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Ca 60% av hjärnan arbetar på något sätt 
med synintryck 

 



Syn för glädje och det vackra och det man 
älskar… 

 



      Synen för överlevnad: 

• Upptäcka faran! 

• Undvika faran! 

• Attackera faran! 

• Planera flyktväg! 

• Hålla balansen när  

   man skyddar sig! 
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V1:s förbindelser till cortexområden: 

 



 



Synintryckens hierarki, Warren: 



Basala synfunktioner: 

• Synskärpa 

 

 

• Synfält 

 

 

• Ögonmotorik 



Hur påverkar basala synförändringar andra 
hjärnskadesymtom? 

 

    Grund för: 
Uppmärksamhet 
Motorik 
Visuell tolkning 
Relationer i 
rummet 
Emotioner 
(spegelneuron) 
 
 
Balans: 
Vestibulo 
occulära 
reflexer 
 



Vad händer våra patienter? 

Sammanställning av ”synanamnesen” för 170 patienter inskrivna i  
Öppenvårdsprogrammet vid Rehabiliteringen, Huddinge 



Presentation av patientgruppen: 
• Antal patienter 170 st. 

 

• Antal män 91 

 

• Antal kvinnor 79 

 

• Medelålder: 47 år 

 



Diagnoser:
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Synanamnes- 
för att få veta:  

 
 

 
• Uppfattat synproblem 54% 
• Läsproblem 53% 
• Bländning 37% 
• Suddigt seende 35%  
• Synfältsstörning 27%. 
• Dubbelseende 19% 



TBI och synstörningar 
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Post –Trauma Vision Syndrom 
Definition: Brain Injury Medicin: 

 sid 515, Kap 29 ”Evaluating and Treating Visual Dysfunction: 

• Kännetecken                                                    

• Skelning                                                         

• accomodationsstörningar 

• Konvergensinsufficiens 

• Låg blinknings frekvens 

• Spatial desorientering  

• Nedsatt fokusering och följerörelser 

• Suddigt seende 

 



Post –Trauma Vision Syndrom 
Definition: 

   Symtom 
• Dubbelseende, ibland latent 
• Saker verkar röra på sig fast de står stilla 
• Nedsatt koncentration och uppmärksamhet 
• Stirrig blick 
• Nedsatt visuellt minne 
• Ljusöverkänslighet, bländning 
• Gruskänsla i ögonen 
• Hållningsförändring 
• Balansstörningar 

 



Undersökningar av  synstörningar efter 
TBI: 

• Stelmack et al, 2009   

   Undersökta 88 soldater som kom hem från Irak;  75% 
hade självrapporterade synförändringar, de 
vanligaste 

    Accomodationsstörningar 

    Nedsatt läsförmåga. 

•  Bulson and Hayes, 2012 

    Undersökte 100 soldater, 50 % hade synförändringar, 
vanligast var suddigt seende, ljusöverkänslighet, 
accomodationsstörningar.  



37/170 patienter hade TBI i vår  
undersökningen: 

• Medel till svåra TBI, medelålder 43 år, 15 kvinnor och 
22 män. 

• 21/37 hade upplevt förändring av synen efter skada 
sjukdom = 56%. 

• 46% upplevde lässvårigheter. 

• 49% blev bländade av ljuset 

• 36% upplevde ett suddigare seende. 

• 22% hade synfältsstörning 

• 19% hade dubbelseende 

 

 



Skillnader mellan diagnoser: 
Medel-svåra hjärnskador 

• Stroke - TBI, Stroke - övrigt, TBI - stroke och TBI - övrigt osv 

• TBI hade mer problem med att känna igen 
ansikten, ovanligt i sig, men mest vanligt efter 
TBI. 

• TBI hade mer ljusproblem i jämförelse med 
strokepatienterna. 

• Men …de flesta synstörningar gjorde ingen 
skillnad på diagnoser. 



     

 



mTBI? 

• Större risk vid TBI än andra diagnoser? 
Ögonmotorik komplicerade nätverk som lätt 
blir störda? 

• Två studier på gång i Stockholm 

• DS 

• ST Erik 

• Postcommotionellt syndrom??? 



Vad säger detta? 

• 60% av hjärnan arbetar med processhantering 
av synintryck. 

• 14 sidor av Brain Injury Medicin, som är 1275 
sidor tjock, ägnas åt synförändringar? 

• Är synen, därför att den alltid finns där , inte 
sedd???? 
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Syngruppen vid Hjärnskaderehabilitering 
öppenvård, Huddinge: 

• Syngrupp som bildades 2010. Utveckla utredning och 
rehabilitering av synförändringar  

• Hjärnskaderehabilitering för förvärvade hjärnskador i ålder 
18-ca 65.  

• Mål: 

    Synrehabilitering i team:  integrera synförmåga i kognitiva och 
motoriska rehabiliteringsmetoder. 



Synrehabilitering i 3 steg 

 

 
 

 

 

 

Insikt 
Funktions- 

träning 
Överföring  
till aktivitet 



 Funktionsträning  
Träning av synens basfunktioner (synskärpa, 

synfält, ögonmotorik):  
 
• Kontrollera glasögon, läsglas för att underlätta? 
• Färgade glas mot bländning? 
• Kompensationsrörelser för att öka synfält –  
     Bli varse, läsning, gåträning 
• Saccader              – Bli Varse, Läsning 
• Följerörelser  - Eye Can Learn  
• Samsyn   – Brook Strings 
• Fixation   – Ögonstyrning  
  



Synträning i aktivitet, medveten 
träning! 

• Yrselträning (huvudrörelser – ögonrörelser) 

• Kroppsmedvetandeträning 

• Balansträning (statisk/dynamisk, med/utan ögonrörelser) 

• I röriga miljöer 

• Bollspel (tex pingis) 

• Dynavision 

• (Wii-spel) 

• Pilljobbs aktiviteter 



Träna i utemiljö: 

 



Aktuella frågor för fortsatt utveckling 
av synrehabilitering: 

• Fastställa utredningsmetod för synstörningar efter förvärvad 
hjärnskada. 

     Bilda en samverkan mellan rehabilitering, ögonläkare, 
ortoptister, optiker.  

• Undersöka hur synstörningar interagerar med andra 
funktionsnedsättningar efter skada/sjukdom. 

• Utveckla rehabiliteringsmetoder för intryckshantering. 
• Utveckla och intensifiera lästräning inom rehabiliteringen.  
• Utveckla samarbete med andra enheten inriktade på 

synrehabilitering. 



Vad händer mer? 

• BOMI: 30 patienter, gruppbehandling inriktad på balans, 
rörelsefrihet samt hemuppgifter för direkt ögonträning. 3g/v i 
2 månader, 2g/v i 2 månader, uppföljning 3 månader och 6 
månader efter avslut. 

• Samverkan optometrist 
• Uppföljning visar: förbättrad balans, ögonmotorik, 

gångförmåga, återgång i arbete, trötthet och bibehållen 
förbättring efter 6 månader. 
 
 

• Kalmar: konferens för att sammanställa ett projekt med 
synträning för personer med synfältsstörning. Samverkan 
optiker. 



 
 

• Integrera synen som aspekt i andra 
rehabiliteringsmetoder. 

• Bara i början av att förstå hur synen interagerar i allt 
vi gör och konsekvenser för rehabilitering av 
förvärvad hjärnskada. 



Tack för mig! 

 

Märta Lindstedt, Överläkare,  
Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm 
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