
Øyesykdommer – en hefteserie

En orientering om netthinnesykdommen 
aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD)



FRISK NETTHINNE: Netthinnen (re-
tina) består av celler som dekker den 
indre vegg i øyet. Alt vi ser registreres 
her og sendes videre til hjernen. Den 
sentrale delen av netthinnen heter 
macula og sørger for at vi ser skarpt, 
ser farger, kan lese og kjenne igjen 
ansikter.

SYK NETTHINNE: Den mest alvorlige 
formen for AMD skyldes at unormale 
blodkar som dannes i macula, lekker 
væske og blør.

Aldersrelatert maculadegenerasjon (forkortet AMD) er betegnelsen 
på en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen 
er svekket. Det er i macula øyet vanligvis er i stand til å se de små 
detaljene, og øyesykdommen omtales derfor også som svekkelse av 
skarpsynet. AMD er også omtalt som forkalkning på øyet – men 
dette er misvisende, siden øyesykdommen ikke har noen ting med 
forkalkninger å gjøre. 

Om å leve med svekket skarpsyn

AMD er den vanligste årsaken til sterk 
synshemning hos personer over 50 år, 
men den finnes også blant yngre 
personer. Det finnes to typer AMD: en 

tørr og en våt variant, der den tørre er 
vanligst. Mer enn hver tiende person 
over 70 år i Norge har mistet lesesynet 
som en følge av AMD.



Utvikling av AMD

Forskerne vet ikke sikkert hva som er 
årsakene til at AMD oppstår. Redusert 
transport av næringsstoffer til nett-
hinnen og en lokal irritasjon er sann-
synlige årsaksfaktorer. Imidlertid vet 
vi at røyking og for høyt eller lavt 
blodtrykk øker risikoen for AMD.

Andre risikofaktorer er overvekt, 
langsynthet, sollys, høy CRP og høyt 
kolesterol. Det er større sannsynlighet 
for å utvikle AMD for kvinner. Forsker-
grupper har påvist arvelige faktorer 
ved sykdommen, og at den opptrer 
hyppigere i enkelte familier. Men dette 
kan grunnes en kombinasjon av arv, 
miljø og kosthold. 

Det som kan redusere risikoen for 
AMD, er fysisk aktivitet, å unngå 
fedme, sunt kosthold og amming.

AMD oppdages ved at det påvises 
fargeforandringer i macula og ujevn 
pigmentering i netthinnens pigment-
cellelag. I en del tilfeller utvikler disse 
forandringene seg, slik at synscellene i 
maculaområdet gradvis går til grunne 
og synet blir dårligere. 

Den våte varianten av AMD er ikke så 
vanlig, men utvikler seg hurtig og 
innebærer alvorlige synsforstyrrelser 
og synstap. I macula dannes unormale 
blodkar som lekker væske og blør 
(derav våt). Sykdomsforløpet ved våt 
AMD kan utvikle seg i løpet av uker/
måneder, så det gjelder å komme raskt 

SKARPSYNET ER SVEKKET: – Det er 
vondt ikke å kunne lese for barne-
barna på senga lenger, sier Irene 
Østvold, som har AMD. 

til lege siden denne våte varianten i en 
del tilfeller kan behandles. Synet kan 
svinge, fra å være dårlig til å bli bedre 
igjen, for så å forverres. Årsaken til 
dette er variasjoner i væskeansamlin-
gene, som kan trekke seg tilbake for så 
å tilta igjen.

Øyne med tørr AMD kan etter hvert 
utvikle den våte typen. AMD påvirker 
bare skarpsynet, så man blir ikke helt 
blind, men beholder i de fleste tilfeller 
orienteringssynet.



Symptomer på AMD

Tørr AMD merkes ved at skarpsynet og 
fargesynet gradvis blir dårligere og at 
det tar lengre tid før man ser godt igjen 
etter sterk belysning. En del mennesker 
med denne typen AMD oppfatter også 
tomme flekker i det sentrale synsfeltet. 
Det blir vanskeligere å lese og kjenne 
igjen folk. 

Våt AMD arter seg på samme måte, 
men i tillegg ser rette linjer og kanter 
(som for eksempel dør- og vindus- 
karmer) «bølgete» ut. Hverdagslige 

SLIK SER EN MED AMD: Symptomer på AMD er at skarpsynet og fargesynet 
blir dårligere. Ved våt AMD blir dessuten rette linjer «krokete». Det blir 
vanskelig å kjenne igjen folk på gaten, lese og se detaljer.

gjøremål som å skjenke kaffe og lese 
avisen blir en prøvelse for en som er 
rammet av AMD. 

Du kan selv enkelt sjekke om synet 
har forandret seg. Hold for ett øye 
om gangen og se ut av vinduet, for 
eksempel på naboens vinduskarmer 
eller et tre. Dersom disse ser krokete/
bølgete ut, eller synet på det ene 
øyet er dårligere enn på det andre, 
er det viktig å ta kontakt med lege 
umiddelbart. 



Behandlingsmuligheter

AMD er en kronisk sykdom; verken 
tørr eller våt AMD er det i dag mulig 
å bli kvitt. For våt AMD finnes det 
imidlertid medikamenter som hemmer 
nydannelse av blodkar og lekkasje 
fra disse, såkalte VEGF-hemmere. 
Medikamentene injiseres i selve øyet 
med en tynn nål og lokalbedøvelse. 
For mange vil behandlingen medføre 
at de beholder eller til og med bedrer 
skarpsynet i mange år. Behandlingen 
gjentas med individuelle intervaller, 
gjerne mellom hver 4. til 12. uke, og 
kan vare livet ut. Det siste tiåret har 
slik våt AMD-behandling blitt svært 
vanlig, og utføres ved alle landets 
øyeavdelinger. Det benyttes tre 
ulike VEGF-hemmere: ranibizumab  
 

PERSONER som har nedsatt syn på grunn av våt AMD får trolig bedre og mer 
stabilt skarpsyn ved å få gjentatte injeksjoner av såkalt VEGF-hemmer. I Norge 
tilbys injeksjoner av VEGF-hemmer for våt AMD ved alle landets øyeavdelinger.  

(Lucentis), bevacizumab (Avastin) og 
aflibercept (Eylea).

De såkalte AREDS-studiene har vist at 
risikoen for forverring av AMD hos 
enkelte risikopasienter kan reduseres 
noe ved å innta en spesiell kombina-
sjon av vitaminer og mineraler. Denne 
kombinasjonen av kosttilskudd er 
imidlertid ikke godkjent i Norge, og 
dermed ikke kommersielt tilgjengelig. 
Basert på kunnskap om ernæring, bør 
imidlertid AMD-pasienter tilstrebe 
et sunt kosthold, rikt på frukt, grønn-
saker, fisk og nøtter. Tobakk er 
også en risikofaktor for AMD, og 
alle pasienter med sykdommen bør 
slutte å røyke.



Å leve med svekkelse av skarpsynet

De fleste som får diagnosen AMD 
opplever frustrasjon på en rekke 
områder. Det er ikke alltid så enkelt 
for andre å se at man har en synshem-
ning, og det kan derfor være vanskelig 
å få aksept for at man har sterkt 
nedsatt syn. 

Det er gjerne de mest hverdagslige 
gjøremål som blir vanskelige å utføre 
for personer med AMD. For mange er 
tapet av lesesynet hardt å forsone seg 

VIDAR BRÅTEN har hatt en netthinnesykdom i over 20 år, og har lært seg å 
leve godt med synsutfordringene. Selv har han følgende oppfordring til 
andre med nedsatt syn: «Ta utfordringer, gjør dagene til plussdager. Du er 
god nok som du er!» 

med. Det samme er det at det blir 
vanskelig å helle kaffe i koppen, eller 
å kjenne igjen folk. Lysømfintlighet 
er et annet typisk problem for denne 
gruppen. 

Personer med AMD blir ikke helt 
blinde, men mange opplever syns-
tapet så alvorlig og konsekvensene 
i dagliglivet så omfattende, at de 
blir praktisk blinde.



Rehabiliteringstilbud og hjelpemidler

Det å stå alene med en AMD-diagnose, 
kan føles tungt. Noen vil kanskje opp- 
leve at de ikke blir møtt med forståelse 
hos hjelpeapparatet. Dette i kombina-
sjon med at det er vanskelig å bevege 
seg utendørs på grunn av det dårlige 
synet, gjør at mange med AMD trekker 
seg tilbake og lever mer isolerte enn 
før. Da er det viktig å vite om de mulig-
hetene som finnes for å leve et aktivt, 
sosialt liv, til tross for synstapet. 

Norges Blindeforbunds rehabiliterings-
kontakter, som selv er synshemmede, 
får mange som har opplevd et synstap 
på beina igjen. Rehabiliteringskontak-
tene gir informasjon om tilbud og 
rettigheter som finnes. 

På Blindeforbundets syn- og mest-
ringssentre får nye synshemmede lære 
å mestre dagligdagse gjøremål. De får 
orienteringstrening med hvit stokk, 
opplæring i punktskrift og data, samt 
mulighet til meningsfull fritid gjen-
nom hobbyer og nye bekjentskaper. 

For personer som mister mye av synet 
i voksen alder, kan det bli behov for 
opplæring på hjemstedet. Dette er 
kommunens ansvar gjennom Lov om 
opplæring.

I kommunen finnes synskontakter som 
kan bistå med å kartlegge behovet for 
hjelpemidler. Disse lånes gratis ut av 
fylkets hjelpemiddelsentral i henhold 
til Lov om folketrygd. Eksempler på 

ENKLERE HVERDAG: På Blindefor-
bundets kurs gis det opplæring i å 
bruke en rekke hjelpemidler som kan 
gjøre det lettere å fungere med 
svekket syn i hverdagen. 

hjelpemidler som personer med AMD 
har nytte av, er svaksyntoptikk (lupe), 
lese-TV, talende klokke og kjøkkenvekt, 
lydbøker, hvit stokk og spesielle filter-
briller som hjelper mot lysømfintlighet 
og øker kontrast. Førerhunden gir 
mange synshemmede frihet til å leve 
et utadvendt liv. Mange svaksynte og 
blinde oppgir at smarttelefonen er 
det viktigste hjelpemiddelet de har. 
Med talefunksjon kan man benytte 
telefonen til å skrive og sende sms og 
e-post, benytte smarte apper, og surfe 
på Internett.



Dette heftet handler om aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD)
• Som er en netthinnesykdom. 
• Som gir tåkesyn i midten av synsfeltet, men ikke rammer sidesynet.
• Som opptrer i en tørr variant og en mer alvorlig, våt variant som  
 på uker/måneder kan føre til tap av lesesyn.
• Som gir dårlig fargesyn og svekket skarpsyn, som blant annet  
 gjør det vanskelig å lese, kjenne igjen folk og helle kaffe i koppen. 
• Som hver 10. person i Norge over 70 år er praktisk blinde av.
• Som det går an å leve et aktivt liv med, ved hjelp av riktig opplæring  
 og gode hjelpemidler.

Andre hefter i serien:
• En orientering om katarakt (grå stær) 
• En orientering om netthinnesykdommen retinitis pigmentosa (RP),  
 som gir innsnevret synsfelt (kikkertsyn)
• En orientering om glaukom (grønn stær) 
• En orientering om diabetes retinopati (diabetes og syn) 
• En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag Fo
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Norges Blindeforbund  
Postboks 5900 Majorstuen
0308 Oslo 
Tlf. 23 21 50 00
info@blindeforbundet.no 
www. blindeforbundet.no

Ser 
mulighetene

«Øyesykdommer – en hefteserie» gis ut av Norges Blindeforbund. 
Heftene gir opplysninger om årsaker, sykdomsutvikling, symptomer 
og konsekvenser ved ulike øyesykdommer, samt eksisterende 
hjelpemidler, behandlings- og rehabiliteringsmuligheter. 

Novartis 
Øyelegemiddel 
Novartis arbeider for å bedre   
livskvaliteten for pasienter med  
øyesykdommer gjennom forskning  
og utvikling av nye medikamenter. 

NO1701575472


