
Øyesykdommer – en hefteserie

En orientering om grå stær (katarakt) 



Grå stær er en svært vanlig øyesykdom i den eldre del av befolkningen. 
Alle over 70 år har grå stær i større eller mindre grad, selv om mange 
ikke merker noe til det. Den medisinske betegnelsen på øyesykdommen 
er katarakt. Det er gresk og betyr «vannfall» – man forestilte seg at 
hjernevæske falt ned foran øynene og dimmet synet. Det beskriver 
hvordan øyelinsen, som normalt er helt klar, blir ugjennomsiktig, 
eller grå, og fører til tåkete syn. Her i landet er grå stær den mest 
utbredte øyesykdommen, og hvert år foretas om lag 50 000 grå stær-
operasjoner. Disse gir, nesten uten unntak, bedre syn. 

FORNØYD: Grå stær-operasjonen var en positiv opplevelse for Randi Halseth 
Johansen. – 20 minutter i operasjonsstolen gjorde livet mitt mye enklere, sier hun.



ØYELINSE MED KATARAKT: Grå stær 
er vår vanligste øyesykdom. Linsen er 
ugjennomsiktig og vil ikke kunne 
sørge for skarpe bilder på netthinnen.

Sykdomsutvikling og årsaker

Grå stær påvises ved at øyelege eller 
optiker måler synsstyrken og linsens 
gjennomsiktighet. Øyelinsen har ingen 
blodforsyning, men får næring fra 
øyevæsken som omgir den. Med 
aldring vil næringstilførselen endres 
og påkjenninger fra sollys akkumuleres 
slik at uklarheter i linsen oppstår. 

De fleste opplever en gradvis forverring 
av synet etter hvert som linsen blir mer 
og mer ugjennomsiktig. Det er veldig 
individuelt hvor raskt denne utviklingen 
går. Hos noen kan stæren være nærmest 
uendret gjennom flere år, mens den hos 
andre forverres merkbart i løpet av uker. 
I de fleste tilfeller blir begge øynene 
angrepet, men sjelden samtidig. Man 
blir ikke blind av grå stær, men hvis 
stæren forblir ubehandlet, gir synsned-

KLAR LINSE: Bak hornhinnen sitter 
en linse som samler lyset til et bilde 
på netthinnen. Denne linsen er helt 
gjennomsiktig og består av en 
geléaktig masse. Som i et kamera, 
er det linsens oppgave å sørge for at 
bildet på netthinnen er skarpt.

settelsen åpenbart alvorlige konsekven-
ser som preger livskvaliteten. 

Katarakt er som regel et resultat av 
aldring, men kan også oppstå på grunn 
av visse sykdommer, for eksempel 
diabetes, eller som bivirkning av 
medisinbruk. Nærsynte ser ut til å 
utvikle grå stær tidligere enn andre. 
Å være utsatt for sterkt sollys kan 
framskynde prosessen. Tendensen til 
å utvikle sykdommen kan være arvelig. 
Sjeldnere varianter av sykdommen er 
traumatisk katarakt. Dette er uklar-
heter forårsaket av at linsen har blitt 
påført skader som følge av slag eller 
stikkskader fra spisse gjenstander. 
Medfødt katarakt skyldes arvelige 
defekter, eller at mor hadde røde 
hunder i svangerskapsperioden. 



Symptomer på katarakt 

Noen blir først mer nærsynte når de 
utvikler grå stær og trenger kanskje 
ikke lesebriller lenger. Snart følger 
tåkesynet, der det man fokuserer på 
dimmes av en grå tåke i synsfeltet, 
både på avstand og nært hold. Det er 
typisk at man ser dårligere ute enn 
inne, særlig når det er solskinn. Mange 
opplever det vanskelig å kjøre bil, 
særlig i lavt motlys eller fordi de blir 

TÅKESYN: Grå stær fører til at øyelinsen blir ugjennomsiktig, eller grå. 
Dette gir tåkete syn. De fleste opplever en gradvis forverring av synet etter 
hvert som linsen blir mer og mer ugjennomsiktig.

blendet av møtende biler om kvelden. 
Et annet vanlig symptom er dobbelt-
syn på det angrepne øyet. 

Vanlig katarakt er sjelden smertefull 
og trenger ikke gi plager hvis forand-
ringene i linsen er beskjedne. 



Behandlingsmuligheter

Det er ikke noen medisin som hjelper 
mot grå stær. Det eneste alternativet 
er operasjon. Før ventet man med å 
operere grå stær til den ble «moden». I 
dag opereres det når pasienten har 
plager med sykdommen – det vil si at 
synet er såpass svekket at det hemmer 
vedkommende i daglige gjøremål. 
Inngrepet er enkelt og utføres på 20 
minutter med lokalbedøvelse i form av 
øyedråper. Det gjøres et lite snitt i 
øyet, før den syke linsen suges ut. 
Deretter settes det inn en ny, kunstig 
linse i plast. I tillegg vil øyelegen velge 
styrken på den kunstige linsen, slik at 
eventuelle brytningsfeil korrigeres. 
De fleste vil fortsatt trenge lesebrille 
og/eller brille for å se maksimalt på 
avstand. 

Synet påvirkes ikke av operasjonen, og 
heller ikke blunkerefleksen. Man 
behøver ingen bandasje, man slipper 

GREI OPERASJON: Katarakt kan enkelt opereres ved at den uklare øyelinsen 
erstattes av en ny, kunstig linse. Det hele er over på 20 minutter og de 
fleste får bedre syn etterpå. 

sykehusinnleggelse og allerede dagen 
etter inngrepet ser de fleste bedre. 

Etterstær forekommer hos en del som 
opereres for grå stær. Det skyldes at den 
hinnen som linsen satt i blir ugjennom-
siktig. Symptomene er de samme som 
ved vanlig katarakt. Etterstæren kom-
mer gjerne i løpet av det første året 
etter operasjonen og sjansen er større 
desto yngre pasienten er. Etterstæren 
behandles effektivt og smertefritt med 
en spesiell type laser. 

De aller fleste får bedre syn etter en 
kataraktoperasjon. I en god del tilfeller 
har imidlertid pasienten også andre 
sykdommer i øyet, som aldersrelatert 
maculadegenerasjon (AMD). Dette vil 
naturligvis begrense hvor godt synet 
kan bli. Mange opplever å bli lysømfint-
lige etter operasjonen og trenger 
solbriller i sterkt lys. 



Folkesykdom med gode prognoser 

Katarakt (grå stær) er en folkesykdom; 
alle får sykdommen i mer eller mindre 
grad, bare man blir gammel nok. Selv 
om det ikke er smerter forbundet med 
sykdommen, vil plagene med tåkesyn, 
nærsynthet, blendingsproblemer og 
dobbeltsyn hindre livsutfoldelsen. Det 
blir vanskelig å lese, kjøre bil og å 
være ute i sterkt sollys. Dette er 
unødvendig når sykdommen så enkelt 
kan behandles. 

SKADELIG SOL: I mange land rammer grå stær tidligere enn i Norge, blant 
annet på grunn av sterkt sollys. På denne kvinnen fra Nepal er det tydelig å se 
at linsen er uklar. Bruk av solbriller ved sterkt sollys vil forebygge katarakt.

Det er viktig å få utført synssjekk og 
måling av trykket i øyet hvert år etter 
fylte 60. Mange oppdager at de har 
grå stær eller annen øyesykdom hos 
optiker ved at en justering av brillene 
ikke hjelper. Det er ingen øvre alders-
grense for å få utført kataraktopera-
sjon, slik at svært høy alder er ikke i 
seg selv grunn til å innfinne seg med 
det dårlige synet. 

Bruk av solbriller ved sterkt sollys vil 
forebygge katarakt. 



Når synet svekkes

Å få svekket syn hører med blant de 
mest vanlige aldersforandringene. 
Men mange blir unødvendig blinde 
eller sterkt svaksynte. De fleste øye-
sykdommer kan behandles hvis man 
kommer tidsnok til lege. 

Når synet svekkes og briller ikke er nok, 
er det viktig å vite om mulighetene 
som finnes til å leve et aktivt liv med 
synstapet. Norges Blindeforbunds 
rehabiliteringskontakter, som selv er 
synshemmede, får mange som har 
opplevd et synstap på beina igjen. 
De gir informasjon om tilbud og rettig-
heter som finnes. 

På Blindeforbundets tre syn- og mest-
ringssentre får nye synshemmede lære 
å mestre dagligdagse gjøremål, orien-
teringstrening med hvit stokk, opp-
læring i punktskrift (blindeskrift) og 
data, samt muligheten til å etablere 
meningsfull fritid gjennom hobbyer 
og nye bekjentskaper. 

Har man mistet 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 også kan bistå med å kartlegge 
behovet for hjelpemidler. Disse lånes
i så fall gratis ut av fylkets hjelpe-
middelsentral i henhold til Lov om 
folketrygd. 

GOD HJELP NÅR SYNET SVIKTER: På 
Blindeforbundets kurs kan man få 
hjelp til å finne tilbake gleden i 
gamle hobbyer, som for eksempel 
håndarbeid.

Eksempler på hjelpemidler som letter 
hverdagen til mange eldre med dårlig 
syn, er svaksyntoptikk (lupe), telefon 
med store taster (flere og flere syns-
hemmede bruker i dag smarttele-
fonen), talende klokke og kjøkkenvekt. 
Mange som er operert for grå stær 
trenger spesielle solbriller som hjelper 
mot lysømfintlighet. 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 grå stær (katarakt) 
• som skyldes at øyelinsen blir ugjennomsiktig og stiv 
• som alle over 70 år har i mer eller mindre grad 
• som gir tåkesyn, blendingsproblemer og dobbeltsyn 
• som det årlig utføres om lag 50 000 vellykkede operasjoner av i Norge 

Andre hefter i serien:
• En orientering om netthinnesykdommen retinitis  
 pigmentosa (kikkertsyn) 
• En orientering om netthinnesykdommen aldersrelatert  
 maculadegenerasjon (AMD), som gir svekket skarpsyn
• En orientering om glaukom (grønn stær) 
• En orientering om diabetes retinopati (diabetes og syn) 
• En orientering om synsforstyrrelser etter hjerneslag 
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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 sykdomsutvikling, årsaker, symptomer 
og konsekvenser ved ulike øyesykdommer, samt hjelpemidler, 
behandlings- og rehabiliteringsmuligheter. 

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

NO1701575472


