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BILD 1

Talpunkter:

� Presentation av talare.

� Syftet med den här presentationen är att informera om de
synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera
betydelsen av synvård och behovet av regelbundna
synundersökningar.

� Efter seminariet ska deltagarna kunna göra följande:
•  Identifiera synförändringar som associeras med åldrande.

•  Identifiera åtminstone två livsstilshandlingar som stöder synhälsa.

•  Räkna upp tre frågor som man ska ställa till en ögonläkare.
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Talpunkter:

� När du åldras kan du upptäcka att din syn förändras. 

� Synförändringar kan göra det svårt att utföra vardagsaktiviteter,
till exempel:

•  Läsa eller använda en dator.

•  Gå säkert (synförändringar kan göra det lättare att snubbla över
föremål i hemmet eller öka risken för fall).

•  Ta mediciner.

•  Utföra egenvård och hushållssysslor.

•  Köra en bil.

� När man har svårt att utföra vardagssysslor kan det påverka
förmågan att bevara självständigheten och kan bidra till ångest
och depression.

� Genom att ta itu med dina synförändringar kan du upprätthålla dina
vardagsaktiviteter och din självständighet och minska eventuell oro
eller bekymmer.

� Låt oss nu titta på några av de vanligaste synförändringarna och
enkla strategier för att förbättra din syn.
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BILD 2



Talpunkter:

� Några synförändringar är vanliga när vi åldras.* Dessa förändringar
inkluderar följande:

•  Tappa fokus, som gör det svårare att fokusera på nära håll.

•  Märka minskad sensitivitet som gör det svårare att urskilja färger,
såsom mellan blått och svart, eller var ett objekt slutar och
bakgrunden börjar.

•  Behöva mer ljus för att se bra och mer tid till att anpassa sig till
förändrade ljusnivåer (t.ex. gå från ett mörkt rum till ett som är
väl upplyst).

� Endel åldras utan att någonsin uppleva synförändringar eller
synförlust. 

*Tips till talare: Engagera publiken genom att fråga dem om de själva
har märkt några synförändringar, och isåfall vilka.  
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BILD 3



Talpunkter:

� Synförändringar behöver inte hindra dig från att leva aktiv livsstil
eller bevara din självständighet.

� Synförändringar kan många gånger korrigeras med glasögon,
kontaktlinser eller förbättrad belysning.

•  Genom att till exempel öka belysningen i hemmet kan du undvika
att snubbla eller ramla. Nattlampor eller automatiska lampor kan
vara speciellt bra när du går in i ett mörkt rum eller om du
behöver gå på toaletten mitt i natten.
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BILD 4



Talpunkter:

� Synförlust och blindhet är inte en normal del av åldrandet. Men när
du åldras är risken större för att få åldersrelaterade ögonsjukdomar.

� Dessa åldersrelaterade ögonsjukdomar och tillstånd inkluderar
följande:*

•  Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) 

•  Glaukom

•  Diabetesretinopati  

•  Glaukom

*Tips till talare: Fråga deltagarna om de har hört talas om några av de
här sjukdomarna och vad de känner till om dem. 
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BILD 5



Talpunkter:

� Åldersrelaterad makuladegeneration kallas ofta för AMD.

� Den här bilden visar synen för någon med AMD. 

� AMD är en vanlig ögonsjukdom bland personer över 60.

� Den förstör gradvis makulan.

� Makulan (ett litet, känsligt område mitt i retinan) behövs för skarp
centralsyn, och för att se objekt tydligt.

� Det finns två former: Torr AMD och våt AMD
•  Vid torr AMD förtvinar cellerna i makulan långsamt och kan orsaka

suddig centralsyn.
•  Vid våt AMD börjar onormala blodkärl att växa och kan läcka,

vilket orsakar synförlust.

� Symptom på AMD
•  Det förekommer ingen smärta vid AMD.
•   Några symptom inkluderar suddig syn eller att raka linjer ser

krokiga ut.
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BILD 6



Talpunkter – Fortsättning:

� Om du märker plötsliga förändringar i din syn ska du omedelbart
kontakta din ögonläkare.

� Här följer några behandlingsalternativ för AMD:
•  Speciella vitamin- och mineralsupplement.
•  Laseroperation.
•  Ögoninjektioner.
•  Fotodynamisk terapi som involverar ett speciellt läkemedel som

aktiveras av ljus.

Handledning för talare  7

BILD 6



Talpunkter:

� Grå starr är när linsen grumlas inuti ögat. Den kan inte spridas från
ett öga till ett annat.

� Den här bilden visar hur synen är för någon som har grå starr. 
� Med tiden kan den grå starren växa och grumla mer av linsen, vilket

gör det svårare att se.

� Grå starr kan uppstå i ena ögat eller båda ögonen.
� Symptom på grå starr inkluderar följande: 

•  Grumlig eller suddig syn.
•  Färger är inte lika klara som förut.
•  Ljuset från solen eller lampor verkar för starkt.
•  På natten bländar ljuset från strålkastare som kommer emot mer 

än förut.
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BILD 7



Talpunkter – Fortsättning:

� Behandlingsalternativ
•  Symptom på tidig grå starr kan förbättras med nya glasögon, 

bättre belysning, solglasögon som avbländar eller förstorande 
linser. 

•  Om glasögon, belysning eller förstorning inte hjälper är
gråstarrsoperation den enda andra effektiva behandlingen.

•  Gråstarroperation 
-  Gråstarrsoperation är en av de vanligaste operationerna i USA.
-  Operationen innebär att man tar bort den grumliga linsen och
ersätter den med en konstgjord.

-  Endel personer med grå starr behöver aldrig en operation.
-  Många kan skjuta upp operationen i många år.
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BILD 7



Talpunkter:

� Diabetesretinopati är en ledande orsak till synförsämringar och
blindhet.

� Den här bilden visar synen för någon med diabetesretinopati. 

� Den uppstår när diabetes skadar de små blodkärlen inuti retina,
den ljuskänsliga vävnaden på ögats baksida.

� Ju längre man har diabetes, desto större är risken att få
diabetesretinopati.

� Om den inte behandlas kan den leda till synförlust eller blindhet.

10 Prioritera synvård   

BILD 8



Talpunkter – Fortsättning:

� Symptom
•  Det förekommer ofta inga tidiga varningstecken eller symptom på

diabetessjukdomar i ögat. 

•  Ibland kan dock grumlig eller blockerad syn uppstå.

•  Om du har diabetes ska du inte vänta på symptom innan du låter
utföra en omfattande synundersökning med dilatering. 

� Om sjukdomen upptäcks tidigt kan snabb behandling och lämplig
uppföljande vård minska risken för synförlust eller blindhet med
upp till 90 procent.

� Det finns behandlingsalternativ för diabetesögonsjukdomar, såsom
laseroperation, injektioner i ögat eller vanlig operation.
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BILD 8



Talpunkter:

� Glaukom är en grupp ögonsjukdomar som kan skada den optiska
nerven i ögat.

� Den här bilden visar synen för någon med glaukom. 

� Glaukom kan uppstå i ett öga eller båda ögonen. 

� Den påverkar perifer, eller sidosynen. 

� Den associeras med ökat tryck i ögat, men effekten av trycket kan
variera från person till person.

� Symptom
•  Det finns inte några tidiga varningstecken eller symptom.

•  När sjukdomen framskrider kan en person med glaukom märka
att det är svårt att se objekt vid sidan, medan objekt rakt fram
fortfarande kan ses tydligt.

•  Med tiden kan även det centrala seendet försämras tills synen är
helt borta.
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BILD 9



Talpunkter – Fortsättning:

� Behandlingsalternativ
•  De vanligaste behandlingsalternativen är medicinering,

vanligtvis ögondroppar. Det är mycket viktigt att ta medicinen
enligt anvisningarna. 

•  Laseroperation eller vanlig operation används ibland.

•  Även om glaukom inte kan botas kan den vanligtvis kontrolleras
genom tidig upptäckt och behandling. 
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14 Prioritera synvård  

BILD 10

Talpunkter:

� Vad är svag syn? 
•  Svag syn definieras som synförsämring som inte kan

korrigeras med vanliga glasögon, kontaktlinser, medicinering
eller kirurgiskt ingrepp. Svag syn kan försämra förmågan
att utföra vardagsaktiviteter. 

•  Personer med svag syn kan tycka att vardagsaktiviteter är svåra
att utföra, t.ex:

-  Läsa 

-  Handla

-  Laga mat

-  Titta på TV

-  Skriva

-  Köra eller ta sig runt i grannskapet



Talpunkter – Fortsättning:

� Orsaker till svag syn 
•  Några få personer utvecklar svag syn efter ögonskador eller

från födelsedefekter. 

•  De flesta utvecklar svag syn på grund av de ögonsjukdomar som
diskuterats tidigare.

� Även om syn som försvunnit inte kan återställas kan många göra
det bästa av den återstående synen. Synrehabilitering lär personer
om de tjänster och hjälpmedel som finns till hands för att hjälpa
dem att anpassa sig till synförlust och bevara sin självständighet. 
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Talpunkter:

� Dessa åldersrelaterade ögonsjukdomar har ofta inga
varningstecken eller symptom i dess tidiga skeden. 

� Men om de upptäcks och behandlas tidigt kan synförlust och
blindhet oftast förebyggas. 

� En omfattande synundersökning med dilatering kan hjälpa till att
upptäcka åldersrelaterade ögonsjukdomar i tidigt stadie. 

� Alla över 50 bör utföra en omfattande synundersökning med
dilatering. Beroende på dina specifika synvårdsbehov kan din
ögonläkare tala om för dig hur ofta du behöver utföra den. 
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BILD 11



Talpunkter – Fortsättning:

� En ögonläkare är en ögonspecialist eller en optiker. 
•  En ögonspecialist är en läkare som specialiserar sig på ögonhälsa

och ögonvård. Ögonspecialister är speciellt utbildade för att
kunna tillhandahålla hela spektrumet av ögonvård, från att
ordinera glasögon och kontaktlinser till att utföra komplex och
skör ögonkirurgi.

•  En optiker är den primära ögonläkaren. Optiker undersöker,
diagnosticerar, behandlar och hanterar sjukdomar, skador
och problem med synen, ögat och tillhörande strukturer.
De identifierar också relaterade systemiska tillstånd som
påverkar ögat.
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Talpunkter:

� En omfattande synundersökning med dilatering är inte samma
synundersökning som när du skaffar eller byter glasögon eller
kontaktlinser.

� En omfattande synundersökning med dilatering innebär att man
utvidgar pupillen för att fastställa om din syn är normal och om dina
ögon är friska. 

� En omfattande synundersökning med dilatering kan upptäcka
åldersrelaterade ögonsjukdomar i tidigt stadie. Den kan också
upptäcka andra vanliga synproblem för vilka du kan behöva
glasögon eller kontaktlinser.
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BILD 12



Talpunkter:

� Dessa vanliga problem inkluderar följande:*
•  Presbyopi: 

Du förlorar fokus på nära håll. Till exempel bokstäverna i en
telefonbok är för små eller du måste hålla tidningen längre bort
från ögonen för att kunna se tydligt. Samtidigt förblir förmågan att
fokusera på objekt längre bort normal.

•  Långsynthet:
Du har svårigheter att se objekt på långt avstånd och nära
(speciellt nära). Långsynthet kallas också för hyperopi.

•  Närsynthet:
Du kan se närliggande objekt tydligt, men objekt längre bort är
suddiga. Närsynthet kallas också för myopi.

•  Astigmatism:
Ögat har svårtigheter att fokusera klart Astigmatism uppkommer
sällan enskilt. Den uppkommer vanligtvis tillsammans med
långsynthet eller närsynthet.
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BILD 13



Talpunkter – Fortsättning:

*Tips till talare: Innan vi definierar dessa ska vi se vem som har hört
talas om de här termerna och vem som kan definiera
dem individuellt när ni går igenom listan.
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BILD 13



Talpunkter:

� Omfattande synundersökning med dilatering gör att din ögonläkare
kan ta en närmare titt inuti dina ögon för att upptäcka eventuella
tecken på ögonsjukdomar eller tillstånd.

� En omfattande synundersökning med dilatering involverar följande:*
•  Man droppar ett medel i ögonen för att utvidga pupillerna (den

runda öppningen mitt i ögat).

•  Ögonläkaren använder en speciell förstoringslins för att
undersöka retinan (näthinnan, eller den ljuskänsliga vävnaden på
ögats baksida) och optiska nerven (det fiberknippe som skickar
signaler från näthinnan till hjärnan) för att se om de är friska.

� Efter undersökningen kan din närsyn vara suddig i flera timmar.

� Ta med dina solglasögon eller så kan din ögonläkare ge dig ett
temporärt skydd för att minska bländandet tills dina pupiller har
återgått till normal storlek.

� Det kan vara bra att be någon köra dig hem efter att du ha fått dina
pupiller utvidgade. 
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BILD 14



Talpunkter – Fortsättning:

*Tips till talare: Be publiken att räcka upp handen om de har haft en
synundersökning med dilatering utförd under det
senaste året.
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BILD 14



Talpunkter:

� En omfattande synundersökning med dilatering kan endast utföras
av en ögonspecialist eller optiker.

� Den här bilden visar hur mycket mer av ögats baksida som
ögonläkaren kan se när ögonen är dilaterade. 

� För personer med diabetes är en synundersökning med dilatering
gratis. Staten betalar också för synundersökning med dilatering för
att upptäcka glaukom om du har diabetes, har en familjehistorik
med glaukom, är afroamerikan och är över 50, eller är
latinamerikansk över 65.
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BILD 15



Talpunkter:

� Det viktigaste du kan göra för att skydda din syn är att gå till din
ögonläkare för en omfattande synundersökning med dilatering,
även om du inte upplever några synproblem. 

•  Berätta för din ögonläkare om alla mediciner du tar. Några kan ha
biverkningar som påverkar din syn.

•  Din ögonläkare kan berätta för dig hur ofta du behöver
återkomma för nya undersökningar.

� Din ögonhälsa är relaterad till din allmänna hälsa. En hälsosam
livsstil kan skydda din syn.*

*Tips till talare: Be publiken om förslag till hur de kan skydda sin syn.
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Talpunkter:

� Det finns ytterligare några saker du kan göra för att skydda din syn:
•  Sluta röka.

•  Äta en kost rik på gröna bladgrönsaker och fisk.

•  Diskutera vitamintillskott för dina ögon med din läkare
och/eller ögonläkare. De kan hjälpa dig att fastställa vilka
sammansättningar och doser som är bäst för dig.
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Talpunkter:

� Utför någon fysisk aktivitet varje dag, såsom träning,
trädgårdsarbete eller promenader.

� Upprätthåll normalt blodtryck.

� Kontrollera diabetes (om du har det) för att förhindra
ögonkomplikationer från diabetes.
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BILD 18



Talpunkter:

� Bär solglasögon och en bredbrättad hatt när du vistas i
starkt solljus.

� Bär skyddsglasögon när du utför hushållsarbete eller
sportaktiviteter. 
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Talpunkter:

� Det är viktigt att du har bra kontakt med din ögonläkare. 

� Ha en lista med alla dina frågor och bekymmer till hands när du går
till din ögonläkare.

� Här är några exempel på frågor du bör ställa.* 

*Tips till talare: Fråga publiken vilka andra frågor de kan tänkas ställa
till sin ögonläkare.
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BILD 20



Talpunkter:

� Här är ytterligare några frågor du kan ställa din ögonläkare. 
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BILD 21



Talpunkter:

� Låt oss sammanfatta vad vi lärt oss idag:
•  Prioritera din syn för att bevara din syn och din självständighet. 

•  Kom ihåg att vissa synförändringar är normala när du åldras. Men
synförlust och blindhet är inte normalt när du åldras.

•  Om du är 50 år eller äldre är det bästa sättet att förhindra
synförlust och skydda din syn att utföra en omfattande
synundersökning med dilatering. 

•  Tala med din ögonläkare om din ögonhälsa och dina riskfaktorer
för ögonsjukdomar. 

•  Var inte rädd att ställa frågor till din ögonläkare. 

� Har ni några frågor? Din ögonläkare är den bästa personen att
ställa specifika medicinska frågor till. 

� På National Eye Institute (NEI) och (namnet på din organisation)s
vägnar vill jag tacka er för ert deltagande i det här seminariet. Glöm
inte att gå till NEI:s webbplats eller ringa NEI för mer information.
Du kan också kontakta mig eller gå till vår webbplats på
_____________ för mer information.
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Talpunkter:

� National Eye Institute, en del av National Institutes of Health, 
utför och stöder forskning för att förebygga och behandla
ögonsjukdomar och andra synproblem.

� Om du använder internet finns här en webbplats för mer
information om synvård.

•  NEI:s webbplats erbjuder vetenskapligt korrekt och opartisk
information relaterad till ögonsjukdomar och problem, samt
till synforskning. 

•  NEI:s Healthy Eyes-webbplats ger tips och information om hur 
du vårdar dina ögon och din syn på bästa sätt.

� Om du inte har någon dator eller surfar på internet kan du ringa 
NEI för att få information.
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