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Kort om Synoptik-Fonden

Synoptik-Fonden er medejer af Synoptik A/S – landets ældste optiker-
kæde, som i dag har mere end 300 butikker i Danmark, Norge og Sverige. 
Det er bl.a. en del af overskuddet herfra, som fondsbestyrelsen hvert år 
deler ud af til forskningsprojekter, efteruddannelse og konferencedel-
tagelse inden for det brede syns- og øjenfaglige område. De seneste tre 
år har fonden uddelt godt 30 mio. kr. til disse formål.

Efterspørgslen på fondsmidlerne er stigende blandt øjenlæger, optikere 
og andre med fokus på synet. Det ser vi som et sundt tegn, på at der sker 
rigtig meget inden for vores fagfelt i øjeblikket. Vi kan ikke imødekomme 
alle ansøgninger, men vi er glade for og stolte over at kunne bidrage til 
at stimulere nye initiativer og mere nytænkning, i det omfang det over-
hovedet er muligt. 

Det er og vil fortsat være fondens fornemste opgave.
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Kære læser

I Synoptik-Fonden ser vi det som vores fornemste opgave at være med til 
at sikre alle et syn, der er så godt og aktivt som muligt, hele livet igennem.

Vi ønsker at bidrage til at løfte det samlede syns- og øjenfaglige område. 
Det gør vi ved at hjælpe viden på vej, og sikre at den bliver gjort tilgænge-
lig på tværs af faggrænser. Også at denne nye viden bliver anvendt til at 
skabe positive forandringer, der har værdi for mennesker med synspro-
blemer – og for samfundet som helhed.

Dette almennyttige formål var grunden til, at fondens bestyrelse i 2013 
tog initiativ til Projekt Børn og Unges Syn. I dag, godt fem år senere, har vi 
afsluttet projektet. Det markerede vi med en konference i februar 2018, 
hvor vi inviterede fagfolk, forskere, forældre og beslutningstagere til en 
præsentation og diskussion af projektgruppernes forskningsresultater. 
Denne rapport introducerer til nogle af de vigtigste forskningsresulta-
ter og de diskussioner, resultaterne lægger op til. Og så giver den dig et 
overblik over de vigtigste diskussioner, der blev taget på konferencen.   

God læsning!
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I 2013 skød Synoptik-Fonden Projekt Børn og Un-
ges Syn i gang. Formålet med projektet var at kom-
me skoleelever med uopdagede synsproblemer til 
undsætning, så de får de bedste betingelser for at 
læse og lære. Tre forskergrupper har derfor gen-
nemanalyseret det danske synsscreeningssystem: 
Det system, der skal opdage, om der er noget galt 
med vores børns syn, som forhindrer dem i at lære 
og leve et godt liv som børn. 

Forskerne har undersøgt, om systemet i dag er 
godt nok til at opdage synsproblemer hos børn 
og unge. De har afprøvet nye screeningsmetoder, 
sammenlignet med den nuværende praksis samt 
undersøgt syn og øjenbevægelser hos danske 
børn og unge. På den måde giver forskernes vi-
den ikke kun et indblik i, hvor effektive forskellige 
screeningsmetoder er. Den nye viden giver os også 
et grundlag for at diskutere de faglige valg og res-
sourcemæssige prioriteringer, som i dag er indlejret 
i screeningssystemet. Har vi indrettet systemet 
sådan, at flest mulige børn kan gå i skole, uden at 
deres syn er en hindring for at lære noget – eller er 
der noget, vi med fordel kan ændre?

I februar 2018 var forskningsgrupperne klar til at 
præsentere deres resultater. Det skete, da Synop-
tik-Fonden inviterede fagpersoner, beslutnings-
tagere og forældre fra hele Skandinavien til kon-
ference om børn og unges syn. Resultaterne af de 
tre projekter er banebrydende ny viden om danske 
børn og unges syn samt et enestående kvalitet-
stjek af den danske screeningspraksis. Forskningen 
har kastet ikke mindre end 14 kommende forsk-
ningsartikler af sig, der i skrivende stund enten er 
indsendt til tidsskrifter eller ved at blive udarbejdet. 
Her vil du kunne læse meget mere om de mange 
resultater. 

Denne rapport giver dig et overblik over de vigtig-
ste resultater fra de tre forskningsprojekter. Du får 
et forståeligt indblik i den nye viden – og vigtigere 
endnu: du bliver introduceret til de diskussioner, 
perspektiver og spørgsmål, som den åbner op for. 

Til sidst gengiver rapporten også de diskussioner, 
kommentarer og problemstillinger, som blev rejst 
på konferencen. Og så får du konforencedelta-
gernes bud på, hvordan vi skaber et endnu bedre 
synsscreeningssystem i fremtiden.

Projekt
Børn og Unges Syn
Danske børn og unge går i skole for at lære og lægge fundamentet for deres fremtid.  
Et af deres basale værktøjer er deres øjne: De ser læreren, tavlen, bogstaverne i bøgerne  
og de andre børn. Men er børnenes syn klar til skoledagens læsning, leg og læring? 
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Hvordan er danske førskolebørns syn 
– er vi gode nok til at opdage deres synsfejl?
Der findes flere internationale undersøgelser af, hvor-
dan førskolebørns syn udvikler sig, og hvor mange 
børn, der har synsfejl. Men der er ikke tidligere lavet 
danske studier på området, og de internationale re-
sultater kan ikke nødvendigvis overføres til Danmark. 

I Roskilde har en projektgruppe bestående af  
Lisbeth Sandfeld, Hanne Weihrauch og Gitte Tubæk 
derfor undersøgt synet hos kommunens børne-
havebørn, først i børnehaverne og dernæst til en 
udvidet undersøgelse på øjenafdelingen på Sjæl-
lands Universitetshospital i Roskilde. I alt blev 528 
børn undersøgt i børnehaverne, hvoraf 446 børn 
gennemgik begge undersøgelser.

Formålet med projektet var for det første at finde 
frem til, hvordan synet egentlig er hos raske dan-
ske børn, der snart skal i skole. Har de brug for bril-
ler, skeler de, eller har de andre øjenproblemer? Og 
hvad er egentlig normalt for den aldersgruppe? Det 
kan forskerne nu svare på.

Men det er ikke kun børnene, der er blevet 
screenet. Det danske screeningssystem har 
også været til eksamen. Ved at undersøge bør-
nene grundigere, end man gør ved de normale 
synsscreeninger hos den almenpraktiserende 
læge, kan gruppen nu kortlægge, hvor godt vores 
screeningsnet fungerer. Er vores eksisterende 
screeninger gode nok? Hvor mange børn med 
synsfejl bliver opdaget? Og hvad kan vi gøre  
bedre? Det kan gruppen nu løfte sløret for.

De står bag projektet:
Lisbeth Sandfeld: Ph.d., overlæge ved øjenafd. på 
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Hanne Weihrauch: Cand. Scient. Optom., FAAO
Gitte Tubæk: Optometrist, Gensyn Optik

Kan skolesundhedsplejersken opdage skjult  
langsynethed og konvergensinsufficiens? 
Langsynethed og konvergensinsufficiens, dvs. ned-
sat evne til at dreje begge øjne indad, kan give børn 
træthed, hovedpine og ubehag, når de skal læse. 
Vi ved fra tidligere studier, at både skjult langsy-
nethed og konvergensinsufficiens findes hos de 
danske skolebørn. De nuværende undersøgelser 
hos den praktiserende læge og skolesundhedsple-
jersken afslører det ikke.

Derfor har en projektgruppe i Randers beståen-
de af Marianne Maagaard, Ivan Nisted og Lotte 
Welinder undersøgt, om skolesundhedsplejer-
sken kan opdage de to synsfejl. De har testet to 
hurtige og simple screeningsmetoder, der skal 
identificere de børn, der har problemer, så de kan 
få den rette behandling i form af briller eller sam-
synstræning.  

Kommunens skolesundhedsplejersker har under-
søgt 2.097 skolebørn i forbindelse med deres ruti-
neundersøgelser af børnene fra 0. til 6. klassetrin. I 
alt blev 243 børn henvist, hvoraf 194 takkede ja til 
undersøgelsen.

Forskningen bag 
Projekt Børn og Unges Syn
Hvad kan danske børn se? Hvor mange børn er generede af synsfejl – og er vi gode nok til 
at finde og hjælpe dem? Det er nogle af de spørgsmål, som de tre forskergrupper har søgt 
svar på. Resultatet er ny viden og et kvalitetstjek af den danske screeningspraksis.
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Forskerne har ikke kun afprøvet en udvidet 
screening. De er også ved at undersøge, om man 
kan opnå et kortere behandlingsforløb for de børn, 
der har brug for visuel træning for konvergens-
insufficiens. Forskernes tidligere studier af skole-
børns synsudvikling har vist, at børnenes evne til 
at akkomodere (dvs. stille skarpt på et objekt) og 
konvergere (dvs. dreje øjnene indad) udvikler sig 
uafhængigt af hinanden. Det betyder, at de to me-
kanismer kan behandles hver for sig med målret-
tede øvelser. Spørgsmålet er, om det også betyder, 
at man fremover kan opnå en hurtigere, billigere og 
mere effektiv behandling, hvis man kun træner den 
mekanisme, barnet har problemer med? I så fald vil 
det betyde, at børnenes familier kan spare både tid 
og penge på behandlingsforløbet. 

De står bag projektet:
Marianne Maagaard: Cand.scient. (biologi), lektor 
ved Optikerhøjskolen i Randers
Ivan Nisted: Optometrist, MPH, lektor ved Optiker-
højskolen i Randers
Lotte Welinder: Overlæge ved Aalborg Universi-
tetshospital

Move your eyes for reading
Det er krævende for børn at lære at læse – og sy-
net spiller en rolle for, hvor hurtigt og nemt det går. 
Når man skal læse, skal man styre sine øjne, på en 
måde der kræver samspil mellem synsopfattelse, 
opmærksomhed, hukommelse og øjenmotorik. 
Men hvordan udvikler børns øjenmotorik sig i de 
små klasser? Hvordan kan det undersøges, og 
hvad er egentlig normalt? 

Det har Inge Wilms, Maria Beadle og Pia Schackin-
ger undersøgt. Gruppen har fulgt 96 børn fra to 
skoler i Allerød Kommune i de første to skoleår. De 
har foretaget fem store målinger i løbet af de to 
skoleår, hvor de har undersøgt børnenes syn, sam-
syn, opmærksomhed og læseevne. På den bag-
grund kan de nu præsentere helt nye normtal for 
danske børns øjenbevægelser og samsyn generelt. 
Tallene viser blandt andet, at danske børn klarer sig 
væsentligt dårligere end deres amerikanske jævn-
aldrende. Og de viser også, at det ikke kun er alder-
strinnet, men også klassetrinnet, der har betydning 

for, hvor veludviklet børnenes øjenmotorik er. Den 
viden har betydning for, hvordan testresultaterne 
fremover skal tolkes. 

Forskerne har også evalueret de metoder, man i 
dag bruger til at undersøge børns øjenbevægelser. 
Resultaterne er stadig under analyse, og forsker-
gruppen vil derfor i løbet af 2018 præsentere en 
rapport, der forklarer sammenhænge mellem øjen-
motorik, opmærksomhed og læseevne.

Foreløbigt kan forskerne præsentere helt nye tal 
for, hvad danske børn kan præstere med deres 
øjne, og hvordan det udvikler sig gennem de første 
to skoleår. På den baggrund kan de rejse principiel-
le spørgsmål om omfang og kvalitet af normative 
data inden for visse synstests. Ligesom de allerede 
nu kan præsentere en ny metode til at afprøve 
børns øjenmotorik og deres resultater af metoden.  

De står bag projektet:
Inge Wilms: Lektor, Institut for Psykologi, Køben-
havns Universitet
Maria Beadle: Optometrist, TrainYourEyes
Pia Schackinger: Optometrist, Fovija Synstræning

Dansk synsscreening set med skandinaviske øjne
Hvordan bliver børns syn undersøgt i vores skan-
dinaviske nabolande? Er vi gode nok til at syns-
screene i Danmark – og bruger vi pengene på den 
bedste måde? Eller er der noget, vi kan lære af 
vores norske eller svenske naboer? 

Konsulentvirksomheden Nextwork A/S har siden 
2014 udgjort projektsekretariatet for Synoptik-
Fondens Projekt Børn og Unges Syn. Projektse-
kretariatet har stået for analyser af blandt andet 
de skandinaviske synsscreeningssystemer. Sekre-
tariatet har interviewet fagpersoner og myndig-
heder og har derudover gennemgået de officielle 
retningslinjer for synsscreening i de tre lande. Det 
har resulteret i en komparativ analyse af de tre 
screeningssystemer, der rejser spørgsmål om, 
hvad vi kan lære af hinanden på tværs af de skan-
dinaviske landegrænser. Det er også Nextwork, der 
står bag denne rapport på baggrund af materiale 
fra projektgrupperne.
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Hvor ofte skal vi synsteste børn – kan vi klare os med færre screeninger?
Danske børn får undersøgt deres afstandssyn markant oftere og tidligere end svenske og 
norske børn. Særligt 3-årsundersøgelsen er interessant, fordi man ifølge et svensk forsk-
ningsprojekt kan betvivle dens effektivitet, og den i øvrigt står i kontrast til både Norge og 
Sveriges screeningspraksis. Så spørgsmålet er, om vi screener for meget og for tidligt i  
Danmark – eller om det er de andre, der screener for lidt? 

Hvordan skal vi screene?
Måden man undersøger børns syn – herunder valget af synstavle – har stor betydning for, 
hvor mange børn med synsfejl, man finder, og hvor mange der omvendt ikke bliver opdaget. 
Og forskningen viser, at vi sagtens kan opdage flere børn, end vi gør i dag. Så hvordan tilrette-
lægger vi bedst vores screeninger på en måde, der på den ene side sikrer, at vi opdager  
børnenes synsproblemer, og som på den anden side er omkostningseffektiv?

Hvornår er børns synsproblemer behandlingskrævende?
De danske børn er generelt langsynede – faktisk endnu mere, end man tidligere har troet. 
Men modsat voksne har børn en naturlig evne til at kompensere for langsynethed, og det er 
ikke nødvendigvis et problem for det enkelte barn at være moderat langsynet. Så hvornår har 
et langsynet barn behov for briller? Og hvordan sikrer vi, at vi kun behandler de børn, der  
faktisk er generede af det?

Har vi brug for andre screeninger i skolealderen?
Ubehandlet langsynethed og konvergensinsufficiens kan give skolebørn hovedpine og trætte 
øjne, når de læser og laver lektier. Vi ved nu, at en simpel metode kan afsløre konvergens- 
insufficiens hos de skolebørn, der faktisk har problemer. Men screeningen indgår ikke i vores 
nuværende screeningssystem. Så skal vi indføre en supplerende screening i skolealderen  
– og i så fald: hvordan skal den organiseres og på hvilket klassetrin?

1

2

3

4

Forskernes nye viden giver anledning til at diskutere, hvordan vi i fremtiden skal screene  
for synsproblemer blandt børn og unge, så vi sikrer flest muligt et godt og aktivt syn.  
Vi har samlet syv af de mest centrale spørgsmål, som forskningsresultaterne rejser.

7 spørgsmål  
om fremtidens synsscreening
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Hvordan sikrer vi børn med konvergensinsufficiens en god behandling?
Vi kan opdage konvergensinsufficiens hos børn, og vi ved, at det kan behandles ved hjælp af 
et træningsforløb. Men den nuværende behandling af konvergensinsufficiens er både dyr og 
tidskrævende for børnene og deres familier. Resultatet er, at nogle helt fravælger behand- 
lingen. Så kan vi skabe et hurtigere – og dermed billigere – behandlingsforløb? Og hvilket 
system skal tilbyde træningen, så vi sikrer, at den er evidensbaseret og hjælper barnet?

Skal eye-tracking indgå i fremtidens screeningsbatteri?
God øjenmotorik er nødvendigt, når man skal lære at læse. Det handler om evnen til at  
holde blikket stille, evnen til at flytte blikket hurtigt fra et sted til et andet og evnen til at  
følge en bevægelse. Alle tre evner har betydning for et barns indlæring. Det er derfor  
nødvendigt at have præcise testværktøjer, der måler øjenbevægelser ensartet og  
pålideligt, så man kan sætte ind med træning hos de børn, der har problemer. Men en  
del af de metoder, man i dag bruger til at teste øjenbevægelser, er meget unuancerede  
og metodisk sårbare. Spørgsmålet er derfor, om eye-tracking-teknologi, der kan måle  
øjenbevægelser præcist, skal indføres som en del af fremtidens screeningsbatteri?

Kan vi få en bedre synsscreening ved at gentænke faggruppernes rolle?
I Danmark er det først og fremmest op til den almenpraktiserende læge at opdage  
synsproblemer hos førskolebørn. I både Sverige og Norge er det derimod barnets  
sundhedsplejerske, der varetager den opgave. Den danske praksis sikrer et højt fagligt  
niveau i undersøgelserne, men det er samtidig en dyr løsning. Svenske undersøgelser  
tyder desuden på, at det også har en betydning for kvaliteten af børneundersøgelser,  
at de bliver foretaget af fagpersoner, der udelukkende arbejder med børn. Så kan vi sikre  
et bedre og mere effektivt screeningssystem ved at gentænke arbejdsfordelingen  
og faggruppernes roller? 

5

6

7
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Det er vigtigt, at børns synsproblemer bliver op-
daget så tidligt så muligt, så man kan sætte ind 
med den rette behandling, og synet er klart til sko-
lestart. Omvendt er det vanskeligt at undersøge 
små børn; børn skal have en vis alder, før man kan 
gennemføre undersøgelser, der er sikre nok. Så 
hvornår skal man begynde at undersøge børn? Og 
hvor ofte skal man teste for at være sikker på at 
finde de børn, der har synsfejl?

Danmark tester flest gange i Skandinavien
I Danmark screener vi børn og unges afstandssyn 
oftere, end de gør i vores skandinaviske nabolande. 
Ved en screening forstår vi i denne sammenhæng, 
at alle børn i en bestemt aldersgruppe bliver un-
dersøgt.

I både Norge og Sverige bliver børnenes afstands-
syn undersøgt første gang ved en 4-årsundersø-
gelse. Det er den eneste synsscreening, alle norske 
børn gennemgår. Efter 4-årsundersøgelsen bliver 
der kun foretaget målrettede undersøgelser, hvis 
der er mistanke om, at barnet har synsproblemer. 
Det kan fx være et barn, der har svært ved at læse 
eller sidde stille, og som derfor bliver undersøgt af 
en sundhedsplejerske.

De svenske børn bliver ligesom de norske under-
søgt første gang som 4-årige. Derefter bliver de 
undersøgt igen af en skolesundhedsplejerske ved 
en 6-årsundersøgelse i 1. klasse. Efter det er der 
ingen faste undersøgelser.

I Danmark bliver børnene undersøgt ved et årligt 
tjek hos deres egen læge, både når de er 4 og 5 
år. Senere bliver børnene undersøgt af skolesund-
hedsplejersken ved en indskolingsundersøgelse i 
6-årsalderen og igen i 6. eller 7. klasse. Derudover 
tilbyder Danmark som det eneste skandinaviske 
land også en visusundersøgelse (se faktaboks) al-
lerede fra 3-årsalderen ved det årlige lægetjek.  
Det skal dog nævnes, at ikke alle danske børn nød-
vendigvis bliver undersøgt så tidligt. Den seneste 
officielle opgørelse, der er fra 2007, viste, at kun 
43 % af de danske børn faktisk fik gennemført en 
synsundersøgelse med synstavle allerede som 
3-årige.  Der findes dog ingen for, om det tal er 
blevet højere, efter de nyeste retningslinjer blev 
indført i 2011.

Samlet set kan vi altså konstatere, at hvor alle nor-
ske børn bliver undersøgt én gang og de svenske 
to, bliver danske børn undersøgt op mod fem gan-
ge: vi starter med at undersøge børnene tidligere, 
og vi bliver ved i længere tid.

Hvor tidligt skal man begynde?
En del af forklaringen bag denne forskel er, at 
landenes sundhedssystemer grundlæggende er 
forskelligt indrettet, hvilket vi vender tilbage til 
under spørgsmål 7. En anden del af forklaringen 
finder man, hvis man sammenligner landenes 
retningslinjer og myndighedernes baggrund for 
anbefalingerne på tværs af landene. Og her er det 
særligt interessant at fokusere på argumenterne 
for og imod en 3-årsundersøgelse.

Hvor ofte skal vi synsteste børn 
– kan vi klare os med færre screeninger?

1
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I Sverige har Gun Kvarnström og Peter Jakobsson 
sammenlignet visusundersøgelser af 3-årige med 
den nuværende svenske praksis, hvor børnene først 
undersøges i 4-årsalderen. Resultatet var, at kun 
58 % af de 3-årige, der blev fanget af screeningen, 
faktisk viste sig at have en synsfejl – for de 4-årige 
var tallet 75 %. Med andre ord: Resultatet af testen 
af de 3-årige var væsentligt mere usikkert og resul-
terede i markant flere falske positive end den af de 
4-årige.1

På den baggrund anbefaler Socialstyrelsen i
Sverige ikke visusundersøgelser af 3-årige. Og 
i Norge henviser Helsedirektoratet til samme 
 undersøgelse, når de råder til ikke at benyt-
te visusundersøgelser til børn under 3,5-4 år. 
 Begrundelsen er i begge tilfælde, at det er svært 
at opnå et undersøgelsesresultat af tilstrækkelig 
 kvalitet for børn under 4 år. 

Så screener vi for meget i Danmark – eller screener 
de andre for lidt? Bør vi følge vores nabolande og 
droppe 3-årsundersøgelsen – eller er vores børn 
bedre tjent med måske at blive undersøgt en gang 
for meget end en gang for lidt?

Hvad er en 
visusundersøgelse?

En visusundersøgelse er en måling af en 
persons synsstyrke. Man kan undersøge 
både børns og voksnes synsstyrke ved 
hjælp af synstavler, hvor linjerne gradvist 
bliver mindre og dermed sværere at se. 
Hvilke synstavler, man bør vælge til små 
børn, vender vi tilbage til i afsnit 2. 

Sundhedsmyndighederne anbefaler i 
både Danmark, Norge og Sverige, at 
synsstyrken bliver målt på tre meters 
afstand for børn under skolealderen.

Man undersøger barnets øjne hver for 
sig ved at tildække det øje, der ikke bliver 
undersøgt. Det gør man, fordi hovedfor-
målet med visusundersøgelsen af børn er 
at opdage amblyopi. Amblyopi er nedsat 
syn på det ene øje, også kaldet et ”dovent 
øje”. Derfor vil amblyopi blive afsløret af 
synstavlen som nedsat syn på det ene 
øje eller stor forskel imellem øjnene.

1  Kvarnström , G. & Jakobsson, L. (2005):: Is vision screening in 

3-year-old children feasible? Comparison between the Lea Symbol 

chart and the HVOT (LM) chart
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I Roskilde har systemet for synsscreening igennem 
de sidste fire år været til eksamen. Konklusionen 
er, at undersøgelsen af synsstyrke ved hjælp af 
en synstavle grundlæggende er den rigtige frem-
gangsmåde. Men der er plads til – og mulighed for 
– store forbedringer i vores screeningsnet.

Forskergruppen har nemlig fundet frem til, at me-
toden og særligt valget af synstavle har stor ind-
flydelse på testresultatet, og på hvor mange børn 
med synsfejl, man finder. Det bør retningslinjerne 
for screeningerne forholde sig til.

I forbindelse med undersøgelserne af knap 450 
førskolebørn på øjenafdelingen på Sjællands Uni-
versitetshospital i Roskilde har forskergruppen 
undersøgt børnene med den såkaldte Kay Pictu-
res-tavle. Herefter sammenlignede gruppen re-
sultatet med tidligere undersøgelser af den meget 
udbredte Østerberg-tavle. Begge synstavler indgår 
i de danske retningslinjer, men de adskiller sig ved, 
at Kay Pictures i modsætning til Østerberg er base-
ret på LogMAR-princippet (se faktaboks). 

Sammenligningen viste, at det langt fra er lige-
gyldigt, hvilken synstavle man vælger.

Den mest udbredte synstavle finder kun 50 %
I Danmark har vi tradition for at bruge Østerbergs 
synstavle. Det er blandt andet netop den, der bli-
ver fremhævet, hvis man slår op under ’måling af 
synstyrke’ i Lægehåndbogen: ”Hos førskolebørn 
ned til ca. 3-års alderen anvendes en symboltavle, 
f.eks. Østerbergs børnetavle.”2

Men undersøgelser viser, at man kun finder 
50 % af børnene med synsfejl, når man bruger 
denne synstavle. Det skyldes, at springene imellem 
bogstavlinjerne er for store. Det betyder i praksis, 
at man ganske vist finder de børn, der har meget 
store synsfejl, men at man samtidig overser en hel 
del, der også har synsfejl, som blot er for små til at 
blive opfanget – men som kan være store nok til at 
være behandlingskrævende.

En LogMAR-synstavle finder markant flere børn
Et alternativ til Østerberg-tavlen er synstavler ba-
seret på LogMAR-princippet. Og det er ifølge Ros-
kildegruppens undersøgelser et bedre et af slagsen. 

Forskerne kan nemlig konstatere, at man med en 
LogMAR-tavle kan finde 85 % af de børn, der har 
synsfejl. Hos forskergruppen var det Kay Pictures-
synstavlen, der blev testet. Men det kunne også 
have været andre LogMAR-baserede synstavler til 
børn, fx LEA- eller HVOT-tavlen.

Når forskellen mellem Østerberg og Kay Pictures er 
så markant, skyldes det for det første, at springene 
imellem linjerne er mindre på en LogMAR-synstav-
le, og at størrelsesforholdet, som navnet antyder, 
er logaritmisk og derfor falder med det samme 
interval for hver linje. Derudover adskiller Log-
MAR-synstavlerne sig også fra Østerberg ved at 
figurerne ikke er udfyldt, men baseret på stregteg-
ninger. Det ved man fra tidligere forskningen giver 
bedre resultater. Faktisk er LogMAR-princippet den 
standard, man anbefaler og bruger, når man un-
dersøger voksne.

Hvordan skal vi screene?

2

2 Lægehåndbogen, sundhed.dk
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Men hvorfor skifter man så ikke bare alle Øster-
berg-tavler ud med LogMAR-tavler? Ifølge forsker-
gruppen i Roskilde er det også vejen frem. Men det 
vil ikke være helt uden udfordringer.

Nye synstavler kan skabe kø hos øjenlægerne
Når man finder flere børn med synsfejl, betyder 
det, at flere børn bliver henvist til en læge eller 
øjenlæge. Den danske lovgivning siger nemlig, at 
alle børn under 10 år skal være tilset af en læge 
eller øjenlæge, inden de må få briller hos en optiker. 
Så hvis vi forbedrer vores screening ved at udskifte 
vores synstavler, øger vi presset på sundhedssek-
toren. Ventelisterne bliver længere, og regionernes 
udgifter bliver større, fordi flere børn skal tilses af 
en øjenlæge. Og ikke alle de henviste børn viser 
sig i sidste ende at have brug for briller eller anden 
behandling.

I Roskilde ville ca. hvert 10. (11%) af de børneha-
vebørn, der blev undersøgt i forskningsprojektet, 
være blevet henvist til en øjenlæge, hvis de var 
blevet undersøgt med Østerberg-tavlen. Ved brug 
af en LogMAR-tavle ville det være lidt over hver 
fjerde (28%).

Alligevel er forskningsgruppen i Roskilde ikke i tvivl: 
”Det er vores klare anbefaling, at den gamle Øster-
berg-tavle bliver udskiftet, og at man fremover 
benytter en LogMAR-baseret synstavle, når man 
tester børn”, udtaler Lisbeth Sandfeld.

Har vi brug for nye retningslinjer?
Som forskningsresultaterne peger på, er valget af 
metode og ikke mindst synstavle afgørende. Både 
for om et barn med synsproblemer bliver opdaget, 
og for screeningssystemets samlede pris og effek-
tivitet. 

Derfor er det vigtigt, at valget af synstavle og 
screeningsmetode i øvrigt afspejler et hensyn til 
både børnene, effektiviteten og økonomien.

Spørgsmålet er altså, hvordan vi bør screene i 
fremtiden. Bør retningslinjerne for synsscreening 
anbefale – eller ligefrem diktere – brug af en Log-
MAR-synstavle frem for Østerberg? Og bør vi udvi-
de screeningspraksissen yderligere, så vi finder så 
mange børn med synsfejl som overhovedet muligt 
– selv om det har sin pris?
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Hvad siger lovgivningen om synstavler?

direktoratet mener ikke at have et tilstrække-
ligt belæg for at lave en mere konkret anbefa-
ling i forhold til valget af synstavle.  

I Sverige kan man vælge imellem Hooper 
Visual Organisation Test (HVOT-tavlen) eller 
L-H-tavlen, der bliver betragtet som ligevær-
dige, når man undersøger børn, der endnu ikke 
har lært at læse. Begge tavler er baseret på 
LogMAR-princippet.

Kay Pictures (t.v.) og Østerberg-tavlen (t.h.)

I Danmark kan sundhedsplejersker, læger, 
øjenlæger og optikere vælge imellem en ræk-
ke synstavler, der er godkendt af Sundheds-
styrelsen. Når man skal udføre visusundersø-
gelser på skolebørn, kan man vælge imellem 
L-H-tavlen (også kaldet LEA-tavlen), Kay Pic-
tures, Østerberg, Sheridan-Gardiner, E-tavle, 
taltavle og bogstavtavle. 

Det fremgår ikke eksplicit af retningslinjerne, 
hvilke synstavler man skal bruge før skole-
alderen, blot at 3-årige børn kan ”testes med 
synstavler med meget enkle optotyper”. Det vil 
i praksis betyde et valg imellem L-H-tavlen, 
Kay Pictures eller Østerberg, hvoraf både 
L-H-tavlen og Kay Pictures er baseret på 
 LogMAR-princippet. I Danmark har vi imidler-
tid tradition for at bruge Østerberg. 

Hvis man vender blikket mod Norge, kan man 
se, at det heller ikke fremgår eksplicit af de 
nationale retningslinjer, hvilke synstavler man 
bør bruge til børn. Det bliver fremført, at de 
mest brugte er Østerberg, Sheridan Gardiner, 
”Ortoptisttavlen” og LEA-tavlen (L-H-tavlen). 
Det bliver nævnt, at ”det er internasjonalt an-
erkjent at synstavler bør konstrueres etter det 
såkalte LogMAR-princippet”, men Helse-
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I både Randers og Roskilde er danske børns syn 
blevet undersøgt grundigere end ved de almindelige 
undersøgelser hos læger og sundhedsplejersker. 
Her har børnene nemlig været til en dybdegående 
undersøgelse på enten Optikerhøjskolen i Randers 
eller Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

I begge projekter er børnene blevet undersøgt ved 
hjælp af cycloplegisk refraktion. Det vil sige, at 
man har brugt øjendråber, der lammer øjenmusku-
laturen. Det gør man, fordi børn ellers er i stand til 
at kompensere for langsynethed ved at spænde 
øjenmuskulaturen. Og dermed kan barnet ”sny-
de” den almindelige undersøgelse hos lægen eller 
sundhedsplejersken – uden selv at vide det. Ved 
midlertidigt at lamme muskulaturen får man altså 
et billede af, hvordan barnet faktisk ser. 

Konsekvensen af at være langsynet kan være 
hovedpine og koncentrationsbesvær, fordi barnet 
kompenserer for en synsfejl, der ikke er blevet op-
daget. 

Danske børn er langsynede
I kraft af de store og grundige undersøgelser i både 
Randers og Roskilde kan forskerne nu konstatere, 
at danske børn generelt er langsynede. For fagfolk 
lyder det måske ikke underligt, da nyfødte børn 
oftest er langsynede, hvilket gradvist aftager, indtil 
barnets syn er færdigudviklet omkring 10-årsalde-
ren. Men det har overrasket forskerne, hvor lang-
synede børnene faktisk er.

”Det er velkendt, at børn generelt er langsynede, 
fordi deres øjne endnu ikke er færdigudviklede. 
Men det har været overraskende at se, hvor lang-
synede børnene faktisk er. Nu kan vi præsentere 
helt nye normtal for danske børns syn, og her 
ligger gennemsnitsværdien højere, end vi måske 
havde troet, for de 95 % af børnene, der ligger i 
normalområdet i midten. En fjerdedel af de børn, 
vi undersøgte, var langsynede over +2D”, fortæller 
Lisbeth Sandfeld.
 
Til gengæld fandt forskerne overraskende få børn, 
der var nærsynede. Blandt de knap 450 førskole-
børn, der blev undersøgt i Roskilde, var der faktisk 
ikke et eneste nærsynet barn, og i Randers var tal-
let også meget lavt. 

Hvornår skal børn have briller?
Danske børn er altså langsynede. Samtidig kan 
forskerne konstatere, at vi med justerede eller 
nye screeningsmetoder kan opdage synsfejl hos 
markant flere børn end nu, som beskrevet under 
afsnit 2.

Det er en gammel og velkendt diskussion, hvornår 
man skal korrigere børns langsynethed med briller, 
og grænseværdien for behandlingskrævende lang-
synethed er ikke veldefineret.

”De fleste, der undersøger børn, hvor øjnene bliver 
dryppet, er nok nået frem til den erkendelse, at det 
er individuelt, hvornår et barn har brug for behand-
ling. Klager barnet over hovedpine eller andre ting, 
der kunne tyde på problemer med synet? Er det 

3

Hvornår er børns synsproblemer 
behandlingskrævende?
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et meget aktivt barn? Og har barnet svært ved at 
koncentrere sig? Det er nogle af de forhold, man 
bliver nødt til at tage med i sin vurdering”, fortæller 
Lisbeth Sandfeld.

I den engelsktalende del af verden anbefaler man 
briller til 5-årige, hvis de er langsynede ≥ +2,5D’.3  
Hvis den grænseværdi var blevet brugt i Roskilde, 
skulle en stor del af de undersøgte børn have bril-
ler – og mange af dem ville sandsynligvis slet ikke 
have brug for det. 

Når man stadig ikke har en veldefineret grænse-
værdi for, hvornår vi skal behandle de langsynede 
børn i Danmark, afspejler det altså en større, bag-
vedliggende problematik. Det er nemlig ikke kun 
barnets afstandsvisus, der afgør, om det har brug 
for briller:

”Vi mangler en metode til at opfange symptomer 
på synsrelaterede problemer. Vi ved med andre ord 
ikke nok om, hvornår langsynethed er et problem. 
For selvom børnene er langsynede, er det langt fra 
sikkert, at de er generede af det i deres hverdag, så 
de har brug for briller. Mange af dem kan klare sig 
fint, og det kan være meget svært at stille de 
rigtige spørgsmål, der gør, at vi opdager dem, der 
har problemer”, fortæller Lisbeth.

Så hvordan sikrer vi, at vi opdager symptomer på 
synsproblemer og dermed finder de børn, der 
faktisk har problemer, uden at behandle de raske?

3  Leat, S. J. (2011): To prescribe or not to pre-

scribe? Guidelines for spectacle prescribing in in-

fants and children. Clin Exp Optom 94:514-527
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Man regner med, at omkring 3-7 procent af de 
danske skolebørn har skjult langsynethed eller kon-
vergensinsufficiens (se faktaboks). Og man ved, at 
begge tilstande kan give skolebørn hovedpine og 
trætte øjne, når de læser og laver lektier, hvis det 
ikke bliver behandlet..4 

Hvis de børn ikke får hjælp, kan de få problemer 
både socialt og med at læse og lære. Det vil selv-

Samsyn og konvergensinsufficiens

4

Har vi brug for andre screeninger  
i skolealderen?

følgelig være dybt problematisk, både for det en-
kelte barn og for samfundet.

I vores nuværende screeningssystem fanger vi ikke 
disse børn med konvergensinsufficiens og skjult 
langsynethed hos den almenpraktiserende læge og 
skolesundhedsplejersken. Så hvad kan vi gøre for, 
at det bliver opdaget, når børn er skjult langsynede 
eller har konvergensinsufficiens?

Vores hjerner modtager et billede fra hvert øje 
samtidigt. Hos et normalt menneske kan hjer-
nen smelte de to billeder sammen til et fælles 
billede. Det kaldes samsyn.

Når vi læser eller laver andet nærarbejde, har 
vi brug for at dreje øjnene en lille smule indad 
(konvergere). Nogle mennesker har svært ved 
dette. Det kaldes på fagsprog konvergen-
sinsufficiens. Tilstanden kan give træthed og 
hovedpine ved læsning.

Man kan undersøge for konvergens-
insufficiens blandt andet ved at undersøge 
det såkaldte konvergensnærpunkt. Det vil sige 
det tætteste punkt, man kan fokusere på med 
begge øjne uden at se dobbelt. Det kan man 
undersøge ved at bede patienten fokusere på Undersøgelse af konvergensnærpunkt

et objekt, som man bevæger tættere på pa-
tientens øjne, samtidig med at vedkommende 
fokuserer på det. I Randers blev børnene i 
forskningsprojektet henvist til en grundigere 
undersøgelse på Optikerhøjskolen, hvis de 
begyndte at se dobbelt eller ikke var i stand til 
at holde fikseringen på mindre end 10 centi-
meters afstand.

4  Maagaard, ML & Nisted, I (2013): Synsfejl og samsyns-

anomalier blandt danske skolebørn. Optikeren 5:6-12. 
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Kan simple screeninger hos skole- 
sundhedsplejersken afsløre synsfejl?
I Randers har en forskergruppe undersøgt, om 
skolesundhedsplejersken kan opdage skjult lang-
synethed og konvergensinsufficiens ved hjælp af 
to simple metoder: måling af afstandsvisus med 
en +2.0-brille og måling af konvergensnærpunkt. 
Hvis børnenes syn var uændret eller forbedret med 
+2.0-brillen, blev de henvist til en udvidet under-
søgelse. Det samme gjorde de børn, hvor konver-
gensnærpunktet var 10 cm eller mere.

På Optikerhøjskolen blev børnene undersøgt ved 
hjælp af cycloplegisk refraktion, hvor øjenmusku-
laturen lammes midlertidigt, så man får et mere 
retvisende billede af barnets syn. Derudover blev 
der også gennemført en grundigere evaluering af 
deres samsynsfunktion.

Screening afslører konvergensinsufficiens 
Forskerne har beregnet nøjagtigheden af deres 
undersøgelser og fundet ud af, at det er muligt at 
opdage både skjult langsynethed og konvergens-
insufficiens ved hjælp af de to simple screenings-
metoder. Men selvom +2-brillen kan bruges til at 
afsløre skjult langsynethed, viser resultaterne, at 
metodens præcision er lav. 

Det betyder, at metoden i praksis ville resultere i 
overhenvisninger til øjenlægerne, der i forvejen har 
lange ventetider. Derfor anbefaler forskerne som 
udgangspunkt ikke, at +2.0-brillen bliver indført 
som fast screeningsmetode. 

Til gengæld havde skolesundhedsplejerskerne 
succes med at afsløre konvergensinsufficiens, når 
målingen af konvergensnærpunkt blev kombineret 
med et spørgeskema om symptomer. Derudover 
var det vigtigt for resultatets præcision, at børnene 
var over 9 år, når de blev testet.  

”Når vi forbeholder undersøgelsen af konvergens-
nærpunkt til børn over 9 år og samtidig spørger ind 
til symptomer, kan vi identificere flest mulige børn 
med konvergensinsufficiens. Samtidig nedsætter vi 
antallet af falske positive henvisninger til et mere 
acceptabelt niveau. Derfor mener vi, at det er me-
get interessant at se på, hvordan undersøgelsen 
kan blive videreført som et fast setup i fremtiden”, 
udtaler Ivan Nisted. 

Har vi brug for supplerende screeninger?
I gennemsnit vil der i hver eneste skoleklasse sidde 
mindst et barn med konvergensinsufficiens. Og 
den nye forskning fra Randers viser altså, at vi ved 
hjælp af en simpel screeningsmetode kan identifi-
cere end større del af disse børn fra 9-årsalderen.

Men metoden bliver ikke anvendt i dag, når børne-
ne bliver undersøgt – hverken hos den praktise-
rende læge eller hos skolesundhedsplejersken. 

I dag får børn undersøgt deres syn hos skole-
sundhedsplejersken i indskolingen og igen i 6. eller 
7. klasse. Det er dog ikke optimalt at lægge en 
screening for konvergensinsufficiens ved nogen af 
disse undersøgelser. Den ene ligger for tidligt, til at 
resultatet kan blive nøjagtigt nok; den anden ligger 
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så sent, at børnene vil have levet med problemet i 
tre-fire år, hvor det kunne have været opdaget. 

Så har vi brug for en supplerende screening? Og 
hvordan skal den i givet fald organiseres? Hvem 
skal stå for undersøgelsen, og hvornår skal den 
ligge?

Et hav af muligheder – men er det prisen værd?
De officielle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen 
anbefaler, at børn får undersøgt deres højde og 
vægt og kommer til en samtale hos skolesund-
hedsplejersken mindst en gang på mellemtrinnet 
(4.-6. klasse). I mange kommuner bliver børnene 
undersøgt af skolesundhedsplejersken i enten 4. 
eller 5. klasse. 

En mulighed kunne derfor være, at sundheds-
plejersken også gennemfører den supplerende 
screening for konvergensinsufficiens i forbindelse 
med denne undersøgelse, selvom børnene i dag 
ikke får undersøgt deres syn på dette alderstrin.

Med de nuværende retningslinjer er det dog op til 
den enkelte kommune, hvornår på mellemtinnet, 
man vil undersøge børnene. Og i modsætning til 
ind- og udskolingsundersøgelserne, er undersø-
gelsen ikke lovpligtig. Den billigste løsning er selv-
følgelig at vente til 6. eller 7. klasse, hvor børnene 
alligevel bliver synstestet. Men hvis vi skal sikre, at 
undersøgelsen finder sted på det rigtige tidspunkt, 
så vi finder børnenes synsproblemer så tidligt som 
muligt, vil der være brug for en justering af Sund-
hedsstyrelsens retningslinjer.

En anden mulighed kunne være at uddanne andre 
faggrupper til at udføre screeningen. Det kunne fx 
være dansklærere i forbindelse med en læsetest. 
En tredje mulighed er, at optometrister eller læse-
konsulenter med de rette kompetencer kunne 
 besøge 3. og 4. klasser og udføre screeningen.

Mulighederne er mange, men ingen af dem er uden 
omkostninger. Så er problemet tilstrækkeligt stort, 
til at vi bør ændre den nuværende praksis – og i så 
fald hvordan?



Synoptik-Fonden     [   Side 22  ]

5

Hvordan sikrer vi børn med  
konvergensinsufficiens en god behandling?

Vi ved fra tidligere undersøgelser, at danske sko-
lebørn har problemer med konvergensinsufficiens 
– man regner med, at tilstandene findes hos 3-7 
% af skolebørnene. Det svarer til mellem 15.700 og 
36.600 danske skolebørn på landsplan.5  

Som afsnit 4 beskriver, ved vi nu, hvordan vi 
kan opdage synsfejlen ved hjælp af en simpel 
screeningsmetode. Men vigtigst af alt ved vi, at 
konvergensinsufficiens kan behandles. 

Problemet er, at behandlingen i dag er dyr og 
tidskrævende. Derfor er forskergruppen i Randers 
i gang med at undersøge, om man kan skabe et 
mere effektivt træningsforløb. 

Derudover kan man i dag ikke være sikker på, at 
behandlingen er evidensbaseret. Så hvordan sikrer 
vi, at alle børn får en behandling med dokumente-
ret effekt?  

Behandling er i dag dyrt og tidskrævende
Det evidensbaserede behandlingsforløb varer i dag 
12 uger og består af 28 timers hjemmetræning  
(20 minutter dagligt) samt 6 x 1 times instruktion 
og opfølgning på klinik. 

Behandlingen foregår på private synsklinikker og 
er ikke tilskudsberettiget. Der er stor variation i 
længde og indholdet af træningsprogrammet, og 
behandlingen kan flere steder koste 6.000-12.000 
kroner. 

Det intense træningsforløb kan derfor være bela-

stende for børnene og deres familier. De skal bruge 
mange timer på at træne derhjemme, forældrene 
skal tage fri fra arbejde ved klinikbesøg, og ikke 
mindst skal de betale et beløb, der nok vil kunne 
mærkes i budgettet hos de fleste børnefamilier.

Resultatet kan derfor være, at nogle familier fra-
vælger at behandle et problem, der kan hæmme 
barnets indlæring. Og det er naturligvis proble-
matisk. 

Træning af konvergensinsufficiens tilbydes også 
i offentligt regi, hvor det er gratis for familien. 
 Studier viser dog, at den mest anvendte behand-
ling i offentligt regi er meget lidt effektiv.

Vi kan sikre en mere effektiv behandling
Ivan Nisted og Marianne Maagaard er i gang med 
at afprøve muligheden for at forkorte og effektivi-
sere træningsforløbet.

Forskerne har tidligere vist, at samsynsfunktio-
nens forskellige mekanismer til at stille skarpt på 
et objekt (akkommodation) og dreje øjnene indad 
(konvergens) udvikler sig uafhængigt af hinanden. 
Det betyder, at man har mulighed for at behandle 
de to mekanismer hver for sig. I den nuværende 
behandling af konvergensinsufficiens træner man 
begge mekanismer samtidig. 

Derfor afprøver forskerne nu effekten af at træne 
de to mekanismer hver for sig. På den måde vil 
man nemlig kunne målrette behandlingen af kon-
vergensinsufficiens mod det egentlige problem. 

5  Jf. Danmarks Statistik (2017): Notat om klassekvotienter
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Eksempel på træningsøvelse

Ingen kontrol med privat behandling
Et andet problem med den nuværende behandling 
er, at den ofte foregår uden for det offentlige sy-
stem og dermed helt uden kontrol. 

Det betyder i praksis, at man ikke kan være sikker 
på, at den behandling, man modtager, er evidens-
baseret. Med andre ord kan familierne risikere at 
investere en masse tid og penge i en behandling, 
der ikke virker. 

Derfor er det også relevant at diskutere, hvem der 
skal stå for behandlingen i fremtiden.

Hvem tager ansvar for en god behandling?
Der er i dag ikke nogen offentlig instans, der til byder 
effektiv behandling af konvergens insufficiens. 
Øjenlægerne har derfor få at henvise officielt til, 
når de diagnosticerer et barn med konvergens-
insufficiens. 

Det efterlader forældrene med muligheden for 
det dyre og tidskrævende behandlingsforløb på 
en privat klinik uden offentlig kontrol – eller ingen 
 behandling overhovedet. 

Så hvordan sikrer vi, at alle børn med konvergens-
insufficiens bliver behandlet effektivt og til den 
rette pris? Hvordan skaber vi rammerne? Og hvem 
skal i sidste ende tage ansvar for, at børnene får en 
god behandling? 



Synoptik-Fonden     [   Side 24  ]

6

Skal eye-tracking indgå i fremtidens 
screeningsbatteri?

Det kan være svært at lære at læse – og det bliver 
kun sværere, hvis ens øjenbevægelser ikke er i 
orden. Blandt andet derfor undersøger man ofte 
børns øjenbevægelser, hvis de har læsevanske-
ligheder eller skeler. For hvis læseproblemerne 
skyldes øjenbevægelser, ved man nemlig, at de 
kan trænes.

De nuværende undersøgelser er upræcise
I dag undersøger man børns øjenbevægelser,  
når de har problemer med læsning eller skelen. 
Når man undersøger følgeøjenbevægelser, sker 
det ofte ved hjælp af en såkaldt Wolf Wand, som 
barnet bliver bedt om at følge med øjnene.  
Men forskerne kan konkludere, at den metode  
har store svagheder:

”Problemet med Wolf Wand er, at metoden er for 
subjektiv og upræcis. Man kan ikke bevæge en 
’ispind’ foran barnets øjne og ved hjælp af sit eget 
syn afgøre, om barnet har problemer med følgebe-
vægelser”, udtaler lektor Inge Wilms og fortsætter:

”Problemet bliver særligt stort, hvis man vil bruge 
metoden til andet end en grov screening. Den er fx 
ganske uegnet som grundlag for at sammenligne 
forbedringer som resultat af et træningsforløb.  
Det er den simpelt hen for upræcis til.”

Børns udvikling af 
øjenbevægelser
Vi har to former for øjenbevægelser: 
Springvise bevægelser, hvor vi flytter 
øjnene fra et punkt til et andet, og følge-
bevægelser, hvor vi følger et objekt, der 
bevæger sig. De springvise bevægelser, 
kaldet sakkader, bliver udviklet allerede 
tidligt i barndommen. Små børn lærer 
hurtigt at styre bevægelserne, så de kan 
flytte deres øjne fra punkt til punkt. Men 
når børnene skal lære at læse, har de 
brug for en særlig styring af sakkaderne. 
Her skal de nemlig flytte øjnene langs 
ord og tekst med en hastighed, der sva-
rer til den, hjernen kan nå at bearbejde 
signalerne fra øjnene med. Dette samspil 
mellem øjenmotorik, opmærksomhed og 
læsning bliver først udviklet, når børnene 
lærer at læse gennem de første skoleår.

Den anden form for øjenbevægelser, føl-
geøjenbevægelserne, der i fagsprog kal-
des smooth pursuit, bliver udviklet igen-
nem opvæksten og er færdigudviklede, 
når børn er ca. 12 år. Det er interessant at 
undersøge følgeøjenbevægelser, fordi de 
både afspejler, hvor god øjenmotorik bør-
nene har, og hvor gode deres hjerne er til 
at forudsige, hvor et objekt vil befinde sig.
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Eye-tracking som fremtidens screeningsmetode?
I løbet af de sidste år har forskergruppen arbejdet 
på at udvikle et computerbaseret screeningsværk-
tøj med eye-tracking-udstyr, der kan afløse de 
håndholdte undersøgelsesmetoder. Eye-tracking 
fungerer ved, at en computer analyserer øjets 
 bevægelser. Der findes allerede en del analyse-
systemer til sakkadebevægelser, men forskerne 
kan nu præsentere det første værktøj til
måling og analyse af følgebevægelser.

Ulempen ved eye-tracking er, at teknologien stadig 
er temmelig dyr. Men det bliver ifølge forskerne 
opvejet af fordelene: Med eye-tracking er vi nem-
lig sikre på at lave valide målinger af netop det, vi 
gerne vil undersøge. Og det er formentlig blot et 
spørgsmål om tid, før teknologien bliver billigere.

Eye-tracking kan måle effekten af synstræning
Præcise målingsværkstøjer er af afgørende be-
tydning for fremtidens effektforskning og vores 
mulighed for at forbedre kvaliteten og omfanget af 
synstræning.

Spørgsmålet om, hvorvidt man bruger eye-tracking 
eller manuelle metoder som Wolf Wand, er derfor 
ikke kun af faglig interesse. Det har også store 
konsekvenser i praksis – ikke mindst for børnene 
og deres familier. 

Som beskrevet i afsnit 5 er der i dag ingen kontrol 
med synstræningen på de private synsklinikker. 
Men selv hvis man indførte kontrol, ville man ikke 
kunne måle effekten af træningsforløbene med 

tilstrækkelig nøjagtighed. Det er de manuelle me-
toder nemlig for usikre til. Vi kan med andre ord 
ikke bruge Wolf Wand til at afgøre, hvilken træning 
der virker, og hvilken der ikke gør. Forskerne har 
derfor udviklet et setup baseret på eye-tracking, der 
ikke alene kan bruges til at diagnosticere børn, men 
som også er i stand til at måle, om børnene faktisk 
forbedrer deres øjenbevægelser. 

Det betyder, at vi med eye-tracking fremover er  
i stand til at evaluere, om et træningsforløb har  
den påståede effekt. På den måde kan vi sikre,  
at  familier kun investerer tid og penge i behandling, 
der rent faktisk virker. 

Hvordan skal fremtidens screeninger se ud?
Nu kan forskergruppen præsentere deres bud  
på fremtidens screeningsværktøj baseret på  
eye-tracking. 

Gruppen kan samtidig løfte sløret for, hvad helt nor-
male danske børn kan præstere, når det kommer til 
øjenbevægelser. Vi ved med andre ord nu, hvad vi 
skal holde screeningsresultatet op imod, næste gang 
et barn bliver undersøgt for samsynsproblemer. 

Det giver anledning til at diskutere, hvordan frem-
tidens screeninger skal se ud. Eye-tracking har 
vist sig at være en pålidelig screeningsmetode, der 
ikke blot kan diagnosticere, men også bruges til 
at  evaluere træningsforløb. Så bør metoden indgå 
i fremtidens screeninger – og i så fald: er tiden 
moden nu, eller skal vi vente på, den teknologiske 
udvikling gør eye-tracking billigere?

Undersøgelse af øjenbevægelser ved hjælp af. eyetracking
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7

Kan vi få en bedre synsscreening ved 
at gentænke faggruppernes rolle?

Vi vil alle gerne sikre, at børns syn er i orden. Og 
både forældre, pædagoger, lærere, sundheds-
plejersker, læger, øjenlæger og optometrister  
bidrager hver dag til, at vi kan opdage og behandle 
børns synsproblemer i tide.

Men der er pres på sundhedsområdet. Ser man på 
regionernes udgifter til speciallæger, ligger øjen-
lægehjælp øverst på listen med en udgift på over 
650 millioner om året.6 Og hvis vi i kraft af et bedre 
screeningsnet bliver i stand til at opdage og af-
hjælpe endnu flere synsproblemer hos børn, vil det 
bidrage til et endnu større pres på både økonomi 
og ventelister.

En af grundene til, systemet er så dyrt, er, at børn 
ifølge loven skal undersøges af en læge eller en 
øjenlæge, før de må få briller hos en optiker. Det 
giver en sikkerhed for, at det er de rette børn, der 
får briller – og ingen andre. Og den sikkerhed vil vi 
naturligvis ikke miste.

Men vil vi kunne opnå den sikkerhed på andre må-
der – og måske på samme tid opnå andre fordele? 
Kan vi indrette vores screeningssystem smartere 
ved fx at udnytte ekspertisen fra flere forskellige 
faggrupper? 

Sundheds- og sygeplejersker screener i Norge og 
Sverige
Vi er vant til at sammenligne os med vores skan-
dinaviske naboer. Ofte giver det nemlig mening at 
udveksle erfaringer og lære af hinanden.

På mange punkter ligner systemerne for syns-
screening hinanden i de tre lande. Alligevel er der 
en række centrale forskelle, der blandt andet hand-
ler om, hvilke faggrupper der indtager hvilke roller.

I Sverige og Norge har man særlige sundhedscentre 
for børn, som børnene tilknyttes fra fødslen. Her 
foregår størstedelen af synsscreeningerne, og det 
er ofte sygeplejersker i Sverige og sundhedsplejer-
sker i Norge, der står for undersøgelserne.

Danmark bruger praktiserende læger
I det danske system er det derimod den praktise-
rende læge, der tjekker barnets syn, indtil det star-
ter i skole. Herefter tager skolesundhedsplejersken 
over.

De første seks år af danske børns liv bliver de altså 
undersøgt af en fagperson, der har en længere 
medicinsk uddannelse end i Norge og Sverige, men 
som til gengæld ikke er specialiseret i at arbejde 
med børn. Hvad betyder det for undersøgelserne?

Forskellige fagpersoner – forskellige muligheder
Et eksempel på, hvilken betydning de forskellige 
faggrupper har, er undersøgelser af skelen. I Sveri-
ge og Norge tager man udgangspunkt i forældre-
nes og sundhedspersonalets observationer, når 
man skal afsløre denne synsfejl.

I Danmark undersøger lægen i stedet barnet for 
skelen ved hjælp af Hirschbergs test (se faktaboks). 
Selvom undersøgelsen er hurtig, er der altså tale 
om en grundigere gennemgang sammenlignet 

6  http://www.regioner.dk/media/5451/

faktaark-for-speciallaeger-2017.pdf
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med observationerne. Men i Norge anbefaler man 
ikke Hirschbergs test, fordi den kræver en special-
viden, der ikke er til stede på sundhedscenteret.

Når man skal afsløre skelen, er det altså umiddel-
bart de danske børn, der får den mest nøjagtige 
undersøgelse. Men er det i andre henseender bed-
re at lade sundhedsplejersker undersøge børnene? 

Det betyder noget at være god til børn
I Sverige har man både sundhedscentre, hvor 
sundhedsplejerskerne udelukkende arbejder med 
børn, og andre såkaldte integrerede sundheds-
centre, hvor man også arbejder med voksne. Vi-
denskabelige studier har vist, at der er fordele ved 
førstnævnte. Her får personalet nemlig mulighed 
for at udvikle kompetencer og metoder særligt ret-
tet mod børn.7

De svenske studier antyder altså, at vi får bedre 
undersøgelser, når sundhedspersonalet er speciali-
seret i børn. Så hvad betyder det for, hvordan vi bør 
indrette vores synsscreeningssystem?

Har vi brug for en ’gatekeeper’-funktion?
En mulighed for at inddrage flere faggrupper i den 
danske synsscreening kunne være at lade sundheds-
plejersker stå for de indledende undersøgelser af 
børns syn. De ville således indtage en ’gatekeeper-
funktion’, der ville kunne aflaste øjenlægerne. 

På den måde kunne man drage nytte af sundheds-
plejerskernes ekspertise i børn – uden at miste 
sikkerheden for den faglige kvalitet, fordi børnene 
stadig ville blive sendt videre til en læge eller øjen-
læge ved mistanke om synsfejl. 
 
Hvis vi kigger mod nord, kan vi se en anden mulig-
hed for ’gatekeepere’. I Norge er der nemlig stillet 
politiske forslag, der skal give optometrister flere 
beføjelser og mere ansvar for at undersøge de nor-
ske børns syn. 

Men har vi brug for ’gatekeepere’ i det danske 
screeningssystem? 

Dette afsnit indeholder mange åbne spørgsmål. 
Rapporten indeholder ikke svarene og  giver 
ingen anbefalinger på området. Den eneste an-
befaling handler om en innovativ gentænkning 
af screeningssystemet: Kan vi få en bedre syns-
screening ved at gentænke faggruppernes rolle 
– og i så fald hvordan?

Hirschbergs test:
Lægen undersøger, om lysrefleksen ligger 
symmetrisk i pupillerne på begge øjne 
ved at lyse mod barnets næserod med en 
såkaldt pencillygte.

7  Lagerberg D, Margnusson M, Sundelin C.  (2008): Barnhäls-

ovård i förändring. Gothia Förlag, Stockholm..
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Diskussioner fra konferencen

Rapporten har indtil nu givet en introduktion til nogle af forskningspro-
jekternes vigtigste resultater. Den har også præsenteret en række af de 
spørgsmål, som forskningsprojekterne rejser.

I det følgende kan du se, hvilke diskussioner og yderligere spørgsmål det 
gav anledning til, da Synoptik-Fonden samlede fagfolk og forskere samt 
repræsentanter for de faglige organisationer, uddannelsesinstitutioner 
og de ansvarlige sundhedsmyndigheder fra både Danmark, Norge, Sveri-
ge og Grønland til konferencen om børn og unges syn i februar 2018.

Opsamlingen på diskussionerne er ikke ment som et facit eller et ende-
gyldigt svar på den faglige dialog. Den skal heller ikke ses som en samlet 
anbefaling. Men vi håber, dette appendix til rapporten vil give et nuance-
rende indspark i debatten om, hvordan det bedst mulige synsscreenings-
system ser ud i fremtiden.

Intentionerne er således at holde dialogen i live og give anledning til 
fremtidige forskningsprojekter og nye samarbejder og initiativer, der kan 
hjælpe med at sikre endnu flere danske børn og unge et godt og aktivt 
syn.

APPENDIX
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Kan vi klare os med 
færre screeninger?

Man ved, at gentagelser i sig selv skaber bedre 
resultater, når man undersøger afstandssynet hos 
børn. I Roskilde undersøgte forskerne alle de børn, 
der ikke klarede synsprøven i første omgang, igen 
ca. 3 måneder senere. Resultatet var, at en stor 
del af børnene, klarede testen fint anden gang. I alt 
havde over 90% af børnene normalt afstandssyn 
ved den anden undersøgelse mod knap 80% ved 
den første. Gentagelser af synsscreeningerne er 
derfor et vigtigt element i forhold til at undgå over-
henvisning til øjenlægerne.

Men hvis gentagelser i sig selv betyder, at flere kan 
gennemføre testen med et tilfredsstillende resul-
tat, er det så samtidig et argument for den danske 
screeningspraksis, hvor børnenes afstandssyn 
bliver undersøgt både ved 3, 4 og 5-årsundersø-
gelsen og igen i indskolingen? Eller kan de årlige 
undersøgelser omvendt blive en sovepude og der-
ved faktisk få den modsatte effekt?

Det spørgsmål blev diskuteret på den afsluttende 
konference for Projekt Børn og Unges Syn. Og selv-
om nogle mente, at den nuværende fremgangs-
måde skaber en øget tryghed, udtrykte flere delta-
gere en bekymring for, at det måske kan have den 
modsatte effekt. Bekymringen er, at man måske i 
dag kan være tilbøjelig til at lade være med at age-
re på tvivlen, hvis et barn fx ikke klarer 4-årsunder-
søgelsen tilstrækkeligt godt, fordi barnet alligevel 
bliver undersøgt igen året efter.

Flere konferencedeltagere fremførte på den bag-
grund det argument, at vi i Danmark bør overveje 

at følge Sverige og Norge og fjerne 3- og 5-årsun-
dersøgelserne. Til gengæld er det vigtigt, at vi 
fortsat sørger for, at 4- og 6-årsundersøgelserne 
er grundige. Det indebærer, at børnene skal testes 
igen, hvis de ikke klarer undersøgelsen. Samtidig 
skal man sørge for at undersøgelsesprocenterne er 
i top ved at indkalde børnene og kontakte dem, der 
ikke dukker op.

Hvor mange børn bliver henvist i dag?
Vi ved reelt ikke, hvor mange børn, der bliver hen-
vist fra de forskellige undersøgelser i dag. Ej heller, 
om det er lægens undersøgelse, der giver anled-
ning til henvisningerne - eller om det er forældrene 
selv, der efterfølgende bliver opmærksomme på et 
muligt problem.

Flere konferencedeltagere efterspurgte derfor en 
undersøgelse af, hvor mange henvisninger vores 
nuværende synsscreeninger giver anledning til. 

Der er ingen nemme svar på, om færre screeninger 
er hensigtsmæssigt. Men en analyse af hvor man-
ge børn og unge der bliver henvist fra de forskellige 
undersøgelser, vil på mange måder være et tungt-
vejende argument, hvis man skal evaluere, om vi 
fortsat skal screene børn i både 3, 4 og 5-årsalde-
ren og igen i indskolingen i Danmark.

Håbet fra konferencedeltagerne er derfor i første 
omgang, at en afdækning kan kaste lys over, hvor 
effektive vores nuværende setup er. Det kan give 
myndighederne grundlag for at vurdere, om vi 
eventuelt kan klare os med færre screeninger.
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I dag bliver danske nyfødte børn undersøgt for 
medfødt grå stær senere end andre skandinaviske 
børn. I både Norge og Sverige bliver børnene un-
dersøgt, allerede når de bliver udskrevet fra føde-
gangen. I Danmark bliver børnene først undersøgt 
ved en 5-ugersundersøgelse. 

Samtidig bliver de norske og svenske børn under-
søgt grundigere end de danske. Det gør de, ved at 
en læge gennemlyser øjet igennem pupillen med et 
såkaldt oftalmoskop. På et raskt øje vil nethinden 
i bunden af øjet se rød eller orange ud – ligesom 
man kender det fra et foto, der et taget med blitz, 
hvor pupillerne bliver røde. Men hvis man ikke ser 
den røde refleks, så er det et tegn på, at der er 
noget, der blokerer for lyset. Og det vil oftest være 
fortætninger i linsen – også kaldet grå stær.

I Danmark foregår undersøgelsen ikke med et of-
talmoskop, men med en lille lommelygte. Lægen 
lyser barnet ind i øjet, og ser også efter den røde 
refleks. Men den undersøgelse er ikke lige så grun-
dig. Og det har konsekvenser for, hvor tidligt bør-
nene med grå stær bliver opdaget.

Børn med medfødt grå stær bør blive opereret in-
den for deres første levemåneder. Men i et studie 
fra 2015 påviste Birgitte Haargaard sammen med 
fire svenske kolleger, at danske børn bliver opdaget 
væsentligt senere end svenske.8 Og i Danmark er 
det i 71% af tilfældene forældrene selv, der hen-
vender sig til øjenlægen, fordi de har lagt mærke 
til en hvid/grå pupil eller studset over manglende 
øjenkontakt med barnet. I Sverige var næsten to 

tredjedele (63%) af alle de børn, der endte med 
at blive opereret, inden de var fyldt et år, blevet 
opdaget allerede ved fødslen. Yderligere 12% blev 
opdaget ved screeningerne på de svenske sund-
hedscentre (BVC). Dermed tegner undersøgelsen 
et billede af, at den danske screening ikke fungerer 
lige så godt. På konferencen blev der derfor frem-
sat et stort fælles ønske om også at indføre en 
grundigere undersøgelse for medfødt grå stær i 
Danmark.

Sundhedsstyrelsen kunne dog løfte sløret for, at 
de allerede er i gang med at undersøge, om og 
hvordan en screening, der svarer til den svenske, 
kan blive implementeret i Danmark. For selvom der 
er stor opbakning til at indføre undersøgelsen, er 
spørgsmålet, hvem der skal udføre undersøgelsen 
i praksis. I dag bliver danske børn nemlig ikke tilset 
af en læge, inden de bliver udskrevet fra barsels-
afdelingen. På konferencen blev forskellige forslag 
derfor diskuteret. Kan jordemoderen gøre det? Eller 
kan en audiologiassistent, der i forvejen undersø-
ger børnenes hørelse, måske stå for det? Eller er 
der en helt tredje faggruppe, der vil være egnet? 
Det er nogle af de spørgsmål, der står tilbage.

Men uanset hvem der kan stå for undersøgelsen, 
var der stor enighed blandt konferencens deltagere 
om, at den grundigere undersøgelse bør indføres.

Vi bør prioritere en screening
for medfødt grå stær

8  Haargaard, B. et al. (2015): The Pediatric Cataract Register 

(PECARE): Analysis of age at detection of congenital cataract
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Vi bør udskifte 
vores synstavler

I Roskilde har forskergruppen vist, hvor stor betyd-
ning valget af synstavle har for, hvor mange børn 
med synsfejl man opdager. Hvis man vælger en 
LogMAR-baseret synstavle, kan man opdage mar-
kant flere børn med synsfejl, end man gør, når man 
bruger den meget udbredte Østerbergtavle (ca. 
70% flere). Og derfor anbefaler Roskildegruppen, 
at de danske retningslinjer bliver ændret, så man i 
fremtiden skal bruge en LogMAR-baseret synstav-
le, når man undersøger børn. 

På konferencen var der stor opbakning til Ros-
kildegruppens anbefaling på tværs af fag- og 
landegrænser. Og efterfølgende har børneoftalmo-
logerne under Dansk Oftalmologisk Selskab også 
bakket op om anbefalingen. I dag er det nemlig 
ikke børnene, der først og fremmest skaber kø hos 
landets øjenlæger. Frygten for flere henvisninger 
til øjenlægerne er derfor ikke tilstrækkelig grund til 
ikke at indføre en mere nøjagtig screeningsmetode, 
lød argumentet. Flere deltagere udtrykte også et 
generelt ønske om, at synstavlerne i Danmark bli-
ver mere standardiserede. Og en anbefaling om at 
udskifte Østerbergtavlerne i de officielle retnings-
linjer vil netop være et skridt i den retning.

Nyere synstavler er nemmere at bruge
Det var dog ikke alle, der mente, at der er et pro-
blem med den nuværende Østerbergtavle. Hvis 
man sørger for at udvælge de rigtige symboler og 
husker at instruere børnene inden undersøgelsen, 
kan Østerbergtavlen give gode resultater, lød argu-
mentet. Andre deltagere fremhævede dog, at selv-
samme argument også kan vendes til et argument 

for at bruge LogMAR-baserede tavler i stedet: De 
nyere LogMAR-tavler er nemlig nemmere at bruge 
for mindre erfarne fagpersoner. Det skyldes blandt 
andet, at det er nemmere at vide, hvilke symboler 
man skal sammenligne på LogMAR-tavlerne for at 
få et retvisende resultat. Det kræver omvendt no-
get mere erfaring, når man bruger Østerbergtav-
len, hvor antallet af forskellige symboler er noget 
større.

Samtidig blev det fremhævet, at symbolerne på 
de nyere LogMAR-tavler, som fx Kay Pictures, er 
nemmere at genkende for børnene.

Vejen til ændring af praksis er dog lang
Selvom der var stor opbakning til udskiftningen af 
Østerberg, kan vejen til nye synstavler dog vise sig 
at være lang. Det skyldes, at selvom Sundheds-
styrelsen opdaterer deres retningslinjer og ind-
skrænker listen over godkendte synstavler, så kan 
styrelsen ikke diktere, at de gamle synstavler bliver 
udskiftet. Det kan kun ske, hvis myndighederne 
samtidig finansierer udskiftningen af tavlerne for 
landets praktiserende læger, hospitaler, skole-
sundhedsplejersker osv. Myndighederne kan derfor 
kun sørge for, at de gamle Østerberg-tavler bliver 
skiftet ud med en LogMAR-tavle, næste gang den 
nuværende synstavle alligevel skal udskiftes. Så 
selvom man kan opdage flere børn med synsfejl 
ved at udskifte synstavlerne, kan udsigterne derfor 
være lange. Men målet står klart: blandt deltagerne 
på konferencen var der samlet set ingen tvivl om 
opbakningen til udskiftningen.



Synoptik-Fonden     [   Side 33  ]

Den nuværende screeningsmetode, hvor børne-
nes afstandssyn bliver undersøgt med en syns-
tavle, er grundlæggende rigtig god til at opdage 
de børn, der er nærsynede. Men som både Ros-
kilde- og Randersprojektet har vist, er der kun 
ganske få børn, der er nærsynede i aldersgrup-
pen 3-6 år, som er de børn, der i dag screenes år-
ligt. Til gengæld kan projektgrupperne vise, at en 
stor del af de danske børn er langsynede. Så kan 
vi finde en pålidelig screeningsmetode, der kan 
afsløre den skjulte langsynethed hos børnene?

Randersprojektet har vist, at det ikke er muligt 
at opdage skjult langsynethed hos børnene ved 
hjælp af en +2-brille med en tilstrækkelig grad 

af sikkerhed. Metoden er for upræcis til at blive 
brugt som fast screeningsmetode, og den vil 
medføre massive overhenvisninger. Men flere 
konferencedeltagere ytrede et ønske om, at man 
fremover vil fokusere på at finde andre metoder, 
der kan afsløre skjult langsynethed med en til-
strækkelig høj grad af sikkerhed.  

En af dem er Dorthe Fischer, der er praktiseren-
de sundhedsplejerske og næstformand i Fagligt 
Selskab for Sundhedsplejersker. Hun efterlyser 
konkrete metoder, der kan hjælpe hende med at 
finde de langsynede børn: ”Det er mit store håb, 
at vi i fremtiden får flere redskaber til at opdage 
langsynethed hos børn i skolealderen”.

Vi mangler bedre redskaber til 
at opdage langsynethed
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Vi skal skabe øget opmærksomhed om  
konvergensinsufficiens, men ikke screene 
for det

Konvergensinsufficiens kan give børn problemer 
med indlæring og skolearbejde. Så kan vi gøre 
mere for at opdage og behandle det? På konferen-
cen diskuterede deltagerne, om der bør indføres en 
screening for konvergensinsufficiens i skolealde-
ren. Som Randersprojektet kan vise, er det nemlig 
først i løbet af skolealderen, at symptomerne be-
gynder at melde sig. Det sker i takt med at bogsta-
verne bliver mindre, og læsemængden større. 

På konferencen var der imidlertid bred enighed 
om, at det ikke kan betale sig at indføre en generel 
screening for konvergensinsufficiens. Til gengæld 
bør der arbejdes på at skabe større opmærksom-
hed om problemet blandt forældre og de fagper-
soner, der er i kontakt med børnene til daglig. For 
selvom vi ikke skal indføre en screening, kan vi godt 
gøre mere for at hjælpe de børn, der reelt har pro-
blemer, men som ikke er blevet opdaget. Et konkret 
forslag lød derfor på at lave en oplysningskampag-
ne målrettet forældre og fagpersoner.

Derudover blev det foreslået, at man også bør ar-
bejde på at videreudvikle konkrete værktøjer, der 
kan hjælpe med at opfange symptomerne på kon-
vergensinsufficiens.

Forskergruppen bag Randersprojektet har vist, at 
det er muligt at opfange symptomerne på kon-
vergensinsufficiens med et spørgeskema, hvor 
man spørger ind til symptomerne. Derfor kan en 
mulig løsning være at udvikle en kort version af 
symptomskemaet, som kan danne grundlag for en 
undersøgelse. Håbet er, at et sådant værktøj bliver 
udviklet i fremtiden.

Vi har brug for en bredere oplysningsindsats og 
konkrete redskaber til forældre og pædagoger
Det er dog ikke kun i forhold til konvergensinsuffi-
ciens, at der er brug for øget oplysning og konkrete 
værktøjer. 

I dag mangler forældre, pædagoger og lærere ge-
nerelt viden og redskaber, der kan hjælpe dem med 
at opdage, om et barn har problemer med synet. 
Mange børneinstitutioner har ofte konkrete værk-
tøjer, der kan hjælpe med at fokusere på barnets 
motorik eller hørelse. Men ikke når det kommer 
til synet. Særligt pædagogerne, der har børnene i 
mange timer hver dag, efterspørger viden på om-
rådet.

Derfor lød der på konferencen et ønske om en bre-
dere oplysningskampagne, der kan skabe øget vi-
den blandt forældre og pædagoger om mulige tegn 
på børns synsproblemer. 

Nogle deltagere foreslog, at man måske også kun-
ne udvikle digitale screeningsredskaber som fx en 
app, der kan hjælpe forældre med at ’teste’ deres 
børns syn derhjemme.

Samlet set var der dermed overvejende enighed 
om, at det største problem ligger i manglende fo-
kus og redskaber. Det store arbejde står med andre 
ord fortsat tilbage. Og håbet er derfor, at det er en 
indsats, der vil blive taget videre.
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Et ønske om øget samarbejde og 
udnyttelse af kompetencer

I dag samarbejder flere faggrupper om at hjælpe 
børn til et bedre syn. Og netop samarbejdet imel-
lem faggrupperne er et af de temaer, der står kla-
rest tilbage fra konferencen om børn og unges syn. 

Det største ønske for fremtiden handlede derfor 
hverken om screeningsmetoder eller om at finde 
de optimale tidspunkter for en synsscreening. I 
stedet lød der et fælles ønske om, at der i fremti-
den opnås endnu bedre og tættere samarbejde på 
tværs af faggrupper.

Et centralt spørgsmål er i den sammenhæng, om 
det er muligt at skabe et screeningssystem, der er 
mere omkostningseffektivt, ved at udnytte fag-
gruppernes kompetencer bedre. I dag er det ofte 
en sygeplejerske, der står for en del af synsunder-
søgelsen af børn hos en praktiserende øjenlæge. 
Det skaber økonomisk effektivitet og frigør tid for 
de højtspecialiserede øjenlæger. Samtidig er det en 
god løsning, fordi sygeplejerskerne ofte er gode til 
børn. Både øjenlæger og sygeplejersker er derfor 
også godt tilfredse med løsningen.

En beslægtet diskussion er, om optometri-
ster på samme måde kan spille en større rolle i 
screenings- og sundhedssystemet. Og her kan det 
være relevant at skæve til Sverige og Norge. I Nor-
ge har optometrister ret til at bruge diagnostiske 
lægemidler. Det betyder, at de må udføre cyclog-
plegisk refraktion på børn ned til 5-årsalderen. 
Og ifølge Hans Torvald Haugo, generalsekretær i 
Norges Optikerforbund, fungerer ordningen godt. 
Der er altid en risiko for allergiske reaktioner, når 

man bruger diagnostiske lægemidler. Men Hans 
Torvald Haugo fremhæver, at der ikke har været 
nogen meldinger om allergiske reaktioner, siden 
optometristerne fik ret til at bruge diagnostiske 
lægemidler. 

Også i Sverige har optometrister siden september 
2016 haft ret til at rekvirere diagnostiske lægemid-
ler. Det betyder, at alle svenske optikere, der lever 
op til Socialstyrelsens uddannelseskrav, må bruge 
diagnostiske øjendråber, når de undersøger børn 
over 8 år.

På den baggrund blev spørgsmålet rejst, om 
danske optometrister også bør få tilladelse til at 
bruge diagnostiske lægemidler? Det ville i så fald 
betyde, at optometristerne kunne udføre grundi-
gere undersøgelser, end de kan i dag. Og det ville 
igen åbne op for nye muligheder for at udnytte en 
stor faggruppes kompetencer bedre i det samlede 
screenings- og sundhedssystem.

Når man sammenligner faggruppernes beføjelser, 
skal man dog holde sig for øje, at de skandinaviske 
optometristuddannelser ikke er ens. De svenske 
og norske optometristuddannelser er mere teo-
retisk funderede sammenlignet med den danske, 
der omvendt har markant længere praktikperioder. 
Spørgsmålet er derfor, om en del af forklaringen 
bag de svenske og norske optometristers beføjel-
ser er, at de har en større teoretisk viden med sig 
fra studiet.
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Et forslag var derfor, om man kan overveje give til-
ladelsen til danske optometrister med en bestemt 
specialisering eller videreuddannelse. Det kunne 
fx være den gruppe af optometrister, der har taget 
kandidatuddannelsen i optometri og synsviden-
skab.

Spørgsmålet om, hvilken arbejdsdeling der skaber 
det mest effektive screeningssystem kan være en 
vigtig del af at sikre endnu flere børn og unge et 
godt syn i fremtiden. Men det er samtidig et poli-
tisk spørgsmål og en myndighedsafgørelse, som 
hverken konferencen eller Projekt Børn og Unges 
Syn giver svaret på.

Håbet er i stedet, at de diskussioner, konferen-
cedeltagerne tog hul på, kan være et relevant 
indspark i fremtidens overvejelser om den bedste 
arbejdsdeling.

Den fælles udgangsbøn for Børn og Unges 
Syn-konferencen er således, at fremtiden meget 
gerne må byde på flere tværfaglige arrangementer, 
projekter og initiativer, hvor fagligheder mødes, og 
ny viden opstår til gavn for fremtidens effektive 
screeningssystem.
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Hvordan sikrer vi det bedst mulige 
screeningssystem?

Rapporten har sammen med dette appendix præsenteret nogle af de 
væsentligste diskussioner, som forskningen bag Projekt Børn og Unges 
Syn giver anledning til. Den har også udlagt de diskussioner, ønsker, for-
slag og problematikker, som deltagerne adresserede på konferencen.

Det har ikke været hensigten at præsentere færdige konklusioner, sam-
lede anbefalinger eller endegyldige svar på de spørgsmål, der er blevet 
rejst. Men vi håber, den udvidede rapport har givet inspiration og anled-
ning til fremtidig forskning, nye initiativer, erfaringsudveksling og ikke 
mindst diskussioner om, hvordan den nye viden kan danne grundlag for 
et endnu bedre synsscreeningssystem.

Rapporten er udarbejdet for Synoptik-Fonden af Johan Trærup, kommu-
nikationsrådgiver i Nextwork.

København, 2018.



Synoptik-Fonden     [   Side 39  ]

Her kan du læse mere om forskningen 

bag Projekt Børn og Unges Syn

Forskningen bag Projekt Børn og Unges Syn har foreløbigt resulteret i in-
tet mindre end 14 planlagte forskningsartikler. Nogle er i skrivende stund 
ved at blive indsendt til tidsskrifter, andre er stadig ved at blive udarbej-
det. Her kan du se dem, der pr. juni 2018 allerede er publiceret:

Sandfeld, Lisbeth; Weihrauch, Hanne; Tubæk, Gitte; Mortzos, Pantelei-
mon (2018): “Ophthalmological data on 4.5- to 7-year-old Danish chil-
dren”. Acta Ophtalmologica. 

Wilms, Inge L. (2017): “Problems catching up – age disadvantage in letter 
recognition, phoneme awareness and speed naming in Danish five-year-
olds at school entry does not disappear after the first school year”. Early 
Education and Development.

Som en foreløber til Projekt Børn og Unges Syn har forskergruppen i Ran-
ders også tidligere udgivet forskning om skolebørns syn og læsning med 
støtte fra Synoptik-Fonden. De forskningsartikler kan du finde her:

Maagaard, Marianne L.; Nisted, Ivan; Bek, Toke (2015): “Independent 
development of refraction, accommodation and convergence over two 
years in primary school children”. Scandinavian Journal of Optometry and 
Visual Science 8: p. 1-4

Nisted, Ivan; Maagaard, Marianne L.; Bek, Toke (2013): “Independence 
between age-related changes in refraction, accommodation and conver-
gence in primary school children”. Scandinavian Journal of Optometry and 
Visual Science  6: p. 6-9




