
Sjukdom eller 
tillstånd

Beskrivning Riskinformation Symptom/ytterligare information

Åldersrelaterad
makuladegenerering
(AMD)

•  Förstör gradvis makulan,
den del av ögat som ger
skarp, detaljerad centralsyn
som behövs för att se
objekt tydligt. 

•  Det finns två former av
AMD: torr och våt.

•  Största riskfaktorn är ålder.

•  Andra riskfaktorer

•  Rökning.

•  Familjehistorik. 

•  Ras: Kaukasier (vita) har
större risk att förlora synen
från AMD.

• Det förekommer ingen smärta vid AMD. 

•  Tidiga tecken på torr AMD inkluderar suddig syn och drusen 
(gult sekret under hornhinnan som din ögonläkare kan se under
en omfattande synundersökning med dilatering). 

•  Ett tidigt symptom på våt AMD är att se raka linjer som ser
krokiga ut (uppstår vanligtvis plötsligt). 

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

Grå starr •  En grumling av ögats lins
som orsakar synförsämring. 

•  Kan bli större med tiden och
grumla större delen av
linsen, vilket gör det svårare
att se. 

•  Kan uppstå i ett öga eller
båda ögonen.

•  Största delen av all grå starr
är åldersrelaterad.

•  Andra riskfaktorer

•  Diabetes

•  Eget beteende: rökning,
alkoholförbrukning,
exponering till solljus.

• 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 normalt. 

Diabetesrelaterad
ögonsjukdom

•  Ett antal ögonproblem som
personer med diabetes kan
drabbas av som en
komplikation av sjukdomen.

•  Diabetesrelaterad
ögonsjukdom inkluderar
diabetesretinopati, glaukom 
och grå starr.

•  Alla personer som har
diabetes (typ 1, typ 2,
eller graviditetsdiabetes)
befinner sig i riskzonen.

•  Ofta förekommer inga sjukdomssymptom på ett tidigt stadium.  

•  När sjukdomen blir svårare kan suddig eller blockerad
syn förekomma. 

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

•  Genom att hålla blodets glukoshalt, blodtryck och kolesterol
under kontroll kan diabetesretinopati fördröjas. 

Överblick över åldersrelaterade ögonsjukdomar 
och tillstånd



Sjukdom eller 
tillstånd

Beskrivning Riskinformation Symptom/mer information

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

•  Kan uppstå i ett öga eller i 
båda ögonen. 

•  Om den inte behandlas kan 
synförsämring eller blindhet
uppstå.

• Afroamerikaner över 40 år.

•  Alla över 60 år,
speciellt mexikaner.

•  Personer med en
familjehistorik av glaukom.

• Först förekommer inga symptom eller smärta. 

•  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. 

•  Om den inte behandlas kan synen rakt fram försämras 
tills ingen syn återstår.

Torra ögon •  Uppstår när ögat inte
producerar tillräckligt med
tårar eller när tårarna
avdunstar för snabbt.

•  Kvinnor lider oftare av torra
ögon och det är vanligare
efter klimakteriet.

•  Torra ögon kan uppstå vid
vilken ålder som helst och
blir vanligare vid
användningen av vissa
mediciner. 

•  Äldre vuxna upplever ofta
torra ögon. 

• Svidande eller brännande ögon. 
•  En känsla av att sand eller grus finns i ögat.
•  Episoder med överproduktion av tårar följt av perioder med  

torra ögon.
•  Ett segt sekret i ögat.
•  Smärta och röda ögon. 
•  Episoder med suddig syn. 
•  Tunga ögonlock. 
•  Oförmåga att gråta när man är emotionellt upprörd. 
•  Obekväma kontaktlinser. 
•  Minskad tolerans vid läsning, arbete vid datorn, eller

andra aktiviteter som kräver att du använder ögonen under
en längre tid. 

•  Trötta ögon.
•  Om du har torra ögon finns det saker du kan göra själv som hjälper.

Tala med din ögonläkare eller farmaceut om de bästa alternativen.
Gå till en ögonläkare om symptomen är ihållande och påbörja
behandling för att undvika permanenta skador.

Dålig syn

•  En synförsämring som inte kan
korrigeras med vanliga
glasögon, kontaktlinser,
medicinering eller operation
och som påverkar förmågan
att utföra vardagsaktiviteter
såsom att läsa, handla eller
titta på TV.

• Vuxna med ögonsjukdomar
såsom åldersrelaterad
degenerering av gula fläcken,
grå starr, glaukom och dia-
betesrelaterad ögonsjukdom.

•  Normala åldersrelaterade
förändringar av ögon och
syn leder vanligtvis inte till
dålig syn.

•  Din ögonläkare kan se skillnaden mellan normala förändringar
och de som orsakas av ögonsjukdomar.

•  Synrehabiliteringstjänster kan ge information om enheter
och tjänster som kan hjälpa personer att anpassa sig till
synförsämring och bevara deras självständighet.
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Mer information finns på webbplatsen Healthy Eyes: www.nei.nih.gov/healthyeyes
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