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1:1 Tillsammans för en bättre ögonhälsa
Ögonsjukdomar och ögonskador orsakar stort
mänskligt lidande och stora samhällsekonomiska
kostnader. Därför behöver insatserna för att förebygga
och bota synnedsättningar öka och villkoren för de
som ändå drabbas bli bättre.


För att förhindra och bota ögonsjukdomar kan det vara
helt avgörande att snabbt komma till en ögonspecialist
och få tillgång till vård av bästa kvalitet. I dag är tyvärr
väntetiderna till ögonsjukvården ofta långa och det är
svårt att upprätthålla vårdgarantin. Det är uppenbart
att vården av våra ögon behöver mer resurser och att
den behöver bli mer likvärdig mellan olika landsting
och regioner.

Specsavers och Synskadades Riksförbund, SRF, har
inlett ett strategiskt samarbete för att bidra till en
sådan utveckling. Vår gemensamma vision handlar om
att så få svenskar som möjligt ska drabbas av
synnedsättning och säkerställa att den som lider av en
ögonsjukdom och/eller synnedsättning ska få så bra
rehabilitering som möjligt. Vi vill sprida information
och kunskap om hur den svenska ögonhälsovården ser
ut, hur den kan bli ännu bättre och vad varje enskild
individ kan göra för att säkerställa en så god ögonhälsa
som möjligt. Med den bakgrunden har Specsavers
finansierat en oberoende rapport gjord av
Copenhagen Economics - Ögonhälsan i Sverige.




Att regelbundet undersöka sina ögon hos en optiker
eller en ögonläkare är bästa sättet att tidigt upptäcka
ögonsjukdomar. Optiker, särskilt de med magistereller masterutbildning, har mycket goda kunskaper om
ögonsjukdomar. Det ger en god möjlighet för allt fler
optiker att kunna avlasta ögonsjukvården, exempelvis
genom relevanta remisser av hög kvalitet. Bra
underlag underlättar för vården att prioritera rätt.


Specsavers arbetar för att vara Sveriges ledande
optikerföretag inom ögonhälsa genom att förebygga
ögonsjukdomar och hjälpa personer som drabbas av
någon ögonsjukdom att få bästa möjliga synkorrigering
och hjälp att få ögonsjukvård.
Med rapporten i ryggen vill Specsavers jobba vidare
för att utveckla arbetet med att tillgodose kundernas
behov, verka för att trygga tillgången till välutbildade
optiker, nya tjänster och service i framtiden.

SRF, kommer fortsättningsvis arbeta för att personer
med synnedsättning ska få en god vård och en så
allsidig habilitering som möjligt med individens behov i 
centrum. Detta är avgörande
att kunna
ha ett
illsammans
blir detatt
enklare
attviktigaste
nå våra mål.
4 avför
5svenskar
skulle
välja synenTom
de var tvungna
välja sitt
självständigt liv i vardagen, sinne
på en arbetsplats och i
Tillsammans jobbar vi för en bättre ögonhälsa.
skolan. En synnedsättning ska inte få innebära sämre
Källa: [1]
hälsa. Synskadade har samma behov som andra av
Marita Bertilsson
Håkan Thomsson
tillgång till information, kultur, motion och sociala
vd Specsavers Sverige
förbundsordförande
aktiviteter.
Synskadades Riksförbund


En sak som blivit tydlig i arbetet med rapporten är att
statistiken över hur många personer som har nedsatt
syn eller är blinda behöver förbättras. Den bristande
statistiken gör det svårt att bedöma hur stora behoven
är och vilka samhällseffekter som ögonsjukdomar,
synnedsättningar och blindhet ger.



Ledsagarservice, syntolkning, samt syn- och
hörselinstruktörer är exempel på kommunala insatser
som kan vara helt avgörande för att leva ett gott liv.
Det samma gäller tillgång till undervisning i och på
punktskrift. I skolan behövs utbildade
specialpedagoger och hög kompetens hos övrig
skolpersonal. På arbetsmarknaden behövs tekniska
hjälpmedel, arbetsplatsanpassningar, ett arbetsbiträde
och ibland lönebidrag. Stödinsatser i rätt tid kan
minska framtida kostnader för vård och omsorg.
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2.0. Ögonhälsa i översikt

2.1

I Sverige lever runt 200 000 personer med nedsatt syn eller
blindhet

2.2

Minst 750 000 svenskar har, eller har haft, den vanligaste
ögonsjukdomen grå starr

2.3
2.4

Ålder och livsstil påverkar risken för nedsatt syn

2.5

Antalet svenskar med nedsatt syn eller blindhet kan nå närmare en
kvarts miljon 2030

I detta kapitel presenterar vi grundläggande
fakta om ögonhälsan i Sverige.
I avsnitt 2.1 tittar vi närmare på förekomsten
av, och orsakerna till, nedsatt syn och
blindhet i Sverige. Det visar sig att det inte
finns någon bred enighet om dessa tal och
de bör därför tolkas med viss försiktighet.

ålders- och livsstilsberoende förhållanden,
som också har betydelse för förekomsten av
nedsatt syn och blindhet i Sverige.
Vi avslutar kapitlet i avsnitt 2.5, där
prognostiseras förekomsten av nedsatt syn
och blindhet till 2030 baserat på den
demografiska utvecklingen i Sverige över de
kommande 13 åren.

Därefter tar vi ett steg tillbaka i avsnitt 2.2
och tittar på förekomsten av de vanligaste
ögonsjukdomarna som kan leda till nedsatt
syn och blindhet.
I avsnitt 2.3 och 2.4 backar vi ytterligare ett
steg och visar utvecklingen av ett antal

4 av 5 svenskar skulle välja synen om de var tvungna att välja sitt viktigaste
sinne
Källa: [1]
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2.1. I Sverige lever runt 200 000 personer med nedsatt syn eller
blindhet
Vi uppskattar att 208 000 svenskar lever med
betydande synnedsättning eller blindhet. Till detta
kommer en mycket större grupp som har en mindre
synnedsättning och behöver glasögon för t ex
bilkörning. Siffran baseras på en extrapolering av
International Agency for the Prevention of Blindness
estimat från 2010. [2] Beroende på hur synsvårigheter
definieras och hur försiktig bedömningen är
rapporterar olika källor dock mycket olika
uppskattningar för hur många som faktiskt lever med
nedsatt syn i Sverige idag.
Okorrigerat brytningsfel, s.k. refraktionsfel är den
vanligaste orsaken till nedsatt syn enligt en studie av
Bourne i Västeuropa, motsvarande 44 procent av alla
fall.
Näst vanligast är ålderssjukdomarna grå starr
(katarakt) och åldersförändringar i gula fläcken, som
står för 14 respektive 6 procent av fallen.
Fördelningen av underliggande orsaker är baserad på
studiet av Bourne i Västeuropa, och därmed inte
specifikt för Sverige, då sådan data saknas. Bourne
utgår från Världshälso-organisationens (WHO)
definitioner och baseras på mätdata över
synnedsättningen hos personer som använder

glasögon eller kontaktlinser. [5]
En undersökning som istället baseras på den bästa
möjliga synkorrigeringen skulle medföra att
refraktionsfel per definition utesluts. Med andra ord
skulle de 44 procent som lider av refraktionsfel inte
längre ha nedsatt syn enligt definitionen från WHO.
Givet att en så stor del av synnedsättningarna antas
vara refraktionsfel tror vi att över hälften av alla
svenskar med synnedsättning skulle kunna hjälpas av
en ögonundersökning. Utöver de 44% som skulle
kunna hjälpas av förbättrad synkorrigering, skulle
många ögonsjukdomar också kunna upptäckas
tidigare via en ögonundersökning. Detta gäller t.ex.
diabetesretinopati, åldersförändringar i gula fläcken
och grå och grön starr. En tidig upptäckt av dessa
sjukdomar innebär ökade möjligheter att undvika eller
fördröja synförsämringen.

Orsaker till nedsatt syn eller blindhet i
Sverige
Refraktionsfel
Grå starr
29%

Gula fläcken

208 000
personer

3%

44%

Grön starr
Diabetesretinopati

4%

Annat
6%
14%

Not: De 208 000 är baserade på IAPB-siffror från 2010,
extrapolerade till 2017 med hjälp av SCB:s befolkningsprognos för
olika åldersgrupper. Vi har antagit att andelen synskadade i
respektive åldersgrupp kommer vara oförändrad. Andel synskadade
per ålder är baserad på uppgifter från det finska synregistret, då
uppgifter för svenska befolkningen saknas. Orsakerna till
synnedsättningar är baserade på västeuropeiska estimat i Bourne.
Siffran baseras på mätdata över synnedsättningen hos personer som
använder glasögon eller kontaktlinser.
Källa: Copenhagen Economics baserat på [5].

Vi definierar en person med synnedsättning som en person med en synförmåga på 0,05 till 0,3
(en person med full synkapacitet har en synförmåga på ca. 1,0). Blindhet definieras som en
synförmåga under 0,05. Detta följer WHO:s definition.
Källa: [5]
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Box 2.1. Uppskattningar av hur många svenska som har nedsatt syn skiljer sig stort och
ger ingen entydig bild

Statistik över antal personer med nedsatt
syn eller blindhet i Sverige
Antal personer
Självupplevd
synsvårighet:
444 000

Källa, år

Antalet svenskar med synnedsättning är svårt att
uppskatta, då olika källor använder olika mått och
definitioner och därför skiljer sig stort åt. Detta
försvårar lämpliga och effektiva välfärdsåtgärder, vilket
är kostsamt för såväl individ som samhälle.

SCB, 2016

Den mest konservativa uppskattningen kommer från
Synskadades Riksförbund som anger antal svenskar
inskrivna vid en syncentral, något som kräver en
läkarremiss. Remiss ges till synskadade, dvs. någon som
t.ex. har svårt att läsa en dagstidningen även med
synhjälpmedel. Denna siffra uppgår enligt en äldre
studie till ca 100 000 personer. Förmodligen finns det
dock inte minst många äldre som inte är inskrivna.
208 000

Vårt estimat,
2017

184 642

IAPB, 2010

Inskrivna vid
syncentral:
100 000

SRF, 2000-tal

Statistiska centralbyrån (SCB) rapporterar sedan 2012
endast antalet svenskar med självupplevda
synsvårigheter, definierat som den som har svårt att se
vanlig text i en dagstidning även om han/hon använder
glasögon eller linser.

I arbetskraften är det ca 35 000 personer som har en så
pass nedsatt syn att de räknas som funktionshindrade.
Av dessa anger 82% att de även har en nedsatt
arbetsförmåga.
Oavsett vilken siffra som används skapar variationen i
uppskattningarna en osäkerhet. Resultatet blir
svårigheter att ta beslut rörande reglering kring
synnedsättningar. Detta kan leda till otillräckliga
samhällsåtgärder.
Antalet barn med synnedsättning finns inte angivna i
den nationella statistiken. De uppgifter som går att hitta
baseras på Barnsynskaderegistret i Lund, som hade ca 2
000 barn i åldern 0-19 år med synskador registrerade
2007.
Högst andel personer med nedsatt syn finns i den äldre
befolkningen.



Källa: [6], [7], [2] och [8]. Definition av synnedsättning för remiss till syncentral: [9]. Barn: [10]. Äldre: [11].
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2.2. Minst 750 000 svenskar har, eller har haft, den vanligaste
ögonsjukdomen grå starr
Svenskar som diagnostiserats med olika ögonsjukdomar av svenska
specialistläkare någon gång 1997-2016
1.691.919
1.500.000

1.000.000

Inklusive fall i
primärvården

750.830
500.000

322.982
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Not: Socialstyrelsen, Specialbeställd statistik. Personer med registrerad ögonsjukdom någon
gång 1997-2016, och som var i livet år 2016. Antal unika personer per kategori. Levererad i
januari 2017. Grön starr benämns även Glaukom. Siffran för diabetesretinopati inkluderar
även ytterligare fall i primärvården. Den totala siffran är baserad på Nationella
Diabetesregistrets data som även inkluderar primärvård. Vissa patienter har haft mer än en
av de angivna diagnoserna och förekommer då flera gånger. ”Andra sjukliga förändringar i
näthinnan” inkluderar bl.a. prematuritetretinopati, annan proliferativ retinopati och
degeneration i bakre polen. Annat inkluderar sjukdomar i ögonmusklerna, förändringar i de
binokulära rörelserna, sjukdomar i bindehinnan, glaskroppen, ögongloben, synnerven och
synbanorna samt ”andra sjukdomar i ögat och närliggande organ”. Diagnosen ”synstörningar
och blindhet” är inte inkluderad.
Källa: [3] och [39].

Över 750 000 svenskar hade under 2016 fått den vanligaste ögondiagnosen grå
starr vid något tillfälle i livet. Grå starr går att behandla med en operation, men
många opereras aldrig då sjukdomen framförallt drabbar äldre och utvecklas så
långsamt att allvarliga problem aldrig uppstår.
Förändringar i näthinnan, t.ex. gula fläcken, är den näst vanligaste diagnosen,
och finns konstaterad hos 320 000 svenskar. Figuren till vänster visar antalet
svenskar som fått respektive diagnos vid något tillfälle under de senaste 20
åren, och som fortfarande lever.
Totalt sett har över 2,2 miljoner svenskar fått någon ögondiagnos konstaterad
enbart inom specialistvården, varav över 1 miljon har antingen grå eller grön
starr, åldersförändringar i gula fläcken, diabetesretinopati eller en kombination
av ovanstående. Dessa tal inkluderar inte de som fått en ögondiagnos enbart i
primärvården, t.ex. diabetesretinopati. Många av dessa personer får dock aldrig
nedsatt syn då symptomen kan vara mindre allvarliga eller utvecklas långsamt.
Samtidigt kan det finnas många som ännu inte upplever tillräckligt stora
problem för att undersöka synen, och som därför inte fått någon diagnos. Delvis
kan det röra sig om en lindrig synbegränsning, men det kan också ta lång tid
innan en sjukdom utvecklats helt. Lyckligtvis kan man ha en ögonsjukdom utan
att för den skull känna sig synhandikappad.

Sju av tio svenskar använder glasögon eller kontaktlinser
Källa: [6]
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Box 2.2. De vanligaste ögonsjukdomarna: Grå starr

Katarakt (grå starr)
Grå starr är en ögonsjukdom som leder till att ögats
lins grumlas och därmed en sämre synförmåga.
Sjukdomen är vanligast hos personer med hög ålder,
men individer i alla åldrar kan påverkas.
Genomsnittsåldern för operationer för grå starr är 75
år.
Forskare har inte i detalj lyckats identifiera den process
som leder till grå starr. Det finns dock vissa faktorer
som kan öka risken. Rökning är en känd sådan.
Sjukdomar som diabetes och andra ögonsjukdomar
kan även spela roll. Grå starr kan också utlösas av
trauman som leder till skador på ögat. Det är sällan
sjukdomen uppstår som en komplikation på grund av
medicinsk behandling.
Det vanligaste symptomet för grå starr är nedsatt syn,
både på avstånd och nära håll. En person med grå starr
upplever ofta sin omgivning som suddig och dimmig,

och färger får mer gulbruna toner. I vissa fall upplevs
även känslighet för starka ljus och bländningsbesvär,
framförallt vid starkt ljus i mörka omgivningar. Det
beror på att pupillen är större i mörker och därmed
släpper in en större mängd ljus genom den oklara
linsen. Ett annat symptom på grå starr är
dubbelseende som inte försvinner även om ena
ögonlocket sluts.

Grå starr behandlas med operation, vilket innebär att
den grumliga linsen tas bort och byts ut. Dock är det
inte alla patienter som behöver behandling. I vissa fall
går försämringen så långsamt att den inte hinner
orsaka tillräckligt stora besvär som stör vardagen.

Symptom på grå starr kan komma gradvis och nästan
omärkligt eller snabbt med märkbara förändringar på
ögat. Oftast utvecklas grå starr i olika takt på ögonen.
Grå starr är inte smärtsamt och leder inte till sveda
eller att ögonen kliar.
Hur mycket grå starr påverkar ens dagliga liv är
individuellt. En del personer märker nästan inte av att
de har sjukdomen, medan andra har betydligt värre
symptom. Gemensamt är att synen gradvis blir sämre
över tid om ingenting görs.

Källa: [13] och [14]. Bild: [15].
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Box 2.3. De vanligaste ögonsjukdomarna: Grön starr

Glaukom (gön starr)
Grön starr kan innebära en förtvining av synnerven i
ögat och därmed ett försämrat synfält. Grön starr
drabbar framförallt äldre personer och det är mycket
ovanligt att bli sjuk innan 50-årsåldern.
Den viktigaste riskfaktorn för grön starr är ärftlighet.
Riskåldern för att få sjukdomen är den ålder då
patientens anhörige blev drabbad. Intensiv forskning
pågår för att identifiera andra orsaker.
Det finns två typer av grön starr: Kroniskt glaukom och
akut glaukom. Symptomen beror på vilken form
patienten drabbats av. Vid kroniskt glaukom upplever
patienten få symptom i sjukdomens tidiga stadie.
Detta beror på att det först är det perifera seendet
som påverkas, vilket till stor del kan kompenseras av
det friska ögat. Synen försämras dock gradvis och till
slut upplever patienten allvarligare synproblem.

Akut glaukom, å andra sidan, ger ett snabbt
sjukdomsförlopp. Patienten kan inledningsvis känna
kraftig smärta och synproblem i det drabbade ögat,
ofta kompletterat med illamående och huvudvärk. I
vissa fall upplever patienten även färgade ringar runt
ljuspunkter.
Behandling av grön starr sker oftast med hjälp av
ögondroppar och laser, men om det inte hjälper kan
operation bli aktuellt. Ofta syftar behandlingen till att
sänka trycket i ögat, oavsett vilken form sjukdomen
tar. Behandlingen kan inte återställa den syn som gått
förlorad på grund av sjukdomen utan förhindrar endast
en framtida försämring av synen.

Källa: [16] och [17]. Bild: [15].
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Box 2.4. De vanligaste ögonsjukdomarna: Åldersförändringar i gula
fläcken

Makuladegeneration/AMD (åldersförändringar i gula
fläcken)
Åldersförändringar i gula fläcken innebär att området i
mitten av näthinnan – den gula fläcken – förändras,
vilket leder till en försämrad syn.
De flesta som drabbas är över 65 år och det är ovanligt
att få sjukdomen i tidigare ålder.

synskärpan som tar flera år. Ett annat symptom är små
fläckar i synfältet och ett bortfall av bokstäver vid
läsning.

En viktig riskfaktor för att drabbas är hög ålder, men
det finns även andra potentiella orsaker. Livsstil
bedöms vara en sådan faktor, och personer som röker
eller har förhöjda kolesterolvärden löper en högre risk
att drabbas. Risken ökar även om en eller flera
anhöriga har drabbats av sjukdomen.

Våta förändringar uppstår genom att nya blodkärl som
läcker blod och vätska bildas under gula fläcken.
Vätskan leder till en svullnad av gula fläcken och
därmed en försämrad syn. Symptom i detta fall är en
snabb försämring av synen, ofta inom ett par veckor
eller månader. Framförallt kan våta förändringar leda
till en helt förlorad syn i det centrala synfältet som
ersätts av en suddig fläck. Drabbade individer kan
också uppleva så kallat krokseende vilket innebär att
raka linjer kan upplevas som krokiga.

Det finns två former av åldersförändringar i gula
fläcken: torra och våta. Vid torra förändringar sker en
gradvis nedbrytning av syncellerna i gula fläcken, vilket
leder till en långsam försämring av synen. Drabbade
personer kan uppleva en gradvis försämring i

För närvarande existerar ingen behandling mot torra
förändringar i gula fläcken. Våta förändringar, å andra
sidan, kan behandlas med läkemedel som leder till en
bromsning av blodkärlsbildandet och minskar
vätskeutloppet. Behandlingen kan dock endast bromsa

besvären och tillfälligt förbättra synen.

Källa: [18]. Bild: [15].
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Box 2.5. De vanligaste ögonsjukdomarna: Diabetesretinopati

Diabetesretinopati
Diabetesretinopati är en ögonförändring som uppstår
till följd av diabetes. Sjukdomen innebär att blodkärlen
i ögat svullnar upp och börjar blöda. Den största
riskfaktorn är högt blodsocker och blodtryck, varför
diabetespatienter ofta drabbas. Därför är det viktigt
att diabetesdrabbade går på regelbundna kontroller.
Rökning är en annan riskfaktor.
Symptom på diabetesretinopati uppstår först om gula
fläcken svullnar upp eller vid en kärlblödning i ögat.
Innan dess är det vanligt att patienten inte har några
symptom, varför det är viktigt för personer med
diabetes att regelbundet kontrollera sina ögon. Vid
svullnader i gula fläcken utvecklas långsamt en
försämring av synskärpan. Detta kallas ofta för dimsyn.
Kärlblödningar, å andra sidan, leder till snabba
synförsämringar. Dessa kan upplevas som rörliga
svarta sotflagor.
Det finns tre behandlingsmetoder för

diabetesretinopati: injektionsbehandling,
laserbehandling eller operation. Vid
injektionsbehandling behandlas ögat med läkemedel
som reducerar svullnaden i gula fläcken. Läkemedlen
kan bromsa synförsämringarna i ögat men inte bota
sjukdomen.

IMAGE AREA

Ifall det har bildats nya blodkärl i näthinnan kan
laserbehandling vara nödvändigt. Detta innebär att
patienten via ett ögonmikroskop behandlas med korta
laserljusblixtar. Lasern kan både hejda blodkärlens
tillväxt och i vissa fall få dem att försvinna. Operation
utförs ifall varken laser– eller injektionsbehandling ger
önskvärda resultat, exempelvis om patienten får en
ögonblödning som inte självmant löser sig eller vid en
hög risk för näthinneavlossning. En operation kan
oftast hejda sjukdomsförloppet men i många fall inte
återställa synen.

Källa: [19]. Bild: [15].
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Box 2.6. De vanligaste ögonsjukdomarna: Refraktionsfel

Refraktionsfel (brytningsfel i ögat)
Refraktionsfel uppstår när ögats form förhindrar ljus
att fokuseras direkt på näthinnan. Längden på
ögongloben (längre eller kortare), förändringar i
hornhinnans form eller åldersförändringar i linsen kan
orsaka refraktionsfel.
Närsynthet innebär att ljusstrålarna från ögats optik
bryts ihop innan de når näthinnan. Problemen uppstår
om ögat är för långt i förhållande till styrkan på sin
optik. Personer med närsynthet har bra syn på nära
håll men ser dåligt vid långa avstånd. Översynthet, å
andra sidan, uppstår om ögat är för kort i förhållande
till dess optiska styrka vilket leder till dålig syn på nära
håll men bra syn på långa avstånd. Äldre personer med
översynthet kan se sämre även på långt håll.
Astigmatism uppstår när antingen ögats hornhinna
eller linsen i ögat har olika krökning. I stället för att ha
en kurva som en boll är ytan äggformad. Detta orsakar
sämre syn på alla avstånd.

Närsynthet, översynthet och astigmatism kan i de
flesta fall korrigeras med glasögon eller kontaktlinser.
Ett annat alternativ är kirurgisk behandling.
Ålderssynthet (Presbyopi) innebär en gradvis
försämring av ögonens förmåga att fokusera på nära
håll. Det är en naturlig del av åldrandet. Presbyopi
börjar oftast ge besvär vid ca 40-45 års ålder och
försämras gradvis till ca 65 års ålder.
Presbyopi kan korrigeras med glasögon eller
kontaktlinser. Ett annat alternativ kan vara kirurgisk
behandling.

Källa: [20] och [21]. Bild: [15].
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2.3. Risken för nedsatt syn stiger med åldern
Förutom ögonsjukdomarna som beskrivs på de
föregående bilderna har ålder och livsstil också
betydelse för risken för nedsatt syn och eller blindhet.
Förekomsten av olika sjukdomar och beteenden kan
ge en indikation på utvecklingen av antalet personer
med nedsatt syn och blindhet de kommande åren.

Antal svenskar över 70 år
Antalet svenskar med demens förväntas öka under de
kommande åren, vilket visas i nedre figuren till höger.
Medan 170 000 svenskar lider av demens år 2017,
förväntas siffran stiga till 230 000 år 2030, en ökning
med en tredjedel gentemot idag.

På denna bild ser vi på utvecklingen för antalet äldre
svenskar och svenskar med demens.
Antalet äldre svenskar ökar, och eftersom det är
övervägande äldre som påverkas av försämrad syn
och blindhet, bidrar det till ökningen av
synnedsättningar. Som framgår av figuren längst upp
till höger, finns det 2017 cirka 760 000 svenskar över
70 år. Om knappa 15 år, 2030, kommer den siffran
vara över en miljon. Ökningen beror främst på att vi
lever allt längre, men också på en växande befolkning
överlag.
Demens är en åldersrelaterad sjukdom som också är
förknippad med nedsatt syn. Särskilt den typ av
demens som kallas posterior cortical atrofi eller
bensensyndrom orsakar gradvis försämring av synen.
De vanligaste symptomen är svårighet att läsa,
bedöma avstånd samt att känna igen objekt och
bekanta ansikten. [23]

2017

2030

Källa: [12]. Befolkningsprognos: [6]

Svenskar med demens

2017

2030

Källa: [12]. Befolkningsprognos: [6]
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2.4. Livsstilen kan leda till nedsatt syn (1/2)
Livsstilen påverkar ögats hälsa och därmed risken att
drabbas av ögonsjukdomar som exempelvis grå och
grön starr, diabetesretinopati eller åldersförändringar i
gula fläcken (AMD). Rökning är ett exempel på
beteenden som ökar risken för att drabbas av
ögonproblem. Även livsstils-betingande sjukdomar
som typ-2 diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och stroke
ökar risken för vissa ögonsjukdomar. [17], [18], [19]
Typ-2 diabetes ökar risken för diabetesretinopati
genom fluktuerande blodsocker och blodtryck hos den
drabbade. Förekomsten av diabetesretinopati
förväntas öka de kommande åren. Anledningen är
framförallt ett växande antal diabetespatienter i och
med att behandling och överlevnad förbättras.
Att diabetes kan leda till ögonproblem är välkänt i
befolkningen – tre av fyra svenskar känner till att

efter insjuknandet, även om diagnosen kan ställas allt
Förekomst av diabetes
tidigare. Omkring en tredjedel av alla diabetessjuka vet
inte om att de är drabbade, motsvarande ungefär 130
000 personer år 2015. [24]
Hjärt-kärlsjukdom är en grupp sjukdomar som ofta
orsakas av högt blodtryck, vilket också är en riskfaktor
för utveckling av grön starr och diabetesretinopati.
Under det senaste årtiondet har förekomsten av hjärtoch kärlsjukdomar minskat, vilket bland annat kan ses i
ett minskat antal hjärtinfarkter, som är den vanligaste
dödsorsaken i Sverige [26]. Andra vanliga hjärtkärlsjukdomar är t.ex. stroke och hjärtsvikt.
Reduktionen bidrar sannolikt till en minskning i antalet
ögonsjukdomar under de kommande åren.

2015

2030

Källa: För år 2015: [23]. För år 2030: [24].

Förekomst av hjärtinfarkter

diabetes kan leda till nedsatt syn. [1]
I nationella diabetesregistret fanns över 390 000
personer registrerade år 2015, motsvarande ca 4
procent av befolkningen. Detta förväntas öka till över
600 000 individer 2030, framförallt på grund av en
växande förekomst av typ-2 diabetes. Resultatet blir
sannolikt ett ökat antal patienter med
diabetesretinopati. [23]
Det finns dock ett mörkertal i patientstatistiken då det
är vanligt att personer blir diagnostiserade flera år

“

Antalet hjärtinfarkter fortsätter minska i
Sverige. Det beror till stor del på att färre
röker och att blodfettsnivåerna idag är
betydligt lägre.

[27]

”

1990

Seda

2015

Not: Diagrammet visar antal personer som vårdats för akut
hjärtinfarkt under året, vilket är en av de absolut vanligaste
hjärt-sjukdomarna.
Källa: Källa: [12].
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2.4. Livsstilen kan leda till nedsatt syn (2/2)
Omkring 11 procent av svenskarna över 15 år röker
dagligen, vilket illustreras i toppfiguren till höger.
Detta motsvarar närmare 900 000 personer. Andelen
dagliga rökare har minskat de senaste åren, då allt fler
niktonanvändare istället väljer snus. Trenden är dock
att minskningen planar ut och det är inte säkert att
nedgången kommer att fortsätta under de närmaste
åren.
Rökning ökar risken för att utveckla åldersförändringar i gula fläcken och rökning kan också
bidra till högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för
diabetesretinopati och grön starr. Runt varannan
svensk över 18 vet att rökning kan leda till
ögonsjukdomar [1]. Minskningen i dagliga rökare
bidrar i sig till att färre riskerar att bli drabbade av
förändringar i gula fläcken, diabetesretinopati och
grön starr.

överlever och denna andel har varken ökat eller
minskat över de senaste 25 åren. Risken för stroke
beror på ett antal faktorer som högt blodtryck,
hjärtsjukdom, diabetes och rökning.
Medan antalet rökare i Sverige minskar ökar
medelåldern i befolkningen, liksom förekomsten av
sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar
och stroke. De motsägelsefulla tendenserna innebär
att risken för att utveckla ögonsjukdomar och nedsatt
syn ökar för vissa befolkningsgrupper medan den
faller för andra.

Dagliga rökare

2008

2016

Källa: [6].

Överlevnad och dödsfall i stroke

Stroke, även känt som blodpropp eller blödning i
hjärnan, ökar inte risken för specifika ögonsjukdomar
på samma sätt som att röka, men kan till exempel
direkt orsaka plötsligt bortfall av halva synfältet. Med
hjälp av träning går det dock att lindra dessa effekter.
Varje år drabbas ca 25 000 svenskar av stroke, men
antalet minskar långsamt. Fyra av fem strokepatienter

1990

2015

Källa: [27].
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Box 2.7. Synproblem hos barn

En bra syn har en stor betydelse för ett barns
utveckling. Nedsatt syn kan få stora konsekvenser.
En ögonläkare kan genom enkla ögon– och
synundersökningar i tidig ålder identifiera och
behandla ögontillstånd med bästa möjliga resultat.
Vissa ögonproblem kan upptäckas redan vid födseln.
Andra problem som uppkommer i senare åldrar kan
istället hittas vid kontroll av ögonen hos antingen
läkare eller skolhälsovården.

som de har nedsatt syn på ena ögat.
Följande barn bör också hänvisas för ytterligare
undersökningar.
•
•
•
•
•

Barn som fötts för tidigt med låg födelsevikt.
Barn som har hjärnskador.
Barn med psykiska funktionshinder.
Barn med hörselnedsättningar.
Barn med missbildningar, neurologiska sjukdomar
eller fördröjd utveckling.

Barn bör hänvisas för ytterligare undersökning om de
uppvisar:
• Ingen eller svag röd reflex i ögat.
• Omotiverade och ofrivilliga ögonrörelser.
• Sjukdomshistoria eller andra symptom som ger
misstanke om skelning.
• Huvudvärk och svidningar i ögonen vid längre tids
läsning, datoranvändning eller tv-tittande samtidigt

Källa: [29]
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2.5. Antalet svenskar med nedsatt syn eller blindhet kan nå närmare en
kvarts miljon 2030
Antalet personer med nedsatt syn eller blindhet väntas öka de närmaste åren
Allt eftersom befolkningen åldras ökar andelen
synskadade och blinda. Nära en kvarts miljon svenskar
väntas ha en synnedsättning år 2030.
Om andelen synskadade är konstant i respektive
åldersgrupp kommer enbart det faktum att
befolkningen växer och åldras leda till att antalet
synskadade och blinda ökar med knappt 17 procent till
och med 2030, jämfört med idag.
Genombrott i behandlingen av ögonsjukdomar kan
bromsa utvecklingen och leda till att färre personer
drabbas av nedsatt syn. Å andra sidan kan ökad
förekomst av risksjukdomar, exempelvis diabetes,
omvänt leda till att antalet synskadade ökar ännu mer.

300

250
36

200

Ökning till följd av allt fler äldre i
befolkningen
150

244
100

“

Ibland kan det vara svårt för den äldre att
urskilja maten på tallriken. Genom att
skapa kontraster med färgat porslin kan
detta underlättas. Vatten kan serveras i
färgade glas och till en färgad dryck kan
man använda genomskinliga glas.

208

50

2017

Källa: [30]

2030

Källa: Copenhagen Economics baserat på [2], [6] och [57].
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3.0. Geografiska skillnader i ögonsjukvård

3.1
3.2

Sämre tillgång till ögonsjukvård i norra Sverige

3.3

De flesta väljer att testa sin syn hos en optiker

3.4
3.5

Det finns ett stort optikernätverk i Sverige

3.6

Tillgänglighet för medborgare med nedsatt syn och blindhet kan
förbättras

Detta kapitel fokuserar på
behandlingstillgänglighet för personer med
nedsatt syn och blindhet.
Naturligtvis bör tillgängligheten vara god
över hela landet och omfatta både god
tillgång till sjukvård och möjligheten att röra
sig även med nedsatt syn.
Avsnitt 3.1-3.5 fokuserar på tillgång samt
väntetider till ögonläkare i Sveriges olika
regioner. Därefter, i avsnitt 3.6, undersöker
vi mobiliteten för personer med nedsatt syn
och blindhet.

“

I dag finns cirka 180 ST-läkare inom ögonsjukdomar.
Specialitetsföreningen uppger att det behövs 66 fler ögonläkare i dag
och om fem år cirka 46 fler. Bristen beräknas bestå även om tio år
Källa: [31].

”
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3.1. Många patienter får vänta länge på att träffa en ögonspecialist
En tredjedel av alla ögonpatienter får vänta mer än 90 dagar på en
40 tid hos sin ögonspecialist
första
34

Minst 34 sjukhus har en väntetid på över
13 veckor för första besöket hos en
ögonspecialist

30

15 sjukhus har en
väntetid under 4
veckor

20

12
10

7
3

0

1

2
2

3
1
3

4

5

3

6

2
7

4

3

1
8

5-8

9-13

12

2
13

13+

Väntetid, veckor

Not: Figuren visar antal veckors väntetid för ett första besök hos en ögonspecialist på 77
svenska sjukhus under augusti 2017. För region Jönköping, Skåne och Örebro samt Västra
Götalandsregionen saknas information om ett eller flera sjukhus. För Regionerna
Gävleborg, Norrbotten och Östergötland saknas uppgifter för samtliga sjukhus. I Stockholm
saknas uppgifter för 15 sjukhus, vårdgivarguiden är dock under uppbyggnad och omfattar
inte alla sjukhus och specialistmottagningar. Totalt saknas uppgifter för 30 av de sjukhus
och mottagningar som listades på webbplatserna i augusti 2017.
Källa: [32] och [33].

“

För mig som ser dåligt är det nervöst att gå till vårdcentralen
just på grund av toaletterna. De har kod och för mig som
synskadad är det hopplöst. Det är också svårt att be om hjälp
och tar ofta lång tid. Jag kanske inte alltid kan hålla mig så
länge.
Källa: [35]

”

Sverige har infört en vårdgaranti som
bland annat innebär att alla ska kunna
få ett besök hos en specialist inom 90
dagar. [34] I praktiken är det dock
många sjukhus som inte kan uppfylla
det kravet.
En tredjedel av alla ögonpatienter får
inte en första tid hos sin ögonspecialist
inom målet för vårdgarantin. Figuren till
vänster visar antal veckors väntetid till
förstabesöket hos en ögonspecialist i
Sverige under augusti 2017; 34 sjukhus
har över 13 veckors väntetid, och
uppfyller därmed inte vårdgarantin.

vårdgarantin, se figuren nedan.

Måluppfyllelse för olika ögoningrepp
Ingrepp
Grå starr, operation

Drygt hälften av Sveriges regioner har
idag minst ett sjukhus med en lägsta
väntetid för ögonsjukvård på 1 till 12
veckor, men inom samma region finns
ofta sjukhus med längre väntetider.
För specifika ögoningrepp går det
snabbare att få en tid. I genomsnitt sker
84% av operationerna för grå starr inom

Övriga ögoningrepp
Första specialistbesök
Skelning,
operation

Behandling inom vårdgarantin
84%

72%
69%
68%

Not: Figuren visar genomsnitt för samtliga
regioner i oktober 2017.
Källa: [32].
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3.2. Väntetiden för att träffa en ögonspecialist är högst i norra halvan
av Sverige
Måluppfyllelse för förstabesök hos
ögonspecialist, per landsting
Väntetiderna för ett första besök hos en ögonspecialist
skiljer sig stort över landet. Framförallt löper invånare i
norra halvan av Sverige, från Dalarna, Gävleborg och
uppåt i landet, stor risk att inte ens få en tid inom
vårdgarantins 90 dagar, se figuren till höger. Endast 39
procent av patienterna i Gävleborg fick en tid inom 90
dagar under oktober 2017. Måluppfyllelsen i Halland,
Gotland och Stockholm var samtidigt över 95 procent.
Bristerna i vården slår ojämnt över olika grupper.
Inspektionen för vård och omsorg har tidigare
konstaterat att vården skiljer sig mellan olika län och
att vissa grupper, bland andra funktionshindrade, är
särskilt utsatta för brister i vården. [36]
Långa väntetider skapar kostnader för samhället. Dels
för de patienter som tvingas vara sjukskrivna en längre
tid, och dels genom att sjukdomstillståndet hinner
förvärras för vissa av patienterna vilket kan leda till
högre kostnader för läkemedel och andra hjälpmedel.
SKL föreslår i en rapport att en del av utvecklingen för
vården bör gå mot utökad digitalisering. Detta skulle
även kunna underlätta för synskadade som av olika
anledningar har svårt att ta sig till eller röra sig inom
vårdcentralen. [37]

Målavvikelse per landsting
0%

100%

Mer än hälften av alla
förstabesök hos
ögonspecialister sker inte
inom vårdgarantin

Nationell Vårdgaranti 0–7–90–90

0 Kontakt med primärvården samma dag
Samma dag som du söker hjälp ska du få kontakt med
primärvården, till exempel vårdcentralen eller
sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller
genom besök.

7 Läkarbesök i primärvården inom sju dagar

Om vårdpersonalen bedömer att du behöver träffa en
läkare ska du få tid inom högst sju dagar, till exempel
på vårdcentralen eller hos familjeläkaren.

90 Besök i den specialiserade vården inom 90 dagar
Om du får remiss till den specialiserade vården ska du
få en tid för besök inom 90 dagar. Det gäller även om
du sökt vård utan remiss hos en öppen
specialistvårdsmottagning.

90 Behandling påbörjad inom 90 dagar

Efter att vårdgivaren har beslutat om en viss
behandling, till exempel operation, ska du få en tid
inom 90 dagar.

Källa: [34]

Not: Måluppfyllelsen anger andelen patienter som får vård
inom tidsgränsen för vårdgarantin. Figuren visar
måluppfyllelsen i respektive landsting för första besök hos
ögonspecialist, d.v.s. andelen som får ett besök inom 90 dagar.
Källa: Copenhagen Economics baserat på data från [35]
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Box 3.1 Var tredje diabetiker lider av diabetesretinopati och många av
dessa borde kontrollera sin ögonbottenstatus oftare

Förekomsten av diabetesretinopati varierar stort
mellan olika landsting, från 17% i Västmanland till
40% i Kronoberg och hela 57% i Dalarna. [23]
För att förebygga diabetesretinopati har
Socialstyrelsen satt upp mål om att
ögonbottenundersökning (t.ex. genom
fundusfotografering) ska genomföras vartannat år
för minst 98% av alla personer med diabetes typ 1
och var tredje år för minst 96% av alla personer
med diabetes typ 2. [38] Endast två av 21
landsting når upp till målet i praktiken. Åtta ligger
över riksgenomsnittet som ligger på 89 procent
och 7 procentenheter under målet, vilket

illustreras i figuren till höger.

Patienter med diabetesretinopati
150

131

133

135

118
Digital fundusfotografering möjliggör upptäckt
100
och uppföljning av diabetesretinopati och skulle
kunna genomföras snabbt och enkelt hos en lokal
50
optiker. Bilderna kan skickas elektroniskt till
medicinska experter, vilket betyder att patienter
0
2013
2014
2015
2016
skulle kunna ta del av medicinsk expertis över hela
Källa: [39].
landet. Samtidigt kortas restiden för patienterna,
Kontroll av ögonbottenstatus på personer med
vilket skulle kunna öka antalet diabetespatienter
diabetes typ 2, 2015
som låter undersöka sina ögon för
diabetesretinopati.
100%
90%
80%

≠
70%
Dalarna
Stockholm
Uppsala
Halland
Blekine
Jämtland
Jönköping
Västernorrland
Riket
Sörmland
Örebro
Kronoberg
Kalmar
Värmland
Västmanland
Norrbotten
Västra Götaland
Västerbotten
Östergötland
Gävleborg
Skåna
Gotland

Lite mindre än var tredje diabetespatient har även
diabetesretinopati, vilket kan leda till blindhet.
Majoriteten av alla diabetespatienter drabbas av
någon form av retinopati inom 10 år, men endast
en tredjedel drabbas av en synhotande form.

Källa: [40] och [23].
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3.3. Optiker och ögonläkare står för de flesta synundersökningarna i
Sverige
Hos vem testar svenskarna sin syn?
De flesta svenskar, 79 procent, väljer
idag att testa sin syn hos en optiker,
medan 16 procent vanligtvis går till en
ögonläkare. Män och de allra äldsta och
yngsta väljer oftare en ögonläkare,
medan kvinnor och personer i 30-60
årsåldern oftare väljer en optiker. [1]
Mer än tre fjärdedelar av svenskarna
skulle vilja testa sin syn minst vartannat
år, men mindre än varannan person gör
det. [1] Detta bör ses i ljuset av att
syntest även kan leda till upptäckt av
ögonsjukdomar tidigt, vilken kan
förebygga synnedsättningar.
Många optikerkedjor erbjuder utöver
synundersökning även ytterligare
hälsokontroller som t ex
ögonbottenfotografering och
synfältsundersökning. Dessa gör det
möjligt att upptäcka tecken på grå och
grön starr, åldersförändringar i gula
fläcken och andra allvarliga sjukdomar

som blodproppar och förhöjt blodtryck.
Vid tecken på abnormaliteter kan en
optiker skriva en remiss direkt till en
ögonspecialist, som sedan kan behandla
tillståndet. [44] Detta kan spara tid, givet
dagens situation med långa väntetider
för ett första besök hos ögonläkare i
många län.

Optiker

3 2
16

Ögonläkare

Annan

Kontaktlinsspecialist
79

Not: Figuren visar resultat för svenskar som fyllt 18 år.
Källa: [1].

Vad får ögonläkare och optiker göra?
Ögonläkare

Optiker

Syntest

Ja

Ja

Undersökning av avvikelser

Ja

Ja

Behandling av ögonsjukdomar

Ja

Nej*

Diagnosticering av ögonsjukdomar

Ja

Nej

Ögonoperationer

Ja

Nej

Utprovning av glasögon för korrigering av synfel

Ja

Ja

Not: Optiker får ”…under ansvarig personals ledning biträda i behandlings, habiliteringsoch rehabiliteringsarbetet av ögonförändringar och ögonskador”. Optiker som arbetar
under ledning av en läkare kan därför ha arbetsuppgifter utöver de som en optiker får
utföra under egen ledning.
Källa: [44].
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3.4. Antal optiker och ögonläkare i Sverige
Antal optiker och ögonläkare i förhållande till
befolkningsstorlek 2017
5
4

3,5

0,6
2,7

3

0,7

0,8

2,9

2,7

0,7

2

3,5

1

2,1

0
Sverige

Danmark

Norge

Optiker

Finland

Ögonläkare

Källa: [45]

Antal optikerbutiker i förhållande till befolkningsstorlek i 2017

1,5
1,2
1,2

1,3
1,1

0,9
0,9
0,6

utmaning i att säkra tillräckligt med
kapacitet och tillräckligt snabb
tillgång till ögonundersökningar.
Detta understryker vikten av en
optimal arbetsfördelning mellan
optiker och ögonläkare.

Ett ökat antal optiker skulle kunna
minska trycket på ögonläkare att
utföra synundersökningar och
frigöra tid till att diagnostisera och
behandla andra sjukdomar.
I Sverige finns det idag ca 2 optiker
per 10 000 invånare, medan
Danmark har hela 3,5 och Norge
och Finland närmare 3. Med
mindre än 1 optikerbutik per 10
000 invånare har Sverige även ett
lägre antal optikerbutiker än övriga
länder.
Sverige har därmed en större

0,3
0,0

Sverige har förhållandevis få
optiker jämfört med andra nordiska
länder, medan antalet ögonläkare
är likvärdigt. Den totala kapaciteten
för synundersökningar är därmed
lägre än i övriga Norden.

Sverige

Danmark

Norge

Finland

Källa: [45]
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3.5. Det finns ett stort optikernätverk i Sverige
Många svenskar, framförallt i Götaland och Svealand, har
kortare väg till närmaste optiker än till närmaste ögonläkare
eller sjukhus. Detta beror på ett mer utspritt optikernätverket,
vilket kan ses i bilden till höger.

Geografisk täckning av optiker samt privata vårdgivare och offentliga sjukhus med
ögonmottagningar i Sverige

Det finns dock stora områden i Sverige, framförallt i västra
Norrland, som inte är täckta av varken optiker- eller
sjukhusnätverket. Även här är dock tillgängligheten till optiker
bättre än till sjukhus.
I norra delen av Sverige finns betydligt färre optiker än i resten
av landet. Många landsting har långa väntetider för
ögonsjukdomar. Synskadades Riksförbunds 2015-års
granskning av väntetider visade på att andelen patienter som
får vård inom 90 dagar försämrats de senaste åren. [47] Givet
en möjlighet till förbättring av arbetsfördelningen, skulle
väntetiderna kunna förkortas om det mer utspridda
optikernätverket fick användas.

Offentliga sjukhus
Privata ögonmottagningar
Optiker

Om bilden
Bilden är skapad med hjälp av ggplot2-paketet i
statistikprogrammet R. GGplot2 bygger upp bilden iterativt.
Först ritas sjukhusen med ögonmottagningar. Därefter ritas
optiker ut. En fyrkant kan representera flera optiker som
ligger nära varandra. Avslutningsvis placeras ögonklinikerna
ut.

Not: Vi har samlat in adresser för totalt 1387 optiker och ögonmottagningar, varav optiker utgör 1075 stycken, ögonkliniker
264 stycken och sjukhus med ögonmottagningar 48 stycken. Vi har tagit hjälp av omvänd geocoding i ggmap-programmet
för att via GPS-kartor hitta GPS-koordinater för varje observation. Google maps kunde inte hitta 196 adresser, varav 163 är
optiker, 28 är ögonläkarkliniker och 5 sjukhus med ögonmottagning. Dessa är därför inte med på bilden. Uppgifterna
kommer från Registerplattform som drivs av Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) och omfattar anmälda verksamheter
som angett att de har specialistverksamhet för ögonsjukdomar. Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att
anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. I praktiken följs detta inte alltid till 100% och en definition av
ögonsjukdomar saknas. Det kan därför förekomma att privata ögonläkare saknas, eller finns kvar trots nedläggning. Detta
rör ett begränsat antal.
Källa: Copenhagen Economics baserat på [48]
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3.6. Stor osäkerhet kring olika övergångsställen leder till fler olyckor
och att allt fler övergångsställen ersätts av gångpassager
Rörelsefriheten för synskadade påverkas i stor
utsträckning av infrastrukturen omkring dem.
Högtalarutrop på bussar och tåg, upplysta gångvägar,
ledräcken och inte minst bevakade övergångsställen
med ljudsignaler och vibrationer är alla exempel på
hjälpmedel som ökar rörligheten.
Trafiksäkerheten för fotgängare i allmänhet och
funktionshindrade i synnerhet har idag stor
förbättringspotential. Omkring en fjärdedel av de
synskadade i åldern 18-64 år och hälften av de över 64
år åker aldrig kollektivt själva. 10 procent av
synskadade i 18-64 års ålder och 20 procent över 64
rör sig dessutom aldrig själva i gatu- och trafikmiljön
där de bor. [48]

På frågan om vad som kan göras för att förbättra
tryggheten i gatumiljön är det vanligaste svaret att
övergångsställena behöver bli mer tillgängliga. För 15
år sedan infördes ”zebralagen” som innebär att bilister
har väjningsplikt vid obevakade övergångsställen.
Detta har dock lett till att många gångtrafikanter blivit
påköra när de litat på att bilar ska stanna. [49], [50]
Idag ersätts dessutom allt fler övergångsställen av
gångpassager. Dessa är helt obevakade och fotgängare
har väjningsplikt. Tanken är att gångtrafikanter och
bilister ska kommunicera genom ökad ögonkontakt,
vilket av naturliga skäl innebär stora problem för
synskadade. [52]

Flera kommuner anger att de föredrar gångpassager
för att undvika de farliga situationer som uppstår när
fotgängare och bilister inte är säkra på vilka regler som
gäller vid traditionella skyltade övergångsställen.
För att öka rörligheten för samtliga medborgare skulle
ett alternativ vara att istället öka säkerheten för
fotgängare genom att öka andelen signalreglerade
övergångsställe. I flera kommuner utgör dessa endast
ett fåtal av dagens övergångsställen. Tydligare
åtskillnad av gångtrafikanter, fler ledstråk och bättre
utrop på väntplatser och kollektivfordon är andra
exempel på åtgärder som skulle öka tillgängligheten.

Förekomst av olika övergångsställen och gångpassager i Österåker och Botkyrka

2030?

Österåker: 50% skyltade övergångsställen, 20-25% fartsäkrade övergångsställen, 15-30%
signalreglerade övergångsställen, få gångpassager

Idag ersätts allt fler övergångsställen av
gångpassager som ger bilister företräde

Eskilstuna: 80% skyltade övergångsställen, 15% fartsäkrade övergångsställen, 5%
signalreglerade övergångsställen

Eskilstuna: 50% skyltade övergångsställen och 50%
gångpassager vid nybyggnation

Källa: [52]
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4.0. Samhällskostnader för ögonsjukdomar och ögonskador

4.1

Ögonsjukdomar och ögonskador kostar det svenska samhället minst
8,8 miljarder om året i utebliven BNP

4.2

Ögonsjukdomar och ögonskador går ut över arbetskraftsdeltagandet
och utbildningsnivån

4.3

Antalet besök hos ögonspecialister har ökat kraftigt de senaste 10 åren

4.4
4.5

Samhällets kostnader för sjukvård

Detta kapitel fokuserar på de
samhällsekonomiska kostnaderna relaterade
till ögonsjukdomar och ögonskador.
Avsnitt 4.1 presenterar de totala
kostnaderna relaterade till ögonsjukdomar
och ögonskador i Sverige. Kostnaderna kan
kategoriseras som antingen direkta –
exempelvis behandling och medicin – eller
indirekta kostnader från exempelvis lägre
arbetsmarknadsdeltagande och
utbildningsnivåer.

“

Vi börjar med att undersöka de indirekta
kostnaderna i avsnitt 4.2 och fortsätter
därefter med de direkta kostnaderna i
avsnitt 4.3 och 4.4.
Slutligen, i avsnitt 4.5, tittar vi på huruvida
screening för ögonsjukdomar kan bidra till
att sänka förekomsten av dessa sjukdomar
och därmed minska de samhällsekonomiska
kostnaderna som resulterar från
ögonsjukdomar och ögonskador.

Vanliga svårigheter [för synskadade] är att hitta på okända platser,
att läsa posten, att känna igen personer, att göra saker spontant och
trycka på knappar som inte känns på nya tekniska apparater och
pekskärmar.
Källa: Synskadades Riksförbund

”
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4.1. Ögonsjukdomar och ögonskador kostar varje år det svenska
samhället minst 8,8 miljarder
Kostnader till följd av nedsatt syn och blindhet för BNP och
offentliga finanser

12
10

8,8

8

1,3

6,5

6
4

7,6
4,6

2
0

BNP

Hälso- och sjukvård och medicin

Offentliga finanser

Arbetsmarknadsdeltagande

Not: Alla tal i figuren har avrundats och totalen kan därför skilja sig från
summan av de individuella talen.
Källa: [6], [54] tabell FRDK117, SYGUS, HAND03, FU51, FAM55N, [55], [56], [57] och
[58].

Ögonsjukdomar och ögonskador orsakar
både stort mänskligt lidande och stora
samhällsekonomiska kostnader. Varje år
kostar detta minst 8,8 miljarder i minskad
BNP och 11 miljarder mätt i offentliga
finanser.
Den största effekten på BNP kommer av ett
lägre arbetsmarknadsdeltagande. De
offentliga finanserna utgörs till lika del av
reducerat arbetsmarknadsdeltagande och
utgifter för vård och behandling, inklusive
läkemedel. Det sistnämnda påverkar BNP
genom så kallad skattevridning.

Beräkningarna som syns i figuren är
baserade på uppgifter om antal
arbetstimmar för synskadade som deltar i
arbetskraften. Beroende på hur hälsan ser ut
i övrigt och vilken syssla man har är det dock
många med nedsatt syn som tvingas stå helt
utanför arbetsmarknaden och istället lever
på t.ex. sjukförsäkring eller har
förtidspension. Det är också vanligt att
synskadade drabbas av depression, vilket i
sin tur kan leda till sjukskrivning. [59] Den
totala samhällskostnaden för ögonsjukdomar
och ögonskador är alltså högre än vad som
visas här.

Prognosen för allt fler med ögonsjukdomar
och ögonskador till och med 2030 innebär
att dessa kostnader kommer öka, om man
inte tar initiativ för att minska
synnedsättningarna och de negativa
effekterna av dessa.

Utöver effekten på offentliga finanser som visas i diagrammet ovan så påverkar ögonsjukdomar och ögonskador även
privatekonomin för de som drabbas. Varje år spenderar svenskarna 6,7 miljarder på glasögon och kontaktlinser. Detta har ingen
effekt på BNP eller de offentliga finanserna och redovisas därför separat.
Källa: [6]
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4.2. Arbetsmarknadsstödet för synskadade är viktigt och kan
förbättras
100,0%

I takt med den teknologiska utvecklingen ökar
möjligheten för synskadade och blinda att delta i
såväl vardags- som arbetsliv. Smarta glasögon,
käppar med navigationshjälp och appar för
igenkänning av pengar är några exempel på
produkter möjliggör ökad självständighet för
synskadade. Träning med denna typ av
hjälpmedel är därför ett viktigt inslag i
rehabilitering. Rehabilitering sker i första hand
på syncentraler, men även kommunalt stöd och
deltagande i SRF kan spela en viktig roll.

Personer med nedsatt syn
83,2%

80,0%

+13 procentenheter

-13 procent-

60,0%

enheter

52,2%

44,3% 44,1%
40,0%

38,0%
31,1%
24,6%
17,9%

20,0%

0,0%

Arbetsmarknadsdeltagande

Rehabilitering går ut på att ”lära och träna sin
förmåga, såväl socialt, psykologiskt och
praktiskt, för att minska svårigheterna som följer
av en synnedsättning”. Syftet är att den som
drabbats av nedsatt syn ska få såväl det
självförtroende som de praktiska verktyg som
krävs för att kunna och våga hantera de ökade
utmaningarna och kunna leva ett så obegränsat
liv som möjligt.

-31 procentenheter

Befolkningen

Eftergymnasial utbildning

Viktiga framgångsfaktorer för synskadades
sysselsättning inkluderar såväl stöd från
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som
en positiv inställning från arbetsgivaren, enligt
en studie från SRF, Förbundet för ett samhälle
utan rörelsehinder och Sveriges Dövas
Riksförbund. [59] Utöver detta finns ett tydligt
samband mellan individens tro på sin egen
förmåga, och sannolikheten att ha ett arbete. Ju
senare man fått sin synnedsättning, desto lägre
är sannolikheten att ha ett arbete. Detta tyder
på att en yrkesinriktad individanpassad

Effekten av synnedsättningar på utbildningsnivå och
arbetsmarknadsdeltagande

Gymnasieutbildning

Drygt hälften så många synskadade och blinda
deltar i arbetskraften jämfört med befolkningen
som helhet. Av dessa arbetar dessutom en
större andel av de med nedsatt syn deltid. Detta
innebär att synskadade och blinda får lägre löner
än övriga befolkningen. Samtidigt går samhället
miste om resurser och uteblivna skatteintäkter.

rehabilitering har förutsättningar att öka
sysselsättningsgraden.

Grundskola

Personer med synnedsättning och blindhet har
generellt en lägre utbildningsnivå, och ett lägre
arbetsmarknadsdeltagande än befolkningen som
helhet (se figuren till höger). Skillnaden är störst
bland de med högst och lägst utbildning, medan
andelen gymnasieutbildade är i princip
densamma. Synskadade med högre utbildning
har också högre sysselsättningsgrad.

Not: Arbetsmarknadsdeltagande för synskadade är beräknat till 31 procentenheters
lägre än arbetsmarknadsdeltagandet hos befolkningen som helhet. Detta är en
konservativ uppskattning baserad på den minsta observerbara skillnaden i övriga
Skandinavien plus Finland (31 procentenheters skillnad i Finland). Utbildningsnivån för
synskadade är baserad på statistik för den finska befolkningen. Siffran stämmer väl med
siffror från SRF:s egna medlemsundersökningar från 2012, då 55 procent av de
svarande uppgav att de arbetade.
Källa: [6], [57] och [59].

“

Jag använder inte tavlan lika mycket som andra lärare. Det är
mer prat och diskussioner på mina lektioner.
Källa: [60].

”
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4.3. Antalet besök hos ögonspecialister har ökat kraftigt de senaste 10
åren
Antalet patienter med sjukdomar i ögat eller
närliggande organ har ökat inom samtliga diagnostyper
under de senaste 10 åren. Den största procentuella
ökningen har skett inom gruppen som sökt för
synstörningar och blindhet. Dessa patienter har mer än
fördubblats sedan 2005.

Antalet besök inom ögonsjukvården har ökat kraftigt de senaste tio åren
Antal patienter/100 000 inv

Andra sjukdomar i ögat och
närliggande organ

6.000

Synstörningar och blindhet

5.000

Det är möjligt att en patient förekommer flera gånger i
statistiken, om samma patient sökt för olika
sjukdomar, och det går inte att utläsa om det har blivit
vanligare att ha flera ögonsjukdomar. Antalet besök
har samtidigt ökat mer än antalet patienter. Totalt sett
har antalet besök inom ögonsjukvården per 100 000
invånare ökat med tre fjärdedelar, medan antalet
patienter ökat med ca 50 procent i snitt. Det betyder
alltså att för samma befolkningsmängd är det allt fler
personer som besöker en ögonläkare, och var och en
av dessa personer gör i genomsnitt allt fler besök.
Från 2014 till 2015 sjönk såväl antalet besök, som antal
patienter per invånare, igen. Det totala antalet har
dock inte förändrats lika dramatiskt.

Sjukdomar i ögonmusklerna,
förändringar i de binokulära
rörelserna samt ögats
ackommodation och refraktion
Sjukdomar i synnerven och
synbanorna

4.000

Sjukdomar i glaskroppen och
ögongloben

Grön starr:
+47%

Glaukom (grön starr)

3.000

Sjukdomar i
åderhinnan &
näthinnan:
+72%

2.000

Sjukdomar i åderhinnan och
näthinnan

Sjukdomar i
linsen:
+37%

Sjukdomar i linsen

Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan,
regnbågshinnan och ciliarkroppen

1.000

Sjukdomar i bindehinnan

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Sjukdomar i ögonlock, tårapparat
2015 och ögonhåla

Källa: [56]
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4.4. Vanliga läkarbesök hos en ögonspecialist är relativt billiga men
omsätter stora kostnader totalt sett
Vård av ögonsjukdomar kostar över 2 miljarder
årligen. Totalkostnaden för olika ingrepp beror på
kostnaden för varje ingrepp men också på hur vanliga
de är, vilket illustreras i figuren nedan.

men i riket gjordes 376 000 besök 2016, vilket gör det
till den överlägset största kostnaden totalt sett.
Inkluderas de dyraste fallen, så kallade ytterfall,
uppgår totalkostnaden till 866 miljoner.

Den största kostnaden inom specialiserad
ögonsjukvård är besök för ögonsjukdomar, såsom grå
och grön starr eller sjukdomar i gula fläcken.

Ögonbottenfotografering är en av de billigaste
åtgärderna inom ögonspecialistvården, och kostar
under 1 000 kronor per besök i snitt. Trots detta är
totalkostnaden för dessa över 50 miljoner kronor per
år. Detta är dessutom en undersökning som borde

I genomsnitt kostar dessa besök runt 2000 kronor,

utföras i större utsträckning.
98 procent av alla patienter med diabetes typ 1 bör
genomgå en ögonbottenundersökning vartannat år,
och 96 procent av alla typ 2-diabetiker bör få en var
tredje år enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Runt hälften
av landstingen når målet för diabetes typ 1 och cirka
en tredjedel når målet för diabetes typ 2. Trots att det
är en relativt billig undersökning är det alltså många
landsting som inte når dessa mål. [38]

Kostnad för olika ögondiagnoser
Storleken visar totalkostnad för diagnosen
7
Ensidig linsoperation

6

5
4 Läkarbesök vid allvarliga

Läkemedelstillförsel i ögonregionen

akuta ögoninfektioner

3

Neurologiska ögonsjukdomar

2

Ögondiagnostik med större undersökning

Ögonåtgärder,
terapeutiska

1

Ögonfotografering
0

0

Källa: [56]

Övriga läkarbesök vid
sjukdomar i ögonregionen

Teambesök vid sjukdomar i ögonregionen

50

Ögondiagnostik med annan undersökning
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4.5. Nästan alla grå starroperationer utförs som dagkirurgi
Antalet operationer av grå starr har ökat markant
under det senaste decenniet. 2015 utfördes över
hundra tusen operationer, en ökning med 70 procent
jämfört med elva år tidigare. I princip alla operationer
genomfördes som dagkirurgi.
Framsteg inom teknik för kirurgi och anestesi
kombinerat med en aktiv sjukhuspolitik för ökad
dagkirurgi och ett förändrat synsätt har bidragit till
ökningen. [61, 63]

Nästan alla grå starroperationer utförs som dagkirurgi
Slutenvård

Dagkirurgi

120000

+70%
100000

80000

Dagkirurgin ska fortsätta öka
Efter att ha infört dagkirurgi för ett antal
ingrepp har man på Karolinska
Universitetssjukhuset sett att kötiderna
kortats väsentligt. Med utgångspunkt i detta
har man därför satt upp ett mål om att öka
dagkirurgin med 10 procent per år. Målet är
att hälften av alla operationer ska utföras på
detta sätt.
”Det blir bättre för patienten med mindre risk
för infektioner, det minskar behovet av
vårdplatser, det blir mer resurser på
centraloperation för de svårt multisjuka
patienterna och Karolinska kan leda
utvecklingen av högspecialiserad dagkirurgi”
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Källa: [63].
Källa: [62]
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5.0. Beräkningsappendix
Detta appendix presenterar metoden som använts för att
estimera den samhällsekonomiska kostnaden av blindhet
och nedsatt syn i Sverige.

från 20163. Extrapoleringen är beräknad som den relativa
skillnaden mellan antalet personer med synproblem i de
två länderna.

Kostnadsdata är baserad på WHO:s definition av personer
med synsvårigheter och IAPB-beräkningar över antalet
personer med nedsatt syn och blindhet.

Kostnader för personlig behandling är baserade på den
årliga kostnaden för personlig behandling via hemtjänst.
Vi antar i uppskattningen att en blind person erhåller 15
timmars hemtjänst per monad.

Uppskattningar över 2017-års kostnader har beräknats
genom en prognos baserad på andelen personer i
befolkningen med nedsatt syn 2017.
Alla beräkningar är baserade på 2016-års prisnivåer.
Eurostats HICP1 index har använts för att konvertera data
med andra prisnivåer.
Direkta kostnader – klinisk behandling, omhändertagande
och medicin
Sjukhuskostnadsberäkningarna är baserade på svensk
data över sjukhuskostnader minus medicin under 20162.
En jämförelse med data från Norge och Nederländerna
tyder på att beräkningarna är solida.
Ögenläkarkostnaderna är uppskattade genom en
extrapolering av dansk data över ögonspecialistutgifter

Medicinkostnadsberäkningarna är baserade på svensk
data över medicinkostnader 20164.. En jämförelse med
data från Danmark och Norge tyder på att beräkningarna
är solida.
Kostnader över hjälp till synskadade kommer från svensk
data över den årliga privata konsumtionen av glasögon
och kontaktlinser5. Beräkningarna klarar relativt väl en
dubbelkontroll med Finland och Danmark.
Indirekta kostnader – arbetsmarknadsdeltagande
Beräkningen av effekten av ett förändrat
arbetsmarknadsdeltagande är baserad på en finsk studies
uppskattning av skillnaden i arbetsmarknadsdeltagande 6
och en uppskattning av medellönen för en svensk
arbetsmarknadsdeltagare. Det senare är framtaget från

Not:
1 Eurostat, HICP (2015 = 100) – årlig data.
2 Svensk kostnadsdata från SKL, SVOV_16. Norsk kostnadsdata från Helsedirektoratet. Holländsk
data från Opendisdata.
3 [Statistikbanken.dk], table SYGUS (2016).
4 Medicinkostnader Sverige från SKL, IMS Health och eHälsomyndigheten. Norsk data från
Apotekföreningen. Dansk data från Sundhedsdatastyrelsen.

2016-års lönestatistik7.
BNP-Effekt
I och med att statliga kostnader är finansierade genom
skatteinkomster är BNP-effekten beräknad som förlust
från skattebetingande snedvridningar. Sådana kostnader
är exempelvis utgifter för sjukhus, ögonspecialister,
personliga behandlingar och mediciner.
Kostnaden för synhjälpmedel påverkar inte BNP i och
med att konsumenter skulle ha spenderat sina tillgångar
på andra produkter om de inte behövde införskaffa
sådana hjälpmedel. Däremot skulle ett extra
arbetsmarknadsdeltagande ha en direkt positiv påverkan
på BNP.
Effekten på statliga finanser
En reduktion i statliga kostnader skulle ge en direkt,
proportionell förbättring för statens finansiella situation.
Ett ökat arbetsmarknadsdeltagande skulle öka
skatteintäkter. Vi antar att förbättringen är ekvivalent
med statens totala skatteintäkter i procent av BNP8
multiplicerat med arbetsinkomsten.

Svensk data över 2011 från SCB, ENS95. Finsk data över 2015 från julkari.fi. Dansk data över
2015 från DST, tabell FU51 och FAM55N.
6 Skillnaden arbetsmarknadsdeltagande från ‘The Finnish Register of Visual Impairement’, årlig
statistik 2015. Beräknad för synskadade mellan 15 och 64 år.
7 Copenhagen Economics baserat på SCB, tabell SSYK 2012.
8 Detta ligger på 43,3 % för Sverige. Källa är OECDs skattedatabas 2015.
5
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