
BØRNEBRILLER

Holder du øje 
med dit barns syn?

Et velfungerende syn er afgørende for, hvordan dit  
barn klarer sig i skolen, til sport og under lektielæsning. 
Problemer med synet kan forstyrre koncentrationsevnen 
og den motoriske sans, og derfor anbefaler vi, at børn 
får tjekket deres syn, før de begynder i skole.
 
Vær især opmærksom på, hvis dit barn:
• Ofte klager over hovedpine
• Har røde og/eller kløende øjne
•  Drejer hovedet for at se noget i stedet for at kigge 

direkte med begge øjne
•  Holder bøger, tablet eller telefon tæt på øjnene 

eller sidder tæt på tv’et
• Skeler eller kniber øjnene sammen for at se
• Har svært ved at ramme munden med fx drikkelse
• Har svært ved at gribe ting eller ofte går ind i ting

Vi anbefaler, at dit barn får tjekket sit syn en gang om 
året – og er barnet under 10 år, skal synet tjekkes af 
lægen. I er også altid velkommen til at komme ind til os, 
og få justeret brillerne, så de sidder perfekt.



Flere børn bliver 
nærsynede
Nærsynethed er usædvanligt i de tidlige børneår og 
udvikler sig som regel først i den tidlige skolealder eller 
teenagealderen. I dag er der dog en række forhold, 
der gør, at flere og flere børn udvikler nærsynethed. 

Meget indendørstid med bøger eller skærme kan være 
medvirkende til nærsynethed hos børn, og mangel på 
sollys til øjet eller for afdæmpet lys giver en markant 
højere risiko for at blive nærsynet.

Derfor er det vigtigt, at børn bruger mere tid uden-
dørs, for at øjnene får det lys, de har brug for.
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Vær opmærksom på skærmlys
Computere, tablets og telefoner udsender blåt lys, som kan 
genere og i værste fald skade øjets nethinde. Det er ikke sikkert, 
at hverken du eller dit barn nogensinde får skader, men mindre 
alvorlige bivirkninger ved blåt lys skal også tages alvorligt. 

Hvad kan du gøre?
Vælg brilleglas med et særligt blåfilter, som blokerer for det blå 
lys, og vælg altid solbriller med 100 % UV -beskyttelse. Tag også 
pauser fra skærmen, så øjet kan hvile, og kig på ting langt ude 
i horisonten for at træne øjet.
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Har dit barn godt samsyn?
Samsynet betegner den måde, øjnene arbejder sammen 
på. For at have et godt samsyn, skal synet være godt på 
begge øjne, og øjnene skal være i stand til at fokusere 
på samme objekt samtidig uanset blikretning og ud fra 
to forskellige vinkler. Det er sådan, vi smelter billederne 
fra vores to øjne sammen til ét fælles – og det, det gør, 
at vi kan se tredimensionelt.

Hvordan opdager du dårligt 
samsyn?
Børn ved ofte ikke selv, at der er noget galt, fordi deres 
hjerne har lært at kompensere med andre synsindtryk. 
Hold derfor øje med, om dit barn fx gnider sig meget 
i øjnene, klager over hovedpine, skeler eller har svært 
ved at læse i lang tid ad gangen.

Kontakt os Åbningstider


