
   Å leve med

GLAUK    M 

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.

KURIOSITETER FRA

”Øyelegekunstens 
historie i Norge.”
av Otto Johansen

1840-årene
Rigshospitalet i Priskrig 
Blant de mange unge leger som i 
1830–40-årene fattet interesse for 
oftalmologien (læren om øynene og 
deres sykdommer) var prestesønnen 
fra Hitra, Otto Numsen Lund (1811–91).
I 1840 ble han ansatt som overlege 
ved det nyopprettede Christiania Byes 
Sygehus. Byens myndigheter hadde 
lenge irritert seg over døgnprisene ved 
Rigshospitalet, den lovede rabatt var 
uteblitt. Byen hadde også spart mange 
penger ved å benytte sitt Fattigsygehus 
til innleggelse av syke ”af den simp-
leste og raaeste Classe Mennesker,” 
for halve prisen.

Byens nye sykehus måtte 
legges ned
Byens nye sykehus fikk ikke lang 
levetid. Otto Lund ønsket å heve 
nivået, men fikk ikke utfolde seg 
lenge. Rigshospitalet ønsket å fylle 
sin nybygning i Grubbegaden og gikk 
til priskrig. I januar 1842 rykket ”Riget” 
ut med flere annonser i avisene:
”Fra 1ste Febr. D. Aar og indtil videre 
nedsættes Betalingen for Døgnet for 
Syge, som indlægges i Rigshospitalet, 
saaledes: 1) Paa alm. Forpleining: 
Voxne 36 sk. (mot før 42 sk), Børn 
under 6 Aar gamle 18 sk. 2) Paa 
bedre Forpleining: Voksne 72 sk. Børn 
under 6 Aar gamle 36 sk. Derimod 
bliver Vetalingen for Syge, som ind-
lægges paa bedre Forpleining og 
Eneværelse, som hidentil 1 Spd. For 
Døgnet.”
Det ble intrigert og byens nye syke-
hus, forløperen for Ullevål Sykehus, 
ble nedlagt i 1845.

Otto Numsen Lund (1811–91)
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Glaucoma International Network (GIN) 
Glaukom-foreninger fra hele verden 
samlet i New Orleans
Glaukom finnes over hele verden og 
blant alle folkeslag. I følge en rapport 
fra WHO har ca 13,5 millioner 
mennesker åpenvinklet glaukom.

INITIATIV FRA ØYELEGER
En gruppe ledende øyeleger, blant 
dem overlege John Thygesen fra 
Rigshospitalets Glaukomklinikk i 
Danmark, tok initiativ til å samle 
glaukomforeninger fra hele verden. 
Målet er å styrke samarbeidet mellom 
landene og å inngå i et konstruktivt, 
internasjonalt samarbeid med øye-
leger og farmasiindustrien.

15 LEDERE SAMLET
Under den store øyelegekongressen 
(AAO) i New Orleans i oktober 2004, 

møttes formennene fra 15 lands 
glaukomforeninger. Dette markerte 
innledningen på et samarbeid under 
navnet Glaucoma International 
Network (GIN). Foruten Norge 
deltok Danmark, Australia, Ghana, 
Nederland, Hong Kong, Japan, Litauen, 
Nepal, New Zealand, Singapore og 
flere stater fra USA. Et styre ble valgt.

INFORMASJONSUTVEKSLING
Leder Per Kaland deltok fra Norge. 
Det viktigste denne gang var å fortelle 
om de respektive lands foreninger og 
utfordringer, utveksle erfaringer, 
ideer, informasjonsmateriell og mye 
annet. Det skal bli spennende å se på 
utviklingen av foreningen. Uansett 
vil den være en inspirasjonskilde i 
vårt arbeid med glaukom i Norge.

Vår glade leder, Per Kaland, i et muntert 
øyeblikk sammen med president i GIN, Naomi 
Sussman, overlege John Thygesen fra 
Danmark og Anders Christensen fra Danmark.
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Øyelege 
Marit Fagerli:
Noen har behov 
for en operasjon 
for å oppnå lavt 
nok øyetrykk.
(Side 6)
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Hans Richard Larssen (42) med oppfordring:

”Ta øyetrykket
alvorlig, også
i ung alder!”
Les hele historien på side 3.

Øyesykepleier 
Marit Z. Berentsen:
”En dråpe i havet” –
om drypping av
øynene.
(Side 12)
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INFORMASJONSHEFTET 
GODT MOTTATT 
Det er en glede å registrere den gode 
mottakelsen informasjonsheftet ”Glaukom 
(grønn stær) Tidlig oppdagelse bremser 
sykdomsutviklingen”  har fått hos våre 
medlemmer, øyeleger og optikere. Vi er også 
glade for lykkønskninger fra de danske og 
svenske pasientorganisasjonene.

BIDRAR TIL MER INNSIKT
Ved ferdiggjøringen av informasjonsheftet 
har pasientforeningen tatt et langt steg opp 
på ”informasjonsstigen”. Vi har nå et redskap 
som kan være et godt supplement til øyelegens 
informasjon og bidra til at flere mennesker får 
innsikt og kunnskap om sin egen sykdom. 
Det slår også i hjel noen myter om at glaukom 
(grønn stær) er synonymt med ”blindhet”. 
Informasjonsheftet inneholder en kombi-
nasjon av faglig stoff – skrevet på en forståelig 
måte for deg og meg – og en tydeliggjøring av 
livskvalitetsaspektet gjennom ekte livshistorier. 
Vårt mål er at heftet også vil bidra til at flere 
mennesker i Norge vil få avdekket sitt 
glaukom på et tidlig stadium. 

Tidlig oppdagelse bremser 
sykdomsutviklingen
Dette er overskriften på vårt nye (og flotte) informasjonshefte 
om glaukom, som nå er i ferd med å bli spredd utover det 
ganske land via øyeleger og optikere. Etter hvert vil det også 
finnes hos fastleger og apotek.

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
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Opplag: 1.000
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I dette første nummer av medlemsbladet i 
2005 fortsetter vi vår redaksjonelle linje med 
blant annet en ny ”å leve med glaukom-
historie”, kirurgi er tema når vi presenterer 
en behandlingsform, og vi har de faste 
spaltene fra øyelege og øyesykepleier.

SEND INN DINE SPØRSMÅL
”Apropos spalte – herr Jakobsen” som de sier 
i 9-timen: Til min lille forundring har det 
ikke akkurat strømmet på med spørsmål til 
”Spør øyelegen”. Ingen spørsmål er for 
dumme og det kan være mange som lurer på 
det samme som deg. Så vær ikke redd for å 
kontakte oss med det du lurer på.

Vi er i den lyse årstiden – en herlig tid for 
unge og eldre.

Nyt sommeren!

Per Kaland, leder  

HAR DU FORSLAG TIL STOFF?
Ta gjerne kontakt med bladets 

redaktør Jan Schwencke:

Post: Schwencke Markedsføring og Design, 

Gml. Ringeriksvei 14 B, 1368 Stabekk.

E-post: jan@schwencke.net

Telefon: 67 11 05 45 / 90 03 39 26

Telefax: 67 11 05 46
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Hans Richard Larssen (42):

”Hadde jeg bare visst tidligere at 
også mamma hadde glaukom”

UFORKLARLIG HODEPINE
Hans Richard fikk konstatert 
glaukom i 1996. Da hadde han i 
lengre tid vært plaget av en ufor-
klarlig hodepine, spesielt på 
høyre side. ”Jeg hadde i en tid før 
dette prøvd å bruke kontaktlinser, 
noe som bare førte til at synet ble 
helt tåkete. Optikeren jeg brukte 
den gangen hadde ikke noen 
forklaring på min vanskelige 
situasjon. 

TRYKK PÅ 45 OG 
STORE SKADER
Etter en time hos fastlegen, der 
jeg fortalte om hodepinen og 
mine andre plager, ble jeg 
samme kveld sendt til øyeavde-
lingen på universitetssykehuset i 
Tromsø. Der ble trykket målt til 
45, og de konstaterte store skader 
på høyre øye. Jeg ble laseroperert 
for første gang to dager etter 
dette. Etter noen dager fikk de 

trykket under kontroll, men som 
sagt var skaden allerede skjedd.”

UMIDDELBAR KONTROLL 
AV SØSKNENE
Hans Richard er yngstemann i en 
søskenflokk på fire. Han fikk 
beskjed fra legene i Tromsø om at 
søsknene hans måtte få kontrollert 
trykket umiddelbart. Da de tok 
kontakt med sine primærleger for 
å få kontrollert trykket, fikk de 
beskjed om at dette ikke var 
nødvendig. ”Du er altfor ung,” 
var kommentaren.  
Men søsknene sto på sitt og fikk 
til slutt målt trykket. To av dem 
fikk konstatert for høyt trykk og 
ble omgående satt på øyedråper. 
 

Hans Richard Larssen er 42 år og bor i Harstad. Han er gift 
med Turid og har to barn, Roald (10 år) og Kristine (12 år). For 
øyeblikket er han student ved høyskolen i Harstad. Familien 
bruker campingvogna flittig i fritiden. Om vinteren står den på 
fjellet, om sommeren ved sjøen. Mye kvelds- og helgetid bruker 
Hans Richard på å være lagleder for fotballaget til Roald. 
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MANGE I SLEKTA 
HAR GLAUKOM
”Da jeg etter dette begynte å 
undersøke nærmere, viste det seg 
at min mor også hadde grønn stær, 
og flere av hennes søsken er også 
rammet,” sier Hans Richard. ”Så 
nå har halve slekta, både gammel 
og ung, fått målt trykket. Flere av 
dem har for høyt trykk, uten at 
dette har ført til noen synsskader. 
Det viser seg at mammas beste-

mor ble blind, uten at jeg sikkert 
vet at dette skyldes grønn stær.” 
 
STABILT TRYKK I TRE ÅR
Øyetrykket til Hans Richard 
holdt seg stabilt i cirka tre år. Da 
begynte det igjen å stige. ”Jeg ble 
på nytt laseroperert på begge 
øynene, men som overlegen i 
Tromsø sa: ”Ditt høyre øye er 
”rasert”, så det er det dessverre 
ingen ting å gjøre med!” 

Trykket ble etter dette normalt 
igjen, men nå har jeg vært på 
kontroll igjen og fått målt for 
høyt trykk, så nå er det ny type 
dråper og hyppig kontroll.” 
 
”TA ØYETRYKKET 
ALVORLIG, OGSÅ 
I UNG ALDER!”
Hans Richard visste ikke om alle 
glaukomtilfellene i familien. 
Heller ikke hvor viktig det er å 
komme tidlig til kontroll. Derfor 
har han følgende oppfordring til 
alle og enhver: ”Spør dine nær-
meste om noen i familien har 
eller har hatt grønn stær. Dersom 
sykdommen finnes i familien, så 
må man ta dette på alvor og få 
målt trykket i ung alder. Ikke la 
deg knekke av at noen leger 
mener at dette bare er tull. 
Min søsters lege sa til henne: 
”At du ønsker å få målt trykket 
er bare tull, kom tilbake når du 
er over 60 år, så skal vi se på det.” 
Men hun stod på sitt og fikk til 
slutt målt trykket, noe som resul-
terte i hastetime hos øyelege og 
bruk av øyendråper siden den 
gang. 
 

Familien bruker campingvogna flittig i fritiden. Om vinteren står den på fjellet, om sommeren ved sjøen.

– Å kjøre motorsykkel gir frihetsfølelse og jeg kommer så tett på naturen. Når våren kommer kjenner jeg kriblingen etter å få 
sykkelen ut av «vinterdvalen».
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VIL FORLANGE 
KONTROLL AV BARNA
Hans Richard er veldig sikker på 
hva han vil når det gjelder hans 
egne barn: ”Jeg vil forlange kon-
troll første gangen i midten av 
tenårene. Det er jo tross alt en 
enkel undersøkelse som kan for-
hindre en alvorlig lidelse.”

”GLEDER OSS TIL 
SOMMEREN”
Når dette leses er campingvogna 
til Hans Richard og familie ganske 
sikkert trygt plassert ved sjøen. 

Den samme vennegjengen de 
ferierer med om vinteren har 
sannsynligvis plassert sine 
vogner ved siden av. ”camping-
livet er tingen for oss,” sier Hans 
Richard. 
Men han sitter ellers lite stille. 
Som engasjert lagleder for 
Landsås Team 95, der sønnen 
Roald spiller fotball, har han 
totalt 22 spillere og tre lag å 
holde styr på. 
Oppfølging, planlegging av 
treninger, turneringer og mye 
annet tar tid, men oppleves å 

Turid Larssen:

”Blir Hans Richard blind?”
Turid er Hans Richards kone. Hun er 
utdannet hjelpepleier. Hun opplevde 
situasjonen som veldig uvirkelig da 
mannen hadde fått konstatert glaukom. 
”Får jeg en blind mann som jeg må 
pleie og hjelpe senere i livet? Hva vil 
skje med synet hans?” Etter det første 
sjokket, og når hun ser at Hans 
Richard i stor grad greier det han 
greide før, har hverdagen vendt 
tilbake til det normale. ”Jeg tenker 
rett og slett ikke så mye på det 
lenger.”

være veldig givende. Nå har også 
Roalds søster begynt å spille, og 
kona Turid spiller på et damelag. 
En skikkelig fotballfamilie med 
andre ord – og en familie med 
mye smil og glede.

– PC er et fantastisk verktøy, både i studiene og hjemme. Og skarpsynet mitt er det ingenting å si på.

”Jeg vil forlange kontroll av barna første 
gangen i midten av tenårene.”

– Jeg har blitt ganske treffsikker etterhvert. 
Pistolskyting er spenning, konsentrasjon og 
full kontroll over kroppen og det får tankene 
vekk fra alt annet.
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HVA GJØRES UNDER 
OPERASJONEN?   
En glaukom-operasjon har som 
formål å skape et nytt avløps-
system for kammervannet (den 
væsken som produseres i øyet). 
Det naturlige avløpet, gjennom 
et filtreringssystem i fremre del av 
øyet, er ikke lenger tilstrekkelig, 
og kirurgen lager et nytt avløp 
gjennom øyeveggen. Det finnes 
forskjellige metoder for å gjøre 
dette.  
   
Den vanligste metoden, kalles 
trabeculectomi og har vært i bruk 
siden 1970. 
  
Operasjonen foregår nesten alltid 
i lokalbedøvelse, dvs at man får 
bedøvende øyedråper og en 
sprøyte med bedøvelse på øye-
overflaten. Operasjonen tar som 
regel en knapp time og selve inn-
grepet skjer på den delen av øyet 
som vanligvis dekkes av øvre 
øyelokk. Her åpner man øyets 
slimhinne (bindehinnen) og 
skjærer deretter en liten hengslet 
lapp som kan bøyes til side i øyets 
senehinne ( den hvite delen av 
øyeveggen). Under denne lappen 
lager man et lite gjennomgående 

hull inn til øyets forkammer, 
akkurat i overgangen mellom 
senehinnen og hornhinnen 
(Fig.1). Man klipper også et lite 

hull i regnbuehinnen i samme 
område. Lappen i senehinnen sys 
tilbake på plass over hullet i øye-
veggen, slik at kammervannet 
kan lekke ut. Så syr man til slutt 
bindehinnen på plass. Da har 
man fått en åpning som drenerer 
kammervann uten at det ”fosser” 
ut. Kammervannet samles under 
bindehinnen, og vil bli sugd opp 
av blodårene og transportert bort 
(Fig.2).  
  
HVORDAN ER TIDEN 
ETTER OPERASJONEN? 
Det er vanlig å ha litt ”rusk-
følelse” i øynene de første dagene 

Glaukom-kirurgi

Noen har behov for en 
operasjon for å oppnå 
lavt nok øyetrykk
Av øyelege Marit Fagerli.

All glaukombehandling som er tilgjengelig i dag, har som formål å 
senke trykket i øyet og dermed redusere risikoen for synsnerve-
skade og følgende nedsatt synsfunksjon. Hos de aller fleste glaukom-
pasienter kan man senke øyetrykket tilstrekkelig med øyedråper 
og/eller laserbehandling, men noen vil ha behov for en operasjon 
for å oppnå lavt nok øyetrykk. Marit Fagerli er glaukomansvarlig overlege 

ved Øyeavdelingen, St. Olavs Hospital 
i Trondheim.

Fig. 1: Skisse som illustrerer 
prinsippene ved trabeculectomi. 

Fig. 2: Skisse som illustrerer øyet ved avslutning av en trabeculectomi. 
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etter en glaukom-operasjon, men 
de fleste har lite vondt.  
   
Det er også vanlig med noe ned-
satt syn i starten, men dette er som 
regel forbigående. Det er viktig å 
vite at glaukom-operasjonen i seg 
selv aldri vil kunne bedre synet. 
Hensikten er å senke trykket for 
å forhindre økende synstap. 
  
Man bør ta det litt rolig de første 
2–3 ukene etter operasjonen, og 
spesielt unngå tunge løft. Man 
bør heller ikke bøye seg så mye. 
  
Etter operasjonen slutter man 
med de øyedråpene man brukte 
før. Man får noen andre dråper 
som skal dryppes i flere uker for 
å roe ned øyet. På det andre øyet 
skal man selvsagt ikke forandre 
eventuell drypping. 
  
Det er vanlig med hyppige kon-
troller hos øyelegen den første 
måneden etter at man er operert. 
Etter hvert trenger man færre 
kontroller, men man slutter aldri 
helt å gå til kontroll. Noen må 

med tiden supplere med øye-
dråper for å holde lavt nok 
trykk. 
  
EN VISS RISIKO FOR 
KOMPLIKASJONER 
Glaukom-operasjoner innebærer, 
i likhet med alle operative inn-
grep, en viss risiko for komplika-
sjoner. Det er umulig å nevne alt 
som kan skje på en kortfattet 
måte, så her trekkes fram det jeg 
anser som de viktigste. 
    
• Alvorligst er infeksjon eller 
 blødning i øyet. Det kan i verste 
 fall føre til synstap, men fore-
 kommer heldigvis svært sjelden. 
 Disse komplikasjonene begrenser 
 seg bare til det aktuelle øyet. 
 
• En del pasienter får en økende 
 uklarhet i linsen (katarakt/grå 
 stær) etter operasjonen, og da 
 bedres ikke synet før man får 
 utført en katarakt-operasjon.
 
• Det vanligste problemet med 
 glaukom-operasjoner, er at den 
 trykksenkende effekten etter 

 hvert avtar fordi det oppstår 
 arrdannelser i det nye avløps-
 systemet i øyeveggen. 

• Man har ulike metoder for å 
 forhindre dette. Man kan bruke 
 et stoff som bidrar til mindre 
 arrdannelse, dette stoffet kan 
 påføres under operasjonen hos 
 pasienter hvor man forventer 
 seg arrdannelser. Det er også 
 mulig å sette sprøyter med et 
 lignende stoff på øyeoverflaten 
 etter operasjonen hvis man 
 vurderer dette som hensikts-
 messig. Noen pasienter vil 
 trenge en ny operasjon hvis 
 øyetrykket stiger.
 
• Det går også an å få et noe for 
 lavt trykk i øyet, spesielt den 
 første tiden etter en operasjon. 
 Dette retter seg som regel spon-
 tant. Svært sjelden kan et for 
 lavt trykk i øyet bidra til syns-
 forstyrrelser som gjør det nød-
 vendig med en mindre operasjon 
 for å øke trykket. 
  
HVOR EFFEKTIV ER 
OPERASJONEN? 
Sjansen for at en operasjon blir 
vellykket, varierer fra pasient til 
pasient. Vi vet at det er lettere å 
få varig effekt hos eldre pasienter. 
Det er også rasemessige forskjeller 
med hensyn til arr-dannelser – 
det er vanskeligere å få god effekt 
hos pasienter med afrikansk opp-
rinnelse, enn hos europeere. Det 
kan også være vanskeligere med 
et glaukom som har oppstått etter 
annen øyesykdom/-skade, eller 
hvis man tidligere har gjennom-
gått andre øyeoperasjoner.  
Ved den vanligste formen for 
glaukom i Norge, har man gode 
sjanser for å få ønsket effekt. 
Undersøkelser viser omtrent 80%  
sjanse for å lykkes med den første 
operasjonen.     
  

Fig. 3: Skjematisk illustrasjon av det nye avløps-systemet for 
øye-væsken gjennom øyeveggen. 



allergi mot øyedråpene eller som 
har ikke-tolerable bivirkninger.  

Hos noen pasienter vurderer man 
operasjon like etter at sykdommen 
er oppdaget, dersom man anser 
sjansen for å få tilfredsstillende 
trykk med annen behandling for 
liten. Dette gjelder f.eks hvis 
trykket er svært høyt når syk-
dommen oppdages, og når det 
foreligger langt fremskredet 
synsskade. 
  
Skal man da operere eller være 
avventende? Dette må vurderes 
individuelt av pasient og øyelege 
i fellesskap, slik at det er diskutert 
hva man kan oppnå og hvilken 
risiko en eventuell operasjon 
innebærer.  
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ANDRE 
OPERASJONSMETODER 
Det er etter hvert utviklet flere 
operasjonsmetoder for glaukom. 
De fleste er modifikasjoner av 
den ovenfor beskrevne trabecu-
lectomien. For de fleste pasienter 
er metodene likestilt når det 
gjelder trykksenkende effekt. De 
går alle ut på å lage en lekkasje 
av øyevæske ut fra øyet. 
  
Noen få pasienter opplever at 
øyetrykket stiger til tross for gjen-
tatte operasjoner. I slike tilfeller 
vil man vurdere å operere inn et 
dren (et lite silikon-rør) som kan 
øke sjansen for å holde det nye 
avløps-systemet åpent. Disse har 
hatt ulemper i form av ubehag for 

pasienten og risiko for 
sårdannelse eller beten-
nelse. Det har de senere 
år blitt utviklet nye dren 
som gjør at denne opera-
sjonsmetoden har fått en 
noe økende anvendelse. 
  
HVEM BØR 
OPERERES? 
Har man glaukom, går 
behandlingen ut på å 
senke trykket tilstrekkelig 
til å hindre ytterligere 
skade på synet og dermed 
hindre at livskvaliteten 

blir dårligere. Kan man ikke 
holde trykket i sjakk ved hjelp av 
øyedråper og/eller laser-behand-
ling, er operasjon et godt alterna-
tiv for de fleste. Det er også et 
alternativ for dem som utvikler 

Er glaukom farlig?

Fig. 4: Foto av et øye flere måneder etter en 
vellykket trabeculectomi. 

Fig. 5: Foto av et øye som har fått 
operert inn et dren for å holde det 
nye avløp-systemet åpent.

Den ”farlige stæren” er et uttrykk 
som ofte benyttes 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 glaukom er 
livslang og har som fremste mål 
å hindre ytterligere skade av 
synsnerven.

FÅ NORDMENN FÅR SKADE 
AV BETYDNING

En norske undersøkelse (2000) 
viste at bare ganske få glaukom-
pasienter 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 hovedsaklig:
• sen diagnose
• pasienten ikke drypper medisinen 
 riktig
• høy alder
• kroniske glaukomtyper som 
 utvikler seg raskt eller som 
 responderer dårlig på trykk- 
 senkende behandling.

Det er et kjent fenomen at pasienter 
ikke følger behandlingsopplegget 
som  avtalt. Dette skyldes at 
medisinene gir bivirkninger eller 
glemmes. Vi skal huske at glaukom 
stort sett er en symptonfri sykdom 
– 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.



9

Spør øyelegen
Overlege Jan Erik Jakobsens faste spalte

Navn: Jan Erik Jakobsen.
Tittel: Overlege, Ullevål 
Universitetssykehus.
Spesialitet: Glaukom generelt og 
glaukom hos barn spesielt.

Jeg har benyttet naturproduktet 
Ginkgo Biloba i en del år. Har det 
noe for seg – og er det forbundet 
med bivirkninger?”
Hilsen Per Grunde (67), Oslo

Ginkgo Biloba (GB) er et av 
verdens mest kjente og anvendte 
naturprodukter – utvunnet av 
et tre som vokser naturlig i 
Kina og Japan. På 1950-tallet 
startet vestlige forskere farma-
søytiske undersøkelse og i 1965 
ble det første bladekstrakt pro-
dusert. I 1990 mottok Dr. corey 
ved Harvard Nobelprisen i 
kjemi, bl.a. for syntetiseringen 
av gingkolid B. Gingko Biloba 
er den mest utforskede medi-
sinske plante noensinne.

MER ENN 60 BIOAKTIVE 
FORBINDELSER
Gingko Biloba inneholder mer 
enn 60 bioaktive forbindelser; 
derav er halvparten ikke å 
finne andre steder i naturen. 
Ekstraktet er fritt tilgjengelig i 
helsekostforretninger og apoteker 
og er hevdet å ha effekt på en 
mengde lidelser assosiert med 
aldring – inkludert hjernens 
blodkar, perifer karlidelse, 
demens, øresus og seksuell dys-
funksjon. Biokjemisk er det bl.a. 
påvist at GB virker som en kraftig 
antioksydant; dvs. beskytter 
cellene mot toksisk effekt av 
frie radikaler og bremser derfor 
cellers selvdestruksjon. Det er i 
dag vitenskapelig belegg for at 
GB ekperimentelt beskytter 
nerveceller når disse av ulike 
grunner utsettes for surstoff-
mangel (ischemi) eller annen 
skade. Klinisk er det sannsynlig 
at Alzheimer-pasienter har 
nytte av GB. Likeledes er det 

Velkommen som bidragsyter i 
min spalte. Send dine spørsmål 
eller synspunkter, merket ”Spør 
øyelegen” til:

Norsk Glaukomforening
Vestbyveien 23 h
0976 Oslo

eller med e-post: 
jan@schwencke.net

Med vennlig hilsen

Jan Erik Jakobsen

SJELDEN BIVIRKNINGER
Bivirkninger er uvanlig og skyl-
des da vesentlig overdosering 
eller interaksjon med andre 
legemidler. Fordøyelsesbesvær 
og hodepine er vanlige bivirk-
ninger. Blødninger kan oppstå 

Overlege Jan Erik Jakobsen.

Forts. side 11   

vist at GB stimulerer blodgjen-
nomstrømmingen i hjernen 
og i perifere vev. 

ØKER BLODGJEN-
NOMSTRØMNIN-
GEN I ØYET
Hva så med glaukom? 
Ut fra ovenstående skulle 
det være nærliggende å tro 
at GB skulle ha en gunstig 
effekt ved normaltrykks-
glaukom, ettersom man antar 
at nedsatt surstofftilførsel til 
synsnerven kan være en av 
årsakene bak sykdommen. Det 
er vist at GB øker blodgjennom-
strømningen til øyet (Harris, 
1999), men det er ennå ikke 
ført tilstrekkelig bevis for at 
GB hindrer glaukomutvikling. 
Foreløpig må man altså bare 
anta at den nære teoretiske 
forbindelsen mellom GB’s 
beskyttende effekt på nervecel-
ler og stimulerende effekt på 
blodgjennomstrømning, kan ha 
en bremsende effekt på denne 
og kanskje andre typer glaukom. 

TIL PASIENTER MED 
NORMALTRYKKS
GLAUKOM
I min praksis har jeg anbefalt 
GB til pasienter med normal-
trykksglaukom som samtidig 
har klinisk perifer sirkulasjons-
forstyrrelse. Noen av disse har 
rapportert om bedring av følelse 
i fingertuppene og varmere hud 
i hender og føtter. Om dette 
kan ha hatt gunstig effekt også 
på deres glaukom, kan ikke 
dokumenteres. Foruten senk-
ning av øyetrykket, er det ikke 
annen behandling som så langt 
er vist å ha effekt hos glaukom-
pasienten. 
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av livet – og gir medisinene 
bivirkninger? Får jeg svekket livs-
kvalitet?

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

Informasjonsheftet behandler alle 
faglige emner om glaukomsyk-
dommene. I tillegg vektlegges 
også hvordan det er å leve med 
glaukom. Informasjon gir trygg-
het – 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 primærhelse-
tjenesten. Vi håper å lykkes med 
å spre kunnskap og fjerne misfor-
ståelser og myter.

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 være katalysator og 
initiere 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 syk-
dom? Må jeg ta medisiner resten 

Utsagn fra deltakere ved øye-
legenes Vårmøte i Trondheim, 
der folderen ble presentert: 
”Unikt!” ”Kjempeflott hefte!” ”Dette 
vil jeg ha til pasientene mine!” ”Jeg 
trenger 100, i denne omgang!”  
”Dette er et kvalitetsprodukt!” ”Her 
har dere gjort en fabelaktig god 
jobb!” ”Dette er flott!”  ”Gratulerer, 
dette blir fint å dele ut til pasientene 
mine!” ”Lekkert - og av høy kvalitet!”

G laukomsykdommene fore-

kommer i alle befolknings-

grupper, hos begge kjønn, i alle

aldre. Sykdommen kan være med-

født. Glaukom hos voksne påvises

sjelden før fylte 40 år. Den vanlig-

ste 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 sta-

tistisk sett være født med ”primært

kongenitt glaukom” (se side 27).

Dette vil tilsvare ca seks nye tilfel-

ler pr. år. Reelle tall ligger ned

mot det halve.Til gjengjeld øker

antall tilfeller med glaukom før ett

års alder som følge av annen øye-

sykdom, spesielt etter operasjon for

katarakt (grå stær).
Hos barn vil glaukom ikke sjelden

opptre som en del av et sammen-

satt 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

10
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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.

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.

• Måling av synsstyrken (vanlig
synsundersøkelse)• Måling av øyetrykket (med

applanasjonstonometer)• Undersøkelse av kammervinkelen
(med gonioscopi)• Undersøkelse og fotografering

av synsnervepapillen (med 
oftalmoskopi)• Undersøkele av synsfeltet (med

automatisk perimetri) • Måling av hornhinnens tykkelse
(med pachymetri) 

Øyebunn og kammervinkelen undersøkes.
18

19

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 synsfelt-
undersøkelse.

Langtkommen skade:Tunnelsyn med rest av sidesyn.

Synsstyrken og øyets brytning måles.2. Øyetrykketmåles med applanasjonstonometer.
Trykket er ikke alene bestemmende
for å stille diagnosen glaukom,
andre typer undersøkelser må også
foretas.

4. Synsnervenundersøkes 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 

Begynnende glaukomskade: Flekkvis bortfall av synsfelt.

Uttalt glaukomskade: Større, sammenhengende synsfeltbortfall.

Øyetrykket måles

SYNSFELTET (til venstre) og synsnerven (til høyre) ved økende

grad av glaukomskade (venstre øye). Sorte felter representerer 

bortfall i synsfeltet.

3. Kammervinkelen undersøkes med gonioscopi og gir
informasjon om glaukomtype og
tilstanden i avløpssystem. Med
dette kan legen bestemme hvordan
sykdommen bør behandles. Etter
dråpebedøvelse måles først øye-
trykket, deretter settes en kontakt-
linse på øyet og i løpet av ett
minutt er undersøkelsen gjort
smertefritt.

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 7

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)

Synsnervepapillen

Linse (2)

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).

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.”

31

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 b
ehandle seg selv med

medisiner

30

FREMTIDEN

Tre angrepspunkter for behandling av glaukom:

• Trykksenkende behandling

• Direkte beskyttelse av nervevev (neuroproteksjon)

• Bedring av netthinnens og synsnervens blodgjennomstrømning

Behandling av glaukom starte
r

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 se
kunder.

Virkningstiden er 4–24 timer

avhengig av type preparat, og dette

bestem
mer hvor hyppig dryppingen

må skje. De senere år 
er det utviklet

medisiner med svært god trykk-

senkende effekt ved drypping bare

én gang i døgnet. Ofte må imid-

lertid medisiner med ulik virknings-

MEDISINER

Ligge? S
itte? S

e i speilet? 

Finn rett og
 slett u

t hvilken metode som er

best fo
r deg. Øyedråper dryppes direkte mot

øyet –
 etterp

å lukkes øyet
 uten blunking.

Vent 5 min. før eve
ntuell neste m

edisin

dryppes inn.

ØYEDRÅPER

1. Betablokkere 

Blocadren 

Timosan

Oftan

Betoptic

2. Prostaglandinanaloger

Xalatan

Travatan

Lumigan

3. Karbonanhydraseh
emmere

Trusopt

Azopt

4. Parasy
mpatiko

mimetika

Pilocarpin 

5. Sympatiko
mimetika

Alphagan

Propine 

6. Kombinasjonspreparate
r

Cosopt (karbonanhydrasehemmer

+ betablokker)

Fotil (pilokarpin + betablokker)

TABLETTER

Diamox

Neptazane

DE VIKTIGSTE MEDISINENE MED 

TRYKKSENKENDE EFFEKT

Cathrine: ”Vi er ikke styrt av a
t jeg m

å dryppe øynene klokken 07 og klokken 22. Jeg

drypper øynene som en del av d
et normale morgen- og kveldsstellet

. Dette ble
 raskt helt

rutinemessig.”

G
laukom (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 i
ndivid til in

divid, fra

et akutt forløp til et varierende

kroniske forløp med langsom eller

rask utvikling.

Begrepet ”grønn stær” må ikke

forveksles med katarak
t (grå stæ

r),

en sykdom som medfører at øyets

egen linse blir uklar.

FÅ TIDLIGE SYMPTOMER

Glaukomskaden utvikler seg van-

ligvis langsomt over mange tiår, og

mange opplever 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 fremskreden

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

3

HVA ER GLAUKOM?

Ved begynnende glaukomskade skjer flek
k-

vis sve
kkelse av

 sysnfeltet. Billedserien er

eksempel på gradv
is økende flekkvise bo

rt-

fall i s
ynsfeltet.

Først ve
d dype eller 

utbredte

bortfall
 vil det

te kunne oppd
ages av

 pasien
ten

selv.” (Ill: Prof. J. Flammer, Basel)

Per Kaland:

Mitt glau
kom ble dessverr

e oppdaget 

i en langt frem
skreden fase. Jeg sie

r for

spøk at jeg
 er blit

t ”trangsynt”.

De fleste
 praktiske ting i hverdagen 

kan jeg al
likevel få

 til.

�

�

Norsk Glaukomforening har utviklet 
et informasjonshefte om glaukom
Av Per Kaland, styreleder i Norsk Glaukomforening.
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om GB benyttes samtidig med 
acetylsalicylsyre (Albyl, Dispril). 
GB skal ikke tas av pasienter 
med forstyrrelser i blodlevringen 
og ikke av gravide. 

KONSULTER FASTLEGE 
ELLER ØYELEGE
I Norge finnes GB å kjøpe fritt 
i helsekostforretninger og på 
apotek. Jeg vil anbefale at man 

først konsulte-
rer sin fastlege 
eller øyelege 
før man starter 
behandlingen. 
Man skal aldri overstige dose-
ring anbefalt i pakningsvedleg-
get, snarere starte med laveste 
dose. Ved mistanke om bivirk-
ninger av GB bør behandlingen 
stoppes og lege konsulteres. 

Forts. fra side 9

Spør øyelegen

Navnet har kinesisk opprinnelse – senere 
også japansk, og springer ut fra ordet 
ginkyo som betyr sølv-aprikos, antagelig 
fordi frøene minner om en liten aprikos 
og blomsten har en sølvskimrende glans. 
Den nåværende skrivemåten er antagelig 
resultatet av en skrivefeil foretatt av den 
tyske legen og botanikeren Engelbert 
Kaempfer  – han byttet y med g – og siden 
har denne ortografi blitt gjeldende. Begrepet 
biloba henspeiler på  bladets form – todelt 
– fra latin; bis = to og lobus = del eller lapp.

DEN ELDSTE KJENTE FRØPLANTE
Ginkgo er et tre som har en unik posisjon 
i moderne botanikk og innen tradisjonell 
og moderne medisin,  i vestens medisin – 
som i østens. Treet er å regne for et leven-
de fossil – den eldste kjente frøplante. 
Funn fra Jura-perioden tyder på at treet 
var utbredt også i Europa og at strukturer 
på langt nær er uforandret. Botanisk 
tilhører treet en egen orden (gingkoales) 
og familie (gingkoaceae) og det finnes 
kun en kjent extant; Gingko Biloba. Man 
trodde lenge at arten var utryddet, men i 
1692 ble treet oppdaget av Kaempfer i 
Japan. I Kina viste det seg at treet hadde 
overlevet og ble dyrket av munker i kloster-

Finn Otto Kvillum, glaukomiker:
” Heftet tilbakeviser mange av 
mytene omkring glaukom og for-
tjener å bli gjort tilgjengelig for 
allmennheten. Heftet innholder 
også en mengde informasjon som 
er fullt forståelig og nyttig for 
menigmann og -kvinne. De mer 
faglig betonte avsnittene med sine 
medisinske termer og delvis kom-
pliserte årsakssammenhenger for 
utvikling av glaukom, er nok lettest 
å oppfatte for kvalifisert helse-
personell.”

Astrid Thorstad, leder av Faglig 
gruppe av øyesykepleiere, 
NSF:  
”Gratulerer med et fantastisk fint 
informasjonshefte. Endelig får 
pasienter, pårørende og fagperso-
nell tilgang på en samlet, saklig og 
presis informasjon om sykdommen 
- presentert på en pedagogisk god 
måte. Teksten som forsterkes av 
de fargerike bildene og illustrasjo-
nene gjør det lystbetont å lese 
informasjonen. Jeg er imponert og 
gleder meg med Norsk Glaukom-
forening over et flott sluttprodukt.”

Ginkgo – et spennende tre med en 
unik posisjon i botanikken 

havene for sine mange kvaliteter. I dag 
kultiveres treet for sine mange egenskaper 
bl.a. i Syd-Korea, Frankrike og USA.

GJENSTAND FOR TILBEDELSE
I Østen er treet gjenstand for tilbedelse, et 
symbol på håp, forening av motsetninger, 
uforanderlighet og kjærlighet. I antikkens 
og dagens Østen finnes Gingko i tempel-
gårder og andre hellige steder fordi det 
anses å beskytte mot brann. Det berømte 
Hiroshima-treet stod ved et tempel 1,1 km 
fra nedslagssentrum  - tempelet forsvant i 
stormen som fulgte – treet lever den dag 
i dag. Under det store jordskjelvet i Tokyo 
i 1923 sies det at et tempel  ble stående, 
fordi det var omgitt av store gingkos. I Japan 
har gamle gingko-trær fortsatt gudestatus.

KJENT I OVER 2000 ÅR
De eldste opptegnelser over medisinsk 
utnyttelse av Gingko stammer muligens 
fra Han-dynastiet i Kina (ca 206 fKr- 220 
eKr.). Bl.a. nevnes Gingkos sirkulasjons-
stimulerende effekt. I et stort kinesisk 
verk fra 1578 går det frem at hovedsaklig 
frøene (nøttene) ble brukt og hadde gun-
stig effekt mot astma, hoste og irritabel 
blære. Spist rå skulle effekten bl.a. være 
god mot kreft. I sin Flora Japonica skrev 
svensken carl Peter Thunberg (1584) at 
kokte frø virket stimulerende på for-
døyelsen. 
Bladene ble først utnyttet av kineserne 
mot ulike hudsykdommer og sårforbin-
ding. Innvortes ble de først benyttet mot 
diarrè (1505). I Vesten er det hovedsaklig 
bladene som er utnyttet.
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Noen ganger er dråpene det lille 
ekstra som for noen gjør hverdagen 
vanskelig. Andre har det som ren 
rutine å dryppe øynene sine og 
synes det går svært så greit.

I forrige nummer av ”Å leve med 
glaukom” leste du kanskje at ”de 
aller fleste blir vellykket behandlet 
med øyedråper”. Det er et godt 
utgangspunkt! Jeg leste også at 
89% av personer med glaukom 

”En dråpe i havet!”
Av øyesykepleier Marit Z. Berentsen

bruker øyedråper som behandling. 
Av disse opplever så en fjerdedel 
bivirkninger i moderat eller stor 
grad. Så gjelder det da å holde 
fast ved at behandlingen er viktig 
– selv om du ikke merker at 
dråpene virker. Du bare vet det.

SNAKK MED LEGEN DIN 
HVIS DU FÅR PLAGER
Har du plager som for eksempel 
kløe og tåkesyn, er det mange 

som greier å leve med dette. Men 
begynner du å vegre deg for å ta 
dråpene, så snakk med legen din 
om du kanskje kan få andre 
dråper. 

DRYPPER DU RIKTIG?
Du får gjerne spørsmål på kon-
trollene om det går greit å dryppe 
øynene dine, og det gjør det vel 
gjerne, men har legen eller syke-
pleier sett at du har en tilfreds-
stillende dryppeteknikk? Har du 
fått undervisning i å dryppe 
øynene?
Noen synes det tar lang tid å 
venne seg til å dryppe øynene, 
andre synes det går greit fra første 
dag. Har du litt stive fingre, vond 
skulder eller er skjelven på hen-
dene, så kan det være vanskelig. 
Likevel tror jeg at flere enn nød-
vendig ber om hjelp til å dryppe 
øynene. Jeg har møtt en del eldre 
menn som sier at det ordner 
konen. Jeg opplever at det er den 
mest lettvinte løsningen. Da blir 
jeg litt provosert. Det må da være 
greiere for alle parter å være selv-
stendig i forhold til drypping når 
det ikke er noen fysiske hinder til 
stede!

BAKTERIEFRIE FLASKER
Øyedråpene kan lett bli forurenset 
fra luft, øyevipper eller fingre. 
Derfor er dråpeflaskene tilsatt 
konserveringsmidler som skal 
hindre bakterievekst i flasken i 
omtrent fire uker.

NYE DRÅPER?
Hvis du får nye dråper av legen 
vær oppmerksom på om de kom-
mer i tillegg eller skal erstatte de 
dråpene du har.

NYTTIGE RÅD
Pass på alltid å ha en gyldig resept 
liggende og pass på at du tar nok 
dråper med deg på ferie.

En dråpe i havet – det er liksom ingenting det. Men det er nett-
opp den ene og alle de ”ene” dråpene som til sammen utgjør et 
hav. De små dråpene du trenger for ditt glaukom kan på samme 
måte til daglig synes betydningsløse. Men i den store sammen-
heng er de svært viktige; de skal hjelpe deg å beholde et godt 
syn som mulig.
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Ligge? Sitte? Se i speilet? Finn 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  
kommer innenfor ”lommen”. 

• Hold øyet lett igjen 1–2 min. 
for best mulig effekt. Ikke knip 
for da presses dråpen lettere ut 
av øyet. 

• Om nødvendig tørk lett på 
huden med f.eks et rent lomme-
tørkle.

• Sett korken på flasken

Hvis du bruker flere typer øye-
dråper, vent 5–10 minutter 
mellom dråpene.

Oppbevaring: Les pakningsved-
legget for å finne ut om flasken 
trenger å stå i kjøleskap. 

Tidspunkt: Det beste er å dryppe 
øynene til omtrent samme tid 
hver dag, fordelt jevnt over dagen 
hvis du tar flere ganger daglig. Da 
vil virkningen av dråpene være 
riktig fordelt i løpet av døgnet. 
Hvis du glemmer en dråpe, drypp 
den når du kommer på det og 
fortsett deretter slik du pleier.

Holdbarhet: Flaskene er holdbare 
ca 4 uker etter åpning. Merk 
flasken med datoen du åpner den!
Ikke kast flasken før du har fått 
nye dråper, selv om det går litt 
over 4 uker, det er viktig at du tar 
de dråpene du skal ha.

Allergisk reaksjoner: Får du røde, 
hovne øyne kan det hende du 
reagerer på dråpene, og da mest 
sannsynlig konserveringsmidlet. 
Si fra til legen din!

Pass på:
• At det rette øyet dryppes. Bare 

det ene eller begge to?

• Hvor mange ganger daglig?

• Holdbarhetsdatoen på flasken, 
særlig etter åpning.

• Forskjellige dråper i venstre og 
høyre øye?

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

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

Tårevåte øyne: De kan med 
fordel tørkes litt før man drypper 
så ikke hele dråpen renner ut.

Noen dråper kan påvirke hjertets 
funksjon og åndedrette. På pak-
ningsvedlegget til disse vil det 
gjerne stå at det er en fordel å 
holde en finger på tårepunktet 
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.

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 
blinke inn dråpen.

HVORDAN SKAL DU TA ØYEDRÅPENE?
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Dansk Glaucom forening fejrede 
sit 10 års jubilæum i efteråret 
2004, med deltagelse af 100 med-
lemmer. Det var en stor glæde at 
Norsk Glaukom Forening var 
repræsenteret ved leder Per Kaland 
og frue Anne Lise. Det Svenska 
Glaukomfôrbundet var også 
repræsenteret med 3 deltagere.

STARTEN
Men tilbage til foreningens start. 
En ung pige i tyverne, carina 
Wøhlk, fik konstateret glaucom. 
Hun syntes det ville være godt 
om andre med glaucom kunne 
udveksle erfaringer og støtte 
hinanden med råd og dåd.

Derfor hængte carina en seddel 
op på Rigshospitalet med henblik 
på at starte en patientforening. 
Da 25 personer havde meldt sig 
blev der holdt en stiftende gene-
ralforsamling i september 1994.
Uden carinas initiativ og gåpå 
mod, og med støtte fra overlæge 

Dansk Glaucom Forening

Fra et oppslag på Rigshospitalet 
i København i 1994 til 
10 års jubileum i 2004
Av Anders Christensen, formand

Svend Vedel Kessing var der 
måske ikke kommet en patient-
forening. Hun var formand de 
første trange og brydsomme år. 
Det er det fundament, der den-
gang blev skabt, vi stadig bygger 
videre fra.

INFORMATION OG 
PATIENTSTØTTE
Da hovedformålet i foreningens 
vedtægter er information og pati-
entstøtte, blev den første store 
opgave at udgive en patientfolder 
med gode og præcise oplysninger 
om glaucom og behandling heraf. 
Denne folder har gået sin sejrs-
gang og udleveres af øjenlæger og 
øjenklinikker til nye patienter.

MEDLEMSBLAD 
OG MEDLEMS-
MØDER
Næste opgave blev 
at udgive et med-
lemsblad, som vi 
kalder Dansk 

Glaucom Forening Informerer. 
Vi har netop udsendt nr. 21.
Medlemsmøder kom hurtigt på 
programmet, der afholdes årligt 
3 møder i København og 1 møde 
i Jylland. Disse møder er meget 
velbesøgte og indledes altid med 
et glaucomfagligt foredrag, som 
regel af en af de mange dygtige 
øjenlæger fra sygehuse eller i 
privat praksis.

NORDISKE 
KONFERENCER
Der har også været afholdt Nor-
diske Konferencer, vi tog initiativ 
til at starte dette nordiske samar-
bejde. Jeg vil her især fremhæve 
det gode samarbejde, vi har med 
Norsk Glaukom Forening og Per 
Kaland.

Vi har naturligvis også en Web-
site, som hele tiden udbygges og 
vi ved den bliver flittigt besøgt, 
det er fremtiden.

TILKNYTTET PSYKOLOG
Vi har også tilknyttet en psykolog, 
der har åben telefonkonsultation 
en dag om ugen, også denne tje-
neste bliver værdsat og benyttet 
meget.

Vi har nu 450 medlemmer og 
medlemstallet stiger støt med ca. 
50 hvert år.

Vi har mange nye initiativer på 
bedding, men ting tager tid, også 
fordi vi stadig er helt afhængig af 
den frivillige ulønnede arbejdskraft 
vi kan skaffe, og mange i bestyrel-
sen er også stadig erhvervsaktive.

Per Kaland og jeg har plan-
lagt en ferie på Bornholm 
med fruer. Det ser jeg frem til. 

Der vil nok også blive talt om 
glaucomsagen, vi kan ikke lade 
være.
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Mange tusen nordmenn har 
glaukom uten å vite om det. 
Tidlig oppdagelse kan bremse 
sykdomsutviklingen. Denne 
kjensgjerning har farmasibedriften 
Allergan grepet fatt i og tilbyr nå 
et kurs i tidlig diagnostisering av 
glaukom.

FREMSTE EKSPERTISE 
I USA 
Kurset er beregnet på øyeleger og 
er satt sammen og redigert av dr. 
MD Remo Susanna, dr. MD 
Robert N. Weinberg, dr. MD 
Anreas Boehm og dr. MD Felipe 
Medeiros. Allergan har kjøpt 
rettighetene til å gjennomføre 
kurset i Europa og USA. Et kurs 
i Bærum i mai 2005 ble ledet av 
dr. med. Tor Grøndahl og dr. 
Kjetil Norveel ved Bærum 
Øyelegekontor.

TO KURSDELER
Kurset består av to deler:
• Diagnostisering ved hjelp av 

papillebilder.*
• Tokning av synsfelt.

Kurset er interaktivt og vil være 
til glede og nytte for så vel den 
erfarne øyelege som den noe 
mindre erfarne.

De deltagende øyelegene gir 
uttrykk for at kurset er svært 
lærerikt og interessant og håper 
at flest mulige av deres kolleger 
får anledning til å delta.

*Med spesialbriller er det mulig å få et 
tredimensjonalt inntrykk av papillebildene 
og beliggenheten av en eventuell glaukom-
skade vil tre tydeligere frem.

Allergan Allergan Inc. er et verdensom-
fattende farmasiselskap med 
hovedkvarter i California, USA. 
Firmaet utvikler blant annet 
produkter innen behandling av 
øyelidelser, som for eksempel 
glaukom. Allergan er represen-
tert i over 100 land.
Som en kuriositet kan vi nevne 
at Allergan-navnet er dannet ut 
fra ordene ”allergy” og ”neo-
antergan”, da det første pro-
duktet som ble markedsført 
var nesedråper for allergi 
(1949).

Ansvarlig for Allergan Rx, 
Kjetil Mæ land.

Allergan med nyttig kurs for øyelegene:

Øyeleger lærer mer om tidlig 
diagnostisering av glaukom

Med spesialbriller er det mulig å få et tredimensjonalt inntrykk av papillebildene 
og beliggenheten av en eventuell glaukomskade vil tre tydeligere frem.


