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Per: «Da øyelegen sa at
skaden var uopprettelig,
fikk jeg rett og slett sjokk.
Beskjeden kom som lyn
fra klar himmel – bakover
i familien har ingen hatt
glaukom.
Min sønn fikk, på grunn av
meg, avdekket sitt glaukom
i en tidlig fase. Det er jeg
svært glad for.»
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Hvem bør være oppmerksom
på glaukom (grønn stær)?
Alle kan få glaukom. Jo eldre man blir, desto større er risikoen.
Hvis en av dine nære slektninger har glaukom, har du økt risiko
for selv å utvikle det, og du bør undersøkes fra 30-årsalderen og
deretter med et par års mellomrom. Om du ønsker det, kan den
første undersøkelsen gjerne skje tidligere.
Glaukom er en øyesykdom som utvikles over tid, og som gjør at
synsfeltet blir mer og mer innskrenket. Før ble noen pasienter blinde
av glaukom, men det er stort sett ikke tilfellet i Norge lenger. Hvis
glaukom oppdages i tide, er det med behandling gode muligheter
for å bremse utviklingen av sykdommen.
Målet er å bevare så mye av synet så lenge som mulig.
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Har en av dine nære slektninger glaukom, har du selv økt risiko
for å utvikle sykdommen. Spør for sikkerhets skyld dine foreldre,
besteforeldre, kusiner og fettere. Øyesykdommen kan hoppe over
slektsledd, så ikke stopp utspørringen ved din mor og far. Hvis du
får høre at din bestefar hadde «et eller annet med øynene» eller
at «bestemor ble blind», så ta kontakt med din fastlege eller en
optiker for sikkerhet skyld.
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Hva er glaukom?
Glaukom er en kronisk synsnervelidelse. Tilstanden kalles også
grønn stær. Glaukom kan resultere i at synsfeltet blir mer og mer
innskrenket.
Glaukom er ofte forbundet med for høyt trykk i øyet. Det
skyldes opphopning av en væske som kalles kammervann.
Kammervannets oppgave er å holde øyet utspilt og gi næring til
øyet, blant annet linsen.
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Kammervinkel
med trabekelverket

Kammervannet er en klar væske som dannes i den forreste delen
av øyet. Herfra løper kammervannet gjennom pupillen og frem i
øyet, hvor det forlater øyet gjennom noen fine kanaler som kalles
trabekelverket.
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Fuglene du ikke ser

Hvorfor er det vanskelig selv å oppdage en glaukomskade?

Øynene dine mottar synsinntrykk hver for seg. Disse blir samlet,
sendt til hjernen og tolket. Ved en synsnerveskade grunnet
glaukom oppstår det «blinde» punkter/felt i det du ser på,
innholdet i disse blir ikke oppfattet av øyet. Normalt sett fanges
allikevel innholdet i de «blinde» punktene/feltene fra ett øye
opp – av ditt andre øye.
Dette er grunnen til at en glaukomskade kan ha utviklet seg langt
før du selv merker at det er noe galt med synet ditt. Vanligvis vil
en glaukomskade heller ikke gi smerter eller andre indikasjoner
på at noe er galt.
Har du glaukom i familien, bør du derfor raskest mulig få sjekket
øynene dine.
Turid (t.v.): Det er noen
slektninger som ikke vet
at jeg og Anita (midten)
har sykdommen, kanskje
heller ikke at min mor og
far hadde den.
Men jeg ser at jeg kan
bidra til å få ut informasjon
om arvelighet til dem
og til andre. (Barnebarn
Frida t.h.)
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Ta vare på synet ditt
Hele livet bør vi være oppmerksom på forandringer som skjer
med kroppen. Det gjelder også synet, og det gjelder i alle aldre.
Det er svært viktig å selv registrere om man er i ferd med å
utvikle glaukom.

Hvorfor bør øyelegene
undersøke og diagnostisere?
Det er to hovedgrunner til at man bør undersøkes av en øyelege.
For det første har hjernen en utrolig evne til å fylle synsinntrykk
inn i «blinde» områder. Derfor er det vanskelig å oppdage, selv
når sykdommen har begynt å medføre synstap.
For det andre kan øyelegen oppdage forandringer på synsnerven
flere år før man kan registrere synstap i en synsfelttest. Øyelegen
kan oppdage begynnende glaukom flere år før man kan måle et
egentlig synsfelttap.
Undersøkelsene hos øyelegen gjør vanligvis ikke vondt.
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Hvorfor er det viktig å bli
undersøkt regelmessig?
Glaukom er en sykdom som utvikles over tid, og som gir
uopprettelige synsfelttap. Synsnerver som er ødelagt kan ikke
repareres. Behandlingen er derfor forebyggende.
Man vet ikke hvorfor sykdommen oppstår, men man vet at arv
kan spille inn. Jo tidligere sykdommen oppdages, desto større er
muligheten for å bevare et godt syn.
Generelt vil en undersøkelse ca. annethvert
år være tilstrekkelig,
men øyelegen kan i
enkelte tilfeller anbefale
kortere eller lengre tid
mellom undersøkelsene.
Mennesker og sykdommer passer ikke alltid
inn i skjemaer og regler,
så et visst avvik fra det
vanlige gjelder også for
glaukom.

Ellen Heiberg (t v) her sammen med datter Nina og sønnen Erik:
«Jeg fikk diagnosen glaukom da jeg var 46 år. Jeg vet hvor viktig
det er med tidlig oppdagelse for at man skal ha en sjanse å stoppe
en evt. sykdom på et tidlig stadium, så for sikkerhets skyld tok jeg
med mine barn til øyelegen for en sjekk allerede før de var 20.»
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Behandlingen består i dag i å senke trykket i øyet, noe som i de
fleste tilfeller kan bremse sykdomsutviklingen. Det finnes flere
forskjellige måter å senke trykket på, for eksempel ved hjelp av
øyedråper, tabletter, laser- eller kirurgisk behandling. Øyelegene
har mange behandlingstilbud som vil bevare synet.

Hilde: «Hver og en må finne sin egen måte å dryppe på. Noen
foretrekker å ligge på sofaen, en annen bruker dryppestativ. Jeg
står vanligvis foran et speil. Etter åtte år med drypping bruker jeg
i dag kun engangsdoser uten konserveringsmiddel. Jeg drypper
tre ganger per dag, hvorav to om kvelden. Det er ganske viktig
å holde de gitte tidene, og varsling per telefon kan være en god
hjelp, men for egen del sitter tidspunktene i blodet. Å dryppe er
noe man venner seg til; det blir en naturlig livsstil.»

8

Hva kjennetegner et øye
med forhøyet trykk?
I et normalt øye er forholdet mellom produksjon og avløp av
kammervann i balanse. Dette medfører et stabilt trykk i øyet.
Hos mennesker med glaukom produseres normale mengder
kammervann, men avløpet er som regel nedsatt.
Når kammervannet har problemer med å komme ut, stiger
trykket inne i øyet.
Hvis det forhøyde trykket ikke behandles, vil synsnerven med
tiden bli skadet, og synsfeltet innsnevret. I verste fall kan en
ødelagt synsnerve medføre blindhet.

I en demning er det balanse mellom mengden som flyter inn,
og den som renner ut.
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Norsk Glaukomforening
– for pasienter og pårørende
Norsk Glaukomforening ble stiftet i 1998 og er en landsdekkende
forening. Foreningens hovedmål er å bidra til å gi pasienter
og deres pårørende økt trygghet og livskvalitet. Nøkkelen til
dette er informasjon og motivasjon. Dette er et kontinuerlig
fokusområde for foreningen. Under ser du vårt viktigste
informasjonsmateriell.
Foreningen inngår i nyttige nasjonale og internasjonale nettverk
som pasientorganisasjoner, øyelegenesorganisasjoner og
legemiddelindustrien.
Vi har også knyttet til oss øyefaglig ekspertise. Norsk
Glaukomforening ønsker å være et tilbud for en bred
pasientgruppe med ulik grad og type glaukom.

Medlemsblad, informasjonshefter og hjemmeside på internett:
www.glaukomforeningen.no
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Notater
Husk å spørre om de har glaukom:
- Bestemor og bestefar
- Onkel og tante
- Fetter og kusine

Hvis noen har glaukom:
- Gå til øyelege selv
- Sende barnet til øyelege
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E-post: post@glaukomforeningen.no
Hjemmeside: www.glaukomforeningen.no
Telefon: 97 00 86 13

Svarkupong
Klipp ut og send inn denne kupongen med betalt
porto. Du kan også melde deg inn i foreningen på
vår hjemmeside www.glaukomforeningen.no,
hvor du også finner oppdatert informasjon om
f.eks medlemsavgift.
Alle nye medlemmer får en medlemspakke med
blant annet medlemsbladet «Å leve med glaukom»
fritt tilsendt.
Jeg vil gjerne melde meg inn som medlem i
Norsk Glaukomforening. Medlemsavgift per
juni 2017: 250 kr/år.
Jeg vil gjerne bli familiemedlem i Norsk
Glaukomforening. Medlemsavgift per juni
2017: 50 kr /år. Familiemedlemsskap forutsetter at det finnes et annet hovedmedlem
i familien.
Jeg representerer en bedrift og vil gjerne bli
støttemedlem i Norsk Glaukomforening.
Medlemsavgift per juni 2016: 500 kr/år.
Navn:
Adresse:
Postadresse:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Fødselsår:

NORSK GLAUKOMFORENING
Svarsending 3034
0092 Oslo

