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❙ ❙ Downs syndrom förekommer hos omkring 3 500–5 000
personer i Sverige och medellivslängden är idag 57 år. Varje
år föds omkring 120 barn som har Downs syndrom.

Individer med Downs syndrom är på många sätt en medi-
cinsk riskgrupp, varför riktlinjer för hälsokontroller måste
finnas och ständigt förnyas i takt med att ny information och
kunskap blir tillgänglig.

Ögonmanifestationer rapporteras hos 45–70 procent av
barn och vuxna med Downs syndrom [1-4]. Huvudorsaken
till blindhet är katarakt och keratokonus. En mängd andra ma-
nifestationer beskrivs också, såsom refraktionsavvikelser
(myopi, hyperopi, astigmatism), ackommodationssvaghet,
skelning, nystagmus, avvikande ögonbottenkärl, epikantus,
blefarit, tårvägshinder, kongenitalt glaukom samt irisanoma-
lier såsom Brushfields spots och hypoplasi [1-8].

En optimal utveckling av barn med Downs syndrom förut-
sätter en god synfunktion. Det är därför av största vikt att så
tidigt som möjligt identifiera och behandla eventuella ögon-
och synproblem. Det förutsätter dock ett fungerande vårdpro-
gram för dessa barn. Förslag till sådana finns [2, 9-13], men
efterlevnaden är oviss.

Huvudsyftet med vår studie var att kartlägga hur barn och
ungdomar med Downs syndrom i vår region remitterats från
barnläkare till ögonläkare, hur uppföljningen på ögonkliniken
fungerat samt att aktualisera vårdprogram för ögonuppfölj-
ning. Studien skulle också inkludera en inventering av ögon-
problematik hos denna grupp.

❙ ❙ Metod och material
På barnmedicinska kliniken och avdelningen för klinisk ge-
netik vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala sker en konti-
nuerlig uppföljning av barn som föds med Downs syndrom.
Därifrån erhölls uppgifter på 60 barn som var födda, nu levan-
de och alltjämt bosatta i C-län från och med januari 1979 till
och med juni 1999. I ögonarkivet kunde journaler på 57 av
barnen återfinnas.

Från journalerna extraherades uppgifter om ålder vid re-
miss till ögonkliniken, refraktion (uttryckt i dioptrier (D), sfä-
risk ekvivalent, dvs sfärisk styrka + astigmatism/2), glasögon,
skelning, nystagmus, ögonbottenförändringar eller andra av-

vikelser. Ett barn var okänt på ögonkliniken och två barn följ-
des upp av ögonläkare utanför Akademiska sjukhuset.

❙ ❙ Resultat
Studiepopulationen bestod av 57 barn, 34 (60 procent) pojkar
och 23 (40 procent) flickor, som nu är i åldrarna 6 mån till 21
år (medelålder 9 1/2 år).

Åldern vid remiss till ögonkliniken varierade mellan 2
veckor och 8 år (medelåldern vid remisstillfället var 1 1/2 år).
Av de 57 barnen remitterades 3 före 1 månads ålder, 11 före
2 månaders ålder, 36 före ett års ålder, 44 före 2 års ålder samt
51 före 4 års ålder. De senaste fem åren har merparten (14/17)
remitterats före 2 månaders ålder.

Regelbunden uppföljning på ögonkliniken, dvs med 2–3
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års mellanrum, hade utförts på 38 av de 57 barnen, med högst
frekvens under de första 10 åren. Tolv barn hade inte blivit
korrekt kallade, men återremitterats från barnkliniken. Av
dessa sammanlagt 50 barn hade 13 hänvisats till optiker eller
aktivt avslutats från ögonkliniken, medan 37 gick kvar på kli-
niken. Av de övriga sju barnen i studiegruppen har ett barn
uteblivet från upprepade kallelser, två barn går hos privat
ögonläkare och fyra har inte blivit kallade trots att det var pla-
nerat. De sistnämnda fyra barnens familjer ringdes upp, tre av
barnen återkallades för undersökning och ett barn uppgavs gå
hos privat ögonläkare.

Refraktionsundersökning, s k skiaskopi, utfördes på 55 av
de 57 barnen (97 procent) vid åldern 2 mån till 7 år och 10 må-
nader (medelåldern vid skiaskopi var 2 år). Åtta barn (14 pro-
cent) skiaskoperades endast en gång. Hos de 33 barn på vilka
första skiaskopin hade utförts mellan 1 och 8 års ålder var me-
delrefraktionen på höger öga +2 D (-5 D till +5 D) och på väns-
ter öga +2,2 D (-2,5 till +5,75 D), med en fördelning enligt Ta-
bell I.

I den totala studiegruppen fick 54 procent (31/57) av bar-
nen glasögon, vid en ålder som varierade mellan 8 månader
och 10 år (medelåldern när barnen fick glasögon var 4 år 10
månader).

Skelning hade konstaterats hos 25 procent av barnen
(14/57), varav 10 hade en inåtskelning, esotropi, 3 hade en in-
termittent eller manifest utåtskelning, exotropi, och ett barn
hade en annan typ av skelning. Samsynen hade testats hos 30
barn, 29 med Langs stereotest och en med Titmustest. Langs
test angavs positiv av 20 av barnen och ett barn angav positiv
Titmustest. Av de 9 barnen som angav negativ Langs test ske-
lade 6 barn.

Nystagmus hade noterats hos 11 procent av barnen (6/57),
varav fem var av finvågig horisontell typ och en av pendeltyp.

Fyra av dessa sex barn skelade. Inget barn hade optikusatrofi
eller papillödem, men två barn angavs ha ökad kärlslingrig-
het i ögats bakre pol.

Åtta barn hade sökt på ögonkliniken för tårvägsstenos
(8/57, 14 procent), varav tre hade sonderats. Inget barn hade
katarakt, keratokonus eller glaukom.

❙ ❙  Diskussion
Barn och vuxna med Downs syndrom utgör en riskgrupp av-
seende ögon- och synproblem [1-7], vilket bekräftas i vår po-
pulation där 60 procent (35/57) bar glasögon och/eller hade
någon form av ögonavvikelse, såsom refraktionsfel, skelning,
nystagmus, tårvägsstenos eller ökad kärlslingrighet. Skulle
man till detta räkna in Brushfield spots, så skulle nästan 100
procent ha ögonavvikelser. Ingen hade katarakt eller kerato-
konus.

Barn med Downs syndrom löper en ökad risk för medfödd
katarakt (se Figur 1), 1–6 procent högre risk jämfört med
normalpopulationen, vilket motiverar kontroll av ögats medi-
er redan under den första levnadsmånaden. Detta för att kirur-
gi och amblyopibehandling (lapp) skall kunna initieras tidigt
för att rädda synutvecklingen. I vuxen ålder finns en ökad risk
för kataraktutveckling och dessutom för keratokonus, varför
kontroller av både lins och hornhinna bör ske regelbundet
även då.

Brytningsfel av olika slag föranleder ett ökat behov av
glasögon hos patienter med Downs syndrom, vilket bekräftas
av att 31/57 (54 procent) i vår studie bar glasögon. Som jäm-
förelse kan nämnas att i en svensk normalpopulation i Syd-
sverige, var glasögonbehovet för fyraåringar 5,6 procent [14].
Merparten (55/57, 97 procent) av barnen hade skiaskoperats
(undersökning av ögats brytningsförmåga). Av dessa hade 33
undersökts mellan 1 och 8 års ålder.

Översynthet (hyperopi) på +2,5 dioptrier eller mer notera-
des hos 42 procent (14/33), vilket skiljer sig markant från nor-
malpopulationen (4,3 procent) [14]. Medelrefraktionen i vår
grupp (+2 dioptrier) överstiger också ett danskt normalmate-
rial av tioåringar (medelrefraktion +1 dioptri) [15]. Utöver
vanliga glasögon bör man tänka på att barn och ungdomar
med Downs syndrom ofta har dålig ackommodation och kan
behöva ett förstorande lästillägg i sina glasögon [7, 8]. Vux-
na patienter över 45 år behöver också adekvat lästillägg för
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Tabbell I. Medelrefraktionen av höger respektive vänster öga ut-
tryckt i dioptrier (D). Plustecknet anger hyperopi (översynthet) och
minustecknet myopi (närsynthet).

Antal ögon

Höger öga
≥+2,5 D 14
<+2,5 D och ≥0D 15
<0D och >-1D 2
≤-1D 2

Vänster öga
≥+2,5 D 13
<+2,5 D och ≥0D 17
<0D och >-1D 1
≤-1D 2

Figur 1. Kongenital katarakt hos barn med Downs syndrom.❙ ❙ Fakta 1

Riktlinjer för uppföljning vid Downs syndrom

Före 1 månads ålder (kongenital katarakt)
Vid 9–12 månaders ålder
Vid 2–3 års ålder
Vartannat år till 10 års ålder (då synutvecklingen bör vara avslu-
tad)
Härefter vart femte år (ackommodation? katarakt? keratokonus?
presbyopi?)



presbyopi (ålderssynthet), vilket motiverar kontroller femårs-
vis [11].

Skelningsrisken är ökad hos barn med Downs syndrom. Vi
fann att 25 procent (14/57) av barnen skelade, vilket kan jäm-
föras med 1,6 procent [14] och 5,9 procent [15] i ovannämda
normalpopulationer. Dessa barn behöver oftast glasögon och
lappbehandling för optimal synutveckling och för förebyg-
gande av amblyopi och måste följas regelbundet åtminstone
under sitt första decennium. I vissa fall kan en operation av
skelningen vara indicerad.

Nationellt vårdprogram behövs
Behovet av syn- och ögonuppföljning hos patienter med
Downs syndrom, som inte själv söker hjälp, har tidigare påta-
lats [1, 16]. Annerén och Gustavsson rapporterade 1991 om
ett symposium i Uppsala med syfte att skapa ett nationellt me-
dicinskt vårdprogram för barn och ungdomar med Downs
syndrom [9]. Man betonade att det finns tre angelägna områ-
den som bör beaktas, nämligen syn, hörsel och tyreoideafunk-
tion, och man föreslog ögonkontroller vid 1 respektive 12 må-
naders ålder samt från 1–18 års ålder enligt rekommendation
av ögonläkare.

Majoriteten av patienter med Downs syndrom uppnår idag
vuxen ålder, varför Annerén 1994 kompletterade med riktlin-
jer för vuxna, inkluderande syn- och ögonundersökning vart-
annat år [10].

I Acta Paediatrica redovisade Annerén år 1995 resultatet
av ett internationellt symposium för medicinskt omhänderta-
gande av patienter med Downs syndrom [12]. Riktlinjerna för
ögonuppföljning innefattade kontroll i neonatalperioden av-
seende medfödd katarakt, ytterligare kontroll under första
levnadsåret avseende bl a skelning och brytningsfel och se-
dan »regelbunden« kontroll av barnoftalmolog upp till vuxen
ålder, varefter undersökning vartannat år föreslogs.

Betydelsen av optimal synfunktion för ökad livskvalitet
hos utvecklingsstörda i allmänhet och Downs syndrom i syn-
nerhet, betonas också av Riise och Warburg [11], som före-
slår undersökning vid 1 och 12 månaders ålder, vid 2–3 år, vid
skolstart, vid skolslut, vid 30 års ålder, vid 45 års ålder samt
härefter vart femte år.

En aktuell uppdatering av riktlinjerna för hälsokontroller
av personer med Downs syndrom har nyligen presenterats i
USA med ögonkontroller årligen upp till 18 års ålder samt
härefter vartannat år [13]. Man understryker att rekommenda-
tionerna för uppföljning bör anpassas till lokala förhållanden
och rutiner samt att screening- och uppföljningsprogram stän-
digt bör modifieras i takt med att ny kunskap blir tillgänglig.

Viktigt att remittera i tid
Tidig ögonundersökning och behandling ger ökad möjlighet
till optimal synutveckling, varför det är av stor betydelse att
barn med Downs syndrom remitteras i adekvat tid. 

I vår studie remitterades 57 av de 60 barnen (95 procent)
från barnläkare till ögonklinik. Tre barn blev inte remitterade
alls. Medelålern vid remisstillfället var 1 1/2 år, varierande
mellan 2 veckor och 8 år, vilket är alldeles för sent avseende
kongenital katarakt, som bör åtgärdas under de första två lev-
nadsmånaderna, samt avseende refraktionsfel och skelning,
som bör behandlas så tidigt som möjligt för att undvika am-
blyopi. Endast tre barn remitterades före 1 månads ålder och
11 barn före 2 månaders ålder, vilket skulle ha möjliggjort
operation av katarakt i adekvat tid.

Ett vårdprogram för ögonuppföljning av patienter med
Downs syndrom förutsätter ett gott samarbete mellan ögon-
klinik, i första hand barnoftalmolog, och barnläkare. Detta av-
speglas i att andelen tidiga remisser ökat markant de senaste
fem åren (14/17 remitterades inom 2 månader) parallellt med

att ett fungerande barnoftalmologiskt team etablerats vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Viktigt med regelbunden uppföljning
En adekvat behandling av skelning och refraktionsfel förut-
sätter, utöver en tidig remiss, också regelbunden uppföljning
på ögonkliniken. Trettioåtta av våra 57 barn följdes upp med
åtminstone 2–3 års mellanrum, med högst frekvens under de
första tio åren (som också är de viktigaste ur synutvecklings-
synpunkt). Resten av patienterna hade hänvisats till optiker
eller inte följts upp alls, vilket illustrerar att ett fungerande
vårdprogram också förutsätter en adekvat uppföljning från
ögonkliniken.

❙ ❙ Sammanfattning
Patienter med Downs syndrom har en påtagligt förhöjd risk
för ögonsjuklighet med åtföljande synhandikapp, vilket be-
kräftas av vår studie. Denna grupp av patienter söker inte all-
tid spontant, men har självfallet samma rätt till omhänderta-
gande och behandling som befolkningen i övrigt. Det är där-
för av största vikt att det finns ett fungerande vårdprogram för
ögonuppföljning och att kunskap om detta sprids till barnlä-
kare, genetiker, ögonläkare samt till patienternas familjer och
vårdnadshavare. Baserat på tidigare rapporter och resultat av
vår aktuella studie föreslår vi riktlinjer för ögonundersökning
enligt Fakta 1.

Screening för kongenital katarakt görs på många platser i
landet på BB i samband med första läkarundersökningen. Om
kongenital katarakt misstänks måste barnet omedelbart remit-
teras till ögonläkare för ställningstagande till operation. Hos
barn med Downs syndrom kan det dock vara en fördel att
ögonläkare genomför den neonatala ögonkontrollen. Om ka-
tarakt föreligger går det då snabbt att ombesörja operation.
Ögonläkaren får dessutom tillfälle att etablera en kontakt med
familjen och att informera om ögonproblem vid Downs syn-
drom samt om hur ögonuppföljningen framöver planeras.

Om ögonläkaren senare upptäcker brytningsfel, skelning
eller annan patologi måste kontrollerna individuellt intensifi-
eras och patienten möjligen behandlas med glasögon, lapp el-
ler skelningsoperation.
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SUMMARY

Children and young people with Down’s syndrome
Continuous ophthalmological monitoring crucial!

Birgitta Jönelid, Göran Annerén,Gerd Holmström
Läkartidningen 2002;99:29-32

Children with Down’s syndrome are at increased
risk of ocular manifestations, which is confirmed by
a study in Uppsala, Sweden. Sixty percent of the
children were wearing glasses and/or had other
ocular problems. However, lapses were found in
follow-up and referral to the eye clinic.
Good visual function is an important prerequisite
for optimal quality of life of children and adults with
Down’s syndrome. Since this group does not
always spontaneously get in touch with the health
care system including ophthalmologists, the infant
must be referred by the pediatrician immediately
after birth. The number of individuals with Down’s
syndrome in Sweden is large (3,500–5,000), and an
ophthalmological follow-up program, as presented
in this paper, is of key importance.
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