelpe meg å mestre det å ha 
en kronisk sykdom? Hva vil jeg 
behøve av hjelp og informasjon? 

Glaukomikere er ikke en ensartet 
gruppe. Forskjellene er store når 
det gjelder opplevelsen av egen 
hverdag. Noen pasienter jeg treffer 
sier at alt er greit, mens andre 
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Hva er et lærings- og mestringssenter (LMS)? 
Et lærings- og mestringssenter (LMS) er en møteplass for 
helsepersonell, erfarne brukere, pasienter og deres pårørende. 
Et LMS arbeider for at pasienter, brukere og pårørende skal få 
informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig syk-
dom og helseforandringer. LMS har som mål at brukerne skal få 
utvidet innsikt om egen situasjon, bli styrket i sin mestring av 
hverdagen og slippe flest mulig sykehusinnleggelser.
Les mer på: www.mestring.no

den gode og fine informasjons-
brosjyren til Glaukomforeningen.

KUNNSKAP KAN GI 
TRYGGHET
Noen ganger kan kunnskap gi 
trygghet. Det kan være nyttig å få 
vite mer om sin øyesykdom og 
treffe andre som kan fortelle hvor-
dan de lever som glaukomikere. 

VI ER LOVPÅLAGT Å 
UNDERVISE PASIENTER 
OG PÅRØRENDE
I Lov om spesialisthelsetjenesten 
fra 2001, (§ 3-8), er pasient- og 
pårørendeopplæring en av spesia-
listhelsetjenestens fire hovedopp-
gaver.  Vi er således pålagt å drive 
med undervisning for pasienter og 
pårørende.

60 LÆRINGS- OG 
MESTRINGSSENTRE
I 1997 ble det første Lærings- og 
mestringssenter opppettet på Aker 
sykehus i Oslo. Siden er det opp-
rettet 60 tilsvarende sentre i Norge. 
Grunnidéen er at helsepersonells 
faglige innsikt og brukernes erfa-
ringskunnskap til sammen kan gi 
grunnlag for gode læringstilbud.

NYTTIG MØTEPLASS 
Et lærings- og mestringssenter 
(LMS) er en møteplass for helse-

personell, erfarne brukere, pasien-
ter og deres pårørende. Et LMS 
arbeider for at pasienter, brukere 
og pårørende skal få informasjon, 
kunnskap og bistand til å hånd-
tere langvarig sykdom og helse-
forandringer. LMS har som mål 
at brukerne skal få utvidet innsikt 
om egen situasjon, bli styrket i 
sin mestring av hverdagen og 
slippe unødvendige sykehusinn-
leggelser.

30 FORSKJELLIGE TILBUD 
I BERGEN
I Bergen er LMS et samarbeid 
mellom Helse Bergen og Haralds-
plass Diakonale Sykehus. 

Der er det nærmere 30 tilbud til 
ulike grupper med ulike sykdom-
mer. Kursene kan ha en varighet 
av en halv dag, en hel dag eller 
flere dager.   

I april hadde øyeavdelingen vår 
kurs over to dager om aldersrela-
tert makuladegenerasjon (AMD). 
Dette kurset kommer på nytt i høst, 
som et tilbud til pasienter og 
pårørende. 

Målsetningen er:
• Kunnskap skal bidra til økt 

trygghet og mestring i hver-
dagen.

• Skape dialog med representanter 
fra ulike faggrupper (både i og 
utenfor sykehus).

• Gi anledning til å møte andre  
i samme situasjon.

 
BEHOV SOM BLE DEKKET 
Evalueringsskjemaene som 
deltakerne fylte ut, viste at kurset 
dekket et behov. 

Det trenges henvisning fra lege 
for å delta, og pårørende kan være 
med. Egenandelen kan skrives inn 
i egenandelskortet, og har man 
frikort blir det gratis (bortsatt fra 
en liten sum for lunsj). Det er 
meningen at øyeleger, almenleger 
og sykehusavdelinger informerer 
og henviser til kursene. 

BØR LAGES FOR 
GLAUKOMIKERE 
OG PÅRØRENDE 
Et tilsvarende opplegg er noe 
som bør tilbys glaukomikere. 
Kanskje er det allerede noen øye-
avdelinger som har laget et tilbud 
til Glaukomikere i samarbeid med 
et Lærings-og mestringssenter? 

Det håper jeg at vi kan få til for 
våre pasienter. Det kan bli spen-
nende og nyttige dager hvor man 
kan komme sammen og få mer 
kunnskap. Ikke alle vil oppleve 
behov for et slikt tilbud. I mange 
tilfelle vil det kanskje være 
pårørende som kan ha ekstra 
nytte av det. 

Med foredrag, gruppeoppgaver 
og praktiske øvelser (drypping av 
dråper) tror jeg det vil bli meget 
interessante dager. Utveksling av 
erfaringer i gode og lange pauser, 
vil være ekstra viktig og nyttig. 
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Foreningen med egen brosjyre om arv

Nå skal mørketallene ned!

Men hva med alle dem som har 
glaukom, men ikke vet det – og 
som ikke er medlem av foreningen? 
Hvordan skal vi nå dem?

BROSJYRE TIL 
”FOLK FLEST” OM ARV
Norsk Glaukomforening har nå 
laget en egen brosjyre om temaet 
arv; ”Har noen av dine nære 
slektninger glaukom (grønn stær)?” 
Den er på tolv sider og tar for seg 
alt du behøver å vite. Den opp-
fordrer leseren til å spørre slekt-
ninger om de har glaukom eller 
om noen ”hadde et eller annet 
med øynene sine”. Får du høre at 
din avdøde bestemor dryppet 
øynene sine, men ingen er sikker 
på om hun hadde glaukom, så la 
en øyelege sjekke dine øyne for 
sikkerhets skyld.

Du har sikkert hørt det før: Hvis en av dine nære slektninger har 
glaukom, har du økt risiko for selv å utvikle det. Du bør da undersøkes 
fra 30-årsalder og deretter med et par års mellomrom. Om alle Norsk 
Glaukomforenings medlemmer er flinke til å fortelle dette til alle 
slektningene sine, er det flott. Mange nye tilfeller av glaukom vil bli 
oppdaget i en tidlig fase, før en eventuell skade har fått utvikle seg. 

BROSJYRE TIL 
ALLE FASTLEGER
Brosjyren er trykket opp i 30.000 
eksemplarer. Den skal blant annet 
distribueres til alle fastleger. Da er 
det viktig å sørge for at disse viktige 
fagpersonene tar seg tid til å spørre 
sine pasienter: ”Vet du om noen 
av dine slektninger har glaukom/
grønn stær?” og så gi dem brosjyren.
Som medlem får du den som ved-
legg til dette bladet. Har du ønske 
om flere ekemplarer, så ta kontakt 
med foreningen, på telefon 
97 00 86 13 eller med e-post: 
post@glaukomforeningen.no.

MØRKETALL MÅ NED
Når omtrent halvparten av de 
som har glaukom ikke vet det, og 
at opptil 19% av glaukomtilfellene 
har bakgrunn i arvelige faktorer i 

familien, så synes vi i styret at vi 
skal gjøre vårt for å få disse mørke-
tallene ned. Vi vet at denne 
”jobben” er vanskelig. Det er ikke 
lett å få en persons oppmerksom-
het om en sykdom som vedkom-
mende sannsynligvis ikke har. 
Men, vi tar den utfordringen og 
gir oss ikke!

TAKK TIL VÅRE 
DANSKE VENNER
Vår danske søsterorganisasjon, 
Dansk Glaukom Forening ga ut 
en brosjyre om arv for noen år 
siden. Vi fikk tillatelse til å bruke 
denne som utgangspunkt for vår 
egen. Mye av teksten er direkte 
oversatt fra dansk. Vi takker våre 
danske venner for dette, og også 
vårt eget styremedlem, overlege 
Turid Skei Tønset, som har vært 
faglig ansvarlig. 

Eller er du i tvil?
www.glaukomforeningen.no

Har noen av dine 
nære slektninger 

glaukom
(grønn stær)?

Kristin
Even

Har en av dine nære slektninger glaukom, har du selv økt risiko for å utvikle sykdommen. 
Spør for sikkerhets skyld dine foreldre, besteforeldre, kusiner og fettere. Øyesykdommen 
kan ”hoppe over” slektsledd, så ikke stopp utspørringen ved din mor og far. Hvis du 
får høre at din bestefar hadde ”et eller annet med øynene” eller at ”bestemor ble 
blind”, så ta kontakt med din fastlege for sikkerhets skyld.

Karoline
Peder

Karen
Oddvar

Herman Turid Morten Martin MetteGudny

Oldeforeldre

Besteforeldre

Foreldre Foreldre

Barn Kusiner - Fettere

Anna
Nils

Janne
Roar

Norsk Glaukomforenings brosjyre om arv 
skal distribueres også til alle landets 
fastleger.

Har en av dine nære slektninger glaukom, har du selv økt risiko for å utvikle sykdommen. Spør for 
sikkerhets skyld dine foreldre, besteforeldre, kusiner og fettere. Øyesykdommen kan ”hoppe over” 
slektsledd, så ikke stopp utspørringen ved din mor og far. 



15

Laila Baardseth er mor til Martine. 
Datteren ble født med glaukom. 
Historien ble presentert i dette bladet 
høsten 2007 og ligger også på 
foreningens hjemmeside (under 
Livskvalitet/Fortellinger).

Laila og hennes mann, Martin 
Hassel, følte kort tid etter Martines 
fødsel et behov for å snakke med 
andre foreldre i samme situasjon. Det 
var ikke så lett. Sykehus gir ikke ut 
informasjon om andre tilfeller og det 
syntes svært vanskelig å få kontakt 
med andre med de samme utfordrin-
gene.

EGET FORUM PÅ HJEMMESIDEN
Laila tok initiativ til å starte en 
”snakkeside” på foreningens hjem-
meside. Her kan man enkelt legge 
inn spørsmål og hvem som helst kan 
svare. Laila følger med på hva som 
skjer og kan selv svare eller formidle 
spørsmål til relevant fagpersonell.

LITE LIV PÅ SIDEN
Det er få barn som blir født med 
glaukom. Derfor er også gruppen 
med foreldre liten. ”Aktiviteten på 
siden er desverre alt for liten,” sier 
Laila. ”Men vi håper at du som leser 
dette og synes det høres interessant 
ut, går inn på hjemmesiden 
www.glaukomforeningen.no og 
klikker på symbolet til høyre på for-
siden. Jeg skal sørge for at du skal få 
svar på det du lurer på, i hvert fall fra 
meg. Og senere er det kanskje du 
som deler av dine erfaringer når 
andre har noe de lurer på.”

Lykke til!

Til deg som har barn med glaukom:

Sørg for at ”snakkesiden” vår får verdi for deg 
og andre foreldre som har barn med glaukom.

Laila Baardseth.

Under årsmøtet i april ble nytt 
styret valgt i Norsk Glaukom-
forening. Vi har fått spørsmål 
om det er mulig å få et styre med 
bedre landsdekning. Dette har vi 
lykkes med nå, med representan-
ter både fra Harstad og Magnor.

På årsmøtet holdt privatpraktiserende 
øyelege Tor Grøndahl, fra Sandvika, 
et interessant innlegg. Ved bruk av 
nye metoder synliggjorde han blant 
annet hvordan han kan følge utvik-
lingen av en glaukomskade. Det han 
presenterte var meget lett å forstå, og 
han mente at bruk av ny teknologi er 
viktig for å kunne følge sykdomsut-
viklingen og sikre riktig behandling.

Årsmøtet 2009
Nytt styre i Norsk Glaukomforening

Per Olberg gikk ut av styret 
etter å ha vært nestformann 
i ti år. Han ble behørig takket 
av formann Per Kaland.

Det nye styret består av:
Per Kaland (leder), Toralf Kaland (nestleder), Anders Wulfsberg (kasserer), Ellen Heiberg Mowinckel (sekretær), Cathrine Massey (styremedlem), 
Svein Forså (styremedlem), Laila Bårdseth (styremedlem), Turid Skei Tønset (styremedlem), Astrid Thorstad (varamedlem).

Privatpraktiserende øyelege 
Tor Grøndahl, fra Sandvika, 
holdt et interessant innlegg 
der han synliggjorde glaukom 
på en, for mange, ny og 
forståelig måte.



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: post@glaukomforeningen.no, 
telefon 97 00 86 13
Internett: www.glaukomforeningen.no

Medlemskapet koster kr. 200,- pr. år.

Ny avdeling for foreningen på Gjøvik
Takket være Svein Forså fra 
Harstad har Glaukomforeningen i 
mange år hatt en avdeling i denne 
byen. Svein ble ved årsmøtet valgt 
inn i styret.
Nok en person har tatt initiativ 
til å starte en ”egen” avdeling, 
denne gang på Gjøvik. Det er 
Svein Erik Strande som har tatt 
initiativ til dette. Vi gleder oss til 

Faksimile fra forrige utgave.

å se hva han kan få til i sitt distrikt. 
Det åpne møtet som ble arrangert 
denne vinteren var i hvert fall 
svært populært.

Er det andre av våre medlemmer 
som har lyst til å gjøre noe spesielt 
i sitt distrikt, så er det bare å kon-
takte foreningens leder, Per 
Kaland, på telefon 97 00 86 13.

Svein Erik Strande, Gjøvik.

Korrigering endosebeholdere, uten konserveringsmiddel

På side 7 i utgave 2 i 2008 ”Å leve 
med glaukom” står det en artikkel 
skrevet av Øyelege Per Klyve; 
”Stadig flere øyedråper kommer i 
endosebeholdere uten konserve-
ringsmidler”.
Under avsnittet ”Mange er plaget” 
står det blant annet: …”det finnes 
allerede betablokkere i endose 
formulering (dog ikke den 

staglandinet som nå kommer i 
endose-formulering (godkjenning 
for refusjon er ventet rett over 
nyttår).

STORT FRAMSKRITT – 
MEN DYRERE
Vi har derfor snart mulighet til å 
gi de fleste pasientene konserve-
ringsfrie øyedråper, noe som er et 
stort framskritt.
Ulempen er at disse dråpene blir 
en del dyrere i bruk (opptil 50% 
dyrere), men de er alle godkjent 
for refusjon på vanlig måte. Noen 
pasienter synes det kan være van-
skelig å få ut dråpene fra de små 
endose-beholderne, særlig eldre 
med dårlige hender og fingre.
Det er sannsynlig at det vil bli 
stadig vanligere å behandle med 
konserveringsfrie medikamenter, 
særlig hvis pasienten har sympto-
mer eller tegn på lokale bivirk-
ninger av medikamentene.
Dermed får vi stadig litt bedre 
hjelpemidler til våre glaukom-
pasienter! Per Klyve
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Per Klyve: – Konserveringsmidlene som brukes kan være uheldige, og i en del tilfeller direkte 
skadelige for overflatecellene i hornhinnen.

Bruk av konserveringsmiddelfrie 
dråper ved behandling av glaukom 
var ett av temaene da øyelegene 
i Norge møttes til sitt årlige 
høstmøte siste helg i oktober.

En stor del av den eldre befolkning 
utvikler tørre øyne, og må bruke 
kunstige tårevæsker for å behandle 
plagene. Væskene blir vanligvis 
oppbevart på flasker, som kan 
brukes over flere uker. Men for å 
hindre at disse blir forurenset, til-
settes et konserveringsmiddel slik 
at bakterier ikke infiserer flaske-
innholdet. De siste årene er det 
blitt mer vanlig å bruke endose-
beholdere, uten konserverings-
middel, til behandling av tørre 
øyne.

SKADELIGE
KONSERVERINGSMIDLER
Konserveringsmidlene kan være 
uheldige, og i en del tilfeller direkte 
skadelige for overflatecellene i 
hornhinnen. Det mest brukte 
konserveringsmiddelet, Benzal-
koniumklorid (BAK) har i studier 
vist seg å kunne ødelegge bind-
ingen mellom overflatecellene, 
og i verste fall kunne skade og 
ødelegge disse. BAK gir også en 
økt disposisjon for utvikling av 

allergi.  Det kan derfor være 
viktig, spesielt for pasienter som 
bruker medikamenter over tid, å 
slippe disse tilsetningsstoffene. 

MANGE ER PLAGET
De mest vanlige glaukom-midlene 
inneholder BAK som konserve-
ringsmiddel. Mange av glaukom-
pasientene kan derfor ha stor 
nytte av å slippe dette tilsetnings-
stoffet. Vi vet at mange glaukom-
pasienter også sliter med tørre øyne 
og med lette, kroniske allergiske 
øyeplager.  Man har anslått at så 
mange som 25–50% av glaukom-
pasientene kan ha disse plagene.
Det er derfor gledelig at stadig 
flere av glaukommidlene kommer 
i endose-beholdere som et alter-
nativ til de tradisjonelle flaskene.
Det finnes allerede betablokkere i 
endose-formulering (dog ikke i den  
gunstigste/laveste konsentrasjonen).  
Kombinasjonsdråper av betablok-
ker og dorzolamid kommer snart i 
endose-formulering. Og på møtet 
ble det presentert det første pro-

Stadig flere av glaukommidlene kommer i 
endose-beholdere som et alternativ til de 
tradisjonelle flaskene.

Øyelege Per Klyve, Asker:

- Stadig flere øyedråper kommer i endose-beholdere 
uten konserveringsmidler.

Stadig flere av glaukommidlene kommer i 
endose-beholdere som et alternativ til de 
tradisjonelle flaskene.

gunstigste/laveste 
konsentrasjo-
nen)…” 

En av våre lesere 
påpeker at dette er 
feil: ”Timosan (med 
laveste mulige/gun-
stigste dose timolol) 
uten konserverings-
middel i endose 
finnes allerede på 
markedet, både som 
30 stk. og 90 stk. 
pakninger. Disse 
kom allerede i 
februar 2008 med 
refusjon fra mai 
2008.”

Vi takker vår 
observante leser!


