
 Hindrer din grå stær  
dig fra at se alle livets  
små underværker? 

“Nej farfar, det er en  
  mus ikke en elefant!”

GRÅ STÆR – KATARAKT



Hvis du har et eller flere af disse 
symptomer, kan du have katarakt 
(grå stær), som gør, at øjets naturlige 
linse bliver uklar. Mange rammes, når 
de bliver ældre, og grå stær er i dag 
den mest almindelige årsag til syns-
nedsættelse hos voksne over 55 år.

Heldigvis lever vi i en tid, hvor der 
findes mange forskellige kunstige lin-
ser at vælge imellem, og resultaterne 
bliver ofte rigtig gode. Du får mulig-
heden for at se godt på alle afstande 
afhængigt af, hvad du vælger.

GRÅ STÆR – KATARAKT

 Ser du uskarpt, eller har du et 
sløret syn?

 Ser du matte og slørede farver?

 Virker dine briller ikke længere?

 Føles sollys og andre stærke 
lyskilder ubehageligt stærke 
eller blændende?

 Ser du dårligere i mørke, eller 
ser du ringe rundt om lyskilder?



SÅDAN FUNGERER SYNET
Vores øjne kan jævnføres med et kamera. 
Når vi ser på noget, reflekteres lyset fra 
objektet ind i øjet gennem hornhinden. 
I linsen bag hornhinden brydes lyset og 
sendes videre til nethinden, som igen 
omdanner lyset til elektriske impulser, 
som når hjernen via synsnerven.Hjernen 
omdanner derefter disse elektriske im-
pulser til billeder.

Synet afhænger af hele denne kæde af 
hændelser. Men det er først og fremmest 
linsen der afgør, hvor klart vi ser.

ALMINDELIGE  
SYNSPROBLEMER
Myopi (nærsynethed)
Personer, som er nærsynede, ser godt på 
nært hold, men har svært ved at se tyde-
ligt på afstand. Myopi skyldes normalt, at 
øjet er for langt, hvilket gør, at lyset bry-
des og samles foran nethinden.

Hyperopi (langsynethed)
Langsynede personer ser godt på af-
stand, men kan have svært ved at se på 
nært hold. Hyperopi skyldes normalt, at 
øjet er for kort, hvilket gør, at lyset brydes 
og samles bag nethinden.

Astigmatisme (bygningsfejl)
Indimellem er hornhindens krumning 
noget skæv og ligner mere en rugbybold 
end en helt rund bold i formen. Den-
ne normale uregelmæssighed kaldes 
astigmatisme og betyder, at en del af de 
lysstråler, som brydes i linsen, samles på 
nethinden, mens andre ikke gør det.

Presbyopi (alderssyn)
Presbyopi er en aldersbetinget synsfejl, 
som gør, at man ser uklart på nært hold. 
Det skyldes en gradvis forringelse af be-
vægeligheden i øjets naturlige linse og 
musklerne omkring den.

HORNHINDE

MYOPI
(NÆRSYNETHED)

HYPEROPI
(LANGSYNETHED)

LINSE NETHINDE



Presbyopi i kombination med myopi, 
hyperopi og/eller astigmatisme kræver, 
at man anvender bifokale eller ”progres-
sive” briller for at se godt på både nært  
hold og på afstand. Det er vigtigt at vide, 
at man ved en operation af grå stær ofte 
samtidigt kan korrigere en eller flere af 
disse synsfejl. Det betyder, at du måske 
kun har brug for briller eller kontaktlinser 
i nogle tilfælde for at se godt – eller også 
har du slet ikke brug for dem.

GRÅ STÆR: MEST ALMINDE-
LIG ÅRSAG TIL SYNSNEDSÆT-
TELSE HOS PERSONER OVER 
55 ÅR
Grå stær er den mest almindelige årsag 
til synsnedsættelse hos personer på over 
55 år. Ved grå stær bliver linsen inde i øjet 
uklar. Linsen, som sidder bag ved regn-
buehinden (iris), kan jævnføres med en 
kameralinse – den sender skarpe billeder 
til nethinden, som igen sender billederne 
videre til hjernen. Øjets linse kan blive 
så uklar, at hverken lys eller billeder når 
frem til nethinden.

Grå stær kan betyde, at tydelige bille-
derbliver uklare, at skarpe farver virker 
matte, eller at nattesynet bliver dårligere. 
Det kan også betyde, at læsebriller eller 
bifokale briller ikke længere virkerlige 
effektivt. Symptomerne ved grå stær er 
beskrevet, som at synsindtrykkene bliver 
som en gammel, utydelig film. 

Men grå stær er ikke nogen ”film” for øjet, 
og det kan ikke behandles med hverken 
diæt eller laser. Det kan heller ikke fore-
bygge på nogen måde. Øjenskader, visse 
sygdomme og endda en del lægemidler 
kan gøre synet uklart, men grå stær er 
i langt de fleste tilfælde aldersrelateret. 
Grå stær behandles ved kirurgisk at fjer-
ne den gamle, uklare linse og erstatte 
den med en ny, kunstig linse og dermed 
mærkbart forbedre både syn og livskva-
litet.



OPERATION FOR GRÅ STÆR:
En operation for grå stær er et af de sik-
reste og mest effektive kirurgiske ind-
greb, som udføres i dag. Faktum er, at der 
alene i Danmark udføres ca. 50.000 ope-
rationer for grå stær hvert år. Operatio-
nen indebærer, at man lægger et lille snit 
i øjet og indfører et instrument, som er 
omtrent lige så stort som spidsen på en 
kuglepen, som deler og fjerner den ukla-
re linse. Når linsen er fjernet, indføres en 
kunstig intraokulær linse (IOL) gennem 
samme snit og lægges på plads.

Hvad sker der før og efter en operation 
for grå stær?
De fleste bliver overraskede over at få at 
vide, hvor enkel og smertefri en opera-
tion for grå stær er. Operationen tager 
normalt 20-30 minutter eller mindre, og 
de fleste patienter kan vende tilbage til 
deres hverdagsaktiviteter allerede næste 
dag.

Følgende fakta hjelper deg med  
forberedelsene før en operation:

 Der gives lokalbedøvelse for at  
bedøve nerverne i og omkring øjet.

 Før og/eller efter operationen kan 
din læge i visse tilfælde udskrive 
øjendråber mod infektioner og for at 
mindske hævelse.

 De fleste patienter får et bedre syn 
lige efter operationen, men synet 
kan fortsat blive bedre i dagene og 
ugerne efter operationen.



HVAD ER EN INTRAOKULÆR-
LINSE(IOL)?

En intraokulær linse (IOL) eren 
kunstig linse, som sættes ind i 
stedet for den uklare linse ved 

en operation for grå stær. Den gode ny-
hed er, at du er blevet ramt af grå stær i 
en tid, hvor teknikken med intraokulære 
linser har gjort storefremskridt.

Tidligere blev der kun anvendt monofo-
kale linser ved operationer for grå stær. 
Denne type linse er meget effektiv, når 
patienten ser uklart på afstand på grund 
af myopi eller hyperopi. Men patienten 
har fortsat brug for briller for at korrigere 
eventuelle alderssynproblemer med sy-
net på nært hold, samt briller eller endnu 
en operation for at korrigere astigmatis-
men.

Nye fremskridt inden for forskningen har 
bidraget til, at den nye generations linser 
kan give dig et godt syn på alle afstande, 
og du slipper for enkeltstyrkebriller, bi-
fokale briller eller læsebriller. Her følger 
en gennemgang af egenskaberne hos de 
tre mest almindelige typer af linser, som 
anvendes:

Monofokale linser, giver fokus på 
én afstand og giver dig normalt et 
godt syn på afstand. Patienter med 
alderssyn har dog fortsat brug for 
briller for at kunne læse eller arbejde 
ved en computer. 

Linser til korrigering af astigmatisme 
(toriske linser), anvendes til patien-
ter med astigmatisme. Ligesom mo-
nofokale linser giver disse normalt 
et godt syn på afstand, så patienten 
ikke behøver briller i lige så stor ud-
strækning. De fleste patienter be-
høver dog fortsat læse- eller skærm-
briller på grund af alderssyn. 

Multifokale linser, anvendes ved 
operationer for grå stær og korrige-
rer samtidigt alderssynet. Målsæt-
ningen er, at de skal give et godt 
syn på både kort og lang afstand og 
alle afstande derimellem. Der kan 
lejlighedsvis fortsat være behov for 
briller.



Hvilken linse som er bedst for dig, af-
hænger af dine øjne og dit ønske om 
at blive uafhængig af briller. Din læge 
gennemgår, hvilke muligheder du har, 
og forklarer, hvad du kan forvente dig af 
dem.

Grå stær kan have en indvirkning på alt, 
hvad du ser og gør. Men det behøver ikke 
være sådan. Med et enkelt indgreb kan 
man fjerne uklarhederne, så du kan se 
omverdenen med nye øjne. Farver kan 
igen fremstå klare og levende og alt kan 
blive skarpt igen.

SPØRGSMÅL OG SVAR
Hvad sker der, hvis man ikke 
behandler grå stær?
Med tiden kan de uklare områder, som 
dækker dele af øjets linse, sprede sig og 
blive tættere. Det betyder, at synet bliver 
endnu mere uklart. Det kan tage alt fra 
nogle få måneder til flere år. I visse tilfæl-
de dækkes hele linsen til sidst, og man 
bliver synssvag. 

Hvordan ved jeg, hvilken linse der er 
bedst til mig?
Der findes ingen specifik linse, som  
fungerer bedst for alle. Det er kun din 
øjenlæge, som kan afgøre, hvilken mu-
lighed som passer bedst til netop dig, 
da det er afhængig af din livsstil og dine 
aktiviteter.



Kan grå stær komme tilbage?
Når man har gennemgået en operation 
for grå stær, kan man ikke rammes igen. 
Med tiden kan patienter klage over, at 
synet igen er blevet uklart eller utydeligt.
Denne tilstand kaldes for sekundær kata-
rakt eller efterstær. Det kan let og hurtigt 
afhjælpes med en enkel laserbehandling. 
Så den linse, du vælger, er den, som du 
normalt vil have resten af dit liv.

Hvem udfører operationer
for grå stær?
Det er kun øjenlæger, som er special- 
uddannede i øjenkirurgi, som udfører
operationer for grå stær.
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