
Ögonsjukdomar 

Bok- och länktips från  

Falu lasarettsbibliotek 
 

Vill du ha listan i större stil? Eller vill du ha information utskriven på papper och skickad hem 

till dig helt kostnadsfritt? 

Kontakta eller besök oss på Falu lasarettsbibliotek så ordnar vi det.  

På biblioteket har vi även tillgång till ett stort antal databaser och medicinska tidskrifter som 

vi gärna hjälper till att söka i, och böcker inom det medicinska området som du som 

medborgare i Dalarna kan låna. Prata med personalen så hjälper vi dig. 

Hitta till biblioteket: 

Gå in genom huvudentrén på Falu lasarett, gå rakt fram och passera caféet och butiken, följ 

sedan skyltningen. Det finns hiss, ingång på plan 02. Besök oss gärna  på nätet:  

www.ldbib.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Anna Forsberg och Anna-Karin Nilsson, lasarettsbiblioteket Falun 

 

Kontaktuppgifter: 

E-post: anna.forsberg@ltdalarna.se eller anna-karin.nilsson@ltdalarna.se 

Adress:  

Falu lasaretts bibliotek och informationscentral 

Söderbaums väg 8 

791 82  FALUN  

Telefonummer: 023-492134 

E-post: falun.biblioteket@ltdalarna.se 

  

mailto:falun.biblioteket@ltdalarna.se


 

På nätet 

www.1177.se 

1177 är landstingens egen informationsportal. Här hittar du information om hälsa, 

sjukdomar och behandlingar. Gå in under fliken Fakta och råd, välj sedan ögon så hittar du 

de fakta om flera vanliga ögonsjukdomar. 

 

www.ogonfonden.se 

Ögonfonden bildades 1984 med namnet Synfrämjandets forskningsfond av Sveriges Optikers 

Riksförbund, Sveriges Ögonläkarförening och Synskadades Riksförbund. Fondens uppgift är 

att initiera och främja forskning kring ögonsjukdomar. På sidan hittar du fakta om olika 

vanliga ögonsjukdomar. 

 

www.sankterik.se 

S:t Eriks ögonsjukhus AB ägs av Stockholms läns landsting och är specialiserat på 

ögonsjukdomar. På sidan finns fakta om olika vanliga ögonsjukdomar och 

behandlingsformer. 

 

www.raddasynen.se 

Bakom informationen på webbsidan Rädda Synen står läkemedelsföretaget Novartis. På 

sidan finns information om några vanliga ögonsjukdomar. Det finns också information om 

syntest man själv kan göra hemma. 

 

www.pfizerhalsa.se/ogonsjukdom 

Bakom informationen på webbsidan ligger läkemedelsföretaget Pfizer.  

 

srf.episerverhosting.com 

Synskadades Riksförbund är en ideell organisation för synskadade. På sidan finns 

information om olika synskador. 

 

glaukomforbundet.org.se 

Glaukomförbundet är en patientförening för personer med grön starr. Lokalföreningar finns 

för både södra och norra dalarna, kontaktpersoner och mer information hittar du på sidan. 

http://www.ogonfonden.se/sjukdomar/
http://www.sankterik.se/sv/sjukdomar-och-besvar/
http://www.raddasynen.se/Ogonsjukdomar--Symptom/
https://www.pfizerhalsa.se/ogonsjukdom
http://srf.episerverhosting.com/


 

Böcker 

Att leva med RP : en handbok för retinitiker, anhöriga och den övriga omgivningen . - 
Svenska RP-föreningen (2013)  
Boken är utgiven av Svenska RP-föreningen och vänder sig till anhöriga, vänner, 
arbetskamrater och andra som har en retinitiker i sin omgivning. Boken finns även som 
talbok i Daisyformat. 
 
Barns Syn (2001) 
Om hur synen utvecklas och synskador hos barn. 
 
Den lilla boken om synen : om du vill veta mer om dina ögon och synen när du blir äldre : 
vad kan man göra - och vad kan du göra? av Krister Inde (2007) 
Boken vänder sig till alla som vill veta mer om de ögonsjukdomar och synproblem som kan 
drabba den som är äldre och vilken hjälp som finns att få. Boken är skriven av Krister Inde 
som är synpedagog. 
 
Det funkar redaktör: Johan Seige, Henry Bronett (2015) 
Texterna är skrivna av personer med olika funktionsvariationer och handlar om deras vardag.  
 
Glaukom (Grön starr) : frågor och svar av Charlotte Wikholm och Johanna Thorell (2010) 
Ett häfte från SBU (statens beredning för medicinsk utvärdering) med fakta om grön starr. 

 

Se dåligt må bra av Krister Inde (2003) 

 Boken handlar om att leva ett gott liv trots synnedsättning. Författaren är synpedagog och 

själv synskadad sedan 20-årsålder. På falu lasarettsbibliotek finns boken som ljudbok. 

Se framåt : fakta, metoder, teknik, tröst och möjligheter vid LHON och liknande tillstånd 

(2017) 

Boken vänder sig främst till personer som drabbats av LHON, men kan även läsas av 

personer med andra synnedsättningar. Den handlar om vad LHON är och hur det är att leva 

med sjukdomen. Boken är utgiven av diagnosföreningen LHON Eye Society. 

 

Se på mitt sätt : om barn och unga med synnedsättning (2013) 

Se på mitt sätt vänder sig till anhöriga, arbetsterapeuter, datatekniker, ögonläkare, pedagoger eller 

andra som kommer i kontakt med barn med svår synnedsättning och handlar om vilket stöd barnen 

kan få och behöver för att kunna delta i aktiviteter och vardag. 

 

 

 



Ögonboken av Maria Kugelberg, Jan Ygge (2010) 
Ögonboken vänder sig främst till läkarstudenter och handlar om ögat, olika ögonsjukdomar 
och ögonundersökningar. Språket är enkelt att förstå även som icke sjukvårdspersonal och 
ögonboken kan därför även läsas av intresserad allmänhet. 

 
 
Ögat & synen av Jan Ygge (2011) 

En bok som vänder sig till den intresserade allmänheten. I boken beskrivs hur vi ser, hur 

ögonen fungerar och hur synen kan ändra sig under livet. 

 

Tidskrift 

Ögontrycket 

Tidskrift som ges ut av Glaukomförbundet 4 gånger per år med saklig information om 

glaukom/grön starr. Tidskriften finns också att läsa på lasarettsbiblioteket i Falun. 

 

 

 


