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1900-1950

minskning av infektioner och sympatisk oftalmi 
Credé profylax
antibiotika



1950-1970 talet 

vanliga orsaker till synskada var 
•congenital katarakt
•retrolental fibroplasi



1980-talet

bättre resultat vid congenital katarakt

screening och kryobehandling av ROP
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1990-talet

minskning av antalet barn med 
•congenital katarakt
•prematuritetsretinopati (ROP)

ökning av antalet barn med
•cerebral synskada
•opticushypoplasi

i synskadegruppen
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Eye diseases among visually impaired
children in SwedenBarnsynskaderegistret I Lund (Tornqvist, Blohmé) 1997



Etiological factors
Peri/Neonatal

22%

Infantile/
Juvenile

6%
Unknown

9%

Prenatal
65%



 60% av de barn som registrerats i 
barnsynskaderegistret har ytterligare 
något/några funktionshinder

 75% av de synskadade barnen i 
Värmlands läns landsting (Grönqvist) 
och Örebro läns landsting (Stenström) 
har ytterligare funktionshinder



2000-talet

genteknik vid ärftliga
näthinnesjukdomar

ny generation av barn med synskada
pga ROP

de nya överlevarna



Säkerheten i diagnostiken bestäms av vilka 
diagnostiska verktyg som finns tillgängliga……
Förr lampa, spegel, lins….



Säkerheten i diagnostiken bestäms av vilka diagnostiska 
verktyg som finns tillgängliga……
Nu imaging med foto, OCT, MRI med tractografi och 
funktionell avbildning och multifokalt ERG och VEP 
och molekylär genetik





Childhood visual impairment in England: a rising trend
Mitty D, Bunce C, Wormald R, Bowman R. Arch Dis Child 2013

• 1982 jmf 2011
• Incidens av blindhet hos barn ökade från 0.17 till 

0.41 per 10000 medan incidensen hos vuxna 
minskade

• Incidensen av synsvaghet hos barn ökade från 0.21 
till 0.59 per 10000

• Orsaken är CVI hos nya överlevare, framför allt 
prematurfödda



Förhoppningar
• Förbättrade rutiner och metoder för kartläggning av

synfunktion hos barn, även kognitiv synförmåga, och för att ge
information om praktisk synfunktion

• Diagnoskoder för cerebral visual impairment i ICD 11
• Förebygga ROP istället för stympande behandling med laser
• Trafikmedicin för ungdomar
• Behandling av ärftliga näthinnesjukdomar, genteknik
• Ytterligare förbättrad imaging av synsystemet som kan ge

information om funktion

• Utveckling av habiliteringsinsatser och
specialpedagogik och ökade resurser för de “nya
överlevarna” – barngruppen är ständigt
föränderlig. 
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