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Aniridi (ordet kommer från grekiskan och betyder bara ”utan” [an-] ”iris” 
[regnbågshinna]) kan uppstå av många olika orsaker t ex skador. Kongenital 
(medfödd) aniridi är däremot ett sällsynt genetiskt tillstånd. I broschyren be-
tyder aniridi alltid kongenital aniridi.
Aniridi beror hos de allra flesta på mutationer (förändringar) i PAX6 genen 
och påverkar framför allt ögats utveckling, men beroende på grad och typ 
av genetisk avvikelse kan även andra organ påverkas. Aniridi är registrerat 
i Orphanet, referensportalen för information om sällsynta diagnoser och 
särläkemedel, med nummer ORPHA77. Aniridi finns också beskrivet i Social-
styrelsens hemsida för ovanliga diagnoser.
Hos de flesta personer med aniridi finns knappast någon synlig del av regn-
bågshinnan kvar, men en rest finns alltid kvar i den så kallade kammarvin-
keln. Näthinnan (retina, även kallad ögonbotten) är så gott som alltid under-
utvecklad. Framförallt gäller detta den centrala delen, gula fläcken (makula) 
där vi har vårt skarpseende. Även synnerven (nervus opticus) kan vara un-
derutvecklad, men det är inte lika vanligt. Det här orsakar en medfödd brist 
på normal synutveckling och en nedsatt synskärpa. Vid kraftigt nedsatt med-
född synnedsättning har patienter med aniridi, precis som alla med en med-
född synskada, det typiska symtomet nystagmus (ögondarr). Under livets 
gång kan ett aniridiöga utveckla komplikationer som kan leda till ytterligare 
försämring av synskärpan. De mest förekommande är en grumling av linsen 
(grå starr), en förhöjning av det intraokulära trycket (glaukom), som senare 
kan ge skada på synnerven samt grumling av hornhinnan (keratopati). 

VAD ÄR ANIRIDI?
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ATT DIAGNOSTISERA 
ANIRIDI
Eftersom aniridi är en genetisk avvikelse finns den redan vid födseln. 
Riktlinjer 2017 är att alla nyfödda barn i Sverige undersöks av läkare på BB  före hemgång. 
Kommande läkarundersökningar görs då barnet är 6 – 8 veckor, 6 månader och 8 månader. 
Däremellan görs kontroller av sjuksköterska på BVC (barnavårdscentralen). Det är viktigt att 
diagnosen aniridi ställs så tidigt som möjligt, helst redan vid födseln och att barnet då blir un-
dersökt av ögonläkare (oftalmolog). Om föräldrarna lägger märke till att deras nyfödda barn 
har något av nedanstående symptom SKA barnet snarast undersökas av ögonläkare. 

Symptom
• Barnet vill inte gärna öppna ögonen, gråter vid starkt ljus
• Öppnar hellre ögonen vid dämpad belysning
• Har okontrollerade, pendlande ögonrörelser, nystagmus
• Ögat ser ”svart”ut. Pupillen, som hos de flesta personer med aniridi är förstorad på grund 

av att stora delar av regnbågshinnan saknas, är egentligen inte en vävnad utan vägen in 
till ögats inre delar (som en öppen dörr/ett hål) och har ingen färg. På grund av detta ser 
ögonen svarta ut.

Undersökning av ögonläkare:

Yttre inspektion av ögat
Ögonläkaren gör en yttre inspektion av ögat, dvs de delar av ögat som man kan se för blotta 
ögat och tittar då bland annat på:
• pupillstorlek som visar graden av aniridi, 
• ögonrörelser (kan bara delvis undersökas eftersom små barn inte kan fixera), 
• hornhinnan och 
• linsen.

Inre inspektion av ögat
För undersökning av ögats inre behövs olika instrument. Det finns i dag många metoder för att 
göra förfinade undersökningar redan hos spädbarn utan att behöva söva barnen.
Hornhinnan och linsen kan undersökas på olika sätt, bland annat med ett speciellt ögonmik-
roskop. Med hjälp av en så kallad RetCam (ögonbottenkamera) kan näthinnan (retina) under-
sökas och fotograferas. Till näthinnan hör gula fläcken och synnervshuvudet.
Ultraljudsundersökning kan göras för att undersöka bakre delen av ögat (näthinnan) hos pa-
tienter som har grå starr eller hornhinnegrumlingar vilket förhindrar en klar syn in till ögat.
Ögontrycket mäts.
 

Det finns många fler undersökningsmöjligheter men de kräver patientens medverkan och kan 
därför inte göras på de allra minsta barnen.
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GENETIK
GENETISKA FÖRÄNDRINGAR

ÄRFTLIGHET OCH FÖREKOMST 
Förekomsten av aniridi i Sverige och Norge är ca 1:47 000, män och kvinnor i lika stor utsträck-
ning. De flesta ärver aniridi från en förälder som har aniridi (familjär aniridi). I ungefär 30 pro-
cent av fallen uppstår en så kallad ”de-novo-mutation” (sporadisk), vilket betyder att barnet 
utvecklar en ny mutation trots att ingen av föräldrarna har aniridi.
Aniridi ärvs autosomalt (ej könsbundet) dominant. Det innebär att om den ena föräldern har 
sjukdomen, det vill säga har en normal gen (arvsanlag) och en muterad gen (förändrat arvsan-
lag), blir risken för såväl söner som döttrar att ärva sjukdomen 50 procent. Ärftligheten i kom-
mande generationer blir fortsatt 50 procent om en av föräldrarna har aniridi. De barn som inte 
fått den muterade genen får inte sjukdomen och för den inte heller vidare. Även för patienter 
med sporadisk aniridi blir risken för såväl söner som döttrar att ärva sjukdomen 50 procent.
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Med andra ord utvecklas aniridi i ett mycket tidigt skede och ingen mamma till ett barn som får 
diagnosen behöver oroa sig för att ha gjort något fel under graviditeten. PAX6 genen styr ut-
vecklingen av hela ögat, vilket innebär att en störning av PAX6 genens funktion kan leda till av-
vikelser som rör hela ögat. Mutationen påverkar således inte bara regnbågshinnan, utan även 
näthinnan, som gula fläcken och synnerven är en del av, främre kammarvinkeln (se kapitlet om 
glaukom), linsen, hornhinnan och tårvätskan. 
Det är inte alltid man hittar en mutation i PAX6 genen. Detta beror på att det finns mer än 900  
mutationer av PAX6 genen vilket gör det praktiskt omöjligt att testa för alla dessa. Med största 
sannolikhet finns det också ännu inte kända mutationer.
Om båda föräldrarna har aniridi och överför mutationen överlever barnet oftast inte.

Den genetiska förändringen vid aniridi är en defekt PAX6 gen (genetiker kallar 
detta för mutationer).
Gener ligger på kromosomen där all information om vårt arv och vår utveck-
ling finns lagrad. Varje människa har 23 par kromosomer och de lagrar hun-
dratusentals gener. Gener är viktiga för utvecklingen av embryots alla delar 
under graviditeten och de påverkar människans utveckling och organfunk-
tion under hela livet. Samma gen finns på båda kromosomerna i paret. Den 
ena PAX6 genen är frisk och den andra muterad vid aniridi.
PAX6 genen finns på den korta armen av kromosom 11 (11p13). PAX6 genen 
styr utvecklingen av ögonen under vecka 8-14 av graviditeten. 



WAGR syndromet är ett sällsynt syndrom som kan sammankopplas med 
aniridi. WAGR betyder: Wilms tumör (en njurtumör), Aniridi, uroGenitala 
missbildningar och Retardation (intellektuell funktionsnedsättning). Det 
förekommer hos 10 % av aniridipatienterna (dock aldrig i fall av familjär 
aniridi) vilket beror på att fler gener på kromosom 11 än bara PAX6 genen 
är defekta. För mer information om WAGR syndromet, gå till www.wagr.org. 

När den kliniska diagnosen aniridi är 
bekräftad ska ett genetiskt test (blodprov) 
göras på alla barn med sporadisk aniridi 
för att se vilken genetisk mutation som har 
lett till aniridi och för att kontrollera om 
andra närliggande gener kan vara förän-
drade. Om mutationer på närliggande 
gener finns kan det ge upphov till syndrom 
(sjukdomar i flera organ), som till exempel 
WAGR syndromet (se nästa kapitel). Barn 
med sporadisk aniridi ska också undersö-
kas av barnläkare, som bland annat gör 
en undersökning med ultraljud på njurar-
na för att utesluta förekomsten av Wilms 
tumör. 
Testningen görs genom att ett blodprov 
från det påverkade barnet och kanske även 
från föräldrarna skickas till ett specialiserat 
laboratorium. Det kan ta flera veckor och 
upp till tre månader innan testresultatet är 
klart.
Ett genetiskt test behöver inte nödvändigt-
vis göras vid ärftlig aniridi om någon släk-
ting redan är gentestad och mutationen är 
känd. 

WAGR SYNDROMET

GENETISK TESTNING
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ANIRIDIÖGAT

Ögat är ett känsligt flerskiktsorgan som ”översätter” ljussignalen till elektriska impulser som 
synbarken i hjärnan kan förstå. Vi ser eller uppfattar med hjärnan men alla mikroskopiska delar 
av ögat behövs för att kunna få en klar överföring av det man ser till synbarken i hjärnan.
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ORDLISTA
Kongenital – medfödd
Ciliarkroppen - linsens upphängningsapparat 
Fovea – centrala delen av gula fläcken
Corpus vitreum – glaskroppen (fyller ut hela 
ögongloben)
Glaukom – grön starr
Hypoplasia – underutveckling
Intraokulär operation – operation inne i ögat 
Iris - regnbågshinna
Kammarvinkeln - en ”dörr” där ögonvätskan 
försvinner och kommer i kontakt med blod-
kärlssystemet (se kapitlet om glaukom)

  
Katarakt – grå starr
Keratopati – förändringar på hornhinnan  
(kerato – kornea, pati – lidande)
Kornea – hornhinna
Makula – gula fläcken
Makulopati – förändringar på gula fläcken
Mutationer – genförändringar
Nervus opticus – synnerven
Papillen – synnervshuvudet
Pupil - den runda öppningen i regnbågshinnan
Retina – näthinna  
Sklera – senhinna

Bilden visar ett normalt öga



ÖGONFÖRÄNDRINGAR

REGNBÅGSHINNAN (IRIS)
Underutveckling av regnbågshinnan finns alltid hos 
aniridiker. Regnbågshinnan är en tunn rund struktur i 
ögat som kontrollerar pupillens diameter och storlek 
och därmed också mängden ljus som når näthinnan. 
Pupillen behöver inte vara förstorad och regnbågsh-
innan kan se väsentligen normal ut, men den är alltid 
underutvecklad. Färgen på iris avses oftast som ”ögon-
färg”.  Pupillen, som hos de flesta personer med an-
iridi är förstorad på grund av avsaknad av stora delar 
av regnbågshinnan, är egentligen inte en vävnad utan 
vägen in till ögats inre delar (som en öppen dörr/ett 
hål) och har ingen färg.
En stor pupill som inte kan ändra storlek släpper in för 
mycket ljus och som orsakar ljuskänslighet, som upp-
fattas ytterst individuellt och kan förändras under ens 
livstid. Avsaknad av regnbågshinnan eller dess oförmå-
ga att fungera påverkar också möjligheten att fokusera, 
vilket i sin tur kan påverka synen. Dessutom skyddar 
regnbågshinnan ögat från det farliga UV-ljuset som kan 
skada synen och orsakar att gråstarr börjar utvecklas.
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NÄTHINNAN (RETINA)
Gula fläcken (makula) 
Retina är den allra mest centrala delen av näthinnan av ögat och står för den skarpa synen, 
som ger möjligheten att se detaljer, vilket behövs exempelvis vid läsning eller bilkörning. Un-
derutveckling av gula fläcken förekommer mycket ofta hos aniridipatienter och kan ge försäm-
rad synreflex, melaninbrist i gula fläcken och näthinneblodkärl som korsar centrum av gula 
fläcken. Graden av gula fläckens utveckling har direkt effekt på synskärpan och är ganska in-
dividuell hos aniridiker, men vanligen från 20/100 till 20/200. Hos vissa individer är dock gula 
fläcken till synes normal, vilket ger bra syn.
Nervus opticus (synnerven)
Synnerven överför visuell information från näthinnan till hjärnan. Den första delen av synner-
ven som man kan se vid ögonundersökning kallas papillen (synnervshuvudet). Underutveck-
ling kan ge både central och perifer synnedsättning, men det är inte lika vanligt som underut-
veckling av gula fläcken.

MEDFÖDDA 
  



FÖRÄNDRAD TÅRSAMMANSÄTTNING
Vid aniridi produceras tårar i normal mängd, men det har visat sig att tårarnas samman-
sättning vid aniridi skiljer sig från den normala sammansättningen. De saknar den vidhäf-
tande förmåga som normal tårvätska har. Personer med aniridi får därför lättare smärtsamma 
sår och inflammationer på hornhinnas yta, eftersom tårarna inte kan skydda den på normalt 

sätt. 

KAMMARVINKELN OCH KAMMARVÄTSKAN
Inne i ögat finns en så kallad kammarvätska, som kan tillföra näringsämnen och upprätthålla 
ett normalt tryck i ögonen. Vätskan bildas i ett område bakom linsen (bakre kammaren) och 
når främre delen av ögat genom pupillen för att sedan lämna ögat genom främre kammarvin-
keln, ett område som ligger där hornhinnan ”möter” regnbågshinnan. Det området går inte 
att se för blotta ögat. Kammarvinkeln är som en ”dörr” där vätskan försvinner och kommer 
i kontakt med blodkärlssystemet. Hos personer med aniridi kan denna ”dörr” vara mer eller 
mindre stängd av två orsaker.
• Resterna av regnbågshinnan kan ligga här och blockera ”dörren”.
• Det kan också finnas medfödda missbildningar i kammarvinkeln som försvårar för kam-

marvätskan att lämna ögat.
Om kammarvätskan inte lämnar ögat på ett normalt sätt stiger ögontrycket och personen kan 
utveckla grön starr (glaukom).
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HORNHINNAN (KORNEA)
Hornhinneförändringar – keratopati
Hornhinnan är den genomskinliga främre delen av ögat som täcker regnbågshinnan, pupillen 
och främre kammaren. Hornhinnan med främre kammaren och linsen bryter ljuset, där horn-
hinnan uppskattningsvis står för två tredjedelar av ögats hela optiska förmåga.
Hornhinnan består av fem lager. Epitelet (yttersta lagret) utgör endast 5 % av hornhinnans 
tjocklek och är den del av hornhinnan som påverkas mest vid aniridi. Hornhinnans epitelcel-
ler bildas av stamceller, ”ursprungsceller” i det område där hornhinnan slutar  och  övergår  
i senhinnan (sklera). Med hjälp av förfinade undersökningsmetoder, IVCM (In Vivo Confocal 
Microscopy) kan man se förändringar i detta område och se att stamcellerna inte utvecklas till 
normala epitelceller vilket på sikt kommer att medföra utveckling av keratopati.  Mindre förän-
dringar på hornhinnans perifera delar kan finnas redan vid födseln men hos de flesta aniridi-
patienter uppstår problem med tiden.  Det finns hos nästan alla en försämrad immunbarriär 
i kornea (barriären mellan bindehinnan och hornhinnan). Det gör att immunceller, blod och 
lymfkärl som normalt endast finns i bindehinnan också finns i kornea och nerverna saknas när 
keratopati utvecklas. Detta medför en risk att intraokulära kirurgiska ingrepp (operationer inne 
i ögat) leder till ökad inflammation, fibros, avstötning av främmande vävnad och långvariga sår, 
och alla dessa kan leda till förlust av hornhinnans genomskinlighet och försämrad syn. Forskn-
ing i Sverige har funnit synlig keratopati hos 80 % av de aniridiker som undersökts, och i 26 % 
av ögonen skapade detta synstörningar. 
Torra ögon och tårkvaliteten är nära sammankopplade med hornhinnans tillstånd.

LINSEN
Linsförändringar (Grå starr – Katarakt)
Grå starr är grumlingar av ögats lins (se bilden av ögat på sida 5). Med 
åldern utvecklas hos de flesta personer grumlingar i linsen. Hos personer 
med aniridi finns det ökad risk för att utveckla grå starr tidigare. Hos en del 
aniridikerna finns medfödd grå starr, men det vanligaste är att den utveck-
las hos unga vuxna. Minst 50 % av aniridikerna utvecklar grå starr. Linsens 
upphängningsapparat (ciliarkroppen) kan också vara skadad vid aniridi och 
det kan orsaka att linsen luxeras (flyttas) och inte ligger centralt. Det vanli-
gaste är att den luxeras uppåt och inåt.
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ÖGONFÖRÄNDRINGAR SOM 
OFTAST UPPSTÅR SENARE 



GRÖN STARR (GLAUKOM) 
Glaukom är ett tillstånd som orsakar skada på ögats synnerv 
och som blir värre med tiden om det inte behandlas. Ca 50 % 
av patienterna utvecklar glaukom, vilket kan leda till att stora 
delar av synfältet går förlorat. Det har ofta direkt koppling till 
en förhöjning av trycket inne i ögat (intraokulära trycket). Utan 
behandling kan glaukom orsaka bestående synskador, till och 
med så stora att ögat blir helt utan syn.

ATT LEVA MED
        ANIRIDI
Personer med aniridi lider ofta av:
• Försämrad synskärpa, framförallt orsakad av underutvecklingen av näthinnans centrala 

delar (makula), men som kan bli sämre om en person som har aniridi utvecklar katarakt, 
glaukom och keratopati.

• Ljuskänslighet, orsakad av underutvecklingen av regnbågshinnan (som gör att pupillen är 
förstorad). Katarakt och keratopati kan göra att ljus från t ex lampor blir som strålar och 
bländar aniridikerna. I adventstider kan detta vara ett stort problem.

• Smärtor orsakade av svårbehandlade sår på hornhinnans yta.

Personer med aniridi har ofta svårt att anpassa sig till snabbt ändrade ljusförhållanden. De kan 
vara känsliga för starkt ljus och reflektioner från fönster, speglar samt våta, metalliska eller vita 
ytor. De har därför ofta behov av att anpassa sin hem-, arbets- eller skolmiljö.
Skarpt ljus orsakat av reflektioner kan minska möjligheten att se detaljer eller orsaka visuella 
obehag, torrnysning och huvudvärk. Att gå från att vara inomhus till utomhus, från skugga till 
soliga platser, när ljus slås av och på, att gå ute i dimma eller molniga dagar och plötsligt nås av 
ljuset från en bils lampor kan orsaka ett smärtsamt bländande som minskar synens tydlighet 
och orsakar en osäkerhet i att röra på sig.
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KONSTGJORD REGNBÅGSHINNA 
Inoperation av en konstgjord regnbågshinna, som gör att pupillen blir mindre ska INTE göras. 
Det är en intraokulär operation med alla risker som detta kan medföra.

VAD KAN MAN GÖRA?
LJUSKÄNSLIGHET 
Ljuskänslighet kan avhjälpas med ordentliga solglasögon som helt filtrerar ut skadligt UV-ljus. 
Typen och graden av mörka glas varierar från individ till individ och beror på personens nivå av 
ljuskänslighet och på väderleksförhållandena. BluBlockerglasögon och polariserade glasögon 
har rapporterats vara mer bekväma för ögonen. BluBlockerglasögon blockerar blått ljus från 
ljusspektrumet och det gör att objekt uppfattas som klarare, skarpare och mer detaljerade. 
Polariserade glasögon tar bort bländningen. UV-filtret skyddar ögonen och minskar risken för 
utveckling av grå starr. Beroende på varierat ljustillstånd, som beror på vädret och tidpunkten 
på dagen/årstiden, kan man behöva flera solglasögon med varierande grad av mörka glas. 
Glasögon kan också skydda ögonen från vind, damm och oavsiktligt intrång av okända föremål.
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GRÅ STARR (KATARAKT) 
Solglasögon med 100 % UV-skydd rekommenderas. Att operera bort linsen kan ge ökad syn-
skärpa hos personer med tät grå starr. Man ska dock inte glömma att synskärpan aldrig kan bli 
bättre än den var innan personen fick grå starr beroende på medfödda orsaker till synnedsätt-
ningen. Man ska tänka sig noga för och väga positiva effekter av en eventuell kataraktopera-
tion (intraokulär operation) mot de negativa effekter som en operation kan ha på hornhinnan. 
Kataraktoperation hos en aniridiker är mer komplicerad än hos en person med ett friskt öga.

GRÖN STARR (GLAUKOM) 
Glaukom behandlas i första hand med ögondroppar som sänker trycket. Alla droppar ska vara 
UTAN konserveringsmedel. Hos barn med medfödd grön starr kan operation tidigt bli aktuell. 
Svåra fall kan kräva operation, som möjliggör för kammarvätskan att lättare lämna ögat och 
därmed sänka trycket, så kallade filtrerande operationer. Detta är intraokulära operationer 
och utgör därmed en risk för ökande keratopati, en risk som ibland måste tas med tanke på att 
ett fortsatt högt ögontryck kan leda till bestående skador på synnerven. Laserbehandling mot 
grön starr ska INTE göras. Det kan skada kammarvinkeln.

SYNNEDSÄTTNING
Undersökning av eventuellt behov av glasögon. Kontaktlinser ska INTE användas.



HORNHINNEFÖRÄNDRINGAR

Tårersättning
Alla personer med aniridi bör droppa sina ögon regelbundet. Alla tårersättningsdroppar och 
salvor ska vara UTAN KONSERVERINGSMEDEL och bör innehålla hyaluronsyra. Forskning pågår 
om att få fram bättre tårersättningsmedel, som kan innehålla de tårkomponenter som per-
soner med aniridi saknar. 

Kornealtransplantation
Sedvanlig kornealtransplantation ska ALDRIG göras. Det leder till försämring av hornhinnan 
och ofta avstötning på grund av aktiva immunceller i hornhinnan som sätter igång immunsys-
temets igenkänning av främmande vävnad. 

Stamcellstransplantation
Transplantation av så kallade stamceller har utförts men har visat sig ha en tidsbegränsad 
effekt. Alla personer som opereras med transplantation av limbala stamceller måste, precis 
som vid andra transplantationer, ha livslång så kallad immunosuppressiv behandling för att 
motverka avstötningsreaktioner. Behandlingen kan vara förenad med stora biverkningar och 
den potentiella nyttan av en sådan operation bedöms vara begränsad.
Det är viktigt att noga följa utvecklingen av hornhinneförändringar för att kunna upptäcka 
förändringarna så snart som möjligt.  IVCM (In Vivo Confocal Microscopy) är en undersökning 
som kan ge information om hornhinnan. Apparatur och kunskap finns bara på vissa univer-
sitetssjukhus och ingår inte i en sedvanlig ögonundersökning. Kanske kan man med hjälp av 
IVCM få viss information om patienten tillhör riskgruppen för att få hornhinneproblem. Mer 
forskning kring detta behövs.
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MER ÄN ÖGONEN
Aniridi påverkar oftast bara ögat men förändringar i andra 
organ kan förekomma. Mutationer i PAX6 genen kan påver-
ka andra delar av kroppen som till exempel njurarna, buk-
spottkörteln, lillhjärnan och andra delar av hjärnan.

Det saknas fortfarande belägg för vad som skulle kunna ingå 
i ett så kallat aniridisyndrom (syndrom innebär att flera or-
gan är påverkade). Forskning om detta pågår.



Flera europeiska länder (Spanien och Italien, med flera) har infört riktlin-
jer för klinisk behandling av medfödd aniridi. Det är omfattande doku-
ment som erbjuder ett användbart redskap för läkare, forskare i klinisk 
och grundläggande vetenskap, yrkesverksamma i offentlig hälso- och 
sjukvård, patienter och deras familjer, med syfte att uppdatera kunskap, 
att öka vårdens kvalitet, samordning av åtgärder och relaterade riktlinjer 
och planering. I Sverige finns inte detta. 
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ATT TÄNKA PÅ

Följande rekommenderas till personer med aniridi i Sverige:

Kontroll hos ögonläkare: 
• Alla aniridiker oavsett symptom ska kontrolleras livet ut. Trycket bör mätas årligen, då glau-

kom kan utvecklas när som helst i livet. Vid mätning av trycket måste man korrigera trycket 
för hornhinnans tjocklek. Hornhinnan i ett aniridiöga är oftast tjockare än normalt.

• Alla personer med aniridi, även de som inte har några förändringar, bör årligen kontrollera 
ögontrycket livet ut.

• Barn och tonåringar bör följas var 6: e månad
• Hur ofta en aniridiker med problem ska gå på ögonläkarkontroller är individuellt och beror 

på vilka problem den enskilda personen har.

 Att tänka på för den som har aniridi
• Försäkra dig om att du förstår allting som din ögonläkare förklarar.
• Tveka inte att ställa frågor.
• Skydda ögonen från farligt ljus (UVA, UVB), vind etc. Använd sunda förnuftet. Gör det ont i 

ögonen är något fel.
• Ögondroppar/salvor med konserveringsmedel ska ALDRIG användas! 
• Använd INTE kontaktlinser.
• Konsultera gärna en annan läkare för en så kallad ”second opinion”, ett andra utlåtande.
• Alla intraokulära operationer medför risker som hornhinneförändringar och ökat tryck i 

ögat. Därför krävs noggranna undersökningar, diskussioner och eftertänksamhet innan 
beslut om operation tages.

I SVERIGE



FÖRÄLDRAR TILL BARN MED ANIRIDI
• Tidigt ingripande. Ett tidigt ingripande behöver vara tvärvetenskapligt för 

att säkerställa att alla aspekter av utvecklingen tillgodoses. Synutveckling 
är en lärandeprocess under de första sex åren. Även vid förekomst av 
en medfödd synnedsättning kan denna lärandeprocess leda till en bety-
dande synförbättring om dessa villkor uppfylls.

• Att särskild föräldrautbildning inkluderar utformning av lärandemiljö.
• Optimering av brytningsfel, bländning med hjälp av glasögon.
• Tidig synrehabilitering är ett stöd och utbildningssystem för små barn 

(upp till sex års ålder) som löper hög risk för försenad utveckling på grund 
av grav synnedsättning. Målet är att hjälpa barnet och familjen att maxi-
mera barnets fysiska, kognitiva och sociala/känslomässiga utveckling. Att 
syncentralen erbjuder identifiering av barn som har synrubbningar eller 
sen utveckling och erbjuder tjänster och träning för dessa barn.

• Dela erfarenheter med andra föräldrar och lär från andra föräldrar med 
äldre barn.

• Fråga om regler för ersättning för barn med funktionsnedsättning och 
ansök om det.

• Bli kontaktperson för föräldrar med yngre barn och ge tillbaka hjälp och 
råd som du fick när ditt barn var yngre.

• Unga personer kan delta i aniridimöten för att lära känna andra ung-
domar med liknande tillstånd.

• Utöva sporter med andra som också har synnedsättning.

ALLA PERSONER MED ANIRIDI OCH NÄRSTÅENDE
• Visuella och tekniska hjälpmedel kan hjälpa personer med aniridi att 

kunna utföra samma sorts aktiviteter i olika miljöer och situationer som 
resten av befolkningen.

• Arbetsterapi erbjuds tillsammans med tjänster som relaterar till 
självhjälpskompetens, anpassningsbeteende etc.

• Bli aktiv i din aniridiförening/stödgrupp.
• Dela din erfarenhet kring behandlingar, synhjälpmedel, etc. med andra 

som har aniridi.
• Följ den senaste forskningen.
• Anslut dig till Aniridi Sverige.
• Delta i ”European Aniridia Conference” (för både läkare, patienter och 

anhöriga), som arrangeras vartannat år någonstans i Europa.
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Aniridia Europe, förbundet för europeiska föreningar och representanter har grundats för att 
förändra den här situationen.
Huvudmålet för Aniridia Europe är att skapa en plattform för samarbete mellan nationella 
europeiska föreningar, stödgrupper, nätverk, individer med aniridi och deras familjer samt for-
skare och yrkesverksamma som arbetar med aniridi och relaterade tillstånd. Förutom detta är 
målen för Aniridia Europe att:

• Samarbeta med att sprida rätt och riktig information om aniridi och de bästa tillgängliga 
behandlingarna.

• Stödja och inspirera forskning genom att skapa vetenskapligt intresse för aniridi och asso-
cierade tillstånd samt koppla ihop professionella på lokal och internationell nivå.

• Främja utvecklingen av nationella och internationella riktlinjer om aniridi.
• Uppmuntra människor med aniridi att skapa föreningar i andra länder.

För att kunna uppnå sina mål stöds Aniridia Europe av en vetenskaplig kommitté bestående av 
framstående experter på aniridi. 
Aniridia Europe är en fullvärdig medlem av EURORDIS, en ickestatlig patientdriven allians av 
patientorganisationer och individer aktiva inom området sällsynta sjukdomar i och utanför 
Europa.

ANIRIDIA EUROPE

www.aniridia.eu 
www.facebook.com/AniridiaEurope
Frågor till förbundet Aniridia Europe kan skickas till 
post@aniridi.eu eller använd kontaktformuläret 
som finns tillgängligt på Aniridia Europes hemsida.  

www.aniridi.se
www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser
Frågor till förbundet Aniridi Sverige kan skickas till 
styrelsen@aniridi.se

MER INFORMATION 
OCH KONTAKT:
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ANIRIDI 
SVERIGE

Vi tror att samarbete mellan organisationer  av  patienter,  läkare,  hälsovårdsinstitutioner,   
forskningscentra, företagssektorn och berörda parter gör gott för alla parter och är nödvän-
digt för utveckling inom området sällsynta diagnoser där resurserna är begränsade. Som icke-
statlig organisation har vi en underordnad roll i samhället och vi behöver resurser för att kunna 
genomföra aktiviteter, eftersom vi inte får något statligt stöd. Det finns flera sätt som du kan 
stödja oss på, alltifrån att ge en donation, bli involverad som individ, forskare eller organisa-
tion eller inkludera Aniridi Sverige eller Aniridia Europe i din sista vilja genom att testamentera. 
Överväg en donation genom Aniridi Sverige eller Aniridia Europe till aniridirelaterad forskning. 
Privata donationer är ofta grundläggande för att utveckla forskning inom området för sällsynta 
diagnoser.

Visste du att...?
Sharon Stewart, född med sporadisk aniridi 
donerade flera miljoner dollar till forskning 
kring aniridi och PAX6. Forskningen inne-
håller allmän forskning för att förstå olika 
sjukdomstillstånd relaterade till aniridi, 
genterapi, operationstekniker och ett läke-
medelsterapiprotokoll, som ser ut att bli 
mycket lyckat, och som har nått klinisk test-
ning på människor. Dessutom, tack vare 
det finansiella stödet från Sharon Stewarts 
stiftelse, har det arrangerats ett antal in-
ternationella möten och konferenser kring 
aniridi, inklusive den andra Europeiska    
Aniridikonferensen.
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STÖD OSS

Aniridi Sverige är en ideell förening som syftar till att skapa en kontaktyta för personer som av 
olika anledningar är intresserade av aniridi. Det kan vara personer som själva lever med aniridi, 
eller vänner och anhöriga till aniridiker, som på detta vis kan komma i kontakt med varan-
dra och utbyta erfarenheter. Aniridi Sverige är en branschförening i Synskadades Riksförbund.   
Aniridi Sverige är också medlem i Riksförbundet Sällsynta Diagnoser, och är även en aktiv 
medlem i Aniridia Europe.



MEDVERKANDE
Den här broschyren utarbetades av Ivana Kildsgaard, ordförande för Aniridi Sverige. Aniridia 
Europe och Aniridi Sverige är tacksamma mot alla som bidrog till utvecklingen av denna bro-
schyr genom att dela med sig av bilder och medicinsk information. Vi är speciellt tacksamma 
mot Dr Barbara Kasmann-Kellner från Saarlands universitet i Tyskland för hennes värdefulla 
professionella och vetenskapliga insatser och Med. Dr Tor Paaske Utheim från Oslo univer-
sitetssjukhus i Norge har granskat dokumentet.
Aniridi Sverige vill även uttrycka sin uppriktiga tacksamhet mot Med. Dr. Ulla Edén Ögonklini-
ken, Hälsouniversitetet, Linköping, Sverige som har granskat den svenska versionen av bro-
schyren och anpassat informationen till svenska förhållanden. Hon har också uppdaterat och 
lagt till medicinsk information. Vi vill även tacka Docent och Associate Professor Neil Lagali 
också från Linköpings Hälsouniversitet för hans värdefulla insatser. Sist men inte minst tackar 
vi Andreas Kanto och Daniel Rosén för all hjälp med översättningen och textgranskningen.
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ANIRIDIA EUROPE – FÖRBUNDET FÖR ANIRIDIFÖRENINGAR OCH NÄTVERK I EUROPA.

Aniridi Sverige skulle vilja tacka Synskadades Riksförbund för att de täckte kostnaderna för att trycka 
den svenska versionen av denna broschyr. Originalen trycktes med stöd från Human Optics.
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