ögonbottenfotografering

Välkommen till
ögonbottenfotografering
Diabetes påverkar din kropp på många olika
sätt. Bland annat kan förändringar ske i
kroppens blodkärl, däribland kärlen i ögats
näthinna. Diabeteskomplikationer i ögat kan i
dagsläget inte botas, men oftast kan förloppet
bromsas upp om förändringar upptäcks i tid.
Förloppet är smygande och förändringarna
är till en början symptomfria, det vill säga
synskärpan förblir normal och du märker inte
något själv.
Genom att undersöka din ögonbotten kan
vi upptäcka förändringar i tid, innan de ger
symptom. Det är mycket viktigt, eftersom
möjligheten att bevara synen är störst om du
börjar en behandling innan synen påverkats.

Hur går det till?

Vid undersökningen träffar du en ögonsjuk
sköterska som ger pupillvidgande droppar i
dina ögon. Efter cirka en halv timme, eller då
pupillerna är tillräckligt stora, tar ögonsjuk
sköterskan bilder av din näthinna med hjälp
av en ögonbottenkamera.
Pupillerna förblir stora i ett par timmar
och i vissa fall ända till nästa dag. Till dess att
pupillen återfått sin naturliga storlek påverkas
synskärpan och du ska undvika att köra bil.
Du kan även komma att känna dig bländad
av starkt ljus och då kan ett par solglasögon
minska besvären.
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Ögonbottenfotografering är den bästa metoden
för att tidigt kunna upptäcka diabetesförändringar
i näthinnan.

När får du svar?

Bilderna granskas av ögonsjuksköterskan
och du får svar direkt om allt ser bra ut.
Om bilderna behöver ytterligare bedömning
granskas de av ögonläkare och svaret på
undersökningen kommer då till din diabetes
läkare. Inför varje besök för fotografering ska
din diabetesläkare skicka en ny remiss med
dina bakgrundsfakta och aktuella värden.

›

Om förändringarna i ögonbotten behöver
bedömas närmare kallas du till en ögonläkare
för utökad undersökning och ställnings
tagande till eventuell behandling.

Vad är diabetesretinopati?

Diabetesretinopati är ett samlingsbegrepp
för de sjuka förändringar som kan uppkomma
i näthinnan till följd av diabetes.
Då uppstår blödningar i ögat som leder till
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