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   Å leve med

GLAUK    M 

Mette Mellem (33):

”Jeg har et godt liv. 
Allikevel kommer 
redselen av og til 
snikende.”
Les hele historien på side 3.

Frank Melby og datteren Mette Mellem 
har begge glaukom. De har mye å dele 
med hverandre, men deres historier er 
også svært forskjellige.

Øyelege
Arve Kristiansen:
Medikamentell 
behandling av 
glaukom.
(Side 12)

Overlege
Tor Odberg: 
Nye studier har 
gitt verdifull 
kunnskap.    
(Side 9)

 

  
  

L
E

S
 O

G

S
Å

 O
M

:



2

Vi har bygget sten på sten og har et nettverk 
av gode hjelpere og støttespillere. Statstilskudd 
fikk vi i fra 2006. Vi blir ofte kalt nyskapende 
og visjonær.

FOLKEOppLySNING FOR 
Å REDUSERE ”MøRKEtALLEt”
I jubileumsåret har styret hatt folkeopplysning 
som satsingsområde og med et mål om å bidra 
til å redusere ”mørketallet” på om lag 20 000 
personer som ikke vet at de har glaukom. Hittil 
i år er det gjennomført fire folkemøter med god 
oppslutning. De fire siste i Tromsø, Harstad, 
Trondheim og Bergen er under planlegging. 
Denne satsingen har vært ressurskrevende, men 
lærerik og givende. På hvert møte informerer en 
dyktig og engasjert øyelege – tusen takk til dere!
I tillegg har vi fått mange gode avisomtaler og 
lokal TV-innslag. Dette gir ”ringer i vannet”. 

VERDENS GLAUKOMDAG 
– FOR FøRStE GANG I ÅR
Den 6. mars er utpekt som ”vår” dag og den skal 
benyttes til å informere om glaukom verden 
over. I år kom den litt brått på, men øye-
avdelingen på Haukeland universitetssykehus 

Et aktivt jubileumsår.
Norsk Glaukomforening fylte 10 år den 18. mars. En milepæl for en 
liten pasientforening. Men når vi ser tilbake til starten med ”blanke 
ark og fargestifter til” har det skjedd mye.
Fra å være 23 medlemmer fra Oslo-området i 1998, er vi i dag nær 
600 medlemmer fra alle fylker. 
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 Å leve med

GLAUK    M

kastet seg på og laget et flott arrangement. 
Se reportasje inne i bladet.

GOD MORGEN NORGE pÅ tV2
Som en ”frukt” av verdensdagen ble vi invitert 
til et innslag i TV2 – god morgen Norge. 
overlege Turid Skei Tønset og leder Per Kaland 
deltok. Vi har fått tillatelse av TV2 til å legge 
innslaget ut på vår hjemmeside. Ta en titt!

DRÅpEN I SENtRUM 
– jUBILEUMSGAVE
Dråper, dryppeteknikk og bivirkninger opptar 
oss glaukomikere. I dette nummer av bladet 
gjentar vi en oppdatert artikkel om dette tema 
skrevet av øyelege arve Kristiansen. (alle 
tidligere utgaver av bladet finner du for øvrig 
på vår hjemmeside.)
Vi har – som kjent – produsert en dryppefilm 
som gis alle medlemmer som jubileumsgave. 
Dryppe-filmen er meget godt mottatt og det 
gleder meg stort! Du finner også denne via 
hjemmesiden.
god sommer kjære medlem – ta godt vare på 
deg og dine!

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@friorg.no

telefon: 90 03 39 26
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Mette Mellem (33):

- Jeg trenger av og til optikeren 
min for å få fred i sjelen.

Frank og datteren Mette har delt opp- og nedturer gjennom mange perioder der øynene deres har vært i fokus. Mettes mann, Tommy (i bakgrunnen), har 
de siste årene blitt en viktig støttespiller for kona. 

jeg møter Mette Mellem (33), mannen hennes tommy Mellem (38) 
og faren hennes, Frank Melby (55) hjemme i Nord-Odal. ”Knapper” 
står det på skiltet langs veien, et lite tettsted i en jord- og skogbruks-
bygd midt mellom Kongsvinger og Hamar. Alle tre er fra området 
og kan ikke tenke seg et bedre sted å bo.

Tommy har vært ved sin kones 
side gjennom de siste års vanskelig 
perioder og har vært en solid og 
god støttespiller og ”informasjons-
svamp”. 
Det mette ikke har greid å få med 
seg av informasjon underveis, har 
Tommy snappet opp og delt med 
henne etterpå – i fred og ro. 
Dette har betydd mye for dem 
begge. også pårørende har sitt å 
stri med når sykdommen rammer 
en de er glade i.

Tekst og foto: Jan Schwencke

Dette er først og fremst histo-
rien om mette, men både 

mannen og faren er viktige perso-
ner i hennes glaukomhistorie. 

Far og datter har begge denne 
kroniske, arvelige øyesykdommen 

og er glade for at de har hveran-
dre. De har opplevd så mye som 
det har vært viktig og nyttig å 
dele med en i samme situasjon – 
en som virkelig kan forstå hvor-
dan det hele oppleves, både fysisk 
og følelsesmessig. 
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FAREN HELt BLIND 
I EN pERIODE
Frank var 24 år gammel da han i 
1976 fikk en såkalt netthinneav-
løsning* og ble blind på det ene 
øyet. ”Jeg er ekstremt nærsynt. 
En dag så jeg plutselig en skygge 
som gled over øyet – så ble det 
helt svart. Synet lot seg dessverre 
ikke redde. Ett år senere fikk jeg 
avdekket glaukom på det andre 
øyet. Jeg visste at jeg var i risiko-
gruppen, på grunn av min nær-
synthet, men sykdommen ble 
heldigvis oppdaget så tidlig at det 
ikke hadde utviklet seg noen skade 
på synsnerven. Jeg ble operert, 
men etter en stund utviklet jeg 
grå stær på dette gode øyet mitt. 
Det utviklet seg slik at jeg faktisk 
gikk helt blind ganske lenge. 
Trykket stabiliserte seg heller ikke, 
det gikk opp og ned, og jeg er nå 
operert fem-seks ganger for glau-
kom. Etter at den grå stæren ble 
operert, fikk jeg synet tilbake og nå 
lever jeg godt med mitt glaukom 
og tenker ikke så mye på det.”

MEttE FIKK REGNBUE-
HINNEBEtENNELSE SOM 
10-ÅRING
men over til Franks datter og 
hennes historie. ”Da jeg var ti år 
fikk jeg regnbuehinnebetennelse*,” 
begynner hun. ”Helsesøster av-
dekket at jeg så dårlig og jeg ble 
derfor sendt til øyelege. Han 
konstaterte at jeg hadde en kronisk 
regnbuehinnebetennelse. På en 
kontroll to år senere fikk jeg 
konstatert grå stær, dette sann-
synligvis som en følge av den 
kroniske betennelsen. men situa-
sjonen kom etter hvert under 
kontroll og jeg levde helt normalt 
i nesten 20 år.

SKjøNtE At NOE 
VAR GALt
For to år siden ble jeg redd. Da 
jeg festet blikket på noen spott-
lamper, så jeg en slags regnbue, 
en lysende glorie, rundt lyskildene. 
Jeg hadde allerede bestilt en time 
hos optiker for en linsekontroll, 
og jeg fortalte der om opplevelsen. 
En måling viste et trykk på 39 på 

det ene øyet. En time hos øyelegen 
bekreftet at jeg hadde utviklet 
glaukom. Jeg fikk behandling 
med øyedråper, men trykket fort-
satte å stige og nådde 50. Jeg fikk 
en ”hestekur” med tre forskjellige 
dråper, trykket sank og ble holdt i 
sjakk et halvt års tid.”

OpERASjON OG 
NULL I tRyKK
men øyelegen fortalte mette at 
synsnerven nå så slitt ut og fore-
slo en operasjon. Dette ble gjort, 
og etter en kontroll dagen etterpå 
kom et nytt sjokk. ”Trykket hadde 
sunket til null, og jeg ble redd for 
at netthinnen skulle løsne!” 
mette tenkte på sin far, som hadde 
opplevd en netthinneavløsning og 
på grunn av dette var blitt blind 
på det ene øyet. ”alt kammer-
vann hadde drenert ut av øyet. 
Det ble sprøytet inn en silikon-
gele. Den er tykkere enn kammer-
vannet og skulle sikre at det indre 
trykket steg tilstrekkelig mye.

tUNG tID MED MyE 
USIKKERHEt
Jeg gikk inn i en meget tung tid. 
usikkerheten lå der hele tiden. 
Jeg håpet at operasjonssåret skulle 
gro nok til at øyet holdt på væsken, 
men at trykket ikke skulle stige 

Nord-Odal er en jord- og skogbruksbygd midt mellom Kongsvinger og Hamar.

* Netthinneavløsning er en øyelidelse som 
arter seg slik at netthinnen løsner fra sitt 
underliggende lag av støttevev. uten rask 
behandling kan hele netthinnen løsne og 
forårsake synstap og blindhet. Netthinne-
avløsning regnes som en akutt medisinsk 
lidelse. (Kilde: wikipedia)

* Regnbuehinnebetennelse skyldes anta-
kelig en feilreaksjon i immunforsvaret. 
Klumper med antistoffer hefter seg til 
regnbuehinnen og til kjertelen som lager 
kammervannet foran i øyet.
(Kilde: lommelegen.no)
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uforholdsmessig mye. Det så ut 
til å gå bra. Det gikk en uke. og 
det gikk en til. Så en dag svart-
net det for meg og jeg besvimte. 
Trykket var på nytt svært høyt.

tRyKK pÅ OVER 30 IGjEN
Denne tiden opplevde jeg som å 
være i en vogn på en berg- og 
dalbane. Det ble foretatt 7–8 
inngrep, der blant annet væske 
ble tappet ut av øyet. Hver gang 
sank trykket, for så å stige igjen. 
Det virket som det ikke kunne 
være noe mer å prøve. Inne i 
hodet mitt så fremtiden alt annet 
enn lys ut.
Trykket var i perioder veldig 
høyt. Jeg ble kvalm og almenn-
tilstanden var dårlig. Jeg ble sen-
geliggende og hadde lyst til å gi 
opp. Jeg fikk så mye dråper og 
tabletter at det meste av dagen 
dreide seg om medisiner.
min gode øyelege hadde forsøkt 
så mye, men visste om en annen 
utvei, og jeg ble til slutt sendt til 
ullevål sykehus i oslo. Der fikk 
jeg lagt inn et silikonrør i øyet, 
en såkalt tube, som nå sørger for 

riktig drenering av kammervannet. 
Denne teknikken er ganske ny, 
men du verden så glad jeg er for 
at den finnes – og praktiseres her 
i Norge. Turen til oslo var det 
store vendepunktet. Dette er nå 
ett år siden og trykket har holdt 
seg stabilt siden da.” 

Tommy har kjørt den flotte veteranbilen, en lyseblå Chevrolet Bel Air fra 1957, ut av garasjen og 
paret er klare for vårens første tur med denne vakre bilen.

mette lener seg tilbake. Det virker 
som det på en måte har gjort godt 
å fortelle historien sin, selv om 
hun har fortalt den utallige ganger 
før. men det er deler av historien 
jeg enda ikke har fått høre, og 
som nok sitter litt lenger inne for 
mette. Den var kanskje også litt 

Tommy: ”Heldigvis har jeg følt at jeg er blitt inkludert i prosessen fra første dag, og jeg tror at jeg har vært en god støtte. Jeg har kjørt Mette til øyelege 
ved kontroller, vært med på operasjoner og snakket med helsepersonell. Jeg har hatt god oversikt over situasjonen til enhver tid og har også hatt fine 
samtaler med Frank om datterens situasjon. Dette har gjort at jeg har kunnet bidra enda mer i forhold til Mette.”
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vanskeligere å forstå for henne 
selv og menneskene rundt henne. 
og sikkert ikke så lett å dele med 
en fremmed journalist. 
I over ett år har hun jo faktisk 
opplevd å være helt frisk. Ikke må 
hun dryppe øynene og ikke er det 
annet hun må passe på. Kontroller 
hvert halvår er det eneste. 
allikevel er det noen tanker som 
gnager. og gnager.

AV OG tIL 
FREMDELES REDD
”Jeg sier til meg selv at dette bare 
er tull, og at jeg må komme meg 
videre. men jeg føler av og til 
den samme redselen som jeg 
gjorde da alt var så uavklart og alt 
skjedde på en gang. Den gang var 
det uvissheten som var verst. Nå 
er det en snikende følelse av det 
er ”noe” der som krever plass og 
oppmerksomhet. Jeg griper meg 
selv i å tenke at det er alt for 
lenge til neste kontroll. Hvis jeg 
skal reise bort tenker jeg: ”Tenk 
hvis …!”. Det er jo ingen logikk 
i dette, men jeg har nå bestemt 

meg for å si til meg selv: ”Dette 
er sånn du har det og tar det 
akkurat nå!” 
Da jeg fortalte om disse tankene 
til pappa, var det med en litt 
merkelig følelse jeg hørte at han 
har det på samme måte. Det var 
faktisk litt godt! Tenk at noen 

andre har de samme ”dumme” 
tankene som jeg. også Tommy 
skjønner at dette er en del av 
hele bildet og må aksepteres for 
det det er.

GODE, SNILLE OptIKEREN
Jeg har funnet en måte å hjelpe 
meg selv på når de negative tan-
kene kommer. optikeren jeg har 
på sykehuset mener at jeg kan 
måle trykket så ofte som jeg selv 
ønsker det – hvis dette gir meg 
sjelefred. Jeg jobber til daglig som 
syns- og mobilitetspedagog på 
Hurdalsenteret, Blindeforbundets 
kurssenter. På vei til og fra jobb 
passerer jeg Eidsvoll. Der er det en 
optiker jeg stikker innom for å 
måle trykket. Tenk så fantastisk! 
Etter et slikt lynbesøk, tenker jeg 
ikke på øynene mine på en må-
neds tid. og det gjør så godt.”

MIStEt NOE AV
SKARpSyNEt
Det er lite i den praktiske hverdag 
som mette behøver å tenke på. 
men alt hun har vært gjennom 
har, i tillegg til glaukomskaden, 

Mette holder på med hobbyen, scrapbooking, der fingerferdighet og kreativitet gir et helt personlig 
preg på fotoalbumet. Synet hindrer henne ikke.

Når hun skal tenne telys, har Mette problemer med å plassere flammen fra fyrstikken rett over 
veken. Samsynet, som sikrer avstandsbedømmelsen, er ikke som før.



7

ført til en skade i maculaområdet, 
der skarpsynet sitter. Noe av 
skarpsynet er borte. Hun greier 
allikevel fint å holde på med sin 
hobby ”scrapbooking”, en spen-
nende og kreativ måte å lage 
fotoalbum på. men når hun skal 
tenne telys, har hun problemer 
med å plassere flammen fra fyr-
stikken rett over veken. Samsynet, 
som sikrer avstandsbedømmelsen, 
er ikke som før. ”litt irriterende,” 
sier hun. ”men når det ikke er 
verre enn dette, må jeg si at jeg 
har lite å klage over. Noe dårligere 
mørkesyn har jeg nok også fått, så 
å kjøre bil i mørket kan jeg kvie 
meg litt for … og så er jeg nok 
blitt mer lysømfintlig.”

Det er altså noe som har forandret 
seg, men mette må nærmest 
tenke etter for å komme på det. 
Den udefinerbare frykten, der hun 
leter etter symptomer, er blitt 
lettere å leve med nå som hun 
har fortalt sine nærmeste om det. 
Hun mener selv frykten dreier seg 
om en redsel for ikke å ha gjort 

det hun selv kan for å forhindre 
at ytterligere skader oppstår. På 
Hurdalsenteret, der hun arbeider 
som syns- og mobilitetspedagog 
og hjelper de synshemmede til å 
takle sin hverdag, opplever hun 
sjelden at glaukom er hovedårsak 
til synstapet. ”Dette viser jo at de 
aller fleste med denne sykdom-

men klarer seg fint i hverdagen 
og at vi tross alt kan tenke på oss 
selv som heldige.”

”DÅRLIG EttERVERN!”
”Ja, men ettervernet når det 
gjelder oss burde allikevel vært 
bedre,” bryter Frank inn. ”Den 
psykiske siden av sykdommen 
burde bli tatt mer alvorlig. Det 
burde vært et eget apparat som 
kunne tatt seg av oss som lever 
med denne kroniske sykdommen. 
En slags ”mestringsklinikk” som 
kunne vært tilgjengelig når vi 
følte behov for det. mette og jeg 
er heldige som har hverandre, 
men mange trenger nok noen å 
snakke med, noen som forstår 
dem. Det er ikke sikkert at øye-
legen er den beste til dette, jeg 
opplever at tiden under kontroller 
ikke strekker til og at fokus i for 
stor grad legges på det medisinske. 
Er trykket ok, er liksom allting ok. 
men det behøver ikke å oppleves 
slik.”

EKtEFELLE VIKtIG
Tommy har kjent til mette og 
faren mesteparten av sitt liv, men 

”Jeg jobber til daglig som syns- og mobilitetspedagog på Hurdalsenteret, Blindeforbundets kurs-
senter. På vei til og fra jobb passerer jeg Eidsvoll. Der er det en optiker jeg stikker innom for å 
måle trykket. Tenk så fantastisk! Etter et slikt lynbesøk, tenker jeg ikke på øynene mine på en 
måneds tid. Og det gjør så godt.”

Frank: ”Den psykiske siden av sykdommen burde bli tatt mer alvorlig. Det burde vært et eget 
apparat som kunne tatt seg av oss som lever med denne kroniske sykdommen. En slags ”mest-
ringsklinikk” som kunne vært tilgjengelig når vi følte behov for det. Mette og jeg er heldige som 
har hverandre, men mange trenger nok noen å snakke med, noen som forstår dem”.
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det er først de siste årene han er 
blitt involvert i en hverdag der 
en øyesykdom har tatt mye plass 
og tid i hverdagen. ”Både Frank 
og mette hadde vært gjennom 
mye før jeg kom inn i bildet. Det 
var egentlig ikke noe tema før 
mette ble dårlig for et par år siden. 
Heldigvis har jeg følt at jeg er blitt 
inkludert i prosessen fra første 
dag, og jeg tror at jeg har vært en 
god støtte. moren til mette og jeg 
har delt på å kjøre henne til øye-
lege ved kontroller. Jeg har vært 
med på operasjoner og snakket 
med helsepersonell. Jeg har hatt 
god oversikt over situasjonen til 
enhver tid og har også hatt fine 
samtaler med Frank om datterens 
situasjon. Dette har gjort at jeg 
har kunnet bidra enda mer i for-
hold til mette.”
”Pårørende er også i en sårbar 
situasjon,” bryter hun inn. ”De 
blir uansett en del av sykdoms-
bildet, men jeg skjønner at de av 
og til kan føle seg utenfor. Det er 
jo ikke de som er syke, men de er 
viktige og må også tas på alvor. 
Vi har stort sett hatt gode erfarin-
ger med helsevesenet, mange har 
tatt seg tid til både Tommy og 
meg og vært opptatt av vår felles 
situasjon. Det er en god følelse å 
vite at andre vet hvordan vi har 
det. Når legen er rolig og behage-
lig og skaper en trivelig atmosfære, 
blir de vanskelige situasjonene 
også lettere å håndtere.”

SMS BRA
Det er ikke alltid lett å vite hvor-
dan man skal takle at en av sine 
nærmeste eller en i vennekretsen 
har fått en sykdom. Skal man ringe, 
eller stikke innom, eller sende 
blomster? mange som får en syk-
dom velger også å holde det for 
seg selv. De vil ikke plage omver-
denen med sin sykdom. ”Jeg har 
hele tiden vært åpen om dette,” 

sier mette. ”alle rundt meg har 
visst hva som har skjedd. Jeg var 
sykmeldt i tre-fire måneder. Da 
gikk jeg mye tur. Jeg gikk og gikk. 
og fikk mange SmSer. Disse mel-
dingene på mobiltelefonen har 
vært små oppmuntringer i hver-
dagen som har betydd utrolig mye. 
Ved å sende en kort melding, blir 
terskelen litt lavere for å ta kon-
takt. Når jeg svarer og sier vi 
gjerne kan møtes eller ta en kopp 
kaffe, blir det lett for omverdenen 
å vite hva jeg har behov for. Jeg 
drakk mye kaffe denne tiden,” 
sier hun med et smil, ”og jeg 
hadde mange fine samtaler. men 
lite dreide seg om sykdommen, 
heldigvis.” 

”jEG ER LItt SOM LUDVIG!”
mette føler seg som sagt fremdeles 
usikker, og hun prøver ikke å 
skjule det. ”Jeg er nok av natur 
litt pessimistisk, føler meg litt 
som ludvig i Flåklypa. ”Det er 
fali’ det!” sniker seg av og til inn i 
hodet mitt. men det kan jo være 
greit at jeg er forberedt dersom 
noe forandrer seg. Tommy og jeg 
har vært i Thailand etter opera-

sjonen. Det gikk greit, men jeg 
sjekket først at sykehuset i Phuket 
hadde god nok kompetanse. og 
jeg fikk målt trykket mitt før vi 
reiste. 
Hver gang trykket måles kjenner 
jeg at gleden sitter på vent. Jeg 
ønsker å være forberedt på en 
negativ beskjed. Føler fremdeles 
at disse kontrollene er hundre 
ganger verre enn når jeg er hos 
tannlegen, og jeg har faktisk litt 
tannlegeskrekk. men den frykten 
jeg nå føler kan jeg leve med. 
Den skal ikke få ta så mye plass i 
min og Tommys hverdag.

Å ha mulighet til å få målt trykket 
hos optikeren min når jeg ønsker, 
er en del av min mestringsstrategi. 
For meg er dette viktig,” avslutter 
mette. Tommy har kjørt den 
flotte veteranbilen, en lyseblå 
chevrolet Bel air fra 1957, ut av 
garasjen og de er klare for vårens 
første tur med denne vakre bilen. 
De ser ut som to små unger som 
prøver sykkelen for første gang 
etter å ha gjort vårpussen. 
Smilene sier mer enn alt annet: 
”Ja, livet er godt å leve!”

Mette: ”Hver gang trykket måles kjenner jeg at gleden sitter på vent. Jeg ønsker å være forberedt 
på en negativ beskjed. Føler fremdeles at disse kontrollene er hundre ganger verre enn når jeg er 
hos tannlegen, og jeg har faktisk litt tannlegeskrekk. Men den frykten jeg nå føler kan jeg leve med. 
Den skal ikke få ta så mye plass i min og Tommys hverdag.”
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Aktuell 
forskning 
om glaukom

Overlege Tor Odberg er en av Norges ledende 
øyeleger. Han vil være fast bidragsyter av 
stoff til bladet.

Tor Odberg
• Overlege ved øyeavdelingen i Hedmark 

(Elverum Sykehus).
• 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.

Forskning om glaukom

Nye studier har gitt ny 
verdifull kunnskap.

Det er en rekke ulike faktorer 
som er medvirkende i utviklingen 
av glaukom, og de har forskjellig 
betydning hos hver enkelt 
pasient. Den viktigste faktoren 
er trykket, og dette er det eneste 
som kan behandles (i hvert fall 
foreløpig). 

Vi har alltid ment at trykk-
senkning er gunstig, men først 
nå har vi fått vitenskapelige 
bevis for at dette er riktig (selv 
om resultatene viser at selv 
maksimal trykksenkning ikke 
kan forhindre forverring hos 
enkelte).

1. tHE OcULAR HypER-
tENSION tREAtMENt 
StUDy (OHtS): 
Studien inkluderte pasienter 
med forhøyet øyetrykk, mellom 
24 og 32 mmHg, men uten tegn 
til skade av papille (synsnerve) 
eller synsfelt. 

En gruppe fikk dråpebehandling 
slik at trykket ble senket med 
minst 20%, en kontrollgruppe fikk 
ingen behandling. Etter å ha blitt 
fulgt nøye i minst 5 år viste det 
seg at 4,4% av pasientene i 
behandlingsgruppen og 9% i 
kontrollgruppen utviklet lette 

forandringer i synsnerve eller 
synsfelt som tegn på begynnende 
glaukom. Dette tilsvarer 50% 
relativ reduksjon i risiko. Dog var 
det over 90% av pasientene i den 
ubehandlede gruppen som ikke 
viste noen forandringer, og man 
måtte behandle 20 pasienter med 
okulær hypertensjon for å forhin-
dre glaukom hos én pasient. En 
videre analyse av resultatene har 
vist at behandling er kostnads-
effektiv kun hos risikopasienter, 
dvs. pasienter med høyt trykk 
(over 29 mmHg), med relativt 
store synsnerveekskavasjoner 
eller med relativt tynne horn-
hinner. resultatene kan tolkes 
dit hen at hos de fleste pasienter 
med okulær hypertensjon kan 
behandlingen med fordel unn-
lates, inntil man eventuelt finner 
de første tegn på progresjon.

2. EARLy MANIFESt 
GLAUcOMA tREAtMENt 
StUDy (EMGt): 
Studien omfatter tidligere ube-
handlede pasienter med en liten 
til moderat synsfeltdefekt og 
trykk lik eller under 30 mmHg. 

Pasientene ble funnet etter en 
screening av mer enn 44.000 inn-
byggere i Skåne. også her ble en 
gruppe pasienter observert uten 
behandling, mens den andre ble 
behandlet med Betoptic øyedrå-
per og laser trabekuloplastikk. 
Dette ga i gjennomsnitt en 
trykkreduksjon på 25%, hvilket 
reduserte risikoen for progresjon 
med 50%. Det ble funnet at pro-
gresjonsrisikoen ble redusert med 
10% for hver mmHg reduksjon 
av trykket. I behandlingsgruppen 
progredierte 45% av pasientene 
mot 62% av de ubehandlede. Det 
var altså en god del pasienter som 
ikke viste tegn til progresjon selv 
etter flere års observasjon uten 

I forrige nummer av ”Å leve med glaukom” tok jeg opp mer generelle 
aspekter vedrørende forskning om glaukom, og spesielt hva som kreves 
for at en studie skal kunne gi pålitelige resultater av allmenn gyldighet 
og dermed gi nyttig rettledning for hvordan glaukomtilfellene bør 
behandles. Som jeg nevnte er det i de siste 10 årene publisert flere 
såkalte randomiserte, kontrollerte, prospektive multisenterstudier 
som har gitt oss ny verdifull kunnskap, og noen av disse vil bli omtalt her.
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behandling! Progresjons-hastig-
heten, som ble bedømt ut fra gan-
ske små endringer av synsfeltet, 
kunne variere betydelig fra pasi-
ent til pasient.
Karakteristisk for pasientene i 
denne studien er at svært få hadde 
trykk over 25 mmHg, gjennom-
snittstrykket var 20,6 mmHg. Da 
snakker vi ofte om normaltrykks-
glaukom, hvor andre faktorer enn 
trykket åpenbart har betydning. 
Dette er nok også medvirkende 
forklaring på at så mange pasien-
ter progredierte tross behandling.  
resultatene kan ikke uten videre 
overføres til pasienter med høyt 
trykk. 
man kan også spørre seg om en 
trykkreduksjon på 25% er til-
strekkelig hos alle pasienter med 
påvist synsfeltdefekt.

3. cOLLABORAtIVE 
INItIAL GLAUcOMA 
tREAtMENt StUDy 
(cIGtS): 
Studien fulgte pasienter med 
nydiagnostisert glaukom, og 
sammenlignet en gruppe som 

startet med dråpebehandling 
med en gruppe som ble operert 
kort tid etter at diagnosen ble 
stillet. 

Behandlingen var mer aggressiv 
enn i de foregående studiene, et 
forhåndsbestemt måltrykk (target 
pressure) skulle oppnås hos hver 
enkelt pasient. gjennomsnittlig 
ble trykket senket med 35% i 
medikamentgruppen og 48% i 
kirurgigruppen. overraskende 
nok fant man ingen forskjell i 
synsfeltprogresjon mellom de to 
gruppene etter en oppfølgning på 
4 år. Dette kan dels skyldes den 
relativt kraftige trykksenkningen 
også i medikamentgruppen, dels 
den relativt korte observasjonsti-
den. Det var en tydelig økning av 
tilfeller med katarakt (grå stær) 
hos pasientene som ble operert, 
men som i EmgT-studien fant 
man en viss øket forekomst også 
hos pasienter som ble dråpe-
behandlet for sitt glaukom.
glaukompasientenes livskvalitet 
var en av de faktorer som ble 
evaluert i denne studien. man 

fant, lik den store norske livs-
kvalitetsstudien som er omtalt i 
”Å leve med glaukom” tidligere, 
at svært mange pasienter fryktet 
å bli blinde da de fikk diagnosen. 
Denne frykten avtok imidlertid 
betydelig i løpet av behandlings-
perioden. Kanskje noe overras-
kende fant man ingen vesentlig 
forskjell i mål for livskvalitet i de 
to behandlings-gruppene.

4. tHE ADVANcED 
GLAUcOMA 
INtERVENtION StUDy 
(AGIS):
Studien inkluderte glaukompa-
sienter som hadde vært behand-
let en tid, og som ikke kunne 
kontrolleres med maksimal tål-
bar medikamentell behandling. 

Hovedpoenget var å se om det da 
var en fordel å bruke laser fremfor 
å operere direkte. Til tross for 
studiens navn ble pasienter med 
store synsfeltdefekter ekskludert 
mens tidlige glaukomtilfeller ble 
inkludert. Det viste seg at for-
delen av laser før eventuell 
kirurgi varierte avhengig av rase 
og observasjonstid. mer interes-
sant er at etter en viss observa-
sjonstid (over 5 år), fant man 
økende forskjell i progresjon 
avhengig av trykksenkningen. 
av de pasientene som hadde 
trykk under 18 mmHg ved samt-
lige kontroller progredierte nesten 
ingen. gjennomsnittstrykket hos 
disse lå under 13 mmHg. De med 
større variasjon (fluktuasjon) av 
trykket hadde dårligere prognose. 
Dette kan nok dels skyldes at 
noen glaukomtilfeller er vanske-
ligere å kontrollere. men det 
understreker også viktigheten av 
korrekt drypperegime. ujevne 
dryppeintervaller og glemte 
dryppinger er en risikofaktor for 
forverring av glaukomet.

I en demning er det balanse mellom mengden som flyter inn og den som renner ut. I øyet pro-
duseres det vann – mindre om natten enn om dagen (gjennomsnittlig 2,5 mikroliter pr. minutt). I 
friske øyne vil øyetrykket vise små variasjoner gjennom døgnet. (Foto: Flammer & Co.)
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Noen konklusjoner fra studiene.
Når vi skal vurdere resultatene 
av disse store studiene er det 
viktig å være klar over at alle 
hadde bestemte kriterier for 
hvilke pasienter som egnet 
seg til å være med i studiene 
og hvilke som ikke kunne 
være med. 

Det er mange pasienter som 
har en tilstand hvor resulta-
tene ikke uten videre gjelder.

men generelt kan man trekke 
noen konklusjoner:

  1. Nedsettelse av øyetrykket 
er gunstig ved glaukom.

  2. Jo lavere trykk, jo bedre 
beskyttelse mot synstap.

  3. Senkning av øyetrykket er 
ikke nødvendigvis av nytte for 
alle.

  4. Kraftigst mulig trykkreduksjon 
er ikke nødvendigvis best for 
alle. obs. bivirkninger av  
behandlingen.

  5. De fleste pasienter med okulær 
hypertensjon utvikler ikke 
glaukomskade.

  6. Det er betydelige individuelle 
forskjeller i forholdet mellom 
trykkreduksjon og synsfelt-
progresjon.

  7. Fluktuasjon (variasjon) av 
øyetrykket er ugunstig. Dette 
understreker betydningen av 
regelmessig drypping.

  8. Det kan være hensikts-
messig å finne ut om det 
egentlig er noen progresjon 
uten behandling hos enkelte 
pasienter med lav risiko.

  9. Ved rask progresjon, og 
hos pasienter med tydelige 
synsfeltskader, er det nød-
vendig med rask og kraftig 
trykksenkning (40–50%) 
for å unngå synstruende 
forverrelse.

10. målet med behandlingen 
er ikke nødvendigvis å 
hindre enhver progresjon, 
men å oppnå en reduksjon 
i progresjonshastigheten slik 
at synskvaliteten (og dermed 
livskvaliteten) ikke for-
ringes i pasientens levetid. 

Jan Erik Jakobsen, æresmedlem nr. 1.
På Norsk glaukomforenings årsmøte 29. april, fikk 
overlege Jan Erik Jakobsen velfortjent heder. Han var 
initiativtaker til foreningen, som i år feirer tiårsjubileum. 
I hele perioden har Jan Erik sittet i styret og trer nå ut. 
Han har vært en meget viktig ressurs og har bidratt på 
de fleste plan. Tekstgrunnlaget for det store informa-
sjonsheftet om glaukom var et tidkrevende og viktig 
arbeid. Innspill til medlemsbladet og nå til slutt hans 
deltakelse i informasjonsfilmen om drypping er andre 
synlige bevis for hva han har gjort for glaukom-saken.
Hans store kontaktnett har også hatt stor betydning.

Vi takker Jan Erik for ti fine og rike år, og håper 
(og vet) at han ikke vil glemme foreningen.



glaukom er en gruppe sykdommer 
som kan gi varig skade av syns-
nervene. Årsaken er komplisert 
og tildels ukjent. En viktig og 
velkjent risikofaktor er imidlertid 
forhøyet trykk i øyet. 
 
Trykket i øyet oppstår ved at det 
produseres væske (kammervann) 
i strålelegemet inne i øyet. Væsken 
strømmer ut gjennom pupillen og 
dreneres ut av øyet gjennom 
kammervinkelen (se figur 1).
Ved de fleste former for grønn 
stær (åpenvinkelglaukom) er det 
redusert drenasjekapasitet i kam-
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mervinkelen. Dette får øyetrykket 
til å stige til et nivå som skader 
synsnerven.
Det er godt vitenskapelig doku-
mentert at å senke trykket i øyet 
reduserer risikoen for synsnerve-
skade og redusert syn. 
Senking av trykket i øyet er for 
tiden eneste måte å behandle 
grønn stær på.

medikamentene som benyttes i 
behandlingen av glaukom virker 
enten ved at produksjonen av 
væske i øyet settes ned eller at 
drenasjen av kammervann gjen-
nom kammervinkelen bedres, 
eller på begge disse måter. 
resultatet blir i begge tilfeller 
redusert øyetrykk.

DE VANLIGStE øyEDRÅpER 
tIL BRUK VED ÅpENVINKEL-
GLAUKOM:
Å gi en fullstendig oversikt over 
de ulike øyedråper er omfattende 
og komplisert. Produktene er for-
delt etter det kjemiske stoffet de 
inneholder. Disse stoffene har ofte 
vanskelige og fremmedartede navn. 
Jeg nevner derfor også navnene 
som de mest brukte dråpene selges 
under. Jeg har forenklet noe og 
delt dråpene inn i 5 grupper. 

Gruppe 1.
Betablokkere: (Timosan, oftan, 
Blocadren, Betoptic, o.a.). Disse 
har vært benyttet i mange år og 
er de viktigste i behandlingen av 
glaukom. De har god effekt på 
trykket og virker ved å redusere 
produksjonen av væske i øyet.
 

Medikamentell behandling 
av glaukom.
Av øyelege Arve Kristiansen, Universitetssykehuset Nord Norge, Harstad.

De aller fleste pasienter med glaukom blir vellykket behandlet med 
øyedråper. De er effektive og de fleste tåler dem godt. øyedråper er 
fortsatt basisbehandlingen av glaukom.

Figur 1. Trykket i øyet oppstår ved at det produseres væske (kammervann) i strålelegemet inne i 
øyet. Væsken strømmer ut gjennom pupillen og dreneres ut av øyet gjennom kammervinkelen.

Øyelege Arve Kristiansen.



Figur 2. Behandling av akutt glaukom: Ved hjelp av laser eller ved en operasjon lages et hull i kam-
mervinkelen. Dette gir ”en snarvei” for væsken som skal ut av øyet.
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Gruppe 2.
Prostaglandinanaloger o. l.
(Xalatan, Travatan og lumigan).
Disse er forholdsvis nye, senker 
trykket like mye som preparatene 
i gruppe 1. Virker ved å bedre 
drenasjen av væske ut av øyet.

Gruppe 3.
Karbonanhydrasehemmere:
(Trusopt og azopt). Inneholder 
liknende stoff som Diamox tabletter 
og benyttes oftest sammen med 
dråper fra en eller begge av de to 
første gruppene, men av og til også 
alene. Har ikke like god trykksenk-
ende effekt som preparatene i de 
første gruppene. Virker ved å 
redusere produksjonen av væske 
i øyet. 

Gruppe 4.
Sympatikomimetika:
(alphagan, Propine og Iopidine) 
Førstnevnte er et forholdsvis nytt 
stoff som har god effekt, mens de 
andre ikke virker like godt. 
Produktene virker ved å senke 
produksjonen av væske i øyet, 
og/eller ved å øke drenasjen ut av 
øyet. De to sistnevnte brukes mest 
i unntakstilfeller.

Gruppe 5.
Parasympatikomimetika:
(Pilocarpin, Isopto-carpin, Pilo 
mv.). Har vært brukt i behand-
lingen av glaukom i over 100 år. 
Har god trykksenkende effekt ved 
å øke drenasjen av væske ut av 
øyet. Får pupillen til å bli liten. 
Brukes i mindre utstrekning enn 
tidligere pga bivirkninger.

tABLEttER:
Et fåtall pasienter må bruke 
Diamox tabletter som behandling 
av sitt åpenvinkelglaukom. 

NOEN BEHANDLINGS-
pRINSIppER: 
Behandlingen legges opp etter de 
funn øyelegen gjør hos den enkelte 

pasient. Behandlingen blir derfor 
i stor grad individuell.

generelt kan man imidlertid si at 
i Norge velger man først et stoff 
fra gruppe 1. Dersom det ikke gir 
god nok trykksenkning, legger 
man til et stoff fra gruppe 2 evt. 
bytter til et stoff fra denne gruppen. 
Noen pasienter skal imidlertid 
ikke ha betablokkere og da velger 
man først et stoff fra gruppe 2. 

man forsøker først å komme til 
målet med kun en type dråper, 
men noen må ha flere. Heldigvis 
finnes det blandinger med to 
ulike stoffer i samme flaske slik at 
mange likevel klarer seg med en 
dråpeflaske; cosopt, Xalcom, 
Duotrav, ganfort, Fotil og 
combigan, er eksempler på slike.  

Akutt trangvinkleglaukom: 
Dette er en spesiell form for 
glaukom der drenasjen av væske 
ut av øyet plutselig stopper helt 
opp og man får en rask og kraftig 
trykkstigning i øyet. Det gir anfall 
med rødt og smertefullt øye, ned-
satt syn, ofte med hodepine, 
kvalme og oppkast.

akutt glaukom krever rask 
behandling. Behandlingen er noe 
annerledes enn behandlingen av 
åpenvinkelglaukom. 

Først senker man trykket med 
pilokarpin, betablokkere eller 
andre øyedråper, evt. kombinert 
med Diamox tabletter, glyserol 
mikstur eller mannitol væske 
direkte i en blodåre.

Senere lager man en snarvei for 
øyevæsken ut til kammervinkelen 
gjennom et hull i regnbuehinnen. 
Dette gjøres ved hjelp av laser 
eller ved en operasjon. (Figur 2) 

BIVIRKNINGER:
Det er umulig å nevne alle bivirk-
ningene øyedråpene som benyttes 
ved grønn stær kan gi. Bivirknin-
gene er listet opp i vedlegg til 
flaskene. Her skal kort nevnes:
 
Lokale bivirkninger: 
• Noen har lett ubehag i øynene 

like etter drypping. Det kan 
være svie, kløe, røde øyne og 
litt uklart syn. Dette er oftest 
et mildt og forbigående ubehag 
som de fleste aksepterer å ha. 
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• andre kan imidlertid få  
kraftigere ubehag, betennelses-
tilstander i øynene, væske- 
lekkasje i den gule flekk mv. 
som gjør at man må bytte til et 
annet medikament. 

• gruppe 2 medikamentene kan 
gi mørkere regnbuehinne og 
mørkere øyenvipper hos noen. 
Dette har kun kosmetisk  
betydning.

• allergiske reaksjoner på  
dråpene kan gjøre at man må 
bytte øyedråper. 

• Noen reagerer på konserverings-
middelet i flaskene. Enkelte 
øyedråper fås i små en-dose-
beholdere som ikke inneholder 
konserveringsmiddel. 

Systemiske bivirkninger:  
Dette er reaksjoner på stoffene 
dråpene inneholder, når disse 
kommer ned i svelget, tarm- 
systemet og over i blodomløpet.
• De alvorligste her er lav puls, 

høy puls, stigende blodtrykk og 
pustevansker. 

• astmatikere skal ikke ha øye-
dråper fra gruppe 1. Noen med 
forstyrrelser i hjerterytmen skal 
heller ikke skal ha disse dråpene. 

• Det er viktig at pasienter  
forteller øyelegen sin om sin 
øvrige helsetilstand. 

VALG AV DRÅpER:
• Det er til syvende og sist øye-

legen som, i samråd med den 
enkelte pasient, bestemmer 
type dråper som skal benyttes.

• Pasientene må følge opp dryp-
pingen nøye til faste tider og 
registrere og fortelle fastlegen 
eller øyelegen om evt. bivirk-
ninger. 

• glaukom krever livslang  
behandling og kontroll.

DRyppEtEKNIKK MV.:
Det kan være vanskelig å dryppe 
med øyedråper. Den enkelte må 
finne ut hvordan dette best gjøres.   
Det finnes hjelpemidler for å lette 
dryppingen for noen øyedråper. 
Spør på apoteket eller hos øye-
legen.

De som bruker flere typer dråper 
til samme tid, må vente minst 5 
minutter mellom hver dråpetype. 
man anbefaler ofte å lukke øynene 
og klemme over øyelokkene inn 
mot nesen etter dryppingen slik 
at dråpene blir lengre tid i øyet.

LASERBEHANDLING 
OG OpERASjON.
laserbehandling av åpenvinkel-
glaukom kan være første behand-
ling hos noen. De fleste øyeleger 
velger imidlertid først medikamen-
ter. laserbehandling og operasjon 
vil først og fremst være aktuelt for 
pasienter der man ikke lykkes med 
å få ned trykket ved hjelp av øye-
dråper. Noen blir behandlet med 
laser/operasjon pga uakseptable 
bivirkninger av dråpene eller fordi 
pasienten ikke klarer å dryppe seg. 
Noen blir operert dersom tilstan-
den forverres slik at skarpsynet trues. 

tIL SLUtt:
Det forskes mye på medikamenter 
som kan beskytte synsnerven mot 
skaden man ser ved glaukom. For 
eksempel medisin som kan bedre 
blodomløpet i synsnerven eller 
beskytte den mot skade på annen 
måte. Foreløpig er slike ikke til-
gjengelige. Øyedråper som senker 
trykket i øynene vil derfor i de nær-
meste årene, være eneste medisin-
ske behandling av grønn stær. 

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

Dråpestøtten Xal-Ease sørger 
for at det er lettere å treffe  
presist i øyet, med kun èn 
dråpe. Samtidig sikrer støtten 
at flasketuppen ikke kommer i 
kontakt med øyet eller øye-
vippene. På denne måten 
reduserer du risikoen for at det 
kommer bakterier i øyedråpene. 
Xal-Ease er gratis og utleveres 
hos øyelegen til alle pasienter 
som måtte ønske det.

Egenskaper ved Xal-Ease
• Xal-Ease holder øyet åpent 

så problemer med blunking 
fjernes.

Hjelpemiddel til øyedrypping

• Xal-Ease sørger for presis 
dosering ved at flasken med 
øyedråper sentreres over øyet. 

• Xal-Ease reduserer søling av 
øyedråper. Et trykk på knap-
pen gir en dråpe på øyet. 

• Xal-Ease krever trening og 
tilvenning.
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Alle som ønsket det fikk måle øyetrykket sitt.

Verdens glaukomdag 6.mars 2008:

Bergen tok utfordringen, sammen med 51 andre land.
Tekst: Marit Z. Berentsen

MANGE AKtIVItEtER 
pÅ HAUKELAND
Dagen ble markert ved Haukeland 
universitetssykehus med ulike 
aktiviteter. 
Vi hadde utstilling i foajeen i 
Sentralblokken, hele dagen. 
I et par timer var utstillingen 
bemannet med leger og 
sykepleiere.  
om ettermiddagen fra 
klokken 15.30 til 17.30 var 
det åpent hus på poliklinik-
ken ved Øyeavdelingen. 
Der holdt overlege Frank 
Jenssen et engasjerende 
foredrag om glaukom.

KONtAKtSKApER
Vi synes vi fikk kontakt med mange 
og fikk drevet folkeopplysning. Jeg 
har oppdaget etter hvert som jeg selv 
lærer mer, at det generelt er liten 
kunnskap om øyesykdommer og 
kanskje særlig glaukom. 
 
Kø FOR Å FÅ MÅLt 
øyEtRyKKEt
Vi sykepleiere målte øyetrykket på 
de som ønsket det, og det må ha 
vært nærmere femti personer som 
ville ha målt trykket. Det var faktisk 

av og til kø. Noen målte vi litt høyt 
trykk på eller det var ulikt trykk i 
øynene eller det var andre årsaker 
som gjorde at vi henviste dem til 

glaukomlegene som var til 
stede. De tok da en nær-
mere sjekk for å avdekke 
eventuelle glaukomtilfeller.  
andre ble oppfordret å 
bestille time hos øyelege 
fordi de aldri hadde fått 
kontrollert øynene sine, 
og de ble informert om at 
øynene trenger mer sjekk 
enn bare måling av trykket.

LOKALRADIO
Dr. Jenssen var på lokalradioen den 
formiddagen og det var flere som sa 
de hadde hørt dette, og kom fordi de 
var i nærheten.  
Jeg var med om formiddagen og følte 
at det ble litt for lite tid til generell 
informasjon om glaukom. Neste 
gang får vi prøve å være flere fra 
avdelingen. glaukomforeningens 
brosjyrer var fine å ha, og det at vi 
kunne vise til at vi har en god og 
aktiv forening! 
om ettermiddagen var det i tillegg 
til foredrag, tilbud om trykkmåling, 
og eventuelt undersøkelse ved lege, 

informasjon, og demonstrasjon av 
hvordan vi måler synsfelt. 
Dryppevideoen ”Fuglene du ikke får 
øye på” ble vist flere ganger. 
Kaffe, te, druer og kjeks, + brosjyrer 
var satt frem.

EN GLAUKOMIKER 
OppDAGEt 
Én glaukomiker ble oppdaget/diag-
nostisert da sykepleier målte litt høyt 
trykk (det var glaukom i familien), 
og viste vedkommende videre til 
legene som var der. 
målet for oss må være å få frem de 
som ikke har vært til øyelege eller 
optiker. 
Tidlig behandling bremser utviklin-
gen, og hvis vi kan være med på det, 
er det flott.

FOLKEOppLySNING 
I BERGEN I NOVEMBER
I november skal glaukomforeningen 
ha folkeopplysningsmøte her i Bergen. 
Det blir spennende å se hvordan det 
blir.  
 
Verdens glaukomdag ble vellykket her 
vestpå! Vi sitter igjen med positive 
opplevelser etter dagen, og gjør det 
gjerne om igjen neste år!

En 
alene
kan 
ingenting
gjøre.

Det sier  
hundretusener.
  
(Kjell Landmark)

Noen har tatt det positive initiativ til 
en verdensomspennende glaukom-
dag. jeg er glad for at glaukomlegene 
våre tok imot utfordringen slik at vi 
fikk et flott arrangement i Bergen. 
Det var morsomt å følge med på 
hjemmesiden til Verdens glaukomdag 
(www.wgday.net). Der ble det 
avmerket på verdenskartet etter 
hvert som nye steder meldte sin 
interesse for å lage et arrangement 
den dagen. to uker før dagen var 
nærmere 600 aktiviteter planlagt 
i 52 land verden over. Gøy å se 
Bergen markert på verdenskartet! 



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.

Fulle hus for å lære mer om glaukom.
Folk har strømmet til når Norsk 
Glaukomforening har arrangert 
åpne møter dette året. Så langt 
har Lillestrøm, Sandvika, Hamar 
og Arendal hatt besøk av foren-
ingen. Senere venter tromsø, 
Harstad, trondheim og Bergen. 
Møtene vil bli annonsert i lokale 
media og på hjemmesidene våre.

FÅ NED MøRKEtALLENE
Ett av målene med ”Norges-
turneen” er å få fokus på sykdom-
men slik at mørketallene kan bli 
lavere. 
I dag er det ca 40.000 nordmenn 

som lever med glaukom, men 
halvparten av dem vet det ikke. 

Per Kaland ønsker velkommen til møtet i Lillestrøm. Foran (med kaffekopp) overlege Turid Skei 
Tønseth som informerte om glaukom og svarte på spørsmål fra salen.

Å fokusere på arvelighet er ett 
viktig element for å kunne nå 
disse personene. På møtene har 
vi vært heldige å ha med oss 
dyktige øyeleger, som har infor-
mert om sykdommen og svart på 
spørsmål.

I Sandvika var det privatpraktiserende øyelege 
Tor Grøndahl som sørget for den faglige 
oppdateringen. Foreningens leder, Per Kaland, 
var meget fornøyd med oppmøtet også her.


