
❙ ❙ Cirka 0,09 procent av alla barn har ett synhandikapp [1-3],
definierat som visus ≤0,3 eller betydande synfältsdefekt, och
är inskrivna vid landets syncentraler. En del av dessa barn har
medfödd ögonsjukdom, t ex grå starr, katarakt [4], medan
andra har haft komplikationer i nyföddhetsperioden som kan
ha lett till synhandikappet, t ex prematuritetsretinopati (ROP)
(se Fakta) [5]. På senare år har särskilt sambandet mellan pe-
riventrikulär leukomalaci (PVL) (Fakta) och synhandikapp
uppmärksammats [6]. 

Sedan början av 1990-talet bedrivs vid vårt och en del and-
ra sjukhus screeningundersökning av alla nyföddas ögon i 
genomfallande ljus, i första hand för att avslöja katarakt.
Detta har visat sig leda till tidigare diagnos och därmed mins-
kad risk för synhandikapp [7]. Vid flertalet sjukhus utförs
neonatalt en ögonläkarundersökning av mycket för tidigt föd-
da barn för att tidigt upptäcka och behandla ROP-förändring-
ar. 

Förutom dessa screeningundersökningar görs andra un-
dersökningar som kan förväntas detektera en del av de för-
ändringar som kan ge upphov till synhandikapp. Så t ex un-
dersöks flertalet barn födda före 30:e graviditetsveckan rutin-
mässigt med ultraljud, som kan avslöja peri- eller intraventri-
kulär blödning (IVH) (Fakta) och PVL. Andra tillstånd som
skulle kunna tänkas öka risken för synhandikapp är t ex s k
hypoxisk ischemisk encefalopati hos fullgångna barn eller
vissa missbildningar. Dessa förändringar ses bättre med da-
tortomografi eller magnetisk resonanstomografi av hjärnan. 

Mot denna bakgrund har våra frågeställningar för en ana-
lyserande studie varit följande:

• Hur många barn med synhandikapp har vårdats på neona-
talavdelning efter födelsen? 

• Hur många av barnen med kända fynd vid neuroradiologisk
undersökning neonatalt har undersökts vid ögonklinik re-
spektive är kända vid syncentral?

• Hur många av de ögonsjukdomar eller komplikationer som
lett till synhandikapp kunde ha misstänkts redan i nyfödd-
hetsperioden?

• Är dagens screeningmetoder adekvata för att tidigt upp-
täcka svåra ROP-förändringar?

• När remitteras barnen med synhandikapp till ögonklinik
första gången, finns en »doctor’s delay«?

• Hur många av barnen med synhandikapp hade andra neu-
rologiska handikapp?

❙ ❙ Material och metoder
Registret över svårt synskadade (definition: visus ≤0,3 eller
betydande synfältsdefekt) vid Universitetssjukhuset i Lin-
köping inventerades avseende barn och ungdomar födda
1982–1999 som bodde i centrala eller västra sjukvårdsdi-
striktet i Östergötland, vilket är ögonklinikens och dess syn-
centrals upptagningsområde. Vissa av de analyser som gjorts

2560 Läkartidningen  ❙ Nr  34  ❙ 2004  ❙ Volym 101

Orvar Finnström, professor, överläkare (orvar.finnstrom@lio.se)
Luisa Giordano, ST-läkare
Nina Nelson, docent, överläkare och verksamhetschef; dessa tre vid barn- och ungdomsmedicinska kliniken 
Peter Jakobsson, docent, överläkare, ögonkliniken; samtliga vid Universitetssjukhuset i Linköping

Komplikationer i nyföddhetsperioden
kan ge synhandikapp senare i livet
Men få av barnen var för tidigt födda – ett studieresultat som förvånar

Sammanfattat

Av de barn som är kända vid syncentral har 40 pro-
cent vårdats neonatalt på barnklinik. Endast ett fåtal
av dessa var för tidigt födda.

Hälften av barnen med synhandikapp hade även and-
ra neurologiska handikapp.

Av barn med cerebrala komplikationer neonatalt
(blödning, periventrikulär leukomalaci) hade få ett
känt synhandikapp.

Med nuvarande neonatala screeningprogram upp-
täcks flertalet fall av kongenital katarakt och i princip
alla fall av prematuritetsretinopati.

Flertalet barn med synhandikapp har kommit tidigt
till ögonklinik.
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avser enbart barnen födda 1986–1999. Från 1986 finns hos
oss en omfattande neonatal diagnos- och åtgärdsregistrering.

Barnens ögonsjukdomar har klassificerats i 12 huvud-
grupper, se Tabell I. Tidpunkter då barnen registrerats vid
syncentral samt remittent har noterats. För samtliga synska-
dade barn har journaler från barn- och ungdomsmedicinska
klinikerna i Motala (västra distriktet) och Linköping (centra-
la distriktet) granskats, särskilt avseende neonatal vård, för att
kunna belysa bakgrundsfaktorer av betydelse för synhandi-
kappet. Dessutom har journalregister vid de två barn- och
ungdomshabiliteringsavdelningarna genomsökts. I den mån
barnen varit kända vid habiliteringsavdelningarna har dia-
gnoser registrerats liksom eventuella fynd vid neuroradiolo-
gisk utredning. 

För alla barn med neonatal intraventrikulär blödning

och/eller periventrikulär leukomalaci har ögonjournaler samt
handikapp- och synskaderegistren granskats. 

❙ ❙ Resultat
Kända vid syncentralen. Totalt 71 barn födda 1982–1999
fanns registrerade vid syncentralen vid Universitetssjukhuset
i Linköping vid utgången av år 2000. Tio av dessa barn hade
en sjukdom som förvärvats efter nyföddhetsperioden, medan
sex hade invandrat eller adopterats och således inte fötts inom
landet. Två barn hade inflyttat från annan kommun.

Barnens fördelning på de 12 huvuddiagnosgrupperna
framgår av Tabell I. Varje enskilt barn har registrerats under
bara en diagnos, den som bedömts vara huvuddiagnosen bak-
om synhandikappet. Central synnedsättning var den vanli-
gaste orsaken och förekom hos 21 barn (30 procent), medan
tio hade optikuslesion, fem grav myopi och fyra prematuri-
tetsretinopati (ROP). Alla dessa tillstånd kan teoretiskt sett
vara följd av medfödd missbildning eller skada förvärvad un-
der förlossning eller nyföddhetsperiod.

Remissvägar. Av Tabell II framgår remissvägar till ögonkli-
nik för de 53 barn som inte hade förvärvat synhandikapp el-
ler som inte inflyttat till området. Totalt 23 av barnen hade re-
mitterats från BB eller neonatalavdelning, 14 från barna-
vårdscentral, tio från barnmottagning och tre från habilite-
ringsavdelning. I tre fall hade föräldrarna själva sökt.

Sen remittering. Ålder vid remittering till ögonkliniken varie-
rade starkt. Fem barn remitterades relativt sent till ögonkli-
nik, efter 6 månaders ålder. Två av dessa barn med svåra mul-
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❙ ❙ Fakta 

IVH = peri- eller intraventrikulär blödning: Blödning som i regel ut-
går från germinalcellslagret (tillväxtzonen) i sidoventriklarna.
Blödningen är oftast ensidig.

ROP = prematuritetsretinopati: Skada på retina som ses enbart
hos mycket för tidigt födda barn, där visst samband finns med
syrgastillförsel.

PVL = periventrikulär leukomalaci: Ischemisk skada i hjärnparen-
kymet, belägen lateralt om sidoventriklarna. Skadan ses framför
allt hos för tidigt födda barn.

Tabell I. Diagnosfördelning hos barn inskrivna vid syncentralen på grund av
synhandikapp.

Diagnos Antal Procent

Central synnedsättning 21 30
Optikuslesion 10 14
Nystagmus 7 10
Näthinnesjukdom 8 11
Svår myopi 5 7
Albinism 5 7
Prematuritetsretinopati 4 6
Katarakt 3 4
Kolobom 3 4
Aniridi 2 3
Retinokoroidit 2 3
Glaukom 1 1

Totalt 71 100

Tabell II. Remissvägar till primär ögonundersökning för studiegruppens 53 barn.

Diagnos BB eller barnavdelning Barnmottagning Barnavårdscentral Barnhabilitering Sökt själva

Albinism 4 1
Aniridi 1
Central synnedsättning 12 4 2 1
Glaukom 1
Svår myopi 1 2 1 1
Katarakt 2 1
Kolobom 1 1
Nystagmus 2 1 3 1
Retinokoroidit 1
Prematuritetsretinopati 2
Optikuslesion 3 1 2 1

Summa 23 10 14 3 3

Tabell III. Neonatala huvuddiagnoser hos 27 barn som vårdats neonatalt. Öv-
riga barn av studiegruppens totalt 53 barn som undersökts vid syncentral
saknar neonatal diagnos.

Neonatal diagnos Antal barn

Underburenhet/tillväxthämning, 
neonatala andningsstörningar 9
Kromosomavvikelser 3
Krampsjukdom 5
Neurologisk sjukdom 3
Immunisering eller anemi 2
Kongenital cytomegalovirusinfektion 1
Ögonmissbildningar eller andra missbildningar 4



tihandikapp hade en central synskada som av naturliga skäl
diagnostiserats sent. I de tre övriga fallen hade det troligtvis
varit en fördel om barnet remitterats tidigare. Av dessa barn
hade ett barn trolig kongenital katarakt, ett grav myopi med
nystagmus och det tredje barnet hade ROP. Barnen med ka-
tarakt och ROP var födda innan screening för dessa tillstånd
hade påbörjats.

Neonatal vård. Av de 53 barnen hade 27 vårdats neonatalt.
Av dessa 27 var två födda före 30 graviditetsveckor, och fem
i vecka 30–36. Fem barn hade patologiska neuroradiologiska
fynd neonatalt, nio patologiska fynd vid senare undersök-
ningar. Barnens neonatala huvuddiagnoser framgår av Tabell
III. 

Totalt 73 barn födda åren 1986–1999 i Motala eller
Linköping hade neonatalt känd IVH (57 barn) eller PVL (16
barn). (På alla barn med födelsevikt <1 500 g gjordes en ult-
raljudsundersökning av hjärnan åtminstone en gång neona-
talt.) Av dessa barn hade 17 (23 procent) av olika skäl remit-
terats till ögonläkare för undersökning: fem som ett led i
ROP-screening, övriga på grund av skelning eller misstänkt
synnedsättning. Åtta av dessa 17 barn remitterades neonatalt,
fem senare från barnklinik och fyra från barnavårdscentral el-
ler skola. Endast ett barn hade ett känt synhandikapp. Där-
emot var det vanligt med annat neurologiskt handikapp hos
de 17 barnen med IVH och/eller PVL. 

Tilläggshandikapp. Av de 71 barnen med synhandikapp var
36 också kända vid habiliteringsavdelningarna, dvs de hade
ytterligare ett neurologiskt handikapp. De vanligaste diagno-
serna var cerebral pares och mental retardation. Av dessa 36
barn hade 17 vårdats neonatalt.

❙ ❙ Diskussion
Av de barn som var kända vid syncentralen hade således
knappt 40 procent vårdats på neonatalavdelning efter förloss-
ningen, vilket är en förvånansvärt hög siffra. Dock hade vi
förväntat att en betydligt större andel av dem skulle vara myc-
ket för tidigt födda, nu var det bara två som var födda före 30
veckor och ytterligare fem före 37 veckor. Den största grup-
pen av synhandikappade var den med central synnedsättning,
30 procent, och inom denna grupp hade hälften vårdats neo-
natalt. 

Barnen med ROP var alla födda innan rutinmässig screen-
ing av riskbarn hade införts. Därefter har inga nya ROP-fall
tillkommit bland de synhandikappade. Nuvarande screening
förefaller därför tillfredsställande. Två av tre kataraktbarn
hade remitterats redan från BB, ett barn kom dock ganska sent
till undersökning. Den svenska multicenterstudie som nyli-
gen genomförts [7] visar att kataraktscreening neonatalt är
betydligt bättre än ingen neonatal screening för tidig upptäckt
av denna åkomma, men att inte alla fall av katarakt upptäcks
den vägen. Det är möjligt att en del fall av tidig katarakt ut-
vecklas efter nyföddhetsperioden. 

Det fanns i vår studie enstaka barn som kommit mycket
sent till ögonundersökning. I två fall berodde detta på flerhan-
dikapp, där synskadan antagligen dolts av andra symtom.
Överlag tycks dock misstanke om synskada ha väckts tidigt.
Påtagligt var också att en mycket hög andel, 50 procent av
synhandikappade barn, också hade ett tilläggshandikapp. 

De barn i detta material som haft IVH/PVL neonatalt hade
en ganska liten risk för synhandikapp, medan däremot risken
för annat neurologiskt handikapp var stor. Att rutinmässigt ha
remitterat barn för ögonläkarbedömning vid förekomst av
IVH/PVL skulle inte ha lett till förbättrad diagnostik av syn-
handikapp beroende på visusnedsättning. Alla barn med
mycket låg födelsevikt blev undersökta med ultraljud neona-

talt, dock i regel bara en gång. Ultraljudsundersökningen
fångar inte alla fall av PVL. Det finns därför säkert en risk att
PVL kan vara underdiagnostiserad, och en del barn med en-
bart svår perceptionsstörning utan avsevärd visusnedsättning
är antagligen inte kända på syncentral [6]. 

Fynden har hittills inte påverkat våra rutiner för screening
för potentiella synhandikapp. Då magnetisk resonanstomo-
grafi blir mer lättillgänglig i nyföddhetsvården kommer sä-
kert betydligt fler för tidigt födda barn att undersökas med
denna teknik, vilket sannolikt innebär att fler förändringar
som kan ha betydelse för synfunktionen upptäcks.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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SUMMARY

Forty per cent of children known at our low vision centre at the Department of
Ophthalmology, University Hospital, Linköping, Sweden, had been treated in a
neonatal ward after birth. Only few of them were born prematurely. Half of the
children had an additional neurological handicap. The present neonatal screening
program detects most cases of congenital cataract and all cases with retinopathy
of prematurity.
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