
Hvad går operationen ud på? 
Pupillen udvides med øjendråber, og øjet bedøves. Der laves 

et lille snit, og linsen fjernes med ultralyd. En ny linse af 

kunststof lægges ind på den gamle linses plads i linsekapslen. 

Den kunstige linse holder oftest resten af livet. 

 

Risiko og komplikationer 
Som ved enhver operation er der en vis risiko for 

komplikationer. Hos 1-2 % forekommer der bristning af 

linsekapslen. Dette kan oftest håndteres uden blivende mén. 

Blindhed på det opererede øje optræder ved ca. 1 ud af 1000 

operationer og skyldes som regel alvorlig blødning i øjet 

under operationen, eller betændelse inde i øjet efter 

operationen. 

 

Efterstær 
Hos ca. 25 % vil der i løbet af nogle år udvikle sig efterstær, 

som er en uklarhed i linsekapslen. Det opleves som sløring af 

synet, nogenlunde som da man havde grå stær. Efterstær kan  

fjernes ved en beskeden, ambulant laserbehandling. 

 

Du er velkommen til at have en bisidder med ved den 

efterfølgende mundtlige information. 

 

Undertegnede har læst og forstået denne skriftlige 

information samt den efterfølgende mundtlige information. 

Jeg giver mit informerede samtykke til operation for grå 

stær. 
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 Grå stær operation 
1. øje 

 

Operation _______ dag d. ________ kl. _______ 

 

Kontrol _________ dag d. ________ kl.________  

 

2. øje 

 

Operation _______ dag d. ________ kl. _______ 

 

Kontrol _________ dag d. ________ kl. _______ 
 

Navn:__________________________________________ 

 

Cpr:  ___________________________________________ 

 

 

ALLE PAPIRER BEDES UDFYLDT OG 

MEDBRAGT PÅ OPERATIONSDAGEN. 



Inden operationen 
skal du have købt de ordinerede øjendråber på apoteket. 

Dråberne skal opbevares i køleskabet og skal først anvendes 

efter operationen. 

 

På operationsdagen 
må du ikke køre bil. 

Spis som du plejer. Tag din sædvanlige medicin bortset fra 

vanddrivende tabletter. 

Undlad makeup på operationsdagen samt indtil 1 uge efter 

operationen. 

Før operationen vil øjet blive dryppet med pupiludvidende og 

bedøvende øjendråber flere gange. 

Medbring evt. solbriller, da øjnene kan være lysfølsomme 

efter operationen.  

 

Smerter det første døgn efter 
operationen 
Du kan forvente grus fornemmelse og sløret syn det første 

døgn efter operationen. Ved smerter kan du evt. tage 2 stk. 

Panodil, eller lign. Hvis der efter 1 time stadig er stærke 

smerter, bedes du kontakte øjenklinikken eller lægevagten. 

 

De følgende dage 
Lev som du plejer. Undlad at trykke eller gnide i øjet.  

Hvis du har hårdt fysisk arbejde eller særligt fysisk 

belastende fritidsinteresse, må du spørge øjenlægen til råds. 

Hvis der kommer tiltagende smerter, rødme eller aftagende 

syn, bør du kontakte øjenklinikken tlf 21864842 eller 

vagtlægen tlf 70113131. 

Du vil få tid til kontrol 1 uge efter operationen på 

øjenklinikken. 

 

Øjendrypning 
Start altid med at vaske hænder først! 

Vi anbefaler øjendrypning i liggende stilling. 

Med en finger trækker du nederste øjenlåg nedad, mens du 

med den anden hånd drypper en dråbe ned i folden mellem 

øjet og øjenlåget. Undgå at berøre dråbeflaskens spids, da 

dråberne så forurenes. Dryp med de ordinerede øjendråber 3 

gange om dagen, indtil de to flasker er tomme. Hvis du er i 

behandling med øjendråber fra tidligere, fortsætter du 

uændret med disse. 

 

Briller 
Mange har glæde af solbriller den første tid. Du må gerne 

bruge dine gamle briller, men måske ser du bedre uden. Øjet 

tager ikke skade af, at der anvendes briller med forkert 

styrke. 

En del opnår først tilfredsstillende syn på afstand, når der 

laves nyt brilleglas. Næsten alle vil få brug for læsebriller. 

Da brillebehovet ændrer sig en del den første tid efter 

operationen, bør der gå 6 uger efter den sidste operation, før 

nye briller laves.  

Mange har i  overgangsperioden glæde af en billig læsebrille, 

der kan købes i de fleste supermarkeder. 

 

Svømmehal 

Ingen svømmehal i 14 dage. 

 

Hvad er grå stær? 
Grå stær er uklarheder i øjets linse. Linsen ligger inde i øjet 

bag pupillen og regnbuehinden. Når linsen bliver uklar, kan 

lyset ikke komme ind i øjet, og synet bliver ringere. 


