
PASIENTINFORMASJON 

Hva er screening 
Screening undersøkelse skal 
avdekke om det foreligger 
diabetesforandringer i øynene. 
 
Hva er diabetisk retinopati? 
Pasienter med diabetes mellitus har 
økt risiko for å utvikle skader på de 
små blodkarene som sørger for 
næring til netthinnen. Når 
blodkarene er skadet, kan de lekke, 
hovne opp og utvikle små 
forgreininger og utposninger. Slike 
forandringer kalles diabetisk 
retinopati. 
 
Hvorfor er screening viktig? 
Diabetisk øyescreening er viktig 
fordi det bidrar til å hindre synstap. 
Screeningen kan oppdage 
sykdomstegn tidlig, før du selv 
merker endringer. 
Øyescreening er en viktig del av din 
diabetesbehandling. Ubehandlet 
diabetisk retinopati er den viktigste 
årsaken til synstap hos personer i 
yrkesaktiv alder. Tidlig igangsetting 
av behandling for eksempel med 
laser, kan redusere synstap. 
 
 

Anbefalt øyekontroll 
(Nasjonale kliniske retningslinjer for Diabetes, 

forebygging, diagnostikk og behandling) 

Diabetes 
debut. 

Anbefalt første 
kontroll 

Rutinekontroller 
etter første 
øyeundersøkelse  

Type 1-
diabetes 

I løpet av 5 år etter 
diabetesdiagnose 

Etter anbefalt 
vurdering 

Type 2-
diabetes 

Rett etter at man 
har fått 
diabetesdiagnosen 

Etter anbefalt 
vurdering 

Før 
graviditet 

Før man blir 
gravid, evt tidlig i 1 
trimester 

Etter anbefalt 
vurdering 

 
Hva vil skje? 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 Du møter på Øyepoliklinikken 
til avtalt tid. 
 
 

 Du blir vist til fotorommet og 
tatt imot av sykepleier. 
 
 

 Drypping med øyedråper er 
vanligvis ikke nødvendig. Det blir 
tatt bilder av øynene dine. Kamera 
kommer ikke i kontakt med øynene. 
Undersøkelsen tar 10-15 min. 
 
 

Bildene blir vurdert av øyelege 
i løpet av få dager. 
 
 

Du vil få innkalling til øyelege 
dersom bildene viser at det er 
nødvendig. Hvis ikke vil du bli 
innkalt til å ta nye bilder etter 
anbefalte retningslinjer. 
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Hvordan kan du redusere 

risikoen for diabetisk 

retinopati? 
 

� Kontrollere blodsukkeret 
regelmessig. Ha anbefalt 
kosthold. 
 

� Oppsøk lege regelmessig 
for å sjekke blodtrykket. 
 

� Møt opp på avtalt 
diabetisk øyescreening. 
 

� Oppsøk fastlege eller 
øyelege hvis du har 
problem med synet. 
 

� Ta medisiner som 
foreskrevet av legen din. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Disse opplysningene er det fint 
om du fyller ut før du kommer 
til timen. 

 
Når fikk du diagnosen diabetes? 

Bruker du insulin? 

Hva er langtidsblodsukkeret ditt(HbA1c)? 

Ditt blodtrykk? 

Din fastlege? 

 

 

 

      

LYKKE TIL! 
 

  Vennlig hilsen 
Øyepoliklinikken 

Telefon 71 12 27 90 
Mellom 08:00 og 15:30(mand.-fred) 
 

Sentralbord: 71 12 00 00    

                               

 

 

 

      

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Øyepoliklinikken 

Molde sjukehus 

 

INFORMASJON 

TIL DEG SOM 

SKAL TIL 

DIABETISK 

 ØYESCREENING 

 

 

EGNE NOTATER 


