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Följ med Sara till 
ögonmottagningen

Du får nu följa med Sara som är 4 år till ögon-
mottagningen. Här får du se hur det går till vid 
en ögonundersökning. 

Först anmäler Sara sig i receptionen, så vi vet 
att hon är här.
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I väntrummet

Sara och hennes mamma får sitta ner i 
väntrummet tills det blir hennes tur.
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Autorefraktorn

Undersökningen börjar med att Sara får titta i 
en apparat som är som en kikare. 

När hon tittar på den lilla bilden mäter apparaten 
om det finns brytningsfel i hennes ögon. 
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Syntest och undersökning 
av ögonställningen

Vi testar synskärpan på varje 
öga för sig.

Därför sätter vi på en ögonlapp. Sedan tittar Sara på olika syntavlor med 
bilder eller bokstäver och berättar eller 
pekar på vad hon ser. 



6

Undersökning

Sara får testa roliga glasögon och titta på en 
ficklampa. 

Detta är en viktig undersökning för att kunna 
bedöma ögonrörligheten, samsynen och om 
det finns en skelning.
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Ögondroppar

För att kunna mäta om Sara behöver glasögon 
så droppar vi en ögondroppe i varje öga.

Det känns lite när droppen kommer in i ögat, 
men när hon  blinkar så går det snabbt över. 

Ögondropparna vidgar pupillen. Då blir det 
enklare att undersöka ögonen.
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Väntetid

Efter dropparna behöver Sara vänta minst 
30 minuter. Under tiden får hon sitta i vårt 
väntrum, eller ta en promenad.

När Sara fått dropparna börjar hon se suddigt 
på nära håll och känner sig ljuskänslig. Det 
kommer att gå över, men det kan ta upp till 
12 timmar innan hon ser helt normalt igen.

Sara kan gå till skolan eller förskolan ändå.
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Dags för mätning

När det har gått 30 till 40 minuter tittar Sara i
autorefraktorn igen.

Eftersom pupillerna är vidgade efter dropparna 
kan vi få exakta mätningar av ögats brytning.
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Undersökning hos 
ögonläkaren

Idag får Sara träffa ögonläkaren som lyser in 
i hennes öga för en närmare bedömning.

Man kan lysa på olika sätt, ibland är det med 
en ficklampa och ibland är det med en lampa
som sitter fast på ett bord som ser ut som ett 
mikroskop. 

Till slut får Sara och hennes mamma besked 
ifall hon behöver glasögon.
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Sara ska få glasögon

Undersökningarna visade att Sara behöver 
glasögon och hon tycker det ska bli roligt 
att få komma tillbaka för en ny kontroll om 
några månader. 

Tack för denna gången!
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Tips efter besöket

Det kan kännas lite jobbigt att man blir ljus-
känslig efter undersökningen på grund av 
dropparna. Därför kan det vara skönt att ha på 
sig solglasögon och keps om det är ljust ute. 

Det är vanligt att dropparnas effekt (stor 
pupill, suddig syn) kan hålla i sig i flera 
timmar, ända upp till ett dygn.
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