Du modtager denne folder, hvis du er henvist til vurdering for grå stær.
Dette er en oversigt over de forskellige trin der er fra henvisningen til du er færdig opereret og
evt. har fået briller.
Denne folder er blot et supplement til de foldere du får i forbindelse med undersøgelse hos
Vestsjællands Øjenklinik Slagelse.
De øvrige foldere indeholder mere fyldestgørende information. Det er derfor utroligt vigtigt at
du har læst de udleverede foldere inden din forundersøgelse.

Trin 1

Henvisning til
vurdering for grå stær

Vestsjællands Øjenklinik Slagelse har vurderet, at du
kan henvises til en vurdering for grå stær.

Trin 2

Vil du henvises til:
1) Sygehuset
2) Praktiserende kirurg

Du skal beslutte dig om du vil sendes til sygehuset
(hvor der er 30 dages behandlingstidsgaranti) eller
praktiserende kirurg, der i nogle tilfælde tilbyder
hurtigere behandling.

Henvisning til sygehuset.

Henvisning til praktiserende kirurg.

Du skal vælge om du vil henvises til:

Du skal vælge imellem de udbudte
klinikker i Regionen. Vestsjællands
Øjenklinik vil aldrig anbefale én klinik
fremfor en anden.

1. Næstved Sygehus
2. Roskilde Sygehus

Henvisning til det ønskede sygehus.

Henvisning til den ønskede kirurg.

Hvis du er i tvivl om hvor du ønsker dig henvist, eller hvilke private kirurger der er
tilgænglig, kan du får 14 dages betænkningstid. Du kan læse de udleverede foldere
igennem og kontakte de forskellige øjenlæger mhp. ventetid. Du skal kontakte os
inden 14 dage mhp. hvor du ønsker at blive henvist.

Trin 3

Indkaldelse fra
sygehus eller
praktiserende kirurg til
forundersøgelse.

Øjenafdelingen eller den praktiserende kirurg
indkalder dig til forundersøgelse. Der er tale om en
indledende samtale og særlige undersøgelser mhp.
operation. Du bliver også her informeret om
operation, risici og komplikationer samt forventede
videre forløb. Oftest får man operationsdatoen på
denne dag.

Trin 4

Ring og aftal en tid for
efterkontrol hos
Vestsjællands
Øjenklinik Slagelse.

Når du ved forundersøgelsen for din(e) tid(er) til
operation, skal du ringe til Vestsjællands Øjenklinik
Slagelse og få en tid til efterkontrol.
Det er aftalt med regionen at den første efter kontrol
skal foregå ved kirurgen.
Bliver du opereret på sygehuset, kan du dog efter
anbefaling fra kirurgen, få alle dine efter kontrol tider
hos os.

Trin 5

Operation

Ved forundersøgelsen har du fået tider til operation.
Det er aftalt med kirurgen om du skal opereres på
det ene, det andet eller begge øjne og i hvilken
rækkefølge. Nogle kirurger tilbyder operation af
begge øjne samtidigt. Det er vigtigt at du får
snakket med kirurgen om dette ved
forundersøgelsen.

Trin 6

Øjendrypning

Efter operationen skal du dryppe øjne. Kirurgen
informerer dig om dette og laver recepter. Typisk
skal du dryppe i ca. 3 uger, men du skal altid følge
kirurgens anbefaling.
Køb gerne dråberne inden du skal opereres.

Trin 7

Efterkontrol hos
Vestsjællands
Øjenklinik Slagelse

Kontrol efter grå stær operation. Dette er planlagt
på det tidspunkt du var til forundersøgelse.

Trin 8

Eventuel kontrol ved
optiker

Tidligst 6 uger efter den sidste operation (forudsat
at der ikke er komplikationer), kan du henvende dig
til optiker. Her kan du få vejledning i forhold til dit
brille behov.

