
 

Efterstær  
 

Ved en grå stær operation efterlades en tynd membran, som man 

placerer den nye kunstige linse i.  Denne membran kan i nogle tilfælde blive uklar.  

Omkring 10% af dem der opereres for grå stær, udvikler efterfølgende efterstær.  

Efterstær udvikles typisk de første år efter en grå stær operation, men kan også komme 

mange år efter.  

Efterstær viser sig typisk på samme måde som grå stær. Symptomerne kan være: sløret, 

uklart syn og/eller forringet synsevne.  

Behandlingen er tilskudsberettiget via den offentlige sygesikring til dette indgreb.  

Ønsker du vurdering, om du er tilskudsberettiget til denne operation, kan du bestille en tid 

ved en almen praktiserende øjenlæge, eller booke konsultationstid med vores øjenlæge her i 

klinikken.   

 

Før behandlingen 

Forundersøgelse kan udføres umiddelbart før behandlingen, som ikke kræver nogen særlige 

foranstaltninger. 

Du vil grundigt blive undersøgt af den øjenlæge der skal foretage behandlingen af efterstær. 

 

Behandlingen 

Der dryppes med pupiludvidende dråber ½ time før behandlingen.  

Behandlingen er smertefri og kræver kun lokal dråbebedøvelse.   

Behandlingen foregår i siddende stilling. Øjenlægen kigger gennem det mikroskop, som er 

udstyret med den laser der fjerner efterstæren.  

Behandlingen tager ca. 2-5 min. pr. øje.  

 

Efter behandlingen 

Du kan tage hjem umiddelbart efter behandlingen.   

De pupiludvidende dråber vil påvirke dit syn de efterfølgende timer, du må derfor ikke selv 

køre bil.  



Det anbefales også at du medbringer et par solbriller, da du kan være generet af lyset.  

Efterfølgende kontrol er sjældent nødvendigt.  

Der er ikke behov for øjendråber efter behandlingen.  

 

Senfølger og eventuelle komplikationer 

Der kan i yderst sjældne tilfælde opstå komplikationer efter behandling for efterstær.  Der er i 

yderst sjældne tilfælde væskeansamling i nethinden og nethindeløsning. Risikoen for 

nethindeløsning anses ikke for større end ved den primære grå stær operation. 

Symptomer på nethindeløsning 

• Lysglimt. 

• En skygge eller gardin, der ikke flytter sig i kanten af synsfeltet. 

• Pludselig eller forøgelse af fluer/myg i synsfeltet. 

• Pludselig opstået uklarheder/sløret syn. 

Oplever du ovenstående symptomer skal du kontakte øjenlægen. 

 

Kontakt 

Ringsted Øjenklinik  

Nørregade 8    

4100 Ringsted 

 

Telefon: 25 75 30 60 

mandag – torsdag: 8-15 

fredag: 10-13 

 

Udenfor åbningstiderne kontakt: 

Lægevagten: 1818 

 


