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Forord

Kære læser,
Vi danskere skal blive bedre til at passe på vores øjne –
så enkelt kan det siges. Denne rapport, som du nu
sidder med foran dig, er den første af sin slags, der
forsøger at give et generelt billede af danskernes
øjensundhed og dennes betydning i samfundet. Her
gør vi, så at sige, status på danskernes øjne, og her
tegner der sig et billede af, at danskernes øjne kan
blive sundere i fremtiden.
Dansk Blindesamfund varetager blinde og svagsynedes
interesser og behov eksempelvis i forbindelse med
tilgængelighed i samfundet, uddannelses- og job og
adgang til en tilværelse på lige fod med alle andre
mennesker. Samtidig har Dansk Blindesamfund et
stærkt fokus på forebyggelse og sygdomsopsporing,
for at kunne give flere danskere muligheden for helt at
undgå øjensygdomme, blindhed og svagsyn og dermed

fortsætte en normal tilværelse uden invaliderende
synsproblemer.

Dansk Blindesamfund indsamler hvert år penge til den
øjenforskning, der er så vigtig for den fremtidige
forebyggelse og eliminering af øjensygdomme.
Forskningens potentiale stiger i disse år, hvorfor det er
nødvendigt at rejse endnu flere midler, men samtidig
er det også afgørende, at vi hele tiden informerer
danskerne om vigtigheden i at passe godt på deres
øjne. Her har vi en stor opgave foran os, og med denne
rapport håber vi på at kunne sætte fremtidens
øjensundhed endnu højere på dagsordenen.

Thorkild Olesen
Formand, Dansk Blindesamfund
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1.0. Sammenfatning

Nærværende rapport er udarbejdet af Copenhagen
Economics for optikerkæden Louis Nielsen og
interesseorganisationen Dansk Blindesamfund. Hos Louis
Nielsen screener man løbende patienter for
sygdomstegn i forbindelse med sundhedstjek af øjnene,
og i denne optikerkæde alene har man på nuværende
tidspunkt mere end 200 dokumenterede patientsager,
hvor en optiker har afdækket enten syns- eller
livstruende sygdomstegn i forbindelse med et
sundhedstjek af øjnene.
Men skal danskernes øjensundhed løftes til et nyt
niveau, skal der gøres en endnu større indsats på
området.
I rapporten berører vi blandt andet
forebyggelsespotentialet, og her fremgår det, at så
meget som 50% af alle danskere med nedsat syn vil
kunne få styrket synet, hvis regelmæssigt tjek af øjnene
var en mere integreret del af almindelige menneskers
normale sundhedsrutiner – eksempelvis på linje med at
gå regelmæssigt til tandlægen.

Vi finder også, at antallet af blinde og svagsynede i
Danmark ser ud til at stige med 18% frem til 2030,
medmindre der sættes ind med en systematisk indsats
for at imødegå dette. Vi kan samtidig se, at forebyggelse
har en væsentlig økonomisk slagside, for med de
nuværende anslåede 65.000 blinde og svagsynede
danskere, kigger vi ind i en årlig samfundsomkostning på
3-4 mia. kroner.
Omkostningen kan dog være meget større, da estimatet
på antal svagsynede og blinde er behæftet med stor
usikkerhed og formentligt er højere end de 65.000
danskere. Hertil kommer, at mange danskere, der falder
uden for definitionerne af svagsynet og blind, oplever
betydelige gener som følge af dårligt syn. Eksempelvis
må mange af dem ikke køre bil. Den store usikkerhed
over størrelsen af gruppen og behov gør det i sig selv
svært at dosere og prioritere den rette sundhedsfaglige
indsats.

landet. Ventetider hos øjenlæger svinger ganske meget
på tværs af de fem regioner. Højst er den gennemsnitlige
ventetid i Nordjylland og lavest i Hovedstaden.
En løsning herpå kunne være at tænke i samarbejder.
Analyserne viser, at der er et ganske fintmasket
netværker af optikere i Danmark, og hvis de kunne – eller
kunne udvikle sig til at kunne - overtage rutineopgaver
fra øjenlægerne, kunne det frigøre tid hos øjenlægerne
til de komplicerede opgaver.
Nye samarbejdsmodeller mellem private og offentlige
sundhedsprofessionelle med henblik på at skabe bedre
vilkår for patienten, er i øvrigt højt på den
sundhedspolitiske dagsorden.

Dansk Blindesamfund og Louis Nielsen
Februar 2018

Vores analyser viser imidlertid, at der kunne være behov
for en mere ensartet sundhedsfaglig indsats på tværs af
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2.0. Øjensundhed i overblik

2.1

Mindst 65.000 danskere er svagsynede eller blinde

2.2

Omkring 200.000 danskere er ramt af øjensygdomme

2.3
2.4

Alder og adfærd påvirker risikoen for svagsyn

2.5

Antallet af danskere, der er svagsynede eller blinde forventes at stige
frem mod 2030

I dette kapitel præsenterer vi
grundlæggende fakta om øjensundhed i
Danmark.

fremskriver forekomsten af svagsyn og
blindhed til 2030 på grundlag af den
demografiske udvikling i Danmark.

I afsnit 2.1 ser vi nærmere på forekomsten af
og årsagerne til svagsyn og blindhed i
Danmark. Det viser sig, at der ikke er bred
enighed om selv disse helt centrale tal.
Dernæst går vi et skridt videre i afsnit 2.2 og
ser på forekomsten af de hyppigste
øjensygdomme, der kan føre til svagsyn eller
blindhed. I afsnit 2.3 og 2.4 ser vi på
udviklingen i danskernes alder og
livsstilsforhold, der har betydning for
forekomsten af svagsyn og blindhed i
Danmark.
Vi afslutter kapitlet med afsnit 2.5, hvor vi

Hvis danskerne skulle vælge den af de fem sanser, der er vigtigst for dem, ville
80 pct. vælge synssansen.
Kilde: [1]
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2.1. Mindst 65.000 danskere, og måske helt op imod 100.000, er svagsynede eller blinde
Årsager til svagsyn og blindhed
Ukorrigeret refraktionsanomali
(brydningsfejl)
Karatakt (grå stær)
29%
AMD
44%

Glaukom (grøn stær)
3%
4%

Diabetisk retinopati
7%
14%
Andet

Note: Fordelingen af årsager bygger på data for Vesteuropa, der omfatter
Danmark, og altså ikke specifikt for Danmark.
Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af [2] og [3]

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, er man
svagsynet, hvis man har en synsrest på mellem 10 og 33 pct.
Ser man dårligere end 10 pct. er man enten stærkt svagsynet
eller blind (blind er man med synsrest under 5 pct.). I
Danmark anerkender man ligeledes en social
blindhedsgrænse svarende til en synsrest på 10 pct. eller
derunder. Dette er også kriteriet for at blive medlem af Dansk
Blindesamfund.

Hvornår er man blind eller svagsynet?
Et synshandicap kan konstateres ved en
synsprøve, hvor man måler synsstyrken, og
resultatet angives ofte med en brøk. Brøken
6/18, svarer til en synsrest på 33 procent, og har
man et ringere syn end dette, er man i følge
WHO som minimum svagsynet.
Man kan godt opleve gener i forhold til sit syn,
selvom man ikke lever op til grænsen for
svagsynethed. Eksempelvis er et krav for at få
kørekort, at ens synsevne, eventuelt med briller,
er mindst 50 pct. [4] Der er således en gruppe, vi
ikke kategoriserer som svagsynede, men som
alligevel ikke har et tilstrækkeligt godt syn til at
køre bil.
Antallet af blinde og svagsynede
Man ved ikke helt præcist, hvor mange blinde og
svagsynede, der lever i Danmark. Forskellige
undersøgelser peger på, at det kan dreje sig om
ca. 65.000 personer, hvoraf langt hovedparten
vil være ældre end 70 år. Det skyldes, at en lang
række øjensygdomme, herunder AMD, er
aldersrelaterede [5]. Den internationale
blindeorganisation IAPB [2] finder dog, at
omkring 100.000 mennesker lever med svagsyn

eller blindhed i Danmark.
IAPB medregner personer med svagsyn på grund
af ukorrigeret brydningsfejl, også kendt som
blandt andet langsynethed og nærsynethed.
Disse synsnedsættelser kan skyldes, at
personerne bruger en dårligt tilpasset brille eller
slet ikke bruger briller.
Med det in mente er det sandsynligt, at mere
end 50 pct. af danskere med svagsyn kan
hjælpes gennem en synstest. I en videnskabelig
artikel fra 2013, der kortlægger årsager til
synstab i Vesteuropa, finder Bourne m.fl. [3] at
ca. 44% skyldes ukorrigeret refraktionsfejl,
illustreret i figuren til venstre, som oftest vil
kunne afhjælpes med fx (bedre) briller.
Derudover kan en forværring af svagsyn som
følge af flere øjensygdomme, herunder diabetisk
retinopati, AMD og grøn stær, undgås eller
udskydes hvis sygdommen opdages tidligt. En
dansk undersøgelse på 11 tilfældigt udvalgte
plejecentre peger ligeledes på, at en stor andel
af beboerne havde uopdagede/udiagnosticerede
synsnedsættelser [52].

Kilde: [3], [51]

at man højst har 10 pct. af sin synsevne.

8

Øjensundhed i Overblik

Boks 2.1. Der er stor variation i skøn over forekomsten af mennesker, som er
svagsynede eller blinde i Danmark

Skøn over forekomsten af mennesker svagsyn og
blindhed i Danmark
Antal mennesker

Kilde, år
Statistisk sentralbyrån, 2017

300.000

200.000
Rupert Bourne et al, 2010

100.000

IAPB, 2017
Socialstyrelsen

Forskellige opgørelser over antallet af mennesker
med svagsyn og blindhed i Danmark kommer frem til
vidt forskellige resultater. Mens Socialstyrelsen
finder, at antallet er omkring 65.000 mennesker, er
der ifølge opgørelsen fra organisationen The
International Agency for the Prevention of Blindness’
(IAPB) snarere omkring 100.000 svagsynede eller
blinde i Danmark.
Et meget større tal kommer man frem til ved at skele
til Norges Statistiska Sentralbyrån (den norske
pendant til Danmarks Statistik), der estimerer
antallet af nordmænd med problemer med synet til
337.000 på grundlag af selvrapportering om blandt
andet gener i hverdagen. Da den norske befolkning
blot er lidt mindre end den danske indikerer det, at
langt flere danskere end de 65.000 i Socialstyrelsens
opgørelse ville selvrapportere problemer med synet.

forskellige. For det andet, at opgørelserne baserer sig
på mindre undersøgelser, som så efterfølgende er
opregnet til hele befolkningen, fordi der ikke findes
noget centralt synsregister på voksenområdet. Når
estimaterne er usikre, er det alt andet lige sværere
for politikere og andre beslutningstagere at prioritere
og træffe de bedste valg på vegne af gruppen af
mennesker med svagsyn eller blindhed.

Det er ikke præcise tal på, hvor mange
mennesker i Danmark der har en alvorlig
synsnedsættelse (…) Der findes ikke noget
centralt synsregister på voksenområdet
herhjemme.
Kilde:[5]

Forklaring på de store forskelle i opgørelserne skal
findes to steder. For det første, at kriterierne er

Kilder: [2], [5], [6], [7], Copenhagen Economics på baggrund af [3], [8], [9], [10], [11] og [12]
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2.2. Omkring 200.000 personer er ramt af øjensygdomme i Danmark
Forekomsten af øjensygdomme i Danmark
summen af personer på tværs af de opgjorte sygdomme ikke er 200.000, men
259.000 personer.

Antal personer
150.000

120.000

115.000

90.000

60.000

51.000

50.000
32.000

Det er glædeligvis ikke alle, der er ramt af en øjensygdom, som føler sig
synshandicappet. Det kan eksempelvis skyldes, at sygdommen ikke er særlig
fremskreden. Det er således omkring hver tredje med en øjensygdom, der selv
vurderer at være synshandicappet. Denne egenvurdering er ikke nødvendigvis
sammenfaldene med den WHO’s definition af svagsyn og blindhed, der i øvrigt
anvendes i denne rapport.

30.000
11.000
Grå Stær

Grøn stær

AMD

Diabetisk retinopati

Andre
øjensygdomme

Note: Bemærk at forekomsten summerer til mere end 200.000, da det er muligt at være ramt
af flere øjensygdomme på en gang. Eksempler på ‘Andre øjensygdomme’ er Strabismus
(skelen) og Nethindeløsning.
Kilde: [7]

Omkring 200.000 personer over 60 år var i 2012 ramt af øjensygdomme i Danmark.
Opgørelsen og figuren viser kun personer over 60 år, fordi øjensygdom i
overvejende grad er aldersrelateret og kun forekommer sporadisk i yngre
aldersgrupper.

Over to ud af tre danskere, der er fyldt 18 år, bruger briller eller
kontaktlinser.
Kilde: [1]

Den mest udbredte øjensygdom er grå stær, efterfulgt af grøn stær og AMD. Det er
muligt for en person at være ramt af flere øjensygdomme. Det er årsagen til, at
Kilder: [7]
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Boks 2.2. De hyppigst forekommende øjensygdomme: Katarakt

Katarakt (grå stær)
Katarakt er uklarheder i øjets linse, som medfører
forringet syn, blændingsgener eller ændret opfattelse
af farver. Katarakt er den mest hyppige øjensygdom
blandt ældre og den hyppigste årsag til blindhed i
verden.

Den hyppigste gene ved sygdommen er forringet syn,
både på afstand og tæt på. I nogle tilfælde kan man
også opleve blændingsgener, særligt når man ser
kraftigt lys i mørke. Det skyldes, at pupillen er større i
mørke og dermed tillader, at der slipper lys gennem en
større del af den uklare linse.

Katarakt er ofte en følge af aldring. Man kender
imidlertid ikke i detaljer den proces, som fører til, at
linsen mister sin klarhed. I de fleste tilfælde bliver
begge øjne ramt. Katarakt kan også opstå som følge af
en anden sygdom eller skader i øjet. Sjældnere er
katarakt en komplikation til behandling med visse
former for medicin.

Symptomerne ved katarakt kan komme gradvist og
næsten umærkeligt, eller forværres hurtigt og give
mærkbare forandringer inden for få uger. Generne
starter som regel på det ene øje, men med tiden vil
begge øjne blive ramt. Katarakt giver ikke smerter, svie
eller kløe i øjnene, og sygdommen behøver i det hele
taget ikke give gener, hvis forandringerne er beskedne.

Katarakt kan ikke forebygges, men risikoen for at
udvikle sygdommen bliver mindre, hvis man kan
forhindre udløsende årsager som diabetes, traumer og
andre øjensygdomme.

Nogle mennesker mærker næsten ikke, at de har
katarakt, mens andre har betydelige gener. Heldigvis
kan de fleste patienter med lidelsen blive behandlet
med operation og derved opnå et brugbart syn. I de
senere år har lægerne fået bedre

behandlingsmuligheder, og det er derfor meget
sjældent, at man mister synet som følge af katarakt.

Kilde: [13], [14]
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Boks 2.3. De hyppigst forekommende øjensygdomme: Glaukom

Glaukom (grøn stær)
Glaukom er karakteriseret ved skader på synsnerven
og udfald i synsfeltet. Uden behandling vil tilstanden
oftest medføre blindhed.
Forhøjet øjentryk er en risikofaktor for udvikling af
glaukom, men er formentlig ikke selve årsagen til
udvikling af synsskade.
Glaukom er en af de hyppigste årsager til blindhed i
Danmark. Man regner med, at et par procent af
befolkningen over 40 år har sygdommen, og
forekomsten stiger med alderen.
Udvikling af blindhed som følge af glaukom kan i
mange tilfælde forhindres ved tidlig diagnostik og
korrekt behandling.
Årsagen til udvikling af glaukom er ukendt, men
sygdommen medfører skader på synsnerven.

En række faktorer øger risikoen for udvikling af

glaukom, eksempelvis arvelig disponering, alder,
udtalt nærsynethed, øjenskader,
regnbuehindebetændelse, langvarig behandling med
binyrebarkhormon eller forhøjet blodtryk.
Disse risikofaktorer skal man tage i betragtning, når
sygdommen diagnosticeres og behandles. Specielt er
det vigtigt at tage hensyn til en arvelighed, således at
nære slægtninge til patienter med glaukom bliver
tilbudt undersøgelse.
De fleste tilfælde af lidelsen bliver opdaget tilfældigt i
forbindelse med en rutinemæssig øjenundersøgelse.
Patienten mærker hverken smerter eller andet
ubehag. Det centrale skarpe syn, som man bl.a. bruger
til at læse og til at se TV med, bevares oftest længst
tid. Først når der er indtrådt betydelige skader på
synsnerven, vil man mærke udfaldene i synsfeltet, og
da kan det være vanskeligt at forhindre yderligere
forværring.

Kilde: [13]
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Boks 2.4. De hyppigst forekommende øjensygdomme: AMD

Aldersrelateret makuladegeneration (AMD)
Aldersrelateret makuladegeneration (AMD) skyldes slid
på øjets nethinde som følge af alder. Tilstanden blev
tidligere kaldt "aldersforkalkning", men skyldes ikke
kalk. Aldersrelateret maculadegeneration er den
hyppigste årsag til social blindhed i den vestlige verden
Aldersrelateret maculadegeneration kan opdeles i en
tør (atrofísk) form, hvor nethindens celler går til
grunde i ca. 80 % af tilfældene, og en våd (exsudativ)
form, hvor der udvikles væskehævelse i nethinden i ca.
20 % af tilfældene - oftest fordi der vokser blodkar ind i
nethinden bagfra.
Der findes ingen enkeltfaktor, som kan forklare
udvikling af AMD, men tobaksrygning er en risikofaktor
for udvikling af synstab. Som følge af den almindelige
aldring sker der en gradvis ødelæggelse af den
membran, som nethindens pigmentceller er bundet til.
Dette fører til ødelæggelse af selve pigmentcellerne

samt de lysfølsomme sanseceller.
Sygdommen starter normalt ved, at man mærker en
plet i midten af synsfeltet, så bogstaverne bliver
slørede eller falder helt ud, når man læser, eller ved at
lige linjer pludseligt bliver bugtede. Farverne ændrer
også karakter og bliver mindre klare. Det er det skarpe
syn i midten, som påvirkes, mens det perifere syn er
bevaret.

Den tørre form for AMD kan ikke behandles.
Såfremt nethindeskanning og kontrastundersøgelse
viser våd AMD, som skyldes et nyt blodkar under
nethinden, kan der i de fleste tilfælde gives en
behandling med et stof, som forhindrer, at det nye
blodkar ødelægger nethinden.

Ved mistanke om AMD anbefales det, at man bliver
undersøgt hos en øjenlæge. På baggrund af de
symptomer man beskriver, en måling af synsstyrken
samt undersøgelse af nethinden, kan øjenlægen
vurdere, om man skal henvises til en øjenafdeling. Her
vil der blive lavet en scanning af nethinden og evt. en
undersøge af nethindens blodgennemstrømning. Dette
foregår ved, at der sprøjtes en kontrastvæske ind i en
blodåre i armen og herefter fotograferes nethinden
flere gange hurtigt efter hinanden.

Kilde: [13], [14]
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Boks 2.5. De hyppigst forekommende øjensygdomme: Diabetisk retinopati

Diabetisk retinopati
Diabetisk retinopati er en øjensygdom, hvis hyppighed
tiltager med diabetesvarigheden. Tilstanden er længe
asymptomatisk. Efter 20 års diabetesvarighed har 90
pct. af patienter med type 1 diabetes og ca. halvdelen
af patienter med type 2 diabetes
retinopatiforandringer. Ved type 2 diabetes kan
diabetisk retinopati forekomme allerede ved
diagnosetidspunktet.

blodtrykskontrol reducerer progressionen af diabetisk
retinopati.
Ved fremskreden diabetisk retinopati vil der kunne
udvikles blindhed som følge af blødninger i corpus
vitreum, samt nethindeløsning som følge af traktion
fra bindevæv i de nydannede blodkar.

Sygdommen er den hyppigste årsag til blindhed hos
yngre voksne individer i den vestlige verden. Da
overlevelsen ved diabetes mellitus er øget som følge af
bedre behandling, er forekomsten af diabetisk
retinopati og andre sendiabetiske komplikationer også
stigende.
Dårlig regulering af blodsukker og blodtryk øger
risikoen for udvikling af diabetisk retinopati.
Behandlingsstudier har vist, at en omhyggelig

Kilde: [13], [14]
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Boks 2.6. Refraktionsanomali

Refraktionsanomali (brydningsfejl)
Den hyppigste form for refraktionsanomali er
nærsynethed, som rammer ca. hver fjerde person over
20 år i den vestlige verden. Omkring 30 % af den
danske befolkning benytter briller for at se skarpt på
afstand. Nogle tilfælde af refraktionsanomali kan
udbedres eller korrigeres med passende briller eller
kontaktlinser.
Refraktionsanomali kan opdeles i nærsynethed,
langsynethed og bygningsfejl.
Nærsynethed betyder, at øjet er for langt, så billedet af
omgivelserne dannes foran nethinden. Udvikling af
nærsynethed er formentlig til dels arvelig, da
forekomsten i Østasien er meget højere end andre
steder i verden, men man antager også, at meget
nærarbejde, fx i forbindelse med læsning, kan være
medvirkende til udvikling af nærsynethed. En særlig
form for nærsynethed opstår i forbindelse med grå

stær, hvor uklarhederne i linsen samtidig giver en
forøgelse af dennes brydende kraft.
Langsynethed betyder, at øjet er for kort, så billedet
bliver dannet bag nethinden. Ved fødslen er de fleste
børn langsynede, fordi øjet er lille, men frem mod
skolealderen vokser man sig langsomt fra
langsynetheden. Blandt inuitfolk er der en
overhyppighed af langsynethed, hvilket formentlig
skyldes naturlig udvælgelse, idet personer med
nærsynethed har haft svært ved at klare sig som
jægere i den oprindelige fangerkultur.

Refraktionsanomali, som ikke er korrigeret med brille
eller kontaktlinse, giver sløret syn. Dertil kommer
nedsat kontrastsyn, og lyse objekter kan ses at have en
halo omkring sig, når de ses på en mørk baggrund.
De former for refraktionsanomali, som påvirker den
almindelige befolkning, kan som hovedregel ikke
forebygges eller påvirkes.

Bygningsfejl betyder, at øjets brydning varierer alt
efter hvilken retning detaljerne i billedet har, fx med
en forskel i brydningen for vandrette og lodrette linjer.
Større bygningsfejl kan forekomme ved medfødte
misdannelser, operative indgreb på øjet, eller ved
sygdomme i hornhinden.

Kilde: [13]
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2.3. Risikoen for svagsyn stiger med alderen
Foruden øjensygdommene beskrevet på de
foregående sider, har alder og livsstil også betydning
for risikoen for at blive svagsynet eller blind.
Udviklingen i fordelingen mellem ældre og yngre
danskere samt deres livsstil kan således være med til
at give en indikation af, hvorvidt der vil blive flere eller
færre personer med svagsyn og blindhed i de
kommende år.
Antallet af ældre danskere er stigende. Som det
fremgår af figuren nedenfor, var der i 2017 godt 1,4

mio. danskere på over 60 år. Det tilsvarende tal
forventes at lande på knap 1,8 mio. i 2030 i henhold til
en officiel demografisk fremskrivning fra Danmarks
Statistik. Det afspejler en stigning på omkring en
fjerdedel.
Eftersom det fortrinsvist er ældre, der bliver ramt af
svagsyn og blindhed, bidrager dette til, at forekomsten
af blinde danskere og danskere med svagsyn forventes
at stige over de næste år. [7]

Antal danskere over 60 år
Mio. personer
1,8

+0,3

1,4

2017

2030

Note: Bemærk afrundede tal
Kilde: [16]
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2.4. Livsstil påvirker risikoen for svagsyn og blindhed (1/2)
Livsstil eller adfærd har en indflydelse på øjensundhed,
og man har derfor selv indflydelse på risikoen for at
blive ramt af en række øjensygdomme såsom glaukom,
AMD og diabetisk retinopati. [13]

forekomsten af diabetes til 430.000 danskere. Det er
især forekomsten af type 2-diabetes, der forventes at
stige. Det er den form for diabetes, hvor adfærd har
indflydelse på risikoen for at blive ramt af sygdommen.

To af de sygdomme, der øger risikoen for at udvikle
øjensygdomme, og som til dels er adfærdsafhængige,
er type 2-diabetes og hjertekarsygdomme. På samme
måde kan rygning og slagtilfælde også påvirke ens
øjensundhed og syn, hvilket vi uddyber på næste side.

Hjertekarsygdomme er en gruppe af sygdomme, der
ofte skyldes forhøjet blodtryk, hvilket også er en
risikofaktor i udviklingen af blandt andet glaukom og
diabetisk retinopati. Over det seneste årti er der sket
en stigning i forekomsten af hjertekarsygdomme, som
det fremgår af den nederste figur til højre. Stigningen
bidrager til, at man kan forvente at flere vil udvikle
blandt andet glaukom og diabetisk retinopati over de
kommende år.

Forekomst af type 2-diabetes
1.000 personer
430

+210

Forekomsten af diabetisk retinopati er stigende i disse
år. Det skyldes blandt andet, at overlevelsen blandt
diabetespatienter er stigende på grund af bedre
behandling. Dårlig regulering af blodsukker og blodtryk
over et langt liv øger risikoen for at udvikle diabetisk
retinopati. Omkring 4 ud af 5 danskere over 18 år ved,
at diabetes kan føre til svagsyn. [1]
Som det kan ses af den øverste figur til højre, var
forekomsten af type 2-diabetes i 2015 på omkring
220.000 personer. Det svarer til omkring 4 pct. af den
danske befolkning. Derudover lever flere formentligt
med diabetes eller med et forstadie til diabetes uden
at være klar over det, vurderer Diabetesforeningen.

220

2015

2030

Kilde: [18]

Forekomst af hjertekarsygdomme
1.000 personer
469

+63

406

2006

2015

Frem imod 2030 forventes der næsten en fordobling i
Kilde: [19]
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2.4. Livsstil påvirker risikoen for svagsyn og blindhed (2/2)
Omkring 16 pct. af danskerne, der er fyldt 15 år, ryger
dagligt, jf. øverste figur til højre. Yderligere 5 pct. ryger
nogle gange. Det svarer til omkring 770.000 personer i
alt. Siden 2007 er der sket et fald i andelen af
danskere, der ryger dagligt. Hvis det fald fortsætter –
og det ved vi ikke meget om i dag – vil det med al
sandsynlighed reducere antal danskere med svagsyn.
Rygning øger nemlig risikoen for at udvikle AMD,
ligesom rygning også kan bidrage til et højt blodtryk,
hvilket i sig selv øger risikoen for diabetisk retinopati
og glaukom. Omvendt kan færre rygere altså reducere
risikoen for at udvikle disse øjensygdomme.
Omkring hver anden dansker, der er fyldt 18 år, ved, at
rygning kan føre til lidelser i øjet. [1]
Apopleksi, der også er kendt som slagtilfælde og
blodprop eller blødning i hjernen, øger ikke risikoen for
specifikke øjensygdomme på samme måde som
eksempelvis rygning. Apopleksi kan derimod give
anledning til pludselige udfald af en halvdel af
synsfeltet. Det er ikke givet, at en person, der oplever
et slagtilfælde bliver svagsynet eller blinde, men for
nogle er det en konsekvens af slagtilfældet.

hvert år. Risikoen for apopleksi afhænger af en række
faktorer såsom højt blodtryk, hjertesygdomme,
diabetes og rygning.

Daglige rygere
Pct.
24

Som det det kan ses i figuren nederst til højre, lever
omkring 73 pct. af de 12.000 apopleksiramte personer
i det første år efter hændelsen. Det svarer til omkring
8.700 personer. Forekomsten forventes at stige i de
kommende år på grund af stigningen i antallet af ældre
personer.
Sammenfattende kan vi konkludere, at antallet af
rygere i Danmark er faldende, mens der sker en aldring
af befolkningen og en stigning i forekomsten af
sygdomme såsom diabetes og hjertekarsygdomme
samt slagtilfælde. De modsatrettede tendenser
betyder, at risikoen for at udvikle øjensygdomme og
svagsyn stiger for nogle, mens den falder for andre.

-8

16

2007

2016

Kilde: [20], [21]

Overlevelse i det første år efter apopleksi, 2017
Pct.

Dødsfald; 28%
Overlevende;
73%

Omkring 12.000 danskere bliver ramt af apopleksi
Kilde: [22]
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2.5. Antallet af danskere der er svagsynede eller blinde, forventes at stige frem mod
2030
Med udgangspunkt i Socialstyrelsen vurdering af, at
65.000 danskere er svagsynede eller blinde har vi
fremskrevet antallet baseret på Danmark Statistiks
demografiske fremskrivning. Det fører til, at vi finder,
at antallet vil stige med omkring 18 pct. fra 65.000
personer i 2017 til 77.000 personer i 2030.
Svagsyn og blindhed rammer især gruppen af de
ældste borgere, som bliver større over de kommende
år. Helt konkret forventes gruppen af danskere, der er
fyldt 60 år at vokse med over 300.000 personer frem
mod 2030. Til den tid vil gruppen udgøre 29 pct. af
Danmarks befolkning mod 25 pct. i 2017. [16] Vores
fremskrivning bygger udelukkende på demografi. Det
skal forstås i den forstand, at forekomsten af svagsyn
og blindhed inden for aldersgrupper er antaget til at
være konstant i hele perioden 2017-2030, og
udviklingen drives således alene af større årgange
blandt den ældre del af befolkningen.
Hvis der kommer gennembrud i behandlingen af
øjensygdomme i perioden eller hvis behandlingen af
øjne og øjensygdomme eksempelvis opprioriteres i
sundhedsvæsenet, vil vi således forvente en mindre
stigning.

Forventet udvikling i forekomst af svagsyn og blindhed frem mod 2030
1.000 personer
90.000

80.000

Svagsynede og blinde; 12.000

70.000

60.000

50.000

40.000

Svagsynede og blinde; 77.000

Svagsynede og blinde; 65.000
30.000

20.000

10.000

2017

2030

Note: Bemærk at figuren viser afrundede tal.
Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af [2], [16] og [41]

19
Øjensundhed i Overblik

2.6. Casestudier

Lindas syn blev reddet, før det var for sent

Hennings glaukom blev opdaget i tide

Linda Jørgensen var begyndt at registrere et sløret syn, men tilskrev
synsforstyrrelserne sine nye briller. Alligevel valgte hun at opsøge sin lokale
optiker hos Louis Nielsen i Horsens. Her foretog chefoptiker Lise Lønstrup en
synstest med sundhedstjek, som ved nærmere undersøgelse viste forandringer i
makula på Lindas venstre øje.

Henning Hansen havde ingen anelse om, at der var
noget galt, da han tilfældigt en dag var med sin kone
hos den lokale Louis Nielsen i Haderslev. Men han
besluttede sig spontant for at få foretaget en synstest
med sundhedstjek, hvilket skulle vise sig at være en
god ide.

Det betød, at Linda kun havde 30% syn på dette øje, og hun blev således hjulpet
videre til en øjenlæge i Skanderborg. Herfra gik det stærkt, og kort tid efter blev
Linda opereret på Sygehus Sønderjylland, hvor alt forløb vellykket. I dag har Linda
fået sit syn tilbage.
”Mit syn er perfekt igen, og jeg er
virkelig taknemmelig for, at Lise var så
grundig og professionel og hjalp mig
videre. Hvis det ikke havde været for
hende, havde jeg ikke haft syn på mit
venstre øje, hvilket også havde betydet,
at jeg måtte stoppe på mit arbejde.”
Linda Jørgensen

Chefoptiker Thomas Aarø foretog målingen, der viste,
at trykket i Hennings øje var så højt, at Thomas på det kraftigste måtte opfordre
Henning til at søge øjenlæge øjeblikkeligt. Det gjorde han heldigvis, og mindre end
to timer senere var han i behandling for glaukom (grøn stær).
Det kom fuldstændig bag på Henning, at der var noget galt. Faktisk havde han
ignoreret de seneste par breve om, at det var tid til et rutinemæssigt tjek af
øjnene fordi, han netop selv følte, at alt var i orden.
”Det seneste tjek hos min øjenlæge viser, at sygdommen har kostet mig en del
af mit synsfelt, men det kunne være gået langt værre. I mit job er jeg
eksempelvis afhængig af mit erhvervskørekort, som sygdommen i værste fald
kunne have kostet mig, hvis den ikke var blevet opdaget og bremset i tide”
Henning Hansen

Kilde: Louis Nielsen A/S
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3.0. Geografiske forskelle i øjenbehandling

3.1
3.2

Dårligst adgang til behandling i Region Nordjylland og Region Sjælland

3.3
3.5

Private aktørers aktiviteter på sundhedsområdet

3.6

Der er et fintmasket net af optikere i hele Danmark

3.7

Tilgængeligheden for borgere med svagsyn eller blindhed kan
forbedres

Dette kapitel har fokus på tilgængelighed for
personer med svagsyn og blindhed.
Tilgængelighed skal forstås bredt og
inkluderer både adgang til sundhedsvæsenet
på tværs af landets fem regioner og
mobilitet i form af muligheden for at bevæge
sig rundt udenfor på gader og stræder.

I afsnit 3.7 er fokus på mobiliteten til fods
blandt personer med og svagsyn eller
blindhed.

I afsnittene 3.1-3.5 kigger vi nærmere på
adgang til og ventetider hos øjenlæger i de
danske regioner.
Afsnit 3.6 viser den geografiske fordeling af
optikere og offentlig behandling af
øjentilstande.

Befolkningen er steget med 100.000 på fem år. Antallet af praktiserende
øjenlæger er uændret. Resultat: Længere ventetid med store regionale
forskelle.
Kilde: [24]
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3.1. I Region Nordjylland og Region Sjælland er der længst ventelister for at komme til
øjenlægen
Der er betydelige regionale forskelle på, hvor lang den
gennemsnitlige ventetid for ikke-akutte behandlinger
hos øjenlægen er. Mens ventetiden for at komme til
hos øjenlægerne i Region Hovedstaden er 14 uger i
gennemsnit, er ventetiden i Region Nordjylland 31
uger i gennemsnit; det er mere end dobbelt så lang tid.
Gennemsnittene dækker over en betydelig variation;
eksempelvis har fire øjenlæger i Nordjylland under 10

ugers ventetid, mens fem øjenlæger har ét års
ventetid.
På landsplan er øjenlægernes gennemsnitlige ventetid
til ikke-akutte behandlinger på 19 uger. I perioden
2011-2014 var den tilsvarende ventetid 18-21 uger,
hvilket lader til at være et stabilt leje.

Gennemsnitlige ventetider for ikke-akut behandling hos øjenlæger i Danmarks
fem regioner i 2017

Forskellen i ventetider betyder, at borgere i Region
Nordjylland og til dels Region Sjælland i gennemsnit
har dårligere adgang til at komme til øjenlægen end
borgere i Danmarks øvrige regioner. Flere skal enten
vente i forholdsvist lang tid eller alternativt
transportere sig over længere afstande.

Private alternativer?

Uger

Ifølge danske sundhedsvirksomheders

35
31

+116 pct.
30

den private del af branchen under 1 pct. af

25

det samlede offentlige sundhedsbudget.

23

Branchen havde i 2015 en samlet

19

20
15

brancheforening Sundhed Danmark fylder

17

omsætning på 1,9 mia. kr.

14

10
5
0
Hovedstaden

Syddanmark

Midtjylland

Sjælland

Nordjylland

Kilde: [26]

Kilde: [25], [26], [27]
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3.2. Ældre borgere i Region Sjælland og Region Nordjylland modtager mindre
behandling af øjenlæger end i de andre regioner
Antal unikke patienter behandlet i øjenlægepraksis pr. 1.000 borgere,
der er fyldt 60 år.
regioner har øjenproblemer, der ikke bliver opdaget tidligt, hvor chancerne for at
undgå svagsyn er bedst. Jo tidligere en øjensygdom opdages, des bedre er
mulighederne for at undgå svagsyn.

Antal behandlinger
600

549
498

500

466

Landsgennemsnit = 477
401

395

400

300

200

100

0
Region Hovedstaden Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Region Sjælland

Kilde:[28]

Forskellen i ventetider og antallet af behandlinger skal ses i lyset af, at mens der i
Region Hovedstaden er 7.700 borgere, der er fyldt 60 år pr. fuldtidsøjenlægepraksis,
er de tilsvarende tal 9.100 i Region Sjælland og 9.600 i Region Nordjylland. Der er
simpelthen færre øjenlæger til at behandle borgerne i Region Nordjylland og Region
Sjælland end i Region Hovedstaden.
Som modsvar i Region Sjælland og med henblik på at tage
rekrutteringsudfordringerne af øjenlæger i regionen op, har regionen blandt andet
besluttet at give øjenlæger mulighed for at foretage nogle af de operationer, der
normalt ville blive foretaget på et hospital. [29]

Knap hver anden borger i Danmark, der er fyldt 60 år, modtog behandling hos en
øjenlæge i 2014. Men der er betydelige forskelle mellem regionerne. Eksempelvis
modtog Region Hovedstadens ældre borgere 37 pct. flere behandlinger hos
øjenlægen end deres medborgere i Region Sjælland og Region Nordjylland – også
efter vi har korrigeret for antal borgere.
Man kunne håbe, at det var fordi de ældre borgere i Region Sjælland og Region
Nordjylland har de sundeste øjne. Der er imidlertid ikke noget der tyder på, at det
skulle være tilfældet. Det virker derfor sandsynligt, at flere ældre borgere i de to
Kilde:[27]
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3.3. Private aktører løfter flere sundhedsopgaver i Danmarks yderområder
Overblik over udbuds- og regionsdrevne klinikker samt
tilknyttede patienter i 2016
Antal
klinikker
Region Nordjylland

Antal
patienter
7

39.651

Antal
klinikker
Region Midtjylland

Antal
patienter
4

6.974

Antal
klinikker
Region Hovedstaden

Antal
patienter
0

Antal
klinikker
Region Sjælland

2.500

Antal
patienter
5

13.643

I regionerne har private aktører og
regionerne selv overtaget en række
lægehuse, hvor lægemangel har betydet, at
mange patienter ikke havde fast læge. Da
regionerne er forpligtet til at tilbyde
lægehjælp, har det resulteret i et stigende
antal udbuds- og regionsklinikker. Det har
særligt været tilfældet i Region Nordjylland,
hvor der i 2016 var 7 udbudsklinikker og
knap 40.000 patienter, der var tilknyttet en
udbuds- eller regionsklinik. Ligeledes er
antallet stigende i Region Sjælland, hvor der
forventedes at være mellem 15 og 20
udbudsklinikker ved udgangen af 2017. [29]

virksomheder. Derimod er eksempelvis
privatpraktiserende læger deres egne
arbejdsgivere.
Ifølge oplysninger fra regionerne udgør
andelen af patienter, som er tilknyttet
regions- og udbudsklinikker, 1,18 pct. af de
samlede patienter i 2016. Der er relativ stor
forskel på, hvor mange patienter der er
tilknyttet region- og udbudsklinikker fra
region til region. I Region Nordjylland er op
imod 7 pct. af patienterne tilknyttet regionsog udbudsklinikker, mens andelen i Region
Hovedstaden er stort set nul.

Det er regionerne, der driver og er
arbejdsgivere på regionsklinikkerne, mens
det for udbudsklinikkerne er private

“

Det vigtigste for patienterne er, at de har adgang til en læge. Og det har man

Antal
klinikker
Region Syddanmark

Antal
patienter
0

4.541

Note: Årsagen til, at der er nul klinikker, men et antal patienter i Region Syddanmark
og Region Hovedstaden skyldes formentligt, at patienterne krydser regionsgrænsen
fra deres bopæl.
Kilder: [30], [31]

jo sikret med klinikkerne.

Camilla Hersom, Danske Patienter

”

Kilde: [26], [32]
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3.4. Optikere og øjenlæger står for de fleste synstests i Danmark
Hvor får danskerne typisk deres syn testet?
Når man spørger danskerne om hvor de får
deres syn undersøgt, angiver 71 pct. af dem,
der er fyldt 18 år, at de går til en optiker,
mens 22 pct. angiver at gå til en øjenlæge.
Mænd er lidt mere tilbøjelige end kvinder til
at få deres syn testet hos øjenlægen, mens
kvinder omvendt er lidt mere tilbøjelige til at
få deres syn testet hos en optiker.
Generelt anbefales det at man får foretaget
en synstest hvert andet år, men selvom 3 ud
af 4 danskere, der er fyldt 18 år, også ønsker
at få deres syn undersøgt mindst hvert andet
år, så er det kun hver anden, der faktisk gør
det. Det skal ses i lyset af, at synstest ved
blandt andet at hjælpe med til at opdage
øjensygdomme på et tidligt tidspunkt, kan
bidrage til at forebygge synstab. [1, 54]

Flere optikerkæder tilbyder at gennemføre
synstests. Disse undersøgelser består typisk
af en almindelig synstest, mens nogle også
tilbyder et sundhedstjek. Det kan være
undersøgelser, der kan være med til at

opdage eventuelle tegn på øjensygdomme
som katarakt, glaukom, AMD og andre
alvorlige sygdomme som blodpropper og
forhøjet blodtryk.

Pct.
Ved en optiker
4

2

22

Det er vigtigt at understrege, at optikeren
ikke stiller en diagnose. Det gøres
udelukkende af læger eller øjenlæger. Hvis
optikeren vurderer, at noget er unormalt,
kan optikeren opfordre patienten til at søge
alment praktiserende læge eller øjenlæge.
[33]

Ved en øjenlæge

Andet
71

Ved en kontaktlinse-specialist

Note: Resultatet omfatter danskere, er er fyldt 18 år
Kilde: [1]

Hvad må øjenlæger og optikere tilbyde?
Øjenlæge

Optiker

Synstest

Ja

Ja

Tjek for øjenanormaliteter

Ja

Ja

Behandling af øjensygdomme

Ja

Nej

Diagnosticering af øjensygdomme

Ja

Nej

Øjenoperationer

Ja

Nej

Tilpasning af briller med henblik på synskorrektion

Ja

Ja

Kilde: [34]
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3.5. Der er flere optikere end øjenlæger i Danmark
Antal optikere og øjenlæger i forhold til befolkningstørrelser i
2017
Antal pr. 10.000 borgere
5
4,2
4

0,6

3

3,6

3,6

0,7

0,4

3,5
0,8

2,7
0,7

2

3,5
2,9

3,2

2,7
2,1

1

0
Danmark *

Norge

Holland

Optikere

Finland

Sverige *

Øjenlæger

Kilde: [34]

Antal optikerbutikker i forhold til befolkningsstørrelser i 2017

I Danmark er der 0,6 øjenlæger og 3,5
optikere pr. 10.000 borgere, som det ses af
den øverste figur til venstre. Mens niveauet
for øjenlæger er på niveau med en række
omkringliggende lande, er antallet af
optikere relativt højt.

De flere optikere end øjenlæger betyder
også, at optikerbutikkerne ligger tættere end
øjenlægeklinikkerne. Se figuren på næste
side.

Hvorvidt der er et potentiale for optikere til
at løse mere rutineprægede opgaver, som
øjenlæger løser i dag, er et interessant
spørgsmål. Hvis det er tilfældet, kan
øjenlægerne få frigivet kapacitet til at udføre
flere af de sværere opgaver, som kun de kan
udføre. Det ville i givet fald kunne bidrage til
at forkorte øjenlægernes ventetider.

Antal pr. 10.000 borgere
1,5
1,3

1,3

1,2

1,2

1,1
0,9

0,9
0,6
0,3

Der er 1,2 optikerbutikker i Danmark pr.
10.000 borgere, hvilket er på niveau med en
række omkringliggende lande. Når det ses i
sammenhæng med, at der er relativt mange
optikere kunne det tyde på, at den
gennemsnitlige optikerbutik i Danmark har
forholdsvist mange optikere tilknyttet.

0,0
Holland

Finland

Danmark

Norge

Sverige

Kilde: [34]
*) Når totalen for hhv. Danmark og Sverige ikke stemmer med summen
af enkeltelementerne, skyldes det afrundinger.

27

Geografiske forskelle i øjenbehandling

3.6. Der er et fintmasket net af optikere i hele Danmark
Geografisk dækning af optikere, øjenlægeklinikker og hospitaler med
øjenafdelinger i Danmark
Mange danskere har kortere til nærmeste optiker end til
nærmeste øjenlægeklinik eller hospital med øjenafdeling.
Nettet af optikere er med andre ord mere fintmasket, hvilket
også fremgår af kortet til højre.
Derudover har vi vist, at mange øjenlægeklinikker har lange
ventetider på ikke-akutte konsultationer i hele Danmark. Det
betyder, at en patient ikke nødvendigvis kan blive tilset hos
den øjenlægeklinik, der ligger tættest på vedkommendes
bopæl.

Type:

Hospital med øjenafdeling
Øjenlægeklinik
Optiker

Om kortet
Kortet er plottet ved hjælp af ggplot2-pakken i
statistikprogrammet R. Ggplot2 plotter hvert lag iterativt.
Det betyder, at hospitaler med øjenafdelinger er plottet
først. Dernæst er optikere plottet, hvortil det skal
bemærkes, at én firkant kan repræsentere flere optikere,
der er placeret tæt på hinanden. Det vil sige inden for
firkantens grænser. Afslutningsvis er øjenklinikkerne plottet.

Note: Vi har indsamlet adresser for i alt 549 optikere, øjenlægeklinikker og hospitaler med øjenafdelinger. Ud af de
549 observationer er 382 optikere, 156 er øjenlægeklinikker og 11 er hospitaler med øjenafdelinger. Vi har inkluderet
optikerkæderne Louis Nielsen, Profil Optik, Synoptik og Thiele. Ved at bruge reverse geocoding i
statistikprogrammet R, kan ggmap ved hjælp af Google Maps finde GPS-koordinater for hver observation. Google
Maps var ikke i stand til at finde 11 adresser, hvoraf seks er optikere og 5 er øjenlægeklinikker. Disse 11 manglende
adresser, svarende til 2 pct. af observationerne, der derfor ikke er plottet på kortet.
Kilde: Copenhagen Economics
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3.7. Tilgængeligheden for borgere med svagsyn eller blindhed kan forbedres
Tilgængelighed for personer med svagsyn eller
blindhed hænger desuden sammen med mobilitet og
det at kunne bevæge sig rundt på egen hånd.
Mobiliteten blandt personer med svagsyn og blindhed
er i høj grad afhængig af, hvor tilgængelig
infrastrukturen er omkring dem.
God tilgængelighed kan eksempelvis være, at det
bliver annonceret over en højttaler, hvilken bus der er
ved at ankomme. Det kan også være ledelinjer på
fortovet, kontrastfarver for genkendelighed og at
lyskryds udsender en lyd, der indikerer om, der er
grønt eller rødt.

Lyskryds med lyd er i varierende grad udbredt i de
danske kommuner. Mens 72 ud af 359 lyskryds,
svarende til 20 pct. i Københavns Kommune i 2009 var
udstyret med lyd, var det til tilfældet for 52 ud af 116
lyskryds, svarende til knap 45 pct. i Aalborg Kommune i
2015.
Mange blinde (synsrest under 5 procent) kan ikke
krydse vejen uden et lydsignal. For svagsynede
(synsrest op til 33 procent) vil stærke kontrastfarver
være nyttigt til at markere fremkommelighed. Der er
således potentiale for at gennemføre yderligere tiltag,
der forbedrer tilgængeligheden og mobiliteten for
personer med svagsyn eller blindhed.

Derudover spiller den øgede digitalisering også en
rolle. Eksempelvis er færre togstationer i dag betjent af
personale end tidligere. Det gør det sværere at
manøvrere uden et godt syn. Omvendt har
digitalisering tilvejebragt en lang række faciliteter som
f.eks. apps med stemmestyret rutevejledning, der øger
mobiliteten blandt personer med svagsyn eller
blindhed. Derudover er der udsigt til, at mange
websteder bliver mere tilgængelige for blandt andre
blinde på grund af et nyt EU-direktiv om
tilgængeligheden af offentlige organers websteder og
mobilapplikationer (Webtilgængelighedsdirektivet).

Udbredelsen af lyskryds med lyd i Københavns Kommune og Aalborg Kommune
Københavns Kommune – 72 ud af 359 lyskryds har lyd, hvilket svarer til 1 ud af 5.

“

Min største udfordring er at komme rundt
i København. Der er jo ikke lydsignaler
over det hele, så nogle gange er jeg nødt
til at gå en stor omvej (…) Der er mange
blinde, som ikke kommer så meget ud, og
som ikke har så mange venner. Man kan jo

Aalborg Kommune - 52 ud af 116 lyskryds har lyd, hvilket svarer til godt 2 ud af 5.

godt blive ensom og føle sig lidt som en
outsider.
Majbritt Lindberg, Blind

”
Kilder:[35], [36]
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4.0. Samfundsomkostninger ved svagsyn og blindhed

4.1

Svagsyn og blindhed koster det danske samfund knapt 3 mia. kr. om
året i tabt BNP

4.2

Svagsyn og blindhed går ud over arbejdsmarkedsdeltagelse og
uddannelsesniveau

4.3
4.4

Kataraktoperationer har været stigende de seneste 20 år samtidig
med, at prisen er faldet

I dette kapital har vi fokus på de
samfundsøkonomiske omkostninger ved
svagsyn og blindhed.

omkostninger i afsnit 4.2 og dernæst på de
direkte omkostninger i afsnit 4.3 og 4.4.

I afsnit 4.1 præsenterer vi de totale
omkostninger ved svagsyn og blindhed i
Danmark. Omkostningerne kan deles op i
direkte til eksempelvis behandling og
medicin, samt indirekte omkostninger i form
af lavere arbejdsmarkedsdeltagelse.
Vi starter med at zoome ind på de indirekte

Den hyppigst forekommende begrundelse blandt de blinde og
stærkt svagsynede for at være i beskæftigelse er det indhold i tilværelsen,
beskæftigelsen bibringer, efterfulgt af argumenterne om følelsen af, at man
gør en indsats i samfundet samt samværet med kolleger og kammerater.

Kilde: [37]
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4.1. Svagsyn og blindhed koster det danske samfund knap 3 mia. kr. om året i tabt BNP
Omkostninger som følge af svagsyn og blindhed opgjort ved
BNP og offentlige finanser, 2017
Mia. kr.
4

3

3,6
2,9
0,5
2,5

2

2,4
1

Svagsyn og blindhed koster det danske
samfund 2,9 mia. kr. om året i tabt BNP og
3,6 mia. kr. målt i offentlige finanser.
Langt den største del af BNP-tabet skyldes,
at personer med svagsyn eller blindhed har
en lavere arbejdsmarkedsdeltagelse end
befolkningen i øvrigt. Derudover er der
offentlige udgifter til behandling på
hospitaler og speciallæger samt til medicin,
der medfører et lavere BNP gennem den
såkaldte skatte-forvridningsfaktor.

1,1
0

BNP
Arbejdsmarkedsdeltagelse

Offentlige
finanser
Behandling, pleje og medicin

Kilder: [2], [16] tabel FRDK117, SYGUS, HAND03, FU51, FAM55N, [37], [38], [39], [40],
[41], [50]

Foruden effekten på BNP og offentlige finanser, som er opgjort i figuren
ovenfor, har svagsyn også en effekt på privat forbrug i den forstand at
danskerne bruger 2,5 mia. kr. årligt på briller og kontaktlinser. Dette
private forbrug har imidlertid ikke nogen effekt på BNP eller på de

offentlige finanser og er derfor opgjort separat. [16]

i eget hjem. Disse offentlige udgifter har vi
ikke kunne kvantificere i beregningen,
hvilket vil sige at resultatet skal ses som et
nedre skøn.
Udsigten til at flere bliver ramt af svagsyn
eller blindhed frem mod 2030 betyder, at
omkostningerne kan stige tilsvarende med
op imod 18 pct., hvis der ikke tages nye
initiativer mod svagsyn og blindhed. Det vil
sige, at tabet i BNP og de offentlige finansier
frem mod 2030 kan stige til henholdsvis 3,4
og 4,3 mia. kr.

Omkostningerne ved svagsyn og blindhed på
de offentlige finanser på 3,6 mia. kr. skyldes
dels lavere skattebetalinger på grund af lav
arbejdsmarkedsdeltagelse og dels udgifter til
behandling, pleje og medicin i forbindelse
med øjensygdomme og svagsyn i øvrigt.
I tillæg hertil kommer udgifter til
indkomstoverførsler såsom førtidspension,
hvilket er den primære indtægtskilde for
godt hver anden person i den arbejdsdygtige
alder med svagsyn eller blindhed [50]; samt
udgifter til boliger for dem, der ikke kan blive
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4.2. Svagsyn og blindhed går ud over arbejdsmarkedsdeltagelsen og uddannelsesniveau
Personer med svagsyn eller blindhed repræsenterer
generelt en lavere beskæftigelsesfrekvens og
uddannelsesniveau end befolkningen i øvrigt.

Effekten af svagsyn og blindhed på hvor mange der er i ordinær beskæftigelse og har en
videregående uddannelse, 2016
80%

70%

-42 pct.-point
-9 pct.-point

I Danmark er beskæftigelsesfrekvensen blandt
personer med stærkt svagsyn og blindhed (synsrest på
højst 10 pct) markant lavere end for befolkningen som
helhed, som det fremgår af figuren til højre. Siden
2009 er beskæftigelsesfrekvensen stagneret for
personer med stærkt svagsyn og blindhed.

60%

52%
43%

40%
28%
20%

0%
Beskæftigelsesfrekvens
Hele befolkningen

Derudover er der færre personer med svagsyn eller
blindhed, som opnår en videregående uddannelse end
for befolkningen som helhed. Over de seneste år er
andelen af personer med svagsyn eller blindhed, der
har en videregående uddannelse, faldet, mens andelen
er steget for befolkningen i øvrigt.

Videregående uddannelse
Befolkning med nedsat syn eller blindhed

Note: Til opgørelserne indgår kun blinde og stærkt svagsynede, der har en synsrest på højst 10 pct. I opgørelsen af uddannelsesniveau
indgår kun personer i aldersgruppen 25-64 år og den relative forskel mellem befolkningen med svagsyn og blindhed er større, hvis
kun lange videregående uddannelser tages i betragtning i modsætning til korte-, mellemlange og lange videregående uddannelser
samlet set som i figuren. En finsk undersøgelse [41], der sætter grænsen til svagsyn ved en synsevne på 30 pct. finder for videregående
uddannelse samlet set, at forskellen er større, nemlig 13 procentpoint. Opgørelsen af ordinær beskæftigelse er for hele befolkningen
angivet til 70 pct. i vores kilde, hvilket er lavere end 75 pct. angivet af Danmarks Statistik for 15-64 årige i 2016. De 70% og 28% er fra
samme kilde og derfor konsistente. Finn Amby (2015) Blinde og stærkt svagsynede mellem 18 og 40 år: Forsørgelse, uddannelse og
beskæftigelse [53] finder på baggrund af registerdata en beskæftigelsesfrekvens for målgruppen på omtrent samme niveau.
Kilde: [50]

Situationen i forhold til beskæftigelse og
uddannelsesniveau betyder blandt andet, at den
primære indtægtskilde for mere end hver anden
person med svagsyn og blindhed er førtidspension.

livstidsindkomster for personer med svagsyn eller
blindhed er lavere end for den øvrige befolkning,
hvilket går ud over velstanden i samfundet og de
offentlige økonomi.

Det lavere uddannelsesniveau og
beskæftigelsesfrekvens betyder, at løn og

Bedre rehabilitering af personer med svagsyn og
blindhed gennem mere velfungerende synscentraler
kan potentielt set betragtes som et redskab og en
investering i at øge beskæftigelsesfrekvensen og
uddannelsesniveauet til gavn for både de berørtes

livskvalitet og den danske samfundsøkonomi.

“

Beskæftigelsestallet for blinde og svagsynede kan
hæves betragteligt, hvis den spredte
specialiserede viden og erfaring samles på færre
enheder.

”

Lise Plagborg, Instituttet for Blinde og Svagsynede

Kilder: [37], [41], [42], [50]
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4.3. Stor stigning i antallet af kataraktoperationer, der er blevet det hyppigste indgreb i
Danmark
Der er sket en stor stigning i antallet af
kataraktoperationer (grå stær) i Danmark over de
seneste to årtier. Mens der i 1996 blev udført 23.000
operationer, blev der udført 59.000 i 2016, hvilket er
en stigning på over 150 pct. Det har ført til, at
kataraktoperationer nu er det hyppigste indgreb i
Danmark.
Samtidig med, at antallet af kataraktoperationer er
steget markant, er der sket en omlægning fra
stationær til ambulant behandling. Mens de ambulante
behandlinger udgjorde 68 pct. i 1996, var andelen
steget til 97 pct. i 2006 og 99 pct. i 2016.

Antal kataraktoperationer (grå stær) opdelt på stationære og ambulante patienter
Antal operationer

70.000

60.000

50.000

2016:
58.000

40.000

Som det fremgår af næste side, er DAGS-taksterne, der
er priserne for ambulante behandlinger, lavere end de
tilsvarende DRG-takster for stationære patienter.
Omlægningen fra stationær til ambulant behandling
har således bidraget til at mindske væksten i
udgifterne til operationerne.

2006:
38.000

1996:
16.000

30.000

20.000

1996:
7.000

10.000

2006:
1.000

2016:
<1.000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Stationært

Ambulant

Kilde: [43], [44]
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4.4. Kataraktoperationer er blandt de billigste indgreb
Priser på øjenindgreb

DRG-takst

Gråzonepro
cedure
DAGStakster

Kataraktoperationer med toriske linser

5.113

2.160

Kataraktoperationer, m. generel anæstesi

8.159

2.337

Kataraktoperationer, u. generel anæstesi

3.807

2.458

Kombinerede operationer på nethinde, årehinde og glaslegeme, m. generel
anæstesi

25.366

13.690

Kombinerede operationer på nethinde, årehinde og glaslegeme, u. generel
anæstesi

20.517

13.464

Kombinerede operationer ved perforerende øjentraumer

19.192

9.476

Dobbelt-operationer, øjenmuskler, hornhinde og sklera

19.512

3.620

Hornhindetransplantation

22.249

19.835

Store operationer, nethinde, årehinde og glaslegeme, m. generel anæstesi

22.699

13.744

Store operationer, nethinde, årehinde og glaslegeme, u. generel anæstesi

15.467

9.479

Større operationer, tåreveje, øjenæble, nethinde, årehinde og glaslegeme, m.
generel anæstesi

11.902

6.581

Større operationer, tåreveje, øjenæble, nethinde, årehinde og glaslegeme, u.
generel anæstesi

6.698

5.135

Større operationer, hornhinde og sclera

6.429

3.848

Mindre operationer, øjenlåg, øjenmuskler, konjunktiva, nethinde og glaslegeme,
m. generel anæstesi

10.129

5.136

Mindre operationer, øjenlåg, øjenmuskler, konjunktiva, nethinde og glaslegeme,
u. generel anæstesi

3.121

4.007

Kataraktoperationer kostede
sundhedsvæsenet 128 mio. kr. i 2016.

totale omkostninger ved kataraktoperationer
skal ses som et nedre skøn.

Den enkelte kataraktoperation koster
omkring 3.000 kr. På tværs af DRG og DAGStakst fremgår det, at prisen ligger i
intervallet 2.160-8.159 kr. i 2017. Den høje
ende af intervallet gælder imidlertid kun, når
patienten er i fuld bedøvelse, hvilket sker
yderst sjældent i forbindelse med en
kataraktoperation.
Langt størstedelen af kataraktoperationerne
foregår ambulant, det vil sige uden
indlæggelse af patienten, til en
gråzoneprocedure DAGS-takst.
DRG- og gråzoneprocedure DAGS-taksterne
afspejler de beregnede, direkte udgifter til
behandling. Der er således ikke inkluderet
udgifter til eksempelvis
tjenestemandspension, forrentning og
afskrivning. Det betyder, at de opgjorte

Kilde: [45]
Kilde: [43], [44]
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5.1. Beregningsappendiks
I dette appendiks præsenterer vi metoden for de
samfundsøkonomiske beregninger.
Resultater er angivet i 2016-priser. Økonomiske data som
er oplyst for et andet år er omregnet ved hjælp af
Eurostats HICP1 indeks.
Direkte omkostninger – Behandling, pleje og medicin
Estimatet for hospitalsomkostninger er et gennemsnit
ekstrapoleret fra Svenske, Hollandske og Norske data
ekskl. Medicin i 20162. Data er omregnet med antallet af
personer med synstab eller blindhed i landene. Krydstjek
af data fra de tre lande viser, at omkostningerne er på
niveau efter vi har taget højde for antal personer med
svagsyn og blindhed.
Udgifter til øjenlæger kommer fra Danmarks Statistik3.
Der findes ikke systematisk data på omfanget af pleje til
svagsynede og blinde. I pleje inkluderer vi dels
ledsagerordningen, der er reguleret i serviceloven, hvor
blinde kan modtage ledsagerhjælp og derudover
hjemmehjælp til at få løst opgaver i hjemmet.

I vores beregning antager vi, at blinde modtager 15

timers hjælp om måneden samlet set. En del af denne
hjælp kan skyldes et behov, der hidrører fra gener ved
alderdom og ikke blindhed som sådan. Det kan vi
imidlertid ikke adskille fra hinanden.
Medicinudgifter er opgjort på baggrund af data fra
Amgros, Min medicin og Sundhedsdatastyrelsen4. De
danske udgifter ligger på niveau med både Norge og
Finland, som vi også har fundet data for, når vi har
korrigeret for antal personer med svagsyn og blindhed.
Udgifter til briller og kontaktlinser kommer fra Danmarks
Statistik i 20155.

Indirekte omkostninger – Arbejdsmarkedsdeltagelse
Den samfundsøkonomiske betydning af lavere
arbejdsmarkedsdeltagelse blandt personer med svagsyn
og blindhed er opgjort via et studie fra VIVE [50] og
udregnet på grundlag af et gennemsnitligt lønniveau fra
Danmarks Statistik6.
Effekt på de offentlige finanser
De direkte omkostninger til behandling, pleje og medicin
er offentlige udgifter, der har en direkte og proportionel
effekt på de offentlige finanser. Eftersom udgifter til

Noter:
1 Eurostat, HICP (2015 = 100) – årlig data
2 Svenske omkostningsdata fra SKL, SVOV_16. Norske omkostningsdata fra Helsedirektoratet. Hollandske
omkostningsdata fra Opendisdata.
3 DST 2016, SYGUS.

briller og kontaktlinser afholdes som privatforbrug har
dette ingen effekt på de offentlige finanser. En lav
arbejdsmarkedsdeltagelse blandt personer med svagsyn
og blindhed betyder, at deres skattebetalinger er lavere
end den øvrige befolknings. Vi antager, at forskellen i
arbejdsmarkedsdeltagelse slår igennem med
skattetrykkets andel af BNP, der er opgjort af OECD6.
Effekt på BNP
Effekten på BNP går især gennem den lave
arbejdsmarkedsdeltagelse blandt personer med svagsyn
og blindhed, der således bidrager til en mindre
værdiskabelse i Danmark. Derudover er der en
adfærdsmæssig effekt i form af arbejdsudbud ved at
opkræve skat til behandling, pleje og medicin, hvilket sker
gennem den såkaldte skatteforvridningsfaktor, der også
bidrager til en reduktion af BNP.
Udgifterne til briller og kontaktlinser har ikke nogen
effekt på BNP, da borgerne ikke ville have haft et andet
niveau af forbrug, hvis de ikke havde brug for briller eller
kontaktlinser, men blot have forbrugt andre varer og
services.

4

Amgros, Min Medicin og Sundhedsdatastyrelsen.
DST 2015, FU51.
6 Skattetrykket i Danmark er 46,6% jævnfør OECDs skattedatabase, 2015.
5
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