
       Glaukomföreningen Syd 

Glaukomföreläsning av Anna Larsson 14 nov i Kristianstad 
”Jag vill se resultat”. Så inledde pensionerade ögonläkaren Anna Larsson sin 
föreläsning vid ett möte i Kristianstad 14 november. Åhörarna rätade på 
ryggarna och förstod direkt att här var en ögonläkare med kunskap och empati 
om sina glaukompatienter – även övriga som sökte henne för sina 
ögonsjukdomar. 
 
Föreläsningen i Kristianstad arrangerades av Glaukomföreningen Syd på 
Föreningarnas Hus i nämnda stad. Antalet deltagare, närmare 70 stycken, kan 
ses både bra – och dåligt. Bra antal mötesdeltagare för att trenden pekar på ett 
eget vaket och engagerande deltagande i sjukdomen glaukom. Dåligt för att 
den fullpackade föreläsningssalen klart pekar på att glaukom är en smygande 
och lömsk sjukdom som likt en bläckfisk brer ut sina fångstarmar än mer. 
 
Anna Larsson ägnade stor del av sin föreläsning åt den uppsjö av olika droppar 
som figurerar på marknaden och som ögonläkare har att anpassa efter varje 
enskild glaukompatient. 
 
Anmärkningsvärt här var att hela Anna Larssons föreläsning ackompanjerades 
av angelägna och intressanta frågor från åhörarna. Hela mötet blev en 
intressant symbios mellan frågor och läkarfakta. 
 
Vad gäller droppmarknaden så går ju all glaukombehandling ut på att sänka 
ögontrycket för att minska degenerering på synnerven. I första hand alltså med 
ögondroppar, betonade Anna Larsson med emfas och kom in på ögondroppar 
med eller utan betablockerare. Det finns en mängd ögondroppar, påpekade 
Anna Larsson, dock kan inte alla droppar kombineras med varandra.  
 
Ögondroppar som Simrinza, (sympatomimtika och karbanhydrashämmare), 
Combigan, Fotil, Ganfort, Taptoqom, Xalcom, Cosopt, Duokopt 
(betablockerare), Timosan, Timolol, Trusopt, Azopt (minskar produktionen av 
kammarvätska) är vanliga. Liksom Isopto-Pilokarpin (ökar avflödet av 
kammarvätska). Iopidin (minskar bildningen av kammarvätska). Taflotan, 
Travatan och Xalatan (ökar utflödet av kammarvätska). 



 
Droppar kan dock ge obehagliga biverkningar som mardrömmar, röda ögon och 
även färga ögonfransar. Detta ska man delge och prata med sin ögonläkare om. 
Glaukompatienten ska även tänka på att delge sin ögonläkare vilken annan 
medicinering som eventuellt intas och kan påverka ögondropparnas verkan. 
Behandlingen med ögondroppar medför inte att synen blir bättre, utan syftar 
till att bromsa sjukdomsförloppet. Ibland behöver ögondropparna 
kompletteras med en laserbehandling eller en trycksänkande operation.  
  
- För att sänka trycket i ögat behandlar vi ögonläkare i första hand med 
ögondroppar, påpekade Anna Larsson.  
 
- Nästa steg att minska trycket är en laserbehandling, en så kallad 
lasertrabekuloplastik. Därefter kan det bli aktuellt att göra en trycksänkande 
operation, trabekelektomi, för att underlätta avflödet av kammarvatten från 
ögat.  
 
- Laserbehandling är ett komplement till traditionell ögondroppsbehandling och 
syftar till att reglera ögontrycket. Behandlingen genomförs om en 
droppbehandling inte ger en tillräcklig trycksänkning. Laserbehandlingen 
öppnar upp kammarvinkeln, ögats avlopp, vilket förhindrar att trycket höjs 
igen, sade Anna Larsson. 
 
Anna Larsson berörde även behandlingsmetoder i framtiden. Det förekommer 
t. ex. mycket diskussion kring andra former av glaukombehandlingar, till 
exempel neuroprotektion eller genom att förbättra blodcirkulation i ögat. 
Hittills är dessa teorier inte kliniskt prövade och de är ännu i forskningsstadiet. 
Även tabletter som Diamox, ligger på forskningsstadiet. 
 
Något som etableras allt mer på glaukompatienter, där ögontrycket vägrar att 
ge med sig, gå ner, är att ett litet plaströr i ögat, shunt, som leder bort 
kammarvätskan och sänker trycket, opereras in i ögat.  
 
Anna Larsson kom också i sin föreläsning in på de kända glaukomvarianterna, 
öppenvinkelglaukom och trångvinkelglaukom.  Vid öppenvinkelglaukom 
krymper synfältet sakta. Det bildas också områden i synfältet där du inte ser 
något. Men eftersom det går långsamt kan ögat kompensera synbortfallet. 
Därför märker de flesta inte av sjukdomen förrän den har pågått en längre tid. 
Då har den ofta gett skador, till exempel att synfältet blir mindre och mörkare. 
Det syns inte utanpå ögat att du har öppenvinkelglaukom trots att skadorna 
kan vara stora.  



Vid trångvinkelglaukom, eller akut glaukom, höjs ögontrycket dramatiskt på 
kort tid och kräver akut, snabb hjälp.  Förutom de nämnda formerna av 
glaukom förekommer även sekundär glaukom. Den formen av glaukom kan 
orsakas av t. ex. propp i ögat, diabetes eller ett slag mot ögat. 
 

 
 
Som nämndes inledningsvis blev Anna Larssons föreläsning ett växelspel mellan 
hennes rika kunskap och åhörarnas angelägna frågor. 
 
Summan av denna dag i Kristianstad kan väl sägas blev en åhörarskara som gick 
hem med större vetande om glaukom, om vilka behandlingsformer som finns 
och vad man som glaukompatient ska prata med sin ögonläkare om. 
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