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Du vill om 
Synpåverkan efter hjärnskakning
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Universitetslektor vid Karolinska Institutet

Vi ser med hjärnan

Sensorik - synbanor Motorik - ögonrörelser Synperception
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Typiska sensoriska hjärnsynskador

En skada på pre-chiasmala synbanor leder till:

• nedsatt synskärpa jmf mot friska ögat

• färgsinnesdefekt

• monokulär synfältsdefekt

En skada på retrochiasmala synbanor leder till:

• binokulär ’liksidig’ synfältsdefekt
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Finner vi detta vid commotio = NEJ

Pre-

Retro-

Typiska motoriska hjärnsynskador

En skada på de motoriska nerverna leder till

• Ögonmotorikpareser (skelning)

→ dubbelseende

• Hängande ögonlock (ptos)

• Olikstora pupiller (anisokori)
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Finner vi detta vid commotio = NEJ
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Typiska synbevär efter hjärnskakning

• Ansträngande att läsa

• Fluktuerande synskärpa

• Värker i ögonen, blundar med ett öga

• Ljuskänslighet -> huvudvärk

• Ansträngande när det är rörigt i synfältet

• Yrslig när synfältet rör sig
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Typiskt sensoriska/ 
perceptuella

Typiskt motoriskt

Motorisk – ackommodation (skärpa)

Ansträngt med visuellt närarbete

• Läsproblem som kommer efter ett tag, ingen uthållighet

• Fluktuerande synskärpa

• Växlingsproblem – långt/nära

• Leder till frontal molande huvudvärk 
och ansträngda ögon

Vision Diagnoses Are Common After Concussion in Adolescents. Clin Pediatr (Phila). 
Master CL, Scheiman M, Gallaway M, Goodman A, Robinson RL, Master SR, et al. 
2016;55(3):260-7.

Longitudinal changes in oculomotor function in young adults with mild traumatic 
brain injury in Sweden: an exploratory prospective observational study. 
Matuseviciene G, Johansson J, Moller M, Godbolt AK, Pansell T, Deboussard CN. 
BMJ Open. 2018;8(2):e018734.
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Ansträngt med visuellt närarbete

• Läsproblem som kommer efter ett tag, ingen 
uthållighet

• Bokstäverna rör sig, missar raderna vid 
radbyte

• Blundar ofta på ett öga

• Leder till frontal molande huvudvärk och 
ansträngda ögon

Occurrence of oculomotor dysfunctions in acquired brain injury: a retrospective analysis. 
Ciuffreda KJ, Kapoor N, Rutner D, Suchoff IB, Han ME, Craig S. Optometry. 2007;78(4):155-61.

Visual dysfunctions and symptoms during the subacute stage of blast-induced mild 
traumatic brain injury. Capo-Aponte JE, Urosevich TG, Temme LA, Tarbett AK, Sanghera NK. 
Military medicine. 2012;177(7):804-13
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Motorisk – konvergens

CISS (Convergence Insufficiency Symptom Survey)

Egenskattade symptom vid visuellt närarbete

15 frågor som besvaras med

• Aldrig = 0

• Sällan = 1

• Ibland = 2

• Ofta = 3 

• Alltid = 4

0-20 →  ej symptomatisk

21-60 → symptomatisk
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Synperceptuellt – Visuell yrsel

En överkänslighet för visuell rörelse – ’Vision Motion Hyper-Sensitivity’

Vanligt efter vestibularisneurit, hjärnskador, 
whiplash, PTSD och utbrändhet

-”Jag får panik i mataffären”

-”Jobbigt att skrolla på skärmen”

-”Jag blir yr när det rör sig folk omkring mig”

-”Jag tittar inte ut genom rutan när jag åker bil”
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Förklaring - Synfältet rör sig när vi rör oss

Optic flow beror på hur vi rör huvudet 
och ögonen när vi rör oss

Optic
flow åt 
vänster

Optic
flow åt 
höger

Optic flow
som 

expanderar
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behandling

1. glasögonbehandling

2. synträning
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Två huvudprinciper av glasögonbehandling

Korrigerande behandling (’vanliga’ glasögon) 

• för att ge en skarp avbildning på näthinnan

• för att ge samsyn

• Utvärderas på vanligt sätt – högsta synskärpa, stereoseende

Avlastande behandling (neurooptometri)

• för att minska på arbetsinsatsen – spara på energi

• filter för att minska på ljuskänslighet

• utvärderas inte visuellt utan ”hur känns det?”

The effect of spectacle treatment in patients with mild traumatic brain injury: a pilot study. 
Johansson J, Nygren de Boussard C, Oqvist Seimyr G, Pansell T. Clin Exp Optom. 2017;100(3):234-42.
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Högre

processer

Icke 
ögonmotoriska 

problem

Ögonmotoriska problem 
– ack, konvergens, skelning

Grundläggande 
synundersökning - glasögon

Conceptual model of optometric vision care in mild traumatic brain 
injury. Ciuffreda KJL, D.P. J Behav Optom. 2011;22(1):10-2.
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Synrehabilitering vid hjärnskakning

För att förbättra de synfunktioner som är nedsatta

1. Minska Visuell yrsel

• ”handrörelse”

• följerörelser mot brokig bakgrund

• blickförflyttning inkl. huvudrörelse

2. Stabilisera binokulärseendet

• fusionsförmåga

3. Fixera nära

• ackommodations- och konvergensträning

4. Öva växlingsförmåga

• ackommodation - facilitet

• konvergens - facilitet

• blickförflyttning inkl. huvudrörelse

Ena sidan Andra sidan Bägge sidorna
samma riktning

Bägge sidorna
olika riktning
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Sammanfattning

▪ Hjärnskakning påverkar ofta flera synfunktioner – trots avsaknad av 

strukturella skador på primära sensoriska och motoriska systemen.

▪ Patienter kan med fördel behandlas med läsglasögon för att minska 

på besvären och förbättra uthållighet vid läsning/skärm.

▪ Synträning tolereras väl och leder vanligtvis till bättrad funktion och 

minskade synbesvär 
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Önskar du lära dig mer –

Endagarskurs 20 maj

Tony Pansell, Docent

Leg optiker vid Ögonneurologisk mottagning, S:t Eriks Ögonsjukhus

Universitetslektor vid Karolinska Institutet
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