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ABSTRAKT 

Introduktion: För cirka tre år sedan (2014) ändrade man inom Örebro läns landsting 

gränsen för när man vid fyraårskontrollens synundersökning skickar remiss från 

barnavårdscentralerna (BVC) till Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). Tidigare 

remitterades barn med en synskärpa som var 0,8 eller sämre vidare, medan dagens 

gällande gräns är 0,63. Detta med undantag vid misstanke om skelning hos barnet.  

Syfte: Studien är en retrospektiv journalgenomgång som undersöker de barn som 

remitterats vidare från BVC till USÖ. Dess främsta syfte är att utröna hur ändringen 

av remissgränsen för när barn skall remitteras vidare vid fyraårskontrollens 

synundersökning utlöpt. De primära frågeställningarna är följande: ”Vilken är 

synskärpan hos de barn som remitteras till ögonkliniken vid 4 års kontrollen?”, ”Hur 

många av dem har behandlingskrävande brytningsfel?” samt ”Hur stort är 

brytningsfelet?” 

Metod: De patienter, 476 stycken, som ingick i studien valdes ut slumpmässigt på så 

vis att samtliga remisser inkomna mellan 1 september 2016 och 31 december 2016 

inkluderades. Dessa patienters journaler kopplade till ögonkliniken kontrollerades.  

Resultat: Vid undersökning på BVC hade cirka 83% en synskärpa under 0,63 på 

vänster öga samt cirka 81% på höger öga. Samma undersökning på USÖ gav 

resultaten cirka 35% och 36% med synskärpa under 0,63 på vänster respektive 

höger öga. Vidare fick cirka 32% av patienterna glasögon vid besöket på USÖ. 

Refraktionsundersökningen visade att majoriteten (cirka 64%) var hyperopa, med ett 

brytningsfel mellan 0 till +1,99 dioptrier. Från undersökningen av astigmatism kom 

det fram att 414 stycken av värdena (79%) låg på ≤1 dioptri medan övriga 110 (21%) 

låg mellan 2 till 8 dioptrier. 

Konklusion: Studien visar att en relativt stor (mellan 45-48 procentenheter) andel av 

de barn som vidareremitteras från BVC på grund av för låg synskärpa vid 

undersökning på USÖ uppnår fullgod synskärpa. Huruvida detta är en lagom nivå att 

ligga på är dock svårt att säga då det saknas jämförande studier inom området. 

Däremot kan man säga att denna överrepresentation är önskvärd om man antar att 

USÖs resultat från undersökningarna är säkrare då i annat fall ett likvärdigt resultat 

på BVC och USÖ hade antytt att man missade barn vid fyraårskontrollens 

synscreening. 

Nyckelord: fyraårskontroll, brytningsfel, skelning, glasögon, astigmatism 
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FÖRKORTNINGAR 

 

BVC – Barnavårdscentraler 

USÖ – Universitetssjukhuset Örebro 

D - dioptrier 
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1 Bakgrund 

 

    1.1 Nedsatt syn 

Den främsta anledningen till nedsatt syn hos barn globalt är ett oidentifierat behov av 

att bära glasögon (1–5). Den nedsatta synen kan vara ett resultat av brytningsfel. 

Detta kan leda till att barnen spänner ögonmuskulaturen i ett försök att fokusera 

skärpan ledande till huvudvärk (6). Hos barn utgör huvudvärk orsakat av brytningsfel 

emellertid en minoritet av orsakerna till huvudvärk och prognosen att bli fri 

huvudvärken vid behandling är god (7). Däremot bör man ha i åtanke att många barn 

som söker för huvudvärk inte nödvändigtvis uppger att de har några 

synsvårigheter.  Av den orsaken är somliga av uppfattningen att man alltid bör göra 

en synundersökning då barn har besvär med huvudvärk (8).  

    Åtgärdar man inte nedsatt syn tidigt i livet kan det få konsekvenser på framtida 

utbildning, val av yrke och socioekonomisk status (9).  

 

    1.2 Synskärpa 

Vid en vanlig synundersökning undersöker man ögats synskärpa, även kallat visus.  

Synskärpa är ett mått på ögats upplösningsförmåga och anges i tal där 1,0 är full 

synskärpa vilket är det värde som de flesta personer har och därmed det värde som 

anses vara ”normal syn”, således kan man ha ett högre värde än 1,0. Synskärpa är 

beroende av tre faktorer; ögats förmåga att anpassa seendet till olika avstånd så att 

en skarp bild fås på näthinnan, gula fläckens uppbyggnad och funktion gällande 

bland annat antal receptorer (fler receptorer gör det möjligt att se fler och mindre 

detaljer), samt hur väl synbanorna och centrala nervsystemet fungerar tillsammans 

(10). 

 

    1.3 Brytningsfel 

Brytningsfel är synonymt med både refraktionsfel och ametropi. Brytning av 

ljusstrålar sker då ljusstrålar passerar in i ett medium som har en annan ljushastighet 

[brytningsindex] än det medium ljusstrålarna ursprungligen befunnit sig i. Ju större 

skillnad det är mellan de båda mediernas brytningsindex, desto större blir brytningen. 

Utöver att ljusets brytning påverkas av brytningsindex, påverkas det även av formen 

på det andra mediet. Desto mer formen skiljer sig från ljusstrålarnas riktning, desto 
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större kommer ljusstrålarnas brytning bli (är ljusstrålarnas riktning i förhållande till 

formen på det andra mediet för stort kommer dock ljusstrålarna repelleras och inte 

passera genom mediet) (10).  

    Ögats brytkraft är beroende av brytkraften i linsen och mäts i dioptrier (D). En 

person som har astigmatism använder istället så kallade cylinderglas (11) vilket är 

linser som bryter ljus i endast ett plan och dessa kan göras negativa (ljusspridande) 

eller positiva (bryter samman ljuset) (12). 

 

    Myopi, mer känt som närsynthet, innebär att man ser bäst på nära håll medan 

föremål på långt avstånd vanligen upplevs oskarpa (11). Närsynthet är mycket vanligt 

och cirka 25% av befolkningen mellan 20 och 30 år har en refraktion på -1 dioptrier 

eller mer (13). Ett närsynt öga har något längre avstånd mellan hornhinnan och 

näthinnan vilket resulterar i att bilden i ögat fokuseras en bit framför näthinnan 

ledande till att den bild som faller på själva näthinnan blir oskarp. Det är dock inte 

fråga om några stora längdskillnader utan en skillnad på 1 millimeter motsvarar 

ungefär 3 dioptrier i brytkraft. Myopi korrigeras med en konkav lins (en minuslins) 

(11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Även hyperopi (översynthet) är mycket vanligt, framförallt hos barn. Barn är ofta 

översynta då de föds, men får trots det en skarp bild på näthinnan tack vare att de 

ackommoderar. Översyntheten minskar vanligen med åren resulterande i att barnen 

ofta blir normalsynta (13). Vid en ålder mellan 20 till 30 år är cirka 20% av 

befolkningen översynta med mer än 1 dioptrier (13). Vid översynthet ser man suddigt 

på nära håll och, vid kraftig översynthet, även på långt håll. Detta beror istället på ett 

för kort avstånd mellan hornhinnan och näthinnan ledande till att fokus av bilden 

torde falla bakom näthinnan resulterande i en suddig bild på själva näthinnan (13). 

Översynthet korrigeras med en konvex lins (en pluslins) (11). 

 
Figur 1. Myopi 
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    Om man slår fast att ögat vid närsynthet vanligen är för långt medan det vid 

översynthet vanligen är för kort kan man säga att ögats brytande system vid 

astigmatism är lite ”snett” (11). Vid astigmatism bryter ögat ljusstrålarna oregelbundet 

beroende på att kornea och/eller linsens form är oregelbunden. Detta innebär att 

både närsynthet och översynthet förekommer vid astigmatism. Cirka 20% av 

befolkningen har en astigmatism på över 1 dioptri som behöver korrigeras. 

Astigmatism förekommer i två former, nämligen som regelbunden eller oregelbunden. 

Den regelbundna formen, som är vanligast, kan korrigeras med glasögon, medan 

den oregelbundna formen är svårare att komma till rätta med på grund av att den 

orsakas av korneala sår eller keratokonus (13). 

    Barnet kan få något som kallas amblyopi om dess synförmågan inte utvecklas som 

den ska. Detta kan vara både unilateralt och bilateralt och exempelvis bero på 

skelning eller ett medfött brytningsfel (11). 

 

 

 
Figur 2. Hyperopi 

 

 
Figur 3. Astigmatism 
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    1.4 Plasticitet 

Man brukar prata om okulär dominans vilket är ett begrepp som beskriver att 

neuronen i cortex är organiserade i förhållande till det öga de korresponderar bäst 

emot. Normalt korresponderar cirka 80% av neuronen i cortex mot båda ögonen, 

däremot brukar varje neuron ha ett specifikt öga de korresponderar bättre mot. Detta 

kallas okulär dominans. De neuron med samma okulära dominans är organiserade i 

samma okulära dominanskolumn i cortex, inom vilken kolumn korrespondensen mot 

antingen vänster eller höger öga är bäst (14). Dessa kolumner får input från tjocka 

band med afferenta nerver från Corpus Geniculatum Laterale, LGN, vilken är en 

reläcenter belägen i thalamus. Denna mottar input från retina via optic nerve och 

sänder sedan denna vidare i olika nervbuntar till framförallt lager 4C i primära 

syncortex där de olika buntarna bildar olika dominanskolumner (för vänster 

respektive höger öga) (15). Vid unilateral amblyopi får inte den okulära 

dominaskolumnen motsvarande det sjuka ögat adekvat input. För att påvisa detta 

födde Hubel och Wiesel upp djur med unilateral ögonsutur. Resultatet av detta blev 

att endast ett fåtal neuron i syncortex kunde stimuleras effektivt motsvarande det 

amblyopa ögat (16) (17). Den okulära dominanskolumnen vars öga blivit berövad 

synen minskade i area, med det seende ögats motsvarande area istället ökade i 

storlek (18) (19). Det råder olika uppfattningar kring hur länge barnet är mottagligt för 

korrektion av amblyopi med målsättningen att återfå fullgod syn på båda ögonen. 

Viss forskning hävdar att det inte finns någon specifik gräns för när barnet ej längre 

är mottaglig för korrektion. (20) Medan annan forskning tyder på att mottagligheten 

för korrektion sjunker med stigande ålder (21). I Sverige ligger Hubel och Wiesels 

forskning till grund för korrektion av amblyopi och riktlinjerna är att det skall korrigeras 

före tio års ålder, därefter anses det vara för sent (11). 

 

    1.5 fyraårskontrollen 

Vid 4-årskontrollen görs på barnavårdscentralen (BVC) en monokulär synprövning, 

dvs, man undersöker ett öga i taget, vanligen med hjälp av en så kallad HVOT-tavla. 

På BVC testar man synen på långt håll (3m) medan man på USÖ testar både på 

långt och på nära håll 0,30m. På de flesta håll i Sverige gäller idag att barnen vid 

denna synkontroll bör ha en syn motsvarande ett värde på 0,8 på vartdera ögat. Om 

de inte uppnår detta värde kallas de åter för en ny undersökning på BVC. I fall där 

barnen inte heller vid detta besök uppnår ett värde av 0,8 på ettdera ögat skall de 
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remitteras vidare till ögonkliniken på sjukhuset där man undersöker bakomliggande 

orsak. Denna synnedsättning beror ofta på brytningsfel eller skelning som går att 

korrigera med glasögon respektive ocklusionsbehandlas (13). Inom Örebros län har 

man däremot sedan 2014 sänkt denna gräns för när man remitterar vidare barnen 

från BVC till USÖ från 0,8 till 0,63. Även inom Örebros län kallas de åter för ett 

nybesök till BVC om de inte uppnår synskärpa 0,63 och ingen synskärpeskillnad 

föreligger mellan de båda ögonen. Vid misstanke om skelning eller om barnet har en 

synskärpa på 0,4 eller lägre på ett eller båda ögonen remitteras de dock utan 

omprövning (22).  

    Ocklusionsbehandling innebär att man genom att sätta en lapp för ena ögat tvingar 

barnet att titta med det amblyopa ögat vilket leder till att nervceller och förbindelser i 

synbarken utvecklas på ett normalt. Det räknas som medicinens mest 

kostnadseffektiva behandling då man med enbart lappbehandling kan göra ett nästan 

blint öga fullt seende (11). Exotropi och endotropi, vilket beskriver en beständig 

okulär riktningsavvikelse utåt respektive inåt, måste åtgärdas. Exofori och endofori å 

sin sida är en stundom förekommande riktningsavvikelse som uppenbaras då 

samsynen hindras (dvs. då ena ögat täcks över) inte nödvändigtvis kräver korrektion 

(23).    

    HVOT-tavlan är speciellt framtagen för barn då de inte kan identifiera bokstäver i 

samma utsträckning som vuxna. Tidigare användes symboltavlor där barnen fick 

ange vilka djur eller föremål denne såg. Men då dessa tavlor inte alltid gav korrekta 

resultat har man istället gått över på mer moderna tavlor där HVOT-tavlan är 

överrepresenterad. Precis som det antyder är HVOT-tavlan en tavla bestående av 

bokstäverna H, V, O och T i varierande storlekar. Synundersökning går till på så vis 

att barnet har en egen liten tavla med dessa fyra bokstäver på i handen och ska med 

hjälp av den identifiera vilka bokstäver på syntavlan som undersökaren pekar på 

(11).   
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    En annan syntavla som blivit 

alltmer populär på senare tid är 

LEA-symboltavlan. Denna 

tavla består av fyra olika 

symboler vilka barnet själv får 

namnge. Fördelen med denna 

tavla är att barnet inte känner 

att denne ”misslyckas” med 

synundersökningen då denne 

inte längre ser på vilka 

symboler synundersökaren 

pekar på. Detta beror på att 

samtliga symboler barnet inte 

ser istället antar formen av en 

boll vilket barnet också säger 

varvid synundersökaren förstår 

att gränsen för synskärpan är 

nådd (11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4. HVOT-tavla. Ortoptisten Janet Hall Lindberg 

provar synskärpan på ett barn, 1987. 

Sjukhusfotograferna i Lund. Sydsvenska 

medicinhistoriska sällskapet (SMHS) 
http://www.medicinhistoriskasyd.se/SMHS_bilder/displayimage.php?alb
um=22&pid=8764 

 

 
Figur 5. LEA-tavla. Bluebirdmedical 
http://www.bluebirdmedical.se/instrument-utrustning/ogon/syntavla-lea-
symboler-15-raders.html 
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    1.6 Tidigare studie  

En tidigare gjord studie med syfte att utvärdera dåvarande remisskriterier är gjord 

mellan 2014 och 2015 i Västra Götaland Regionen (VGR) (24) och presenterades 

2016 på EPOS - European Paediatric Ophthalmological Society. Skillnaden var att 

denna studie var gjord på barn vid sexårskontrollen och gränsen för vidareremittering 

låg på 0,8 (vilket är mer strikt än de nationella riktlinjerna som ligger på synskärpa 1,0 

vid sexårskontrollen). I studien deltog 259 barn mellan åldrarna ≥ 5 år till <8. 

Resultatet visade att cirka 20% av barnen fick glasögon på grund av subnormal 

synskärpa och brytningsfel. Det vanligaste brytningsfelet var hyperopi (på ≥ 2,5 

dioptrier (D) sfärisk ekvivalent (SE)) och astigmatism (på ≥ 1 D).  

 

 

2. syfte 

 

Studiens främsta syfte är att utröna hur justeringen av remissgränsen vid 

fyraårskontrollens synundersökning utfallit. 2014 gjordes remisskriterierna för när 

barn skall remitteras vidare från BVC till USÖ mer strikta. De primära 

frågeställningarna är följande: ”Vilken är synskärpan hos de barn som remitteras till 

ögonkliniken vid 4 års kontrollen?”, ”Hur många av dem har behandlingskrävande 

brytningsfel?” samt ”Hur stort är brytningsfelet?” 

 

3. Metod 

 

Vi genomförde en retrospektiv journalgenomgång av remisser och uppföljning vid 

ögonkliniken avseende barns fyraårskontroll. Studien inkluderade 476 patienter 

vilkas journaler kopplade till ögonkliniken USÖ kontrollerades. 
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Figur 6. Flödesschema över granskade remisser och journaler från USÖ 
(BVC = Barnavårdscentral. USÖ = Universitetssjukhuset Örebro) 

 

 

    3.1 patienter 

Det var en populationsbaserad studie där studiepopulationen utgjordes av samtliga 

patienter vars remisser inkom från BVC till ögonkliniken USÖ mellan 1 september 

2016 och 31 december 2016. Personnumren identifierades genom det 

patientadministrativa systemet imx i journalsystemet Klinisk Portal. Trots att det var 

en fyraårskontroll varierade åldersspannet mellan drygt tre år till knappt sex år. 

Förklaringar till att åldersspannet var så pass stort kan exempelvis vara att patienter 

flyttat/planerat att flytta runt den aktuella tidpunkten för fyraårskontroll samt att en del 

av patienterna var nyanlända asylsökande.  

    44 patienter medverkade ej vid undersökning på BVC, vilket motsvarar 9% av 

antalet undersökta patienter. Väl på USÖ var det 4 av dessa patienter som ej 

medverkade, motsvarande 1% av patienterna (se figur 6). Antalet uteblivna besök på 

USÖ var 17 stycken, vilket svarar mot 4% av patienterna. 

 

    3.2 Insamling av data 

Primärt granskades remisserna skickade från BVC. I Dessa fanns uppgifter såsom 

ålder, synskärpa avseende vänster och höger öga undersökta på långt håll. Vidare 

fanns information om det var så att patienten i fråga skelade eller misstänktes göra 

Antal remisser från BVC

n = 476

Antal undersökta patienter 
på USÖ

n = 455

Uteblev från besök på 
USÖ

n = 17

Medverkar ej vid 
undersökning på USÖ

n = 4
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så samt om det var så att patienten ej medverkade vid besöket. I de fall där någon av 

dessa uppgifter saknades skrevs det ej in någon info om dessa uppgifter.  

    Därefter granskades journalen från besöket vid USÖ. Detta besök innefattade 

utförligare undersökningar, bland annat undersöktes synskärpan både på långt och 

nära håll. På de patienter där refraktionsunderökning (undersökning av brytningsfel) 

genomfördes samlades även dessa värden in. Refraktionsundersökningar 

genomfördes inledningsvis genom att låta patientens pupill förbli odilaterad och, om 

det behövdes, kunde pupillvidgande medel droppas i ögat. Data från båda dessa 

samlades in. Vid refraktionsundersökningen framkom även om patienten bedömdes 

ha astigmatism och hur kraftig denna i så fall var. Även detta gjordes således till en 

början odilaterat, och senare, om det behövdes, dilaterat. All data samlades in även 

här. Vidare samlades det in uppgifter kring om barnet skelade och om korrektion av 

synen gjordes i form av recept på glasögon. Även de besök där patienten ej 

medverkade vid besöket på USÖ registrerades. 

    Även patientens kön redovisades, detta gjordes genom att kontrollera om tredje 

siffran av personnumrets fyra sista siffror var jämn eller ej. Var den jämn bedömdes 

det vara en tjej och var den udda bedömdes patienten vara en pojke.   

 

    3.3 Redovisning av data 

Från besöket på BVC redovisades misstanke om skelning/alternerande skelning som 

att patienten i fråga skelade. Om synundersökningen gjordes binokulärt (med båda 

ögonen) användes ej de värdena. 

    Vid besöket på USÖ bedömdes de patienter som fick behandling för att korrigera 

skelning, exempelvis genom ocklusionsbehandling (lappbehandling) skela. Däremot 

registrerades ej de patienter som ansågs ha subtil skelning där inga åtgärder 

vidtagits. Vad gäller recept på glasögon redovisas de patienter som fick recept på 

detta vid första besöket på USÖ. Dessutom redovisas de patienter som i 

bedömningen planerades för återbesök till USÖ för utförligare synundersökning. 

Resulterade detta i recept på glasögon inom tre månader efter det första besöket på 

USÖ inkluderas även denna grupp i redovisningen. Konsekvent för både refraktionen 

och den eventuella astigmatismen som framkom i refraktionsundersökningen 

redovisades i första hand det värde som framkom vid undersökning med dilaterad 

pupill och i andra hand det värde som framkom med odilaterad pupill. Således 

redovisades endast ett värde per patient och öga. Anledning till varför man valt att i 
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första hand använda det dilaterade värdet beror på att en person med hyperopi kan 

maskera denna genom att ackommodera linsen (25). I och med att de flesta barn 

dessutom är lätt hyperopa de första åren är det en risk för stor felkälla.  

 

    3.4 Etik 

Studien innebar att en person gick igenom aktuella patienters journaler kopplade till 

ögonkliniken granskades. Patienterna i fråga tillfrågades ej. Personnumren 

förvarades på USÖ där även journalerna kontrollerades i ett rum där endast 

undersökaren satt. Resultaten redovisas på gruppnivå där patienterna är avkodade. 

Inga enskilda patienter kan således känna igen sig. Det är en retrospektiv 

journalstudie som syftar till att utvärdera om genomförda ändringar av remisskriterier 

givit de resultat man önskat. Således kommer studien ej publiceras. De uppgifter som 

inhämtades från patientjournalerna (synskärpa, skelning och brytningsfel) bedöms ej 

vara känsliga uppgifter.  

 

 

4. Resultat 

 

    4.1 Vårdcentraler   

Totalt granskades 476 remisser från olika vårdcentraler. I figuren nedan (figur 7) 

visas från vilka barnavårdscentraler dessa remisser skickades. Utmärkande med flest 

antal remisser är Vivalla med 62 stycken samt Tybble och Familjens Hus Kumla med 

52 respektive 49 stycken remisser. Längst till höger ser vi Fjugesta, Hällefors och 

Storå vilka endast skickat 1 remiss vardera. Både Lindesberg och Hällefors tillhör 

vanligtvis Lindesbergs lasarett men på grund av personalbrist under hösten 

remitterades en del patienter istället till USÖ.  
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Figur 7. Stapeldiagram över antal remisser från olika BVC inom Örebro län. 
Vivalla, Tybble och Familjens hus i Kumla utmärker sig med flest antal remisser till USÖ. Vivalla har skickat 62 remisser, vilket 
kan jämföras med Fjugesta, Hällefors och Storå vilka samtliga endast 1 remiss vardera under samma tidsintervall. (BVC = 
Barnavårdscentral. USÖ = Universitetssjukhuset Örebro).  
 

 

 

 

 

    4.2 Patienter i studien 

I tabell 1 visas fördelningen pojkar och flickor som deltog i studien. Vi kan se att 14 

procentenheter fler pojkar än flickor remitterades. Vad gäller åldern för 

fyraårskontrollen är den spridd över ett relativt stort intervall men medianåldern är 

ändock nära fyra år.  
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Tabell 1. Beskrivning över de patienter som medverkar i studien 
Data presenteras som n(%) om inget annat anges. Uteblivet besök på USÖ är de patienter som antingen 
avbokat sin tid, uteblivit från bokat besök eller som endast har en remiss inskannad från BVC. 

 n  min – max (median) 

Antal1 476  
Pojkar 271 (57)  
Flickor 205 (43)  
Ålder  3å 2m – 5å 11m (4å 2m)2 

1Antal patienter som ingick i studien från början 
2 å = år. m = månad 
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    4.3 Synskärpa vid fyraårskontroll och andel barn som fick glasögon 

I diagrammet nedan (figur 8) redovisas antalet patienter som hade synskärpa under 

0,63 på höger eller vänster öga på BVC jämfört med samma värden på USÖ. Det 

röda i bilden motsvarar de som ej hade tillräckligt god synskärpa medan det blå 

representerar de med tillräckligt god synskärpa. Anledningen till att en del av 

patienterna remitterats trots att de har synskärpa över 0,63 kan dels bero på 

sidoskillnad vilket innebär att de har under 0,63 på ena ögat och över 0,63 på det 

andra ögat. Ytterligare en anledning kan vara att de skelade på ena ögat. Av dem 

som remitterades till USÖ visade sig endast hälften ha ett synfel. Nästan alla dessa 

behövde glasögon (143/160 st).  

 

 

Figur 8. Stapeldiagram över synskärpa på BVC och USÖ samt antal patienter som fick 

glasögon.: Totala antalet patienter som vid fyraårskontrollen hade en synskärpa på över 0,63 (grön) samt under 

eller lika med 0,63 (röd). Figuren visar synskärpan kontrollerade på BVC samt USÖ. (BVC = Barnavårdscentral. 

USÖ = Universitetssjukhuset Örebro) 
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  4.4 Brytningsfel 

I diagrammet nedan (figur 9) ser vi att majoriteten av patienterna var hyperopa, med 

ett brytningsfel motsvarande mindre är +2 dioptrier.  

 

 

Figur 9. Refraktion på höger och vänster öga 
På x-axeln presenteras refraktionen angiven i dioptrier på vardera höger och vänster öga. På y-axeln presenteras 

antalet patienter inom respektive intervallet med motsvarande refraktion.   

 

 

 

    4.5 Resultat av undersökning på USÖ 

476 stycken remisser inkom till ögonkliniken USÖ, av dessa hade 38 stycken 

(motsvarande 8%) remitterats på grund av skelning. Vid undersökning på USÖ blev 

utfallet att 14 av dessa patienter fortsatt bedömdes skela (motsvarande 3% av de 

patienter som undersökts på USÖ vilket var 455 stycken). 

Antalet patienter som uppgavs skela vid undersökningen på BVC sjönk från 8% (av 

476 patienter) till 3% (av 455 patienter) vid undersökning på USÖ. Vad gäller antalet 

värden på höger och vänster öga som vid undersökning på USÖ visade sig ha 

astigmatism hade totalt 414 stycken (motsvarande 79%) en astigmatism på ≤1 
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dioptri. Övriga, 110 värden (motsvarande 21%), hade en astigmatism mellan 2 och 8 

dioptrier.  

 

5 Diskussion 

Studien inkluderade 476 patienter vars remisser inkom till Ögonkliniken USÖ mellan 

1 september 2016 till 31 december 2016. Väl vid undersökning på USÖ uppvisade 

endast nära hälften av patienterna ett synfel jämfört med på BVC. Av dessa fick 

majoriteten recept på glasögon. 

 

Med andra ord kan man säga att en stor andel barn anses ha sämre syn vid 

undersökning på BVC än vad de har på USÖ. Varför det är på detta vis trots att de 

har samma utrustning kan givetvis ha flera olika orsaker. En rimlig orsak är att de har 

större erfarenhet av denna undersökning på USÖ. En annan orsak kan vara att 

barnet vid undersökning på USÖ redan genomfört denna undersökning en eller två 

gånger och som ett resultat av detta vet vad som väntas av dem och därmed är 

lugnare. Sedan ska man komma ihåg att det alltid är svårt att undersöka barn då de i 

regel har svårare att fokusera och samarbeta än vuxna. Resultatet av en 

undersökning är således till stor del beroende på barnets dagsform, tid på dagen etc.  

 

Studien som gjordes för att utvärdera remisskriterierna för sexårskontrollen i Västra 

Götaland Regionen (VGR) mellan 2014 och 2015 visade att cirka 20% av barnen fick 

glasögon vid undersökning på sjukhus. Liksom vår studie visade även deras studie 

att det vanligaste brytningsfelet var hyperopi. Däremot hade majoriteten av deras på 

patienter ett brytningsfel motsvarande ≥ 2,5 dioptrier. Det vanligaste värdet på 

astigmatism var i deras studie ≥ 1 dioptri. I vår studie hade majoriteten av patienterna 

en astigmatism under 1 dioptri. 

 

 
Tabell 2. Andel barn med skelning på BVC och USÖ 
Data presenteras som n(%) om inget annat anges. Procentsatsen baseras på antal undersökta patienter. 

  n 

Skelar vid besök på BVC  38 (8)1 

Skelar vid besök på USÖ  14 (3)2 

1Baserat på antalet undersöka patienter (476) 
2Baserat på antalet undersökta patienter (455) 

 



På det stora hela skiljde det inte så mycket mellan studien gjord i Västra Götaland 

och vår studie. Att 13 procentenheter fler fick glasögon i vår studie jämfört med deras 

kan exempelvis bero på att man inom Örebro län kräver lägre synskärpa för att få 

remitteras vidare till USÖ ledande till att man inte tar emot lika många patienter som 

på sjukhuset bedöms ha fullgod syn.   

 

Vad gäller brytningsfel visade både vår och deras studie att hyperopi var vanligast 

förekommande. Dock låg majoriteten av barnen i vår studie inom spannet 0 till +1,99 

dioptrier jämfört med deras där majoriteten låg på ≥ 2,5 dioptrier. En rimlig förklaring 

till att majoriteten av barnen i vår studie ej hade ett lika uttalat hyperopt brytningsfel 

kan bero på att barn ofta föds lätt hyperopa vilket sedan avtar med stigande ålder 

(11). Om man utgår från att det medfödda brytningsfelet ännu ej hunnit växa bort vid 

fyraårskontrollen kunde detta förklara varför det vanligaste brytningsfelet vid denna 

undersökning låg mellan 0 till +1,99 dioptrier medan det vanligaste brytningsfelet vid 

sexårskontrollen låg på ≥ 2,5 dioptrier (då så pass stora brytningsfel ej är inom 

spannet ”medfödda brytningsfel” utan snarare får antas vara ett brytningsfel av 

grövre, livslång art (11)). (I vår studie låg 137 värden, cirka 20% på ≥ 2,5 dioptrier).  

    Då studien i Västra Götaland ej publicerats utan endast presenterats på ett 

föredrag i Rom finns det endast begränsad information i form av ett abstrakt. Därmed 

vet man ej om de valt att endast inbegripa brytningsfel som kräver korrektion i 

studien. Inom normalspannet för den avvikelse man får ha utan att korrektion krävs 

gällande både brytningsfel och astigmatism är +/- 1 dioptri (11). Därmed skulle en 

annan förklaring till skillnaden i brytningsfel vara att de valt att endast representera 

brytningsfel som kräver korrektion.  

 

När det kommer till vanligaste värdet på astigmatism skiljde det sig en del mellan 

studierna. Deras (VGR) vanligaste värde på astigmatism var ≥ 1 dioptri, medan det 

vanligaste värdet i vår studie var ≤ 1 dioptri (vilket 414 stycken, 79%, hade). Även <1 

dioptri var vanligast i vår studie med totalt 376 värden (72%). Även detta skulle kunna 

förklaras med att barnen är äldre i deras studie. I en studie där man bland annat 

kontrollerade 29 småbarn med höggradig astigmatism visade det sig att samtliga 

dessa visade kraftig eller total minskning av astigmatismen före 4 års ålder (26). En 

annan studie visar att av de barn som får en bestående astigmatism är den i 

genomsnitt lägre vid födseln och ökar sedan något med stigande ålder (27).  Detta 
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skulle delvis kunna förklara varför det i vår studie, en studie över fyraårskontrollen, 

procentuellt sett var fler barn med en lägre astigmatism än studien gjord i Västra 

Götaland (baserat på att de patienter som gav utslag i deras studie var de barn som 

hade en allvarligare form av astigmatism som ej var övergående). Däremot är det 

omöjligt att dra några säkrare slutsatser av detta då man ej vet antalet patienter med 

en astigmatism på ≥ 1 dioptrier i deras studie, utan endast vet att det var den 

vanligaste.  

 

Gällande vilka vårdcentraler som skickat flest remisser säger det egentligen inte så 

mycket med tanke på att man inte vet hur många patienter respektive BVC tar emot. 

Till en början gjordes en procentuell jämförelse mellan antalet skickade remisser och 

antalet folkbokförda inom respektive kommun mellan åldrarna 0-15 år men då USÖ 

mottagit en del av de remisser som egentligen skulle skickas till Lindesberg lasarett 

blev den procentuella fördelningen opålitlig. Dessutom saknades information om 

befolkningsmängd inom olika områden inom Örebro kommun vilket gjorde 

informationen än mer svårtolkad.  

 

En styrka med denna studie är att den innefattar ett relativt stort patientantal vilket 

gör att resultaten från studien bedöms vara säkrare. Att man har fler parametrar i 

studien, såsom uppgifter och skelning samt om patienten ej medverkar, är ytterligare 

en styrka då det ger en förklaring till varför patienter remitteras till USÖ trots fullgod 

syn på BVC.  

    En stor svaghet med studien är att resultatet blir svårtolkat då det saknas liknande 

forskning i området. Ytterligare en svaghet är att patienter fallit bort mellan 

synundersökning på BVC och på USÖ.  

 

Studien visade att en stor andel (cirka 47 procentenheter) barn remitterades till USÖ 

för att vid undersökning där uppnå fullgod syn. Huruvida detta är en för hög andel 

eller ej är svårt att säga endast utgående från denna studie. Eftersträvansvärt hade 

varit att kunna jämföra denna sänkning av remissgränsen (till 0,63) med hur liknande 

fördelning av behandlingskrävande mot icke behandlingskrävande på BVC vs USÖ 

såg ut innan sänkningen (då remissgränsen låg på 0,8). 

 

Utgår man från att resultatet på USÖ är mer tillförlitligt av ovan nämnda anledningar 
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såsom större erfarenhet är det såklart önskvärt att en viss andel av barnen bedöms 

ha fullgod syn vid undersökning på USÖ. Annat skulle tyda på att en andel barn som 

har behandlingskrävande synfel ej fångas upp utan faller mellan stolarna. Hur stor 

denna andel skall vara är dock svårt att fastställa endast utifrån en studie.  

 

 

 

 

6. Konklusion 

Studien visar att en relativt stor (mellan 45-48 procentenheter) andel av de barn som 

vidareremitteras från BVC på grund av för låg synskärpa vid undersökning på USÖ 

uppnår fullgod synskärpa. Huruvida detta är en lagom nivå att ligga på är dock svårt 

att säga då det saknas jämförande studier inom området. Däremot kan man säga att 

denna överrepresentation är önskvärd om man antar att USÖs resultat från 

undersökningarna är säkrare då i annat fall ett likvärdigt resultat på BVC och USÖ 

hade antytt att man missade barn vid fyraårskontrollens synscreening. 
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8. KÄLLOR TILL FIGURER 

 

Figur 1. Myopi: Egentillverkad 

  

Figur 2. Hyperopi: Egentillverkad 

 

Figur 3. Astigmatism: Egentillverkad 

 

Figur 4. HVOT-tavla: Ortoptisten Janet Hall Lindberg provar synskärpan på ett barn, 

1987. Sjukhusfotograferna i Lund. Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet (SMHS) 

http://www.medicinhistoriskasyd.se/SMHS_bilder/displayimage.php?album=22&pid=
8764 
 
Figur 5. LEA-tavla: bluebirdmedical 
http://www.bluebirdmedical.se/instrument-utrustning/ogon/syntavla-lea-symboler-15-
raders.html 
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