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EN bok om och av ?????



LÄR DIG mER om...

LhoN varierar mycket från person till person men 
synbortfallet  kan i flera fall se ut ungefär som 
bilden till höger visar.
män får sjukdomen 2,5 gånger så ofta som kvinnor. 

Svenska uppskattningar 
Översatt till svenska förhållanden kan vi nästan för- 
dubbla de danska siffrorna och påstå att vi borde ha ett 
60-tal familjer som bär på sjukdomen och att antalet som 
fått synnedsättning med diagnosen LHON borde vara 
180 - 200 personer. Antalet nya fall per år borde vara 5 - 7 
personer i Sverige. 

Var femte svensk bor i Stockholm men det är nog mer 
logiskt att ta reda på var släkter med anlagen finns och 
utgå därifrån när vi söker efter personer med LHON i vårt 
land och nya medlemmar. 

Vad är LHON?
Cellerna i kroppen innehåller ett energipaket som kallas 
mitokondrier. Det är arvsanlagen i mitokondrierna som  
för sjukdomen vidare. Det finns även andra sällsynta sjuk- 
domar som är mitokondriella. 

Mitokondrierna finns i kvinnans ägg men hos  
mannen befinner sig mitokondrierna i spermiens mellan-
del, ovanför “svansen” och den följer inte med in i ägget 
vid befruktning. Därför sprids sjukdomen bara via kvinnan. 

I föreningen LHON Eye Society, som bildades i mars 
2012, försöker vi sprida information om sjukdomen, 
stödja de som har den samt utveckla forskning och öka 
kunskaperna om LHON.  

LHON eller “Lebers sjukdom” har studerats under 
många år i Danmark, där forskaren och ögonläkaren 
Thomas Rosenberg särskilt studerat sjukdomens 
förekomst och orsaker. Vid Kennedy Center i Glostrup 
utanför Köpenhamn har man god kontroll över de 
släkter och individer som bär på anlaget och/eller fått 
sjukdomen i Danmark. De bär på någon av de tre kända 
mutationerna i mitokondrierna (cellernas energipaket). 
Här är några siffror: 

År 1995 fanns 32 familjer med kända mutationer  
varav 26 med den vanligaste mitokondriella mutationen 
ND4 (11778), 3 familjer med ND1 (3460) mutationen 
och 1 familj med ND6 (14484) mutationen. Totalt fanns 
112 personer som fått synnedsättning i Danmark på 
grund av LHON. Idag är antalet 109 personer i ett 40-tal 
familjer. 

Åldern för sjukdomsutbrottet varierade från 17 till 52 
års ålder med en medelålder på 33 år för män och 37 
år för kvinnor. Enbart kvinnor för sjukdomen vidare, och 

LHON är en förkortning för Lebers Hereditära Optikus Neuropati, på svenska Lebers 
ärftliga synnervsskada. Karl Gustaf Theodor von Leber var en tysk läkare som först 
beskrev sjukdomen 1871. Hans namn finns också på en annan ögonsjukdom - LCA, 
Leber´s Congenital Amaourosis    

Nästan 200 svenskar har LHON. Läs mer om 
dess orsaker, konsekvenser och aktuell forskning. 

Normal synSyn med LHON
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Lebers hereditära optikus Neuropati
LhoN



mITRokoNDRIELL       
En cell

En mitokondrie

SJUkDom

*cellens ”energipaket”

EN
*



TRE oLIka 

mITokoNDRIER kaN 
vaRa mUTERaDE

• mtDNa 14484
– hälften kan få bättre syn

• mtDNa 3460
– 25 % kan få bättre syn

• mtDNa 11778
– mindre chans att få bättre syn
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En av de viktigaste faktorerna när det gäller att kompen-
sera dålig syn är ett gott humör. Ett exempel på det är
väldigt nära i den här boken, nämligen den man som
skrivit det första kapitlet, Täppas Fogelberg. Hans goda
humör, hans aptit på livet och mysiga inställning till små
och stora saker är bara ett exempel på hur lite dåliga
ögon betyder om man bestämt sig för att leva och ha det
bra, trots allt. Bestäm dig för det, du också!

När du vet vem du är,
då duger du – även
om du måste se
så här nära!



Synintrycken går via ögat, synnerven och synnervs
korsningen till syncentrum. vid LhoN förstörs nerv
trådar i synnerverna medan ögonen i sig är opåverkade.

Ögongloben

Syncentrum

Synstrålningen

Knäkroppen

Synnervs-
korsningen

Synnerven

SyNbaNoRNa påvERkaS



Ögonbotten i akut fas Tio månader senare 
– kronisk fas

SympTom I 

ÖGoNboTTEN



FyRa GåNGER
så många män som 
kvinnor har diagnosen 
(88 män och 22 kvinnor har LhoN i Danmark)

LhoN ärvs från
mammaN

50 % av sönerna 
10 % av döttrarna 

Med en bra självkänsla behöver man inte skämmas 
för att man ser dåligt. 

Tänk så här: ”Jag är inte en synskadad person, jag 
är en person som ser dåligt men det är bara EN del av 
min personlighet.” 

Ärftligheten är ett mysterium
Vi vet mycket om LHON men fortfarande är många 
trådar lösa. LHON ärvs från mor till vissa av hennes 
barn, och 2,5 gånger så många pojkar som flickor får 
sjukdomen, de flesta i åldern 15 – 35 år. Ingen över 65 
års ålder och väldigt få som barn. Det finns minst tre 
olika mutationer, och kanske är det flera olika sjukdo-
mar? I vissa familjer finns det bara en person med dia-
gnosen, medan det i andra familjer finns ett flertal. Vad 
är det som utlöser om man ska få LHON och därmed 
nedsatt synförmåga? Hur kan jag undvika sådant som 
utlöser sjukdomen? 

  Man är överens om att rökning är negativt och bör 
undvikas. Man är osäker på om alkohol har någon 
påverkan och här behövs mycket mer forskning.

 En studie som är omdiskuterad rör konstgjorda 
former av Q10-substanser som lanseras som Idebe-
none eller Raxone. Man har funnit individer som fått 
bättre synutveckling med läkemedlet medan det inte 
har någon påverkan hos andra. 

LHON-föreningen
LHON Eye Society stöder forskning och har nära  
kontakt med forskare i Sverige och internationellt.  
Vi samarbetar med många andra nationella LHON- 
föreningar, t ex i Storbritannien, Spanien och nätverket 
www.lhon.org i USA. 

”I vårt samarbete utbyter vi kunskaper och kontakter 
med världsledande forskare. Du kan se föreläsningar 
och vittnesmål från USA, England och flera andra  
länder. Länkar finns på www.lhon.se

 Ju mer man vet om sin diagnos, desto lättare kan 
man förhålla sig.till den.”

LHON kan visa sig hos en eller flera pojkar i en familj, medan 
färre av döttrarna får en synnedsättning. Å andra sidan är det 
kvinnor som bär arvsanlagen vidare. Men sjukdomen kan hoppa 
över flera generationer eller uppstå som en mutation hos en 
mamma som bara får pojkar. Då upphör sjukdomen i samma 
stund som den börjat.  Eller om den har funnits latent i många 
generationer.?  Det är svårt att veta.

Helena Lindemark är anlagsbärare och har 
en son som fick LHON när han var 14 år. 
För att stötta personer med LHON och deras 
anhöriga, och för att tillsammans kunna 
stödja forskning, tog hon initiativ till att starta 
föreningen LHON Eye Society 2012
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DIaGNoSTIk av

LhoN
vaNLIGa UNDERSÖkNINGaR vID LhoN
•	 Refraktionering/Synskärpa

•	Synfältsundersökningar

•	Oftalmoskopi	och	ögonbottenfotografering	

•	OCT–	Optical	Coherence	Tomography	

•	Kontrastfotografering	(fluoresceinangiografi)

•	Elektroretinografi	(ERG)	

•	Visually	Evoked	Potential	(VEP)	

•	DNA-analys	

•	Magnetkameraundersökning	(MRI)	

•	Ryggmärgsvätskeprov	(lumbalpunktion,	LP)	



Ett centralt bortfall (scotom sänker syn
skärpan under 0.1, men det perifera 
seendet påverkas inte.

 
 

DET cENTRaLa 
SEENDET påvERkaS



akTUELL 

• UNDVIK RÖKNING
• BEGRÄNSA ALKOHOLINTAG
• IDEBENONE/RAXONE
• GENTERAPI
• ETT SVENSKT LHON-REGISTER 
• CENTER FÖR LHON

FoRSkNING



poSITIvT
mED FySISk TRÄNING

...då	bildar	
			kroppen	
				fler	mito-
						kondrier
							på	naturlig
									väg
	



–  opTIcaL  cohERENcE
–  TomoGRaphy

En modern metod för att följa  LhoN under akut
stadiet, visar hur synnerven påverkas.

ocT



	

• IDEbENoNE kan ha en viss positiv effekt i akut
 stadiet.

• GENTERAPI intressant forskning pågår.

• pRovRÖRSbEFRUkTNING 
 (IvF) av ägg med 
 utbytta mitokondrier.

• SyNREhabILITERING och 
 psykologstöd.

bEhaNDLING...
Det finns i dagsläget inget botemedel 
för LhoN, men det pågår en hel del 
forskning runtom i världen.



ETT SvENSkT cENTER

REGISTER
LhoN

martin Engvall, karolinska sjukhuset: ”vi vill ha 
kontakt med alla som har LhoN.”

mED



EN kamp aTT vINNa 
...vaRJE DaG

”Utmaningen är lättare när man accepterat att 
man ser dåligt och har förebilder.”



”Fokusera 
på det du 
är bra på.”

”Det är 
ögonen 
som är 
dåliga.
Inte du!”



aTT vaRa
aNhÖRIG TILL 
NåGoN mED

LhoN
– När någon i familjen 
får LhoN eller en 
annan synnedsättning på
verkas hela familjen, fram
för allt i form av 
psykisk stress och 
depression. vad kan 
och ska man göra?



mIN SoN FIck

LhoN



– LÖSNINGEN
på NEDSaTT

SyNcENTRaLEN och
FÖRSToRING...

SyN



FyRa pERSoNLIGhETER mED LhoN



SUSaNNE boSTRÖm, kaNSLIST:

”DU måSTE SE TILL aTT
hÄvDa DIN kompETENS”



aNToN bLombERG, EkoNom:

”aLLT hÄNGER på
INSTÄLLNINGEN”



MALIN WIXNER, LÄRARE:

”INGENTING ÄR 
omÖJLIGT”



bJÖRN caRLSSoN, SÄLJaRE:

”maN LÄR SIG aTT 
bLI opTImIST”



aRbETSFÖRmEDLINGEN och 
FÖRSÄkRINGSkaSSaNS 

INSaTSER vIkTIGa
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FÖRSTORING
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FÖRSTORING
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FÖRSTORING

6,0X 
FÖRSTORING

8,0X 
FÖRSTORING

10 X 
FÖRSTORING



NÄRhETSFÖRSToRING mED

10 X 
FÖRSTORING

SpEcIaLopTIk



FÖRSToRa 
på oLIka avSTåND mED 

opTIk



zoooma!



FÖRSToRaNDE 
Tv och EN 

SmaRT TELEFoN



EXCENTRISK FIXATION UPPÅT.

UTaN cENTRaLT boRTFaLL. cENTRaLT boRTFaLL SUDDaR UT DETaLJER.

EXCENTRISK FIXATION NERÅT.



 
 

vaR ÄR bÄSTa
NÄThINNE
pLaTSENbNp

??
?

?
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TRÄNA EXCENTRISK FIXATION



DE FLESTa SER 

▼
▼

Fixation

Användning av paracentra
lt s

eende

ovaNFÖR 
Så bILDEN FaLLER 
UNDER boRTFaLLET



 
 

LEbER

UTaNFÖR makULa
kRÄvS hÖG

FÖRSToRING



h å l l  k R O p p e N  I 

F O R m



TEXT

TEXT

bRa bELySNING
FÖRE

EFTER



TEXT

FÖRE

EFTER

bRa bELySNING



EN SmaRT TELEFoN ÄR 

LÖSNINGEN
på måNGa pRobLEm
INSTÄLLNINGaR – aLLmÄNT – hJÄLpmEDEL – SyN



• KAMERAN ÄR EN KIKARE

• SIRI LÄSER DET DU INTE KAN SE
 om DU DRaR mED Två FINGRaR 
 ÖvER SkÄRmEN

• KLICKA TRE GÅNGER MED TRE 
 FINGRaR Så bLIR aLLT SyNLIGT

• zOOMA MED TUMMEN OCH PEK-
 FINGRET Så kaN DU LÄSa DINa 
 mEJL

• ANVÄND OPTIK MED OLIKA 
 FÖRSToRING bERoENDE på 
 vaD DU vILL GÖRa

EN SmaRT TELEFoN ÄR 

LÖSNINGEN
på måNGa pRobLEm



DRÖm
JobbET

Så hITTaR DU



TÄNk på...
1. bESTÄm vaD DU vILL GÖRa

2. LÄR DIG aTT aNvÄNDa 
 INTERNET

3. FÖRSÖk INTE GÖRa hELa 
JobbSÖkaNDET ENSam

4. accEpTERa ETT Jobb 
 vILkET Som hELST

5.  INTERvJUa NåGoN Som haR 
JobbET DU vILL ha

6.  FoRTSÄTT aTT UTvEckLa 
DINa FÄRDIGhETER

7.  STUDERa INTE FÖR LÄNGE

8.  LÄGG INTE aLLa ÄGG I 
 EN koRG

9.  oRGaNISERa, oRGaNISERa, 
oRGaNISERa

10. FÖRkLaRa DIN SyNNED
SÄTTNING poSITIvT



STÖD
vID hÖGRE STUDIER
•	Anpassad	examination,	såsom	enskild	tentamen	vid	dator,	
muntlig	framställning	istället	för	skriftlig	tentamen	och	
vice	versa,	förlängd	tentamenstid,	kunna	sitta	i	eget	rum.

•	Anpassad	tidplan,	till	exempel	deltidsstudier.

•	Litteratur	på	anpassat	medium.

•	Anteckningsstöd.	Någon	sitter	med	på	lektioner	och	tar	
anteckningar.	Det	kan	ofta	vara	ett	betalt	extraknäck	för	
studiekamrater.	

•	Visst	datorstöd.	Många	har	bra	erfarenhet	av	digitala	white-
boardtavlor.

•	Extra	handledning	och,	som	nämnts,	mentor	och	mentors-
grupper.

•	Språkstöd:	rådgivning	kring	skrivande,	inte	minst	layouten.

•	Teckenspråkstolkning.

•	Skrivtolkning.



FEm GoDa TaNkaR
1. SkÄmS INTE – aLDRIG

2. våGa GÖRa FEL – DET GÖR aLLa!

3. Ta hJÄLp NÄR och om DET bEhÖvS!

4. UTmaNa DIG SJÄLv!

5. vaR poSITIv och opTImISTISk!



LHON - En ovanlig ärftlig 
sjukdom som påverkar synen

en branschförening inom Synskadades Riksförbund

Glöm inte att gå in på 

www.lhon.se
där du kan läsa boken med hjälpmedel. Där finns även filmer och 
annan kompletterande information. en av filmerna visar till exempel 
hur du kan träna excentrisk fixation vilket också förklaras på 

www.exfix.se
på webben uppdateras informationen också i takt med att föreningens 
verksamhet utvecklas och den medicinska kunskapen fördjupas.

LEBER
ett synprojekt X

I det stora LEBER X-projektet vill vi visa att vi kan ta 
fler steg när det gäller kunskaperna om sjukdomen 
och  framtidens rehabilitering. Vi ska utveckla ett 
”start-kit” som ska erbjudas alla som får diagnosen 
och på det sättet klara av att överbrygga mentala och 
praktiska problem så fort som möjligt. 

Vi ska i vårt stora projekt under 2015 och 2016 
spela in en film som kan inspirera andra att med goda 
förebilder ta tag i sin situation. Vi ska träffas i grupper 
och prata om X och Y, dvs. kvinnligt och manligt kring 
LHON och de tre olika mutationerna. 

Vi ska i grupper med personer som har diagnosen 
se hur de kan använda förstoring (X på engelska) på 

ett bra sätt. Hur kan man utnyttja metoder som excen-
trisk fixation (X-centrisk…) och lära sig se med andra 
delar av näthinnan än den som inte har några signaler 
in till syncentrum i nackloben (syncortex). Vilken roll 
har belysning och hur kan vi utnyttja Smartphone, 
Ipads och elektronik? Hur kan de som inte har något 
jobb få in en fot på arbetsmarknaden?

Arvsfonden har gett oss medel för att arbeta nyska-
pande och uthålligt. De tror på oss. Nu gäller det att 
vi tror på oss själva och är med och utvecklar vår 
egen tillvaro och ger våra kamrater som i framtiden får 
LHON kraft och kunskap att kunna komma tillbaka på 
banan fort och enkelt – trots att det kan vara så svårt.

Allt om projektet ska du kunna finna på www.lhon.se 

LEBER X-projektet: Vi vill ge oss 
chansen att Se dåligt och Må bra   

Det är inte ögonen som  
påverkas negativt av LHON.  
Det är synnerven som skadas och 
som gör att man inte kan se bilden 
tydligt med hjälp av syncentrum i 
nackloben.  
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SE FRAMÅT – LEV ETT BRA LIV MED SYNNEDSÄTTNING 
LHON är en ovanlig ärftlig sjukdom som främst drabbar synnerven. Sjukdomen ger ett centralt 
synbortfall. Man ser helt enkelt sämre rakt framåt. De flesta som får diagnosen frågar sig:  
Hur gör jag nu för att se framåt? Om precis det handlar denna bok. 
 
SE FRAMÅT är en guide för människor med synnedsättning – och deras anhöriga. Boken har 
tillkommit på initiativ av stödföreningen LHON Eye Society och har därför fokus på LHON-
diagnosen. Här beskrivs sjukdomens orsaker och ärftlighet. Ett avsnitt granskar forskningsläget 
och teorier om utlösande faktorer. Flera personer med LHON och anhöriga berättar om hur de 
reagerade på diagnosen och vad som hände sedan. 
 
Här finns handfasta tips för ett rikt och gott liv med synnedsättning, bland annat om:
• rehabilitering 
• synträning och konsten att använda det perifera seendet 
• olika sätt att bemästra optisk förstoring 
• anpassad belysning 
• konsten att organisera sitt hem effektivt
• hjälpmedel med fokus på it och appar
• tips för fysisk träning 
• möjligheter och rättigheter att studera och arbeta 
 
Boken ingår i Projekt Leber X som finansierats med stöd från Allmänna Arvsfonden. Materialet finns  
och uppdateras löpande på internet, www.lhon.se Syftet är att hjälpa människor med LHON eller andra  
synnedsättningar, liksom deras anhöriga, att komma tillbaka till ett annorlunda men inte sämre liv.  
LHON kan kanske också uttydas Lev Här Och Nu.
 
LHON uttyds medicinskt som Lebers Hereditära Optikus Neuropati eller Lebers ärftliga synnervssjukdom.  
Det är en ovanlig diagnos och just därför behövs denna information. Även inom vården har LHON visat sig  
vara en ganska okänd sjukdom.

Ytterligare exemplar kan rekvireras från kontorservice@srf.nu  
Boken finns även inläst som ljudbok. FRAMÅTSE

Metoder, teknik, tröst och möjligheter vid LHON och liknande tillstånd
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