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Prosjektet skal sikre at pasienter med AMD får rask og god 
diagnose og behandling, gjennomført på en slik måte at 
avdelingen ikke bruker flere ressurser enn nødvendig. 
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ALDERSRELATERT MAKULADEGENERASJON (AMD) 

Forebygging Symptomer  Diagnostisering Behandling Rehabilitering Oppfølging 

Dette standardiserte pasientforløpet er utarbeidet for pasienter med aldersrelatert makuladegenerasjon. Ved å følge forløpet får 
pasienter og pårørende den beste utredning, behandling, pleie og informasjon basert på kunnskapsbasert medisin og beste praksis. 

Informasjon og opplæring for pasienter og pårørende 

Tilleggsdokumentasjon 

Litteraturliste Nasjonal retningslinje Opplæringstiltak 

Målinger og registreringer 

AMD-forløpet 

Forløpseier: Øyeavdelingen v/ avd.dir Kirsten Stordal 
Forløpsansvarlig: Seksjonsoverlege Morten Hove 
Godkjent: : - ikke godkjent, brukes som eksempel - 



    

  

AMD: DIAGNOSTISERING  
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AMD: BEHANDLE PASIENT MED INJEKSJONER 
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AMD: KONTROLLER PASIENT 
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AMD: KRITERIER FOR «SLOW TRACK» 

Mulige årsaker til at en pasient skal planlegges ev. flyttes til «slow track» 

 

Ved tildeling av time 

Alle som ikke har fått injeksjon før.  

Alle som skal ha injeksjon utenom det vanlige, for eksempel Ozurdex, subtenoniale injeksjoner, 
subconjunctivale injeksjoner, kenacortinjeksjoner, der det skal gjøres paracentese, der det skal måles 
trykk, der det skal settes Dexagalen/Fortecortin, der subconjunctival anestesi må settes.  

De som skal få trykksenkende behandling like før injeksjonen. 

Inneliggende pasienter / pasienter på båre. 

Pasienter som må ha injeksjon i rullestol. 

Pasienter som var meget nervøse ved forrige injeksjon. 

 

Etter ankomst 

Synlig meget nervøse pasienter. 

Pasienter der injisører i «fast track» mener de ikke egner seg til «fast track»-løpet.  (for eksempel behov 
for ekstra bedøvelse, som ikke håndterer det store tempoet, pas. som trenger mer støtte/omsorg) 

  

Sykepleier-injisør har alltid myndighet til å flytte en pasient til «slow track». 
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TILTAK – NY ARBEIDSPLAN MED TO-SPORS MODELL 



    

  

 



    

  

 



    

  

ANALYSE AV MEDISINSK GEVINST 

Visus med AR Korreksjon:      od : ingen bedring             os : 0,8 + 

Visus med AR Korreksjon:    od : ingen bedring            os : 1,0 

Visus ukorrigert        o.d.: 0,2 - - leter, glimtvis   o.s.: 0,15- glimtvis 

Visus ukorrigert      o.d.: 0,05 (glimtvis) o.s.: 0,1- 

Visus uten korreksjon :   od: 1,0-    os:0,1+ 

Visus med AR korreksjon:           od: 0,3- -                    os: 0,7- - 

Visus med autorefraktor: o.d.:0.4 o.s.: 0.4 

Visus med AR korreksjon :   od: 0,05 (glimt)    os: 0,4 

 



    

  

FRAMTIDEN.. 


