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Degenerasjon  
AMD er en sykdom i den gule flekken 
sentralt i netthinnen. Sykdommen er 
vanligste årsak til synstap hos personer 
over 50 år. Mer enn 10% av alle over 70 
år har mistet lesesynet pga AMD i Norge. 
Det finnes to typer AMD, en tørr og en 
våt, der den våte varianten er den mest 
alvorlige. Det denne våte AMD vi nå kan 
behandle. Pasienter med våt AMD 
prioriteres, de får time ved 
øyepoliklinikken i løpet av 2 uker da 
sykdommen fort kan forverres.  

 
 

Behandling med vekstfaktorhemmere får de nye unormale blodårene i netthinnen til 

å trekke seg tilbake. Medisinen sprøytes inn i øyet som vist på bildet over. Uten 
behandling vil pasientene få et arr i makula og bli svaksynte. Vi har behandlet våt AMD 
siden 2007 og pasienten får nå først 3 injeksjoner med en måneds mellomrom, deretter 
økes gradvis intervallet mellom injeksjonen. Behandlingen er langvarig, ofte livslang, og 
pasientene må til hyppige kontroller – det er her Prosjekt jobbglidning kommer inn. 

Ved våt AMD dannes unormale blodkar som 
lekker og blør. Øyelegen kan i noen tilfeller 
stille diagnosen ved å se inn på øyebunnen. 
Andre ganger må netthinnen fotograferes for 
å stille rett diagnose, både med netthinnefoto 
med og uten kontrast og med OCT (optical 
coherence tomography) : 

Forandringene har kommet fort Pasienten opplever synsforstyrrelser 
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3 sykepleiere ved øye poliklinikken får nå 
opplæring i et nyanskaffet OCT-apparat. 
Planen er at sykepleiere skal ta OCT-
bilder - noe vi vet at sykepleiere ved 
andre avdelinger har lært. Deretter skal 
de lære å tolke bildene selvstendig og 
delta i kontrollene av pasientene – noe 
som ikke er gjort i Norge tidligere. 
Ved hjelp av midler fra prosjektet er 2 
sykepleiere også i gang med 
spesialutdanning innen øyesykepleie i 
Sverige. 
 
Formålet med prosjektet er en bedre 
ressursutnyttelse for å kunne ivareta 
behovene til denne pasientgruppen som 
årlig øker i antall – her vist ved antall 
injeksjoner utført årlig ved Øyeavdelingen 
St. Olavs Hospital: 
 
 
 


