
Oftalmologiprofessorer rekommenderar den. Konsumenterna 
är bevisligen redan intresserade. Undersökning av funktionell 
synförmåga gör optikernas verksamhet mer lönsam.
En perfekt syn är inte bara skarp. Den är också tydlig, bred och snabb. En förståelse för kontrastkänslighet, synfält och 
reaktionstid, förutom vanlig synskärpa, kan göra det möjligt för dig att förbättra dina kunders livskvalitet mer än vad du  
kan göra genom att bara korrigera brytningsfel.

Ocusweep revolutionerar 
synundersökningarna 
och förbättrar optikernas 

Den funktionella synförmågan är ett viktigt anspråk 
som stöds av övertygande vetenskapliga bevis. Det 
finns en bred expertuppfattning om att fördelarna 
med att undersöka och regelbundet övervaka 
funktionell synförmåga är obestridliga.

Vår synkänsla gör det möjligt för oss att göra snabba och 
exakta observationer av vår miljö och att agera i enlighet 
med detta – oavsett om det handlar om att köra bil, arbeta 
eller göra något annat i vardagen. Det här kallas funktionell 
synförmåga, och det är upprätthållandet
och förbättringen av den funktionella synförmågan 
hos hela befolkningen som är det främsta målet för 
ögonvårdspersonal. Detta mål kan uppnås genom 
att förebygga synhotande sjukdomar eller genom att 
diagnostisera sådana sjukdomar så tidigt som möjligt och 
genom att kostnadseffektivt tillhandahålla den nödvändiga 
behandlingen.

Vi misslyckas ofta med att upptäcka defekter i vår 
synförmåga eftersom våra hjärnor är så bra att fylla i 
luckor – vi märker inte vad vi inte kan se. Därför är det så 
viktigt att göra mätningar av den funktionella synförmågan. 
Det är särskilt viktigt för personer som riskerar att få 
ögonsjukdomar – deras syn ska övervakas noggrannare än 
vanligt efter instruktioner från en ögonläkare.

Kai Kaarniranta
Professor i oftalmologi, Senior Medical Officer,
Kuopio universitetssjukhus
 

När människor blir äldre blir åldersrelaterade ögonsjukdomar 
vanligare. Till exempel är glaukom, åldersrelaterad 
makuladegenerering och diabetesbaserade ögonförändringar 
bland de tillstånd som, om de förblir obehandlade, permanent 
kan försämra synrelaterade aspekter hos en person. Därför är 
en tidig diagnos av förändringar orsakade av sjukdomar – när 
sjukdomen fortfarande ofta är på ett symptomfritt stadium – 
viktig liksom korrekt övervakning av en sjukdom när den har 
diagnostiserats.

Ögonläkare är ansvariga för att diagnostisera och behandla 
dessa sjukdomar, men övervakningen av sjukdomsrelaterade 
förändringar sker ofta även på distans, i vilket fall högkvalitativa 
uppföljningsundersökningar och tillförlitlig kommunikation 
mellan vårdgivare får ökad betydelse.

Samtidigt kan övervakningen av patienter på distans frigöra 
resurser för undersökningar av nya patienter, så att människor 
inte behöver vänta på att bli behandlade på överbelastade 
ögonvårdsavdelningar på sjukhus och så att ingen patients 
synförmåga äventyras av denna anledning.

Experter är överens om att fördelarna med att undersöka 
och regelbundet övervaka den funktionella synförmågan 
är obestridliga, och konsumenterna önskar även att få sin 
synförmåga undersökt. Ocusweep-systemet gör det möjligt för 
dig att kunna erbjuda denna tjänst åt dina kunder. Kunderna 
kommer att uppskatta den service de får, medan du kommer 
att kunna öka ditt företags vinst.

Nina Hautala
Professor, Senior Medical Officer
Uleåborgs universitet, PEDEGO Research Unit samt MRC Uleåborg, 
Oftalmologiska avdelningen vid Uleåborgs universitetssjukhus



Att upprätthålla den funktionella synförmågan är det yttersta 
målet för synhälsovården. Förståelsen för funktionell synförmåga 
är särskilt viktigt eftersom många ögonsjukdomar är dolda och att 
människor inte att de har ett problem eftersom uppfattar hjärnan 
vanligtvis kommer att kompensera tidiga synförsämringar. Jag är 
övertygad om att information om den funktionella synförmågan 
kommer att vara högt värderad av alla patienter.

David Crabb
Professor, Optometry and Visual Science, School of Health Sciences, 
City University of London

Enligt konsumentundersökningar i Storbritannien och Sverige är 
konsumenterna mycket intresserade av sin funktionella synförmåga. 
Mottagandet har även varit positivt i Finland.

Att mäta den funktionella syn-
förmågan förbättrar optikernas 
affärsmöjligheter. Till och med 
för optiker som i genomsnitt bara 
utför 2 synundersökningar om 
dagen är Ocusweep en mycket 
lönsam investering.

Människor som är intresserade av att få sin funktionella synförmåga undersökt, i procent av befolkningen:

Källa: Kvantitativa konsumentstudier, 2018; Antal svarande: UK =1507 och SV=1001; studier utförda av Frankly Partners Oy.

Ocusweep 
• Potentiellt högre vinstmarginal för 

synundersökningar

• Ökar kundlojaliteten, vilket resulterar i minskade 
kostnader för bearbetning av nya kunder

• Hjälper till att utveckla bilden av ditt företag som ett 
företag som använder sig av den senaste tekniken 
inom synundersökningar

Läs mer om undersökningar av den funktionella synförmågan och de möjligheter som Ocusweep erbjuder:  ocusweep.com

Låt oss komma i kontakt så att vi kan göra en affärsbedömning för ditt företag.
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