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RISKEN FÖR MYOPI PÅVERKAS AV NÄRARBETE OCH INOMHUSVISTELSE

Nutidsmänniskan tillbringar en allt större del av sin tid 
framför skärmar. Tillgängligheten till digitala medi-
er har också revolutionerats det senaste decenniet.
Läsplattor och smarta telefoner har nästan eliminerat 
skärmfria zoner, vilket naturligtvis har betydelse för 
barns uppväxt. Det uppskattas att en 18-årig europé i 
dag suttit tre år framför olika typer av skärmar. Hälf-
ten av alla spädbarn i USA ägnar nästan 2 timmar per 
dag åt liknande aktiviteter. Diskussionen har därför 
förskjutits från eventuell moralisk påverkan av inne-
hållet till vilka medicinska följder som kan förväntas 
av den stora mängden skärmtid under uppväxtåren 
[1]. En möjlig konsekvens är utveckling av närsynthet, 
myopi. Syftet med denna studie är att undersöka om 
förekomsten av myopi ökat i Sverige de senaste åren.  

I ett normalseende öga samlas avståndsseendets 
parallella ljusstrålar på näthinnan. Genom aktivering 
av ljuskänsliga celler skapas nervimpulser till hjär-
nan, vilket leder till synintryck. Vid närseende kontra-
heras ciliarmuskulaturen och linsens brytkraft ökar 
till att fokusera divergenta ljusstrålar. Vid myopi är 
ögat för långt för sin optiska konstruktion, fokus upp-
står i ett plan framför näthinnan och bilden blir oskarp. 
Tillståndet går inte att kompensera med ackommoda-
tion och går inte i regress (Figur 1). Lindrig myopi ger 
behov av optisk korrigering som glasögon, linser eller 
kirurgi. Allvarlig myopi kan därutöver också ge flera 
allvarliga följder som näthinneavlossning, glaukom 
och synhotande förändringar i gula fläcken (degene-
rativ myopi) [2]. 

Ökning de senaste decennierna
Enligt WHO pågår en alarmerande ökning av myopi 
[3]. Den globala förekomsten uppskattas ha ökat från 
23 till 28 procent från år 2000 till 2010. Det råder dock 
stora regionala skillnader med en förekomst från 5 
procent i Östra Afrika till 49 procent i Asien–Stillahavs-
regionen. Ökningen av lindrig myopi leder också till 
en ökad förekomst av allvarlig myopi, vilken globalt 
kan komma att uppgå till 4 procent år 2020. Betydel-
sen av ökningen är dock svårbedömd eftersom stan-
dardiserade definitioner länge saknats [4]. Jämförelser 
av olika studier kompliceras också av att prevalensen 
varierar för olika åldrar. Närsynthet utvecklas fram-
för allt i åldrarna 11–13 och 17–25 år, varför prevalensen 
ökar om dessa grupper undersöks [5]. Diagnostiken är 
också starkt beroende på om den skett under cyklo-
plegi, det vill säga om ciliärmuskulaturen har paraly-
serats medi cinskt. Detta för att eliminera påverkan av 
ackommodationsspasm, även kallad pseudomyopi. I 
en kinesisk studie från 2015 försvann myopin hos en 
tredjedel av de undersökta barnen vid cykloplegi. Allra 

störst var effekten i åldersgruppen 4–6 år, där endast 
en femtedel hade kvarvarande myopi [6].

Enäggstvillingar har 90 procent risk att bli närsynta 
om deras tvilling är myop, och flera gener med kopp-
ling till närsynthet har identifierats [7]. Den snabba 
ökningen av prevalens kan dock inte förklaras enbart 
med arv utan indikerar att också miljöfaktorer spelar 
en betydande roll. Att närsynthet har samband med 
utbildning har visats i flera studier. Ett tydligt exem-
pel är de jämförelser som gjorts i början av 1990-talet 
av judiska barn i ortodoxa och vanliga skolor. Pojkar 
i ortodoxa skolor med cirka 16 timmar långa skolda-
gar hade en myopiprevalens på omkring 80 procent, 
jämfört med 30 procent för pojkar i vanliga skolor. Re-
sultatet ansågs inte heller bero på hereditet eftersom 
flickorna i ortodoxa skolor, med 6 timmars skoldag, 
hade ungefär lika mycket närsynthet som både pojkar 
och flickor i vanliga skolor [8]. Orsaken har föreslagits 
vara att ögats muskler förlänger ögat under närarbete 
som i avsaknad av ackommodationsvila leder till för-
ändrad anatomi [9]. Det har därmed inte betydelse vad 
man tittar på, det avgörande är hur länge man ackom-
moderar. Enligt en översiktsartikel från 2015 ökar odd-
sen för myopi med 2 procent för varje timmas närse-
ende per vecka [10]. 

Solljus tycks motverka myopi
Under senare år har ytterligare en riskfaktor presen-
terats. Tillbringad tid utomhus minskar betydelsen 
av både ärftlighet och närarbete. I en studie på fler 
än 2 000 barn i Australien ökade oddskvoten för myo-
pi mer än trefaldigt i de grupper som sällan vistades 
utomhus jämfört med referensgruppen [11]. Vad man 
ägnar sig åt utomhus tycks spela mindre roll. Fysisk 
aktivitet inomhus har inte visat samma effekt. Anled-
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ningen har föreslagits vara att stimulering av solljus 
ger en ökad dopaminfrisättning i näthinnan samt en 
mindre pupill, vilket leder till en skarpare bild. Båda 
fenomenen ger minskad längdtillväxt av ögat [12].

Djurstudier baserade på ljusteorin har visat att 
det är möjligt att begränsa utvecklingen av myopi 
med hjälp av kraftiga lampor [13]. Liknande försök 
har hittills aldrig utförts på människor. Däremot kan 
ögondroppar med atropin minska risken för myopiut-
veckling hos barn [14]. På grund av påtagliga biverk-
ningar som sveda, ljuskänslighet och allergi har dock 
behandlingen inte fått internationellt genomslag och 
har aldrig praktiserats i Sverige. Nyare studier visar 
dock effekt även vid lägre och mer tolerabla doser, vil-
ket kan vara ett möjligt framtidslöfte [15].

Endast två större studier har publicerats de senas-
te tjugo åren om myopiprevalens i Sverige. År 1999 
undersöktes refraktionen hos ett tusental barn i Gö-
teborgsområdet mellan 12 och 13 år. Glasögonkrävan-
de myopi definierat som mer än –0,75 dioptrier åter-
fanns hos 23 procent. Undersökningarna genomför-
des i cykloplegi med tropikamid [16]. Tio år senare un-
dersöktes 650 mönstrande män mellan 17 och 23 år i 

Stockholm. Myopi definierat som –0,5 eller mer åter-
fanns hos 38 procent av männen. Dessa undersök-
ningar utfördes utan cykloplegi [17]. Tidigare littera-
tur kan alltså inte påvisa en ökning av myopi i Sverige 
under millenniets första decennium. 

METOD
Den aktuella studien har inkluderat alla barn 0–7 år 
i Region Jönköpings län som från 2008 till och med 
2017 fått glasögon förskrivna för närsynthet. Regionen 
har i dag omkring 356 000 invånare, varav omkring 
16 000 i åldersgruppen 4–7 år. I Sverige rekommen-
deras synundersökning av barn vid 4 års ålder och i 
förskoleklass [18]. Följsamheten till barnhälsovår-
dens besök är mycket god [19]. Om godkänd synskärpa 
inte uppnås skickas i Region Jönköpings län remiss 
till ögonsjukvården där barnen undersöks av ortop-
tist. Undersökningen omfattar test av ögonrörelser, 
stereo seende, autorefraktionering i cykloplegi (med 
cyklopentolat–fenylefrin 0,85 + 1,5 procent) och däref-
ter test av synskärpa med refraktion på långt och nära 
håll. Om tillräcklig synskärpa inte går att uppnå sker 
ordination av glasögon efter att ögonbotten under-
sökts av ögonläkare. 

Studien har använt avidentifierade data över dia-
gnos- och åtgärdskoder för att fastställa antalet nya 
förskrivningar av glasögon förknippat med en myopi-

FIGUR 1. Ögats brytning av ljus

A. Vid normalseende 
fokuseras parallella 
ljusstrålar (från avstånd 
längre än 6 meter) på 
näthinnan.

B. Vid närseende (på
avstånd kortare än 6 
meter) fokuseras även 
divergenta ljusstrålar på 
näthinnan genom a� linsen 
dras ihop (ackommodation).

C. Vid närsynthet (myopi) 
är ögat för långt för sin 
optiska konstruktion 
varpå parallella ljusstrålar 
fokuseras framför näthinnan.

D. Med hjälp av glasögon, 
linser eller refraktiv kirurgi 
kan fokus i e� närsynt öga 
förfly�as till näthinnan.
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h Antal nyförskrivningar av glasögon till barn 4–7 år med myopi 
i Region Jönköpings län åren 2008–2017. 

FIGUR 2. Glasögonförskrivning
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h Prevalens av glasögonkrävande myopi i åldrarna 4–7 år i Region 
Jönköpings län 2011–2017.

FIGUR 3. Prevalens av myopi
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»Det uppskattas att en 18-årig europé i dag suttit tre 
år framför olika typer av skärmar. Hälften av alla 
spädbarn i USA ägnar nästan 2 timmar per dag åt 
liknande aktiviteter.«
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diagnos. Resultatet har därefter jämförts med befolk-
ningsstatistik för att räkna ut incidens, alltså hur stor 
del av populationen som diagnostiseras med myo-
pi varje år. Därefter har även den årliga prevalensen 
för barn 4–7 år beräknats mellan år 2012 och 2017, allt-
så hur många i populationen som har myopi. Endast 
barn som diagnostiserats efter 3 års ålder har lagts till 
i prevalenstalet. Asylsökande barn ingår inte i samma 
befolkningsstatistik och har därför exkluderats från 
beräkningen [20]. Region Jönköpings län har under 
studieperioden lämnat ett glasögonbidrag på 700 kro-
nor per barn och år för åldersgruppen 0–7 år. År 2016 
höjdes bidraget till 800 kronor. Sedan mars 2016 har 
alla barn och unga i Sverige mellan 8 och 19 år rätt till 
800 kronor i bidrag för standardglasögon eller kon-
taktlinser. Således har inga större förändringar skett i 
regelverket för den studerade gruppen under den ak-
tuella tidsperioden.

RESULTAT
Under det 10-åriga studiefönstret har 297 barn mellan 
4 och 7 år diagnostiserats med myopi och samtidigt 
fått glasögon förskrivna. Under den första femårs-
perioden återfinns 99 fall, i den andra 198. Incidensen 
av glasögonkrävande myopi i åldrarna 4–7 år har un-
der år 2008–2017 ökat från 0,13 till 0,36 procent, vilket 
innebär en relativ ökning på 177 procent. Incidensen 
ökade ungefär lika mycket för alla åldrar inom inter-
vallet (Figur 2). När tre år av tidsfönstret passerat hade 
de som diagnostiserades vid 4 års ålder blivit 7 år. Där-
med kunde även prevalensen beräknas. Denna har 
ökat från 0,24 till 0,68 procent från 2011 till 2017, vilket 
innebär en relativ ökning med 180 procent (Figur 3).

DISKUSSION
Prevalenstalet 0,68 procent är inte högre än vad tidi-
gare forskning visat. Nordiska studier de senaste 50 
åren har funnit en myopiprevalens på 1–1,9 procent i 
åldersgruppen 7–8 år [21-23]. Vissa av dessa studier har 
ansett att redan –0,25 dioptrier räknas som myopi, vil-
ket naturligtvis ökar antalet. Samtidigt tyder resulta-
tet på en ökning av myopiprevalens. Denna kan dock 
orsakas av flera felkällor. Andelen utrikes födda barn 
mellan 4 och 7 år i regionen ökade med 3,8 procenten-
heter under tidsperi oden 2012 till 2017. Detta bedöms 
inte kunna vara ensam orsak till ökningen eftersom 
prevalensen i denna grupp då skulle behöva vara 
mångdubbelt högre än inrikes födda. 

Man kan också tänka sig att förskrivningsmönst-
ret varierar. I avsaknad av strikta kriterier kanske inte 
alla barn med lättare myopi rekommenderas glas-
ögon. I stället sker uppföljande kontroll och eventu-
ell förskrivning när synkraven ökar under skolåldern 
eller tills okorrigerat visus blir alldeles för lågt. Ande-
len myopier där förskrivning har skett har också va-
rierat mellan cirka 70 och 90 procent under studieti-
den. Att optikerkedjor sedan några år erbjudit gratis 
barn glasögon genom att bjuda på mellanskillnaden 
mellan priset och glasögonbidraget kan också påver-
ka föräldrarnas motivation i gränsfall. 

En tredje felkälla är att remisskraven för barnhälso-
vården i regionen år 2015, enligt Rikshandboken barn-
hälsovård, ändrades från synskärpa 0,65 till 0,8 [24]. 
Detta kan vara en orsak till att antalet remisser från 
barnhälsovården till regionens ögonsjukvård ökade 

med 25 procent från 2014 till 2015. Eftersom detta bor-
de innebära en ökning av lindrigare synfel kan detta 
heller inte ensamt förklara ökningen av myopifrek-
vens. Om glasögonförskrivningen för hyperopi (över-
synthet) och astigmatism (olika fokus i horisontell 
och vertikal riktning) används som jämförande stan-
dard så ser man att denna ökade med mer än hälften 
under studieperiodens sista fem år jämfört med de 
fem förs ta. För myopi skedde dock en fördubbling av 
förskrivningen under samma tid. Slutligen förekom 
samtidig astigmatism i 46 procent av fallen. Det är 
därmed fullt möjligt att en glasögonkrävande astig-
matism förekommit tillsammans med en icke glas-
ögonkrävande myopi, vilket kan ge en falskt förhöjd 
myopiprevalens. Däremot kan inte ökningen av myo-
pi förklaras av detta faktum, eftersom andelen myo-
pier med astigmatism inte visade någon tydlig uppåt-
gående trend.

Studiens styrkor är den långa tidperioden, det re-
lativt stora antalet deltagande och att alla undersök-
ningar gjorts i cykloplegi. Den största svagheten är att 
faktiska värden för refraktion inte har använts, vilket 
gör resultatet svårt att jämföra med tidigare forsk-
ning. Sammanfattningsvis antyder resultatet en ök-
ning av myopi i Sverige, men med tanke på flera bety-
dande felkällor behövs fördjupade studier med abso-
luta refraktionsvärden för att bekräfta detta. 

Tid utomhus roligare än svidande droppar?
Skärmtid är ett komplicerat begrepp, då det innebär 
många olika typer av aktiviteter med varierande skär-
peavstånd. I de flesta fall rör det sig dock om ett re-
lativt statiskt fokuserande med kort skärpeavstånd 
inomhus. Enligt tidigare påvisade samband ökar ris-
ken för myopi både av närarbete och inomhusvistel-
se. Även om denna studie inte kan bevisa en ökning 
av myopiprevalens i Sverige är det troligen inte fel i 
att ibland lämna skärmen för annan aktivitet. Vilka 
riktlinjer som ska gälla kan dock alltid diskuteras. Det 
amerikanska barnläkarsällskapet rekommenderar att 
barn under 18 år inte tillbringar mer än 2 timmar per 
dag framför en skärm och att spädbarn under 1,5 inte 
alls ägnar sig åt digitala medier [25]. I Singapore har 
den statliga hälsofrämjande nämnden drivit kampan-
jer för att uppmuntra barn till aktiv utomhusvistelse 
[26]. 

Tid utomhus torde i de flesta fall också vara både 
enklare och roligare än svidande ögondroppar och 
kraftiga lampor. Att vara ute och vidga sina vyer har 
därtill en mycket positiv inverkan på den del av krop-
pen som befinner sig utanför orbitarummet. s

b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
Citera som: Läkartidningen. 2018;115:E7UL

»Sammanfattningsvis antyder resultatet en ökning 
av myopi i Sverige, men med tanke på flera betydan-
de felkällor behövs fördjupade studier med absoluta 
refraktionsvärden för att bekräfta detta.« 
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SUMMARY
Possible increase of myopia prevalence among children in Sweden 
The purpose of this study was to determine the prevalence of myopia 
in a population of children in Sweden. Retrospective analysis of 
children in a region in Sweden referred to eye care from the national 
health controls of children. Anonymised patient data of prescription 
of glasses for myopia was used. During the study period 2008 to 2017, 
297 children between 4-7 years was prescribed glasses because of 
myopia. The incidence for myopia increased from 0,13% to 0,36%. The 
prevalence of myopia for the same group has increased from 0,24% 
to 0,68% during 2012-2017. The study shows an slight increase of the 
prevalence of myopia in children in Sweden. Compared to previous 
research, no considerable rise could be demonstrated. An important 
weakness of this study is that the outcome measure is not based on 
refractive values. Therefore further research is needed to confirm if 
the prevalence of myopia in Sweden is increasing. 


