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”Det er vigtigt at være opmærksom på børns 
syn, da mange går rundt med uopdagede 
synsproblemer, der kan skade synet på læn-
gere sigt og resultere i nethindeskader ved 
degenerativ nærsynethed.” Øjenlæge og re-
fraktiv kirurg Nico Gampenrieder

Børn og unge lider i stigende grad af nærsy-
nethed – også kaldet myopi. 

For meget skærmtid og for lidt udendørs-
aktivitet bidrager til, at antallet af børn og 
unge med synsproblemer er kraftigt stigende.  

Verdenssundhedsorganisationen WHO an-
befaler, at man arbejder forebyggende mod 
nærsynethed, da nærsynethed ofte forvær-
res løbende hos børn og unge. Ender man 
som svært nærsynet, giver det en øget risiko 
for mere alvorlige øjenkomplikationer. 

Derfor har optiker Heiko Stumbeck skabt 
myopi-klinikker med fokus på behandling 
af nærsynethed hos børn og unge under 
21 år. 

På Heiko Stumbecks myopi-klinik følges 
øjets udvikling halvårligt. Ved hjælp af 
særligt udstyr måles øjets aksiale længde, 
hvilket giver optikeren et indblik i, hvordan 
øjet vokser, hvor hurtigt udviklingen sker, 
og hvilken metode der skal anbefales. 

Behandlingsformen kan være enten briller 
med særlige brilleglas, specielle endagslinser 
eller natlinser. Alle tre metoder er udviklet 
med henblik på at bremse nærsynethed 
hos børn og unge. 

”Er et barn myopt, er det vigtigt, at det får den 
rigtige vejledning og de rette hjælpemidler. Vi 
ved i dag, at vi med korrekt behandling kan 
forsinke og bremse udviklingen af nærsy-
nethed. Men det kræver, at synsproblemer-
ne opdages, og her er samarbejdet mellem 
forældre og optiker vigtigt” Optiker og myo-
pi-specialist Christian Højgaard

Hold godt øje, og fang synsproblemer 
tidligt

Børn er dygtige til at kompensere for syns-
problemer. Derfor går det ofte ubemærket 
hen, når børn og unge ikke ser optimalt. 
Men der findes flere symptomer på nærsy-
nethed, du kan holde øje med.

Mistænker du synsproblemer hos dit barn, 
så søg hjælp hos optiker eller øjenlæge.  

Du kan altid søge råd og vejledning eller få 
et uforpligtende synstjek hos optiker Heiko 
Stumbeck.

Flere og flere børn får 
synsproblemer
- og det er vigtigt at opdage problemerne tidligt
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Verdenssundhedsorganisation 
WHO estimerer, at op mod 50 
procent af verdens befolkning 
vil være nærsynede i 2050.:  
De anslår, at der i 2030 vil være 
3,36 milliarder nærsynede i 
verden mod 1,95 milliarder i 2010. 
I 2020 var der til sammenligning 7,7 
milliarder mennesker i verden i alt.

Symptomer du skal holde øje 
med hos dit barn: 

•   Kniber tit øjnene sammen
•   Klager over hovedpine og 

nakke-/muskelsmerter
•   Sætter sig helt forrest for at 

kunne se
•  Skelen på et øje eller begge   

øjne
•  Gnubber øjne
•  Sidder tæt på skærm eller 

fjernsyn

Christian Højgaard Optiker og Myopi-specialist hos 
Heiko Stumbeck.

Lenstar LS 900 måler øjets aksiale længde. Tak til 
Hedvig Bentsen.

Heiko Stumbeck Østerbro.


