
Glaukom - grønn stær
(medfødt Glaukom)

Informasjonsskriv til foreldre



Hva er Glaukom (grønn stær) ?
Glaukom (grønn stær) er en livslang øyesykdom som er vanligst hos voksne 
over 65 år, men som også forekommer hos nyfødte og små barn. Hvert år 
fødes statistisk sett, 5-6 barn med denne lidelsen (ca 1 barn pr. 10.000 
levende fødte). En kan ha sykdom i ett øye eller i begge øyne. 75% har det på 
begge øyne. Det er flere gutter enn jenter som har sykdommen, og ca.75% av 
pasientene er gutter. Hos 10% av pasientene er lidelsen arvelig. 
Barn kan også ha glaukom som følgetilstand til andre øyesykdommer, f.eks. medfødt 
grå stær (katarakt). De kan også ha det som ledd i et syndrom. Det er i gjennomsnitt 
20-25 nye barn hvert år som må behandles for glaukom. Mange av disse barna 
trenger operasjon for å bevare et så godt syn som mulig. For at behandlingen skal bli 
best mulig og likeverdig for alle barn med glaukom i Norge, undersøkes og opereres 
alle ved øyeavdelingen Oslo universitetssykehus (OUS). Det er behov for 
regelmessige kontroller av sykdommen. Disse kontrollene foregår både hos øyelege 
på hjemstedet og på OUS.

Kort beskrivelse av sykdommen
Glaukom er en øyesykdom som fører til skade på synsnerven. Synsnerven er en 
"ledning" som går fra bakre del av øyet og opp til hjernen. Den er forbindelsen 
mellom netthinnen inne i øyet og hjernen. Gjennom synsnerven sendes signaler fra 
øyet til hjernen slik at hjernen kan tolke det vi ser. Skade på synsnerven medfører at 
man ser dårligere i deler av synsfeltet. Vanligvis påvirkes sidesynet først, mens 
lesesynet er normalt. 
Dersom glaukom ikke oppdages eller ikke behandles, kan man bli blind.



De aller fleste barn og voksne som har glaukom, har altfor høyt trykk inne i øyet. 
Det er dette som gir skade ved at det blir for stort press på synsnerven. Trykket i 
øyet opprettholdes av kammervannet. Kammervannet er lokalisert helt fortil i øyet  
mellom regnbuehinnen (iris) og hornhinnen (kornea). Kammervannets oppgave er 
blant annet å gi næring til hornhinnen og linsen (linsen ligger rett bak iris). For at 
trykket skal være konstant, må det være samsvar mellom produksjon og avløp av 
kammervann. Som regel er avløpet dårligere hos de som har glaukom. 
Kammervannsmengden blir derfor litt for stor og øyetrykket øker. 

Normal synsnerve Skadet synsnerve

Hva skjer i kroppen?

Barn som er født med glaukom har ofte et stort øye eller store øyne, barnet har 
tårerenning og oppleves som lyssky. Hornhinnen kan være uklar og grålig. Hvis det 
er glaukom på bare ett øye så ser man forskjell på øynene. I tillegg har barnet ofte 
litt nedsatt trivsel; det kan ha nedsatt matlyst, kan være slapt eller urolig, som om 
noe plager det. 
Barn med glaukom som oppstår etter første leveår, har som regel ikke disse 
symptomene. Øynene ser normale ut, og sykdommen kan være vanskeligere å 
oppdage.

Hvilke symptomer har sykdommen?

Ved mistanke om glaukom hos barn, henvises de til lokal øyeavdeling. Deretter 
henvises de videre for undersøkelse og eventuell behandling på Øyeavdelingen 
ved Oslo Universitetssykehus. Barnet blir undersøkt i narkose for at man skal 
kunne gjøre en grundig undersøkelse med trykkmåling og andre nødvendige 
målinger,samt inspeksjon og fotografering av øyet.

Hvordan stilles diagnosen?

Fordypning i synsnerven. 
Mangler nervetråder



Behandlingen består i å senke øyetrykket til normalverdier. Vi kan senke trykket 
inne i øyet ved hjelp av dråper, laser eller ulike typer operasjon. 
Dråpene dryppes direkte inn på øyet, og må brukes hver dag, en eller flere 
ganger daglig. Dråpene virker i hovedsak på to måter; de bremser produksjonen 
av kammervann inne i øyet eller øker drenasjen av kammervann fra øyet. Hvis 
dråpene har den effekten man ønsker, trenger man ikke annen behandling. 
Man må da bruke dråper hver dag resten av livet. 

Vask alltid hender før dryppingen skal utføres. Ved drypping bør barnet ligge 
flatt, evnt i fanget til en av foreldrene. Trekk ned nedre øyelokk og i drypp øyet 
som vist på bildet under. 

Hvordan behandles sykdommen

Om barnet ikke samarbeider så forsøk å dryppe i øyekroken innerst mot nesen, 
barnet vil da blunke inn øyedråpen. Om barnet er urolig, kan det være 
nødvendig å holde barnet. Avledning i form av sang, premiering eller andre ting 
barnet interesserer seg for kan være en god løsning for å få gjennomført 
dryppingen. Ved drypping er det viktig å klemme av i øyekroken i ett minutt 
(dersom dette lar seg gjøre), så ikke dråpene renner rett ut i tårekanalen. 
Når barnet er større kan det hjelpe til rundt det med drypping. De kan telle til tre 
før drypping, hjelpe til klemme i øyekroken eller trekke ned øyelokket 



Enkelte typer glaukom egner seg for laserbehandling. Dette kan brukes i 
stedet for dråper, men har bare tidsbegrenset effekt, som regel maksimalt 
fem år. Behandlingen kan gjentas en gang, av og til flere ganger. Laser brukes 
ofte i tillegg til dråpebehandling. 

Når barna er små, vil undersøkelsen som nevnt måtte foregå i narkose. 
Pårørende får være med ved starten av narkosen når barnet er over 6 mnd. 
Når barnet er under 6 mnd,  får dere hilse på de som skal passe på barnet og 
følge det ned til operasjonsstuen.
Nesten alle narkosemidler senker trykket i øyet. Dette kan være uheldig for 
barnet fordi trykket som måles da vil være "falskt" lavt. Narkosemiddelet 
Ketamin senker ikke trykket i øyet. 

Narkose

For barn som har medfødt glaukom, er behandlingen som regel operasjon. 
Øyetrykket er ofte høyt, mellom 25 og 40 mmHg (normalt trykk er 11-21 mmHg), 
slik at det må senkes betraktelig. Operasjon er den behandlingsmetoden som har 
potensiale til å senke trykket mest. Noen barn gjennomgår én operasjon og så 
holder trykket seg innenfor normalområdet. Andre vil trenge flere operasjoner. 
Det er vanlig at barnet bruker trykksenkende dråper i påvente av operasjon. 

Operasjon



Å leve med sykdommen
Foreldrene kan oppleve det som en stor utfordring å ha et lite barn som er 
sykt og skal gjennom mange undersøkelser og ulike typer behandling. 
Samtidig er det viktig å se og ivareta det friske i barnet.

Skal barnet bruke øyedråper, er det lurt å lage en dryppeliste, eventuelt legge 
inn alarmer på mobilen for å huske dryppingen. 

Barn med glaukom kan være lyssky, da anbefales det at barnet bruker 
solbriller eller caps utendørs.
Hvis barnet går i barnehage, kan man gi beskjed til barnehagen at man fukter 
sanden i sandkassa. Dette hindrer at sandkorn virvles opp, og inn i barnets 
øyne.

Narkose med Ketamin er derfor vår rutinemetode. Ketamin gis direkte i 
blodårene (intravenøst). Vi legger derfor inn en venekanyle før 
narkoseoppstart, deretter starter vi narkosen og pårørende følges ut. I 
forkant av narkosen er det lurt å legge på EMLA plaster på barnets hender 
eller over en tydelig blodåre andre steder. EMLA inneholder bedøvelseskrem 
som gjør at barnet kjenner mindre til stikket. Når barnet kommer på 
oppvåkningsavdelingen gis pårørende beskjed og de får komme inn til barnet.



Det er individuelle forskjeller på hvor mye glaukom vil påvirke synet til barnet. 
Noen barn vil nesten ikke merke at de har glaukom, mens andre kan se 
dårligere på grunn av dette. Grad av synspåvirkning vil være avgjørende for 
hvorvidt de i fremtiden kan ta førerkort eller velge alle typer yrker.

Dersom synet hos noen blir varig redusert, har barnet stor evne til å tilpasse 
seg dette og klarer seg allikevel godt. Ofte kan foreldrene oppleve en slik 
situasjon tyngre enn barnet. For noen kan det være en hjelp å snakke med 
andre som har vært gjennom dette. Via Norsk Glaukomforening kan man få 
hjelp til å komme i kontakt med andre foreldre til barn med glaukom.

De fleste barn med glaukom ser godt til tross for sykdommen. Det er viktig 
at behandlingen gjennomføres slik at de beholder et så godt syn som mulig 
gjennom livet. Ved jevnlige kontroller hos øyelege vil synet testes, og det 
undersøkes om barnet trenger briller. Noen barn ser bedre på et øye enn det 
annet, og det kan da være nødvendig å trene det dårligste øyet litt ekstra. 
Dette vil man få beskjed om. 
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Sykepleiere på dagkir. 3 etg, Øyeavdelingen:       

Pasientkoordinator ved Øyeavdelingen:
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Nasjonal behandlingstjeneste for Glaukom

Kontaktpersoner

http://www.glaukomforeningen.no 

http://www.sansetap.no/https://

www.blindeforbundet.no/

Andre kilder til informasjon

Link til Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukom

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-behandlingstjeneste-for-medfodt-glaukom
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