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ABSTRAKT

Introduktion: Binokulär korscylinder (BKC) är ett sätt att mäta den ackommodativa responsen på nära håll, 
dvs hur mycket patienten över – eller underackommoderar till ett visst avstånd. BKC har dock visats ge 
varierande resultat  hos icke-presbyoper eftersom de har större förmåga att ackommodera än presbyoper. 
Testet  kan  emellertid  utföras  på  två  olika  sätt,  låg  BKC  och  hög  BKC,  där  hög  BKC  som  försöker 
kontrollera ackommodationen torde lämpa sig bättre för yngre personer.

Syfte: Att på icke-presbyoper mäta den ackommodativa responsen med de två BKC-metoderna, låg och hög 
BKC, och se om någon skillnad i resultat gick att fastställa. Vidare var att undersöka om möjligtvis något 
tillvägagångssätt är att föredra på yngre personer.

Metod: De båda BKC-metoderna utfördes efter en subjektiv refraktion på monokulärt vis enligt dimmetoden 
med en  avslutande  binokulär  avstämning.  Låg  BKC innebär  att  ett  korsmönster  observeras  med endast 
avståndskorrektion  och  korscylindrar.  Vid  hög  BKC  adderas  extra  plus  till  avståndskorrektionen  och 
korscylindrar  fälls  för.  Mätningarna  utfördes  vid  ackommodationsstimuli  2,50  D,  vilket  motsvarar  ett 
avstånd på 40 cm.

Resultat: Totalt undersöktes 42 personer, varav nio fick uteslutas pga att de inte uppfyllde urvalskriterierna. 
Resultaten visade att med hög BKC erhölls ett högre värde, dvs större underackommodation, hos alla utom 
en. Medelvärdet  för den underackommodation som uppmättes med hög BKC var +0,80 D och med  låg 
BKC-metod +0,34 D. Medelvärdet för differensen mellan hög- och låg BKC-metod var +0,45 D.

Diskussion: Vid mätning av den ackommodativa responsen med låg och hög BKC-metod på samma patient 
så fås en större underackommodation med hög BKC. Troligtvis pga att den metoden till viss del relaxerar 
ackommodationen. Då icke-presbyoper har förmåga att ändra sin ackommodation så är BKC ett svårt test att 
utföra  på  dem.  Hög  BKC  verkar  emellertid  ge  säkrare  svar  från  patienten  och  bör  med  fördel  kunna 
användas på yngre personer.



SUMMARY

Nowadays,  working at the computer and other near-visual activities is a natural part of our 

everyday life. This may be one reason to why more patients report symptoms related to these 

activities. These symptoms might be related to problems with their accommodation, which 

can be detected by using the binocular crossed-cylinder test (BCC). 

The BCC represents a quick and easy method to assess the patient´s accommodative response 

and  thereby  be  a  good  start  in  finding  a  solution  to  the  patient´s  inconvenience. 

Unfortunately, the test has shown some varying results when performed on non-presbyopic 

patients since they have better ability to accommodate compared with presbyopic patients. 

The measurement can however be executed in two different ways, where one ought to be 

better suited for younger patients.  

The purpose of this study was to  measure the accommodative response on non-presbyopic 

patients with the two methods of the binocular crossed-cylinder; low and high BCC, and see 

whether the results differed.  Another intention was to determine whether one method might 

be better to use on younger patients. 

The low BCC means that a crossed-grid is observed at a distance of 40 centimeters, with 

crossed cylinders and distance refractive correction. Pluslenses are then added until all the 

lines  of  the  grid  are  equally  distinct.  The  added  pluspower  represents  the  amount  of 

underaccommodation that normally exists when focusing on near objects. In comparison, the 

high  BCC  method  uses  additional  fogginglenses  to  the  correction,  for  control  of  the 

accommodation. Plus lens power is then reduced until the lines are equal. 

A total of 42 subjects took part in the study. However, nine subjects had to be excluded for 

different reasons. The remaining 33 subjects showed a higher value for the 

underaccommodation when measured with the high BCC- method than with the low BCC-

method. This is probably due to the relaxing effect pluslenses have on the accommodation. 

The high BCC-method also seems to give more reliable answers from the subjects, why it 

appears to be a better test for non-presbyopic patients.
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FÖRORD

Det här arbetet är en del av optikerutbildningen och utfördes under våren 2008 vid Högskolan 

i Kalmar. Det omfattar 15 högskolepoäng och representerar cirka 10 veckor arbete. 

Tack

Tack  till  alla  er  som ställde  upp  som försökspersoner.  Utan  er  skulle  detta  arbete  varit 

omöjligt att genomföra!

Tack  till  min  handledare  Johanna  Enbuske,  för  att  hon  tog  sig  tid  för  frågor  och  gav 

konstruktiv kritik.

Även ett stort tack till familj och vänner som korrekturläste, stöttade och gav goda råd under 

arbetets gång.

Till sist, tack till Sebastian för en utmärkt opponering!

Kalmar 2008-06-01

Anna Totland
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INTRODUKTION 

Vi lever i ett högteknologiskt samhälle där arbete vid datorn, och närarbete överhuvudtaget, 

är en självklar del av vardagen. Många arbetar på kontor eller studerar och ägnar större delen 

av dagen till att läsa text och/eller se på en datorskärm. Det är därför inte så konstigt att allt 

fler upplever besvär med närseendet. 1
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Att ha bra närseende ställer stora krav på våra ögon. De måste bland annat snabbt kunna ställa 

om fokus  för  olika  avstånd.  Denna möjlighet  har  vi  genom att  optiskt  förändra  ögonens 

brytkraft,  det  vill  säga  att  ackommodera.  2 Tyvärr  fungerar  inte  alltid  ackommodationen 

tillfredsställande. Dels sker en reduktion i ackommodationsförmåga genom hela livet,  dels 

kan ackommodationsproblem som ej är åldersberoende förekomma. 3 

Ett  sätt  att  mäta  den  ackommodativa  responsen  på  nära  avstånd  är  med  den  binokulära 

korscylindern  (BKC).  3 I  vissa  fall  kan resultaten  från  BKC identifiera  patienter  med  fel 

korrektion, pseudomyopi, latent hyperopi eller personer som skulle behöva extra plusstyrka 

för närarbete. 3,4 För presbyoper är istället BKC en snabb och lätt metod för bestämning av det 

preliminära additionsbehovet. 3 

BKC  har  dock  visats  ge  varierande  resultat  hos  icke-presbyoper  eftersom  de  har  större 

förmåga att ackommodera än presbyoper. 5 Testet kan emellertid utföras på två olika sätt, 

varav det ena torde lämpa sig bättre för yngre personer. 6 Denna studie inriktar sig därför på 

att jämföra dessa två mätmetoder på icke-presbyoper,  vilket förhoppningsvis ska ge nyttig 

information inför framtiden.     

Ögats anatomi

Iris och pupillen

Iris,  även  kallad  regnbågshinnan,  består  av muskulatur  samt  pigmentepitel  och motsvarar 

bländaren  i  en  kamera  (se  figur  1).  Den  separerar  främre  och  bakre  kammaren,  som är 

sammanhängande, genom en öppning, pupillen (se figur 1). Det är storleken på pupillen som 

reglerar hur mycket  ljus som släpps in i ögat.  Kontrollen sker tack vare iris två muskler; 

dilatatormuskeln  som öppnar  pupillen  i  ljussvaga sammanhang samt  sfinktermuskeln  som 

drar ihop pupillen vid ljusstarka förhållanden och vid närarbete.  2,7 När pupillen dilaterar så 

relaxerar  sfinktermuskeln  samtidigt  som dilatatormuskeln  kontraherar.  Sfinktermuskeln  är 

starkare än dilatatormuskeln, varför dilatering inte äger rum innan sfinktermuskeln slappnat 

av. 2
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Linsen

Bakom cornea, främre kammaren och iris finns ögats kristallina lins (se figur 1) omsluten av 

sin elastiska linskapsel  och omgiven av kammarvätskan framför  och glaskroppen bakom.  3 

Linsen  består  av  ett  organiserat  system  av  specialiserad  epitelvävnad  och  ansvarar  för 

finjustering av bilden på retina. 2 Av ögats totala brytkraft så står enbart linsen för ungefär en 

tredjedel.  3 Detta kräver att linsen är transparent, har ett högre brytningsindex än omgivande 

medium och har rätt ytkurvatur. Kurvaturen hos linsytan, och därmed formen hos linsen, måste 

också vara föränderlig för att ögat tydligt ska kunna fokusera objekt på olika avstånd. 2 Detta 

kallas även för ackommodation som, förutom brytkraften, är en viktig funktion hos linsen. 3  

              

                     

                     Figur 1: Genomskärning av ett öga. Baserad på bild från Kaufman & Alm, 2003.

Ciliarmuskeln

De främre två tredjedelarna av ciliarkroppen tas upp av ciliarmuskeln (se figur 1 och 2) som i 

förbindelse  med  zonulatrådarna  och  den  elastiska  linskapseln  kan  ändra  brytkraften  på 

linsen.7 Ciliarmuskeln  består  totalt  av  tre  muskelfibergrupper  som alla  medverkar  vid  en 

kontraktion av ciliarmuskeln.  2 Dessa muskelfibrers placering är sådan att en kontraktion av 
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ciliarmuskeln  orsakar  både en sammandragning och förflyttning  av ciliarkroppen framåt  i 

ögat. Då slappas zonulatrådarna och linsens brytkraft ökar (se figur 2). 2,7      

                           

Figur 2: Ickeackommoderat- respektive ackommoderat tillstånd i ögat. Baserad på bild från Kaufman & Alm, 

2003.

Zonulatrådarna

Linsen är kopplad till ciliarkroppen med ett band av mikrofibriller, zonulatrådarna (se figur 1 

och 2). Dessa innehåller ett protein som finns i flera elastiska delar i kroppen. Däremot så är 

inte zonulatrådarna särskilt elastiska utan det är framför allt ciliarkroppens kontraktion och 

relaxation som står för omställningen av linskurvaturen under ackommodation. 2 

Ackommodationsprocessen

Ackommodation är en optisk förändring av ögats brytkraft i dioptrier som ger ögat möjlighet 

att ändra fokus från avstånd till nära håll och omvänt. Förloppet framkallar tre fysiologiska 
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reaktioner:  pupillen  blir  mindre,  ögonen  konvergerar  och  ackommoderar.  Dessa  brukar 

tillsammans kallas för närreflexen. 2

Vid fokusering  av objekt  på avstånd slappnar  ciliarmuskeln  av och zonulatrådarna  drar  i 

linsen, som antar en mer platt och oval form. Därav minskar linsens brytkraft. En kontraktion 

av  ciliarmuskeln  ger  istället  fokusering  på  nära  håll  genom att  släppa  på  zonulatrådarna, 

vilket tillåter linsen att återgå till det mer kupiga tillståndet. Detta resulterar i sin tur i ökad 

brytkraft.  Linsens  form  avgör  alltså  hur  mycket  ljuset  bryts  och  därmed  hur  strålarna 

projiceras på retina. 3,8 

För att ständigt kunna ändra form vid ackommodation måste linsen vara elastisk. Dock sker 

en ökande styvhet av linsen med stigande ålder, då nya linsfibrer bildas i de yttre delarna hos 

linsen. De äldre linsfibrerna i linsens centrum pressas då successivt samman och hårdnar, 

vilket  gör  det  svårare  att  ackommodera  vid  närseende.  Denna  reduktion  i  förmåga  att 

ackommodera brukar kallas för presbyopi.  2,3,8,9 I 10-årsåldern är ackommodationsförmågan 

cirka 14 D medan den i 50-årsåldern har sjunkit till  cirka 2,50 D.  Är det mindre än 5 D 

ackommodationsförmåga kvar, som behövs för bekvämt seende på 40 centimeter, så anses 

personen vara presbyop. 3

Hur mycket ackommodation som används beror till stor del på vilken ametropi som existerar. 

När  ett  emmetropt  öga,  alltså  ett  öga  utan  någon  ametropi,  fokuserar  på  avstånd  så  är 

ackommodationen avslappnad. När ett objekt förs närmre måste däremot ögat ackommodera 

för att bibehålla en klar bild på retina. Myoper, med för långt öga för den totala brytkraften 

från  lins  och  cornea,  kan  inte  fokusera  klart  på  avstånd  utan  minuskorrektion.  Däremot 

behöver inte alla myoper ackommodera för att se klart på nära håll. Hyperoper, med för kort 

öga för dess brytkraft,  fokuserar  både på avstånd och nära genom att  ackommodera  eller 

använda pluskorrektion. 2 

 

Lag and lead of accommodation

Tidigare var uppfattningen att ackommodationen var relaxerad vid seende på långt håll. Idag 

är det förstått att ackommodationsvila uppstår på ett avstånd omkring en meter från ögonen. 

På avstånd närmre än den här vilopunkten behövs vanligtvis mindre ackommodation än vad 
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stimulit  kräver, kallat  ”lag of accommodation” eller  underackommodation.  Det betyder att 

ögat tittar på objektet, men ställer in sin ackommodation för en punkt något längre bort. På 

avstånd bortom vilopunkten sker det motsatta och det krävs istället mer ackommodation än 

vad stimulit fordrar, ”lead of accommodation” eller överackommodation. 3,10,11,12

Att  underackommodera  behöver  inte  alltid  betyda  att  synskärpan  försämras.  Ögats  egna 

skärpedjup gör att ackommodationen inte behöver vara exakt lika med den ackommodation 

som stimulit fodrar för att vi ska se klart. 10,11 Den optiska bilden kan hamna lite framför eller 

bakom retina utan att det påverkar synskärpan nämnvärt. En underackommodation på mer än 

+1,00 D kan bero på okorrigerade/felkorrigerade presbyoper/hyperoper samt vara en indikation 

på ackommodationsinsufficiens eller ackommodationsinfacilitet. En överackommodation tyder 

istället på latent hyperopi, pseudomyopi eller ackommodationsspasm. 4,11 

De tester som används för att mäta den ackommodativa responsen är framför allt dynamisk 

retinoskopi och den binokulära korscylindern (BKC). Båda är närtester konstruerade för att 

mäta  hur  mycket  patienten  över-  eller  underackommoderar.  Dessa  tester  uppger  att  unga 

patienters underackommodation normalt är mellan ±0 och +1,00 D, med ett medelvärde av 

+0,50 D. Några tester för att mäta den överackommodation som oftast förekommer på längre 

avstånd finns inte. 3 

Ackommodationsanomalier 

Ett stort problem med hänsyn till  ackommodation är presbyopi som oftast infaller  i 40-45 

årsåldern, men även tidigare för vissa etniska grupper, personer med korta armar eller för 

hyperoper.  3,4 Även yngre personer kan emellertid ha olika ackommodationsproblem. Dessa 

innefattar de nedan nämnda: 3

• Ackommodationsexcess/ackommodationsspasm

Ackommodationsexcess  innebär  att  personen  ackommoderar  för  mycket  i  förhållande  till 

avståndet  eller  att  han/hon  inte  klarar  av  att  släppa  på  ackommodationen,  så  kallad 

ackommodationsspasm. 3,6 Vid latent hyperopi måste till exempel patienten ständigt använda 
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för  mycket  ackommodation,  vilket  gärna  frambringar  symptom  som  huvudvärk  och 

ansträngda ögon. Är personen istället emmetrop, men har en ackommodationsspasm så kan 

en skenbar myopi, pseudomyopi, uppstå efter mycket närarbete. Patienten ser då suddigt på 

avstånd 3 och får en lead of accommodation vid mätning. 10 

• Ackommodationsinsufficiens

Patienten  ackommoderar  för  lite  i  förhållande  till  vad  avståndet  kräver.  Symptom  är 

ansträngda ögon, huvudvärk, problem att läsa på grund av suddigt seende vid närarbete och 

koncentrationssvårigheter. 5,13 Vid uppmätning fås oftast en lag of accommodation över +1,00 

D. 4,10 

• Ackommodationsinfacilitet

Ackommodationsinfacilitet är när det tar lång tid innan ackommodationen ställer om sig då 

patienten växlar mellan seende på avstånd respektive nära. Ackommodationen reagerar alltså 

långsamt på snabba förändringar i  fixation.  6,14 Får normalt  en lag of accommodation vid 

uppmätning. 10

• Ackommodationströtthet

Ackommodationströtthet  innebär  att  personen  bara  kan  hålla  ackommodationen  kortare 

stunder. Personen upplever oftast problem som trötthet, ansträngda ögon och suddighet efter 

en kort tids närarbete. 3,6,14 Har en normal lag of accommodation till en början som ökar efter 

förlängt närarbete. 10 

Binokulär korscylinder (BKC)

BKC används dels för bestämning av i vilken omfattning ackommodationen medverkar på 

nära håll, men även vid fastställande av additionsbehovet för närarbete hos presbyoper. Testet 

har dock visats ge oerhört varierande resultat hos icke presbyoper. Svårigheten ligger i att 

yngre personer har större förmågan att ackommodera än de som närmar sig eller  redan är 

presbyoper. Testet är därför bättre lämpat för additionsbestämning. 5

Förutom  att  ackommodationsförmågan  avtar  i  takt  med  stigande  ålder  så  minskar  även 

pupillstorleken. Denna förändring påverkar ögats skärpedjup på det viset att en liten pupill 
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resulterar i  ett  större skärpedjup medan en större pupill  ger ett  mindre skärpedjup i  ögat. 

Belysningen har också en stor del i det hela. Med ett bra belyst objekt minskar pupillstorleken 

och därmed ökar skärpedjupet. Ökad ackommodation ger också en mindre pupill och ökat 

skärpedjup.  2  BKC-undersökningen bör  därför  utföras  i  något  dämpad  belysning  eftersom 

skärpedjupet annars blir för stort och patienten då kan ha svårt att se skillnaden i fokus mellan 

de olika linjerna. 15 Med för lite ljus blir däremot mönstret på provtavlan svårt att urskilja. 2

Avbildning i ögat

Genom att lägga på korscylindrar för båda ögonen med styrkan ±0,50 D (+0,50 D -1,00 ax 

90º)  induceras  en  astigmatism  på  1,00  D.  Då  en  korstavla  bestående  av  fem  vertikala 

respektive fem horisontella linjer placeras på ett avstånd av 40 centimeter framför patienten 

åstadkommer den inducerade astigmatismen en avbildning av de horisontella linjerna framför 

retina, medan de vertikala tvärtom hamnar bakom retina (se figur 3). Detta sker endast i ett 

öga som ackommoderar lika mycket som avståndet kräver. 16 Den specifika placeringen av de 

avbildade linjerna beror på att plusglas konvergerar ljusstrålarna och placerar bilden längre 

fram i ögat, medan minusglas sprider ljuset och därmed flyttar bilden längre bort. Strålarna 

som bryts vertikalt (+0,50 D) ger en bildlinje i 180º och de som bryts i horisontalled (-0,50 D) 

skapar en bildlinje i 90º. 3

BKC-metoden bygger på Sturm's intervall,  som går ut på att linjegrupperna uppfattas som 

lika tydliga då de befinner sig på lika stort avstånd från retina med minsta spridningscirkel 

(msc)  på  eller  i  nära  anknytning  till  retina.  3,15,16,17 Om  ögonen  utlöser  lika  mycket 

ackommodation  som avståndet  kräver,  alltså  2,50  D för  40  centimeter  så  uppstår  denna 

situation. 6,15,17 Korscylindrarnas styrka är oförändrad genom hela testet och Sturm's intervall 

förblir  därför  detsamma.  Det är  bara systemet;  liggande linje  –  minsta  spridningscirkel  – 

stående linje, som förflyttas fram och tillbaka.                                                                   
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                         Figur 3: Bildlinjernas placering då patienten, med korscylinder, observerar 

                         ett korsmönster. Ritad med underlag från Eskridge et al., 1991, Grosvenor, 2007 

                         och Rabbetts, 2007.

Har  patienten  korrigerats  med  för  mycket  minus  eller  om  ackommodationsresponsen  är 

mindre än vad stimulit fodrar, lag of accommodation, så flyttas den minsta spridningscirkeln 

bakom retina. De liggande linjerna upplevs då som tydligast eftersom de befinner sig närmast 

retina (se figur 4). 6,16 

                         Figur 4: Placering av bildlinjer och msc i ögat vid underackommodation. 

                         Ritad med underlag från Eskridge et al., 1991, Grosvenor, 2007 och Rabbetts, 2007.

Vid för  mycket  plus  i  refraktionen  eller  överackommodation,  lead  of  accommodation,  så 

hamnar den minsta spridningscirkeln framför retina. Det innebär att patienten kommer att se 

de stående linjerna skarpare än de liggande (se figur 5). 16
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                         Figur 5: Placering av bildlinjer och msc i ett öga som överackommoderar. 

                         Ritad med underlag från Eskridge et al., 1991, Grosvenor, 2007 och Rabbetts, 2007.

Låg BKC-metod

Låg  BKC-metod  innebär  att  korsmönstret  betraktas  med  endast  avståndskorrektion  och 

korscylindrar.  Därifrån  läggs  plusstyrka  på  till  så  kallad  meridional  balans  uppstår. 

Meridional  balans  inträffar  när  de  horisontella  respektive  vertikala  linjerna  är  jämlika  i 

tydlighet. Att linjerna uppfattas som lika tydliga inträffar emellertid inte alltid vid endast en 

glasstyrka utan kan sträcka sig från 0,25 D till 0,75 D. Det betyder att alla linjer upplevs som 

lika  skarpa  i  flera  steg.  Genom att  fastställa  slutpunkten  till  ena  änden av  omfånget  där 

jämlika linjer uppstår, fås en mer konsekvent mätning jämfört med att acceptera vilka värden 

som helst inom omfånget. 15 

Förhoppningsvis  placeras  minsta  spridningscirkeln  redan vid  mätningens  början  på  retina 

med bildlinjerna på varsin sida, men normalt sett underackommoderar patienten något. 10,16,17 

Som redan nämnts ger underackommodation en placering av minsta spridningscirkeln bakom 

retina och de liggande linjerna ses som tydligast. Om patienten får titta länge på provtavlan 

med korscylindrar framför ögonen så stimuleras ackommodationen och de vertikala linjerna 

blir tydligare. Därefter är ackommodationen oförmögen att slappna av och återigen göra de 

horisontella linjerna skarpare. Detta skulle felaktigt antyda att patienten behöver en svagare 

pluskorrektion för avstånd. 16

Hög BKC-metod
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Patienter som inte nått presbyopistadiet kan på grund av sin ackommodationsförmåga skifta 

sin ackommodativa respons för att  förbättra  skärpan hos en grupp av linjer i  taget.  Detta 

gäller  särskilt  yngre  patienter  som  inledningsvis  ofta  anger  att  de  vertikala  linjerna  är 

tydligare, sedan de horisontella, därefter de vertikala och så vidare. En teknik som försöker 

kontrollera  dessa  skiftningar  i  ackommodation  under  BKC-testet  är  den  höga  BKC-

metoden.6,11

Vid hög BKC-metod förläggs minsta spridningscirkeln och båda bildlinjerna framför retina 

innan  mätningen  påbörjas.  Detta  åstadkoms  genom  att  dimma  patienten  med  så  mycket 

plusstyrka att den vertikala linjegruppen uppfattas som tydligare än den horisontella. Sedan 

reduceras plusstyrkan tills dess att alla linjer är lika skarpa (se figur 6). 3,15 

                         Figur 6: Bildlinjernas placering vid början av hög BKC. Ritad med underlag från 

                         Eskridge et al., 1991, Grosvenor, 2007 och Rabbetts, 2007.

Plusglas  har,  som tidigare  nämnts,  förmågan att  konvergera  ljuset  och därmed  öka ögats 

brytkraft,  vilket  behövs vid  korrektion  av hyperopi  där  ögat  bryter  ljusstrålarna  för  lite  i 

förhållande till ögats längd. Den extra plusstyrkan som används vid hög BKC flyttar både 

bildlinjer  och  minsta  spridningscirkel  framför  retina  och  skapar  därigenom  ett  öga  med 

sammansatt  astigmatism  och  myopi.  3 Plusglas  har  också  förmågan  att  minska  ögonens 

ackommodation.  Detta  eftersom när  ögat  försöker  ackommodera  för  en  tydligare  bild  så 

flyttas bildlinjerna allt längre bort från retina och fokus blir ännu sämre. För att hjärnan ska 

kunna tolka det ögat ser bör bilden vara så tydlig som möjligt, varför det sker en avslappning 

av linsen. 3,18
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SYFTE

Syftet med studien var att på icke-presbyoper mäta den ackommodativa responsen med de två 

BKC-metoderna, låg och hög BKC, och se om någon skillnad i resultat gick att fastställa. 

Vidare  var  att  undersöka  om  möjligtvis  något  tillvägagångssätt  är  att  föredra  på  yngre 

personer.
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MATERIAL

Litteratursökning

I stort sett all fakta har hämtats från läroböcker och annan vetenskaplig litteratur, men även 

från vetenskapliga artiklar tagna från de elektroniska databaserna ELIN och PubMed. Sökord 

som användes var binocular crossed cylinder (BCC), crossed cylinder, fused crossed cylinder, 

high  neutral,  low  neutral,  accommodation,  accommodative  response,  lead,  lag.  Orden 

användes dels var för sig, dels i kombinationer. 

Utrustning

Alla undersökningar  utfördes  i  samma rum på avdelningen för  optometri  på Högskolan  i 

Kalmar.  Detta  för  att  skillnader  i  utrustning  mellan  rummen  inte  skulle  kunna  påverka 

slutresultatet.

Utrustning som användes till den subjektiva refraktionen var foropter CV-3000 och projektor 

ACP-8,  båda  av  märket  Topcon,  samt  närstång  med  tavla.  Övrig  utrustning  var 

pupilldistansmätare,  ocklusionsspade,  penlight,  luxmätare  samt  vertometer  för  mätning  av 

habituell korrektion.
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METOD

Urvalskriterier

I studien deltog 42 personer i åldrarna 20-30 år, med en medelålder på 23,6 år. Förutom 

optikerstuderande  sökte  sig  även andra  studerande  vid  Högskolan  i  Kalmar  och  personer 

utanför högskolan till  studien genom att  själva ta kontakt efter  ha läst  uppsatta anslag (se 

bilaga 1). Utöver dessa tillfrågades ett antal personer att vara med i studien.

För att få ut så mycket som möjligt av studien sattes vissa kriterier upp. Kraven som ställdes 

på deltagarna var att de skulle ha fungerande binokulärseende, det vill säga att båda ögonens 

näthinnebilder blir till en bild genom fusion i hjärnan. 6 Detta eftersom det var en binokulär 

mätning som skulle utföras. Därtill skulle de inte ha en konvergensnärpunkt (KNP) på mer än 

10 centimeter, ha ett BKC-värde mellan ±0 och +1,50 D och inte vara äldre än 30 år för att 

undvika  försökspersoner  som  kommit  in  i  förstadiet  till  presbyopi.  Alla  ametropier  var 

tillåtna. 

Förväntade värden för unga patienter vid BKC-mätning är mellan ±0 och +1,00 D med ett 

medelvärde av +0,50 D.  3 Gränsen sattes emellertid något högre än normalvärdet därför att 

underackommodering  var  att  vänta  samtidigt  som  ett  något  förhöjt  BKC-värde  inte 

nödvändigtvis behöver vara onormalt.  

Normalvärden för KNP, hos barn och vuxna, är åtta centimeter eller mindre,  3,4 medan en 

KNP på mer än 10-12 centimeter tyder på konvergensinsufficiens,  10 varför en gräns på just 

10 centimeter valdes.

De  som  använde  kontaktlinser  uppmanades  att  inte  bära  dessa  under  dagen  som 

undersökningen skulle göras eftersom det anses påverka refraktionen.  19 Vid användning av 

kontaktlinser förekommer inte den prismatiska effekt som i glasögon kan uppstå vid olika 

blickriktningar.  3 Därav  kan  det  vara  svårt  att  skifta  mellan  kontaktlinser  och  glasögon, 

speciellt vid höga styrkor. 19
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Tillvägagångssätt

Innan  synundersökningen  påbörjades  informerades  försökspersonerna  kortfattat  om  vad 

studien gick ut på. Hantering av deras personuppgifter samt att deras medverkan var frivillig 

och att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet utan att ange orsak förklarades 

också (se bilaga 2). 

Som en första del i synundersökningen togs en grundlig anamnes för att i tidigt skede kunna 

utesluta  de  som  inte  uppfyllde  urvalskriterierna.  Frågor  ställdes  gällande  allmän  hälsa, 

medicinering,  förekomst  av  ärftliga  sjukdomar  eller  ögonsjukdomar  i  släkten,  eventuell 

kontakt med ögonläkare samt om han/hon upplevde några specifika besvär med sin syn, till 

exempel vid närarbete, vilket kan tyda på ackommodations- och vergensproblem. 3 

Därefter  kontrollerades fri visus, det  vill  säga synskärpa utan synkorrektion,  och habituell 

visus, det vill säga synskärpan med den nuvarande synkorrektionen, om glasögon bars. Dessa 

tester gjordes både monokulärt och binokulärt. Dessutom uppmättes och noterades styrkan på 

försökspersonens  eventuella  habituella  korrektion.  Utifrån  dessa  värden  genomfördes  den 

subjektiva refraktionen. 

För att upptäcka eventuella binokulära störningar så användes vissa inledande undersökningar 

som kontrollerar ögonens hälsotillstånd och funktion, även kallade preliminära tester. De som 

ansågs vara av störst vikt i denna studie var covertest och KNP. Covertestet gjordes både på 

fem meter och på 40 centimeter för att upptäcka eventuella felställningar av ögat. Dessutom 

utfördes motilitetstest för kontroll av ögonens muskler och nervfunktion 3 samt pupillrespons 

(direkt, indirekt och swinging flashlight) för att upptäcka eventuell störning i kopplingen öga 

– hjärna. 6

Pupilldistansen (PD), alltså avståndet mellan ögonens pupiller, mättes för att centrera foroptern 

rätt.  Detta gjordes binokulärt  på avstånd (parallella ögonaxlar)  och nära håll  (konvergerade 

ögonaxlar).  Binokulärseendet  kontrollerades  med  polariserande  filter  i  foroptern  och  en 

polariserad tavla bestående av tre rader med fusionslås. Om habituell korrektionen fanns att 

tillgå så placerades dess uppmätta styrka i foroptern innan binokulärtestet. 

18



Den subjektiva refraktionen utfördes sedan monokulärt med binokulär avstämning. Även om 

styrkor från nuvarande korrektion fanns att tillgå så gjordes en monokulär refraktion istället 

för en binokulär. Detta för att försökspersonen, trots god samsyn, eventuellt hade ett väldigt 

dominant  öga.  Dessa  personer  kan  finna  det  besvärligt  att  ge  bra  svar  när  deras  icke-

dominanta öga testas vid en binokulär refraktionering. 4

Ena ögat ockluderades och det andra dimmades till visus 0,5 för att förhindra ackommodation. 

Varefter avdimningen skedde långsamt. Eventuell astigmatism bestämdes också med Jackson 

korscylinder  innan  proceduren  upprepades  för  det  andra  ögat.  Som  avstämningsmetod 

användes  polarisationstest.  Slutligen  dimmades  båda  ögonen  med  +1,00  D  för  att  sedan 

långsamt reducera plusstyrkan binokulärt tills visus inte blev bättre.

BKC-mätningarna

Vid BKC-mätningarna behölls fullkorrektion för avstånd i foroptern, PD för nära håll ställdes 

in, de inbyggda korscylindrarna (± 0,50 D) fälldes in och närstången med korstavlan (se figur 

7) sattes fast i foroptern. Tavlan vinklades först 90º bort från foroptern så att patienten inte 

såg  korsmönstret  medan  instruktioner  gavs.  Detta  för  att  undvika  ackommodation  som 

närheten av provtavlan stimulerar.  6,16,17 Mätningarna utfördes på 40 centimeter med något 

dämpad rumsbelysning. Ljusstyrkan uppmättes med luxmätare innan BKC-mätningarna till 

205±5 lux eftersom det då ansågs vara varken för ljust eller för mörkt i rummet.

         
                                      

     Figur 7: Korsmönstret på tavlan som används vid BKC-mätning. Baserad på bild från Grosvenor, 2007.
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Låg BKC utfördes innan hög BKC, då hög BKC kan orsaka att ackommodationen släpper och 

på så vis påverkar den låga BKC-mätningen.  11 Detta kan jämföras med den dimning som 

görs vid den subjektiva refraktionen för att släppa på ackommodationen. 3

Låg BKC-metod

Direkt när provtavlan vändes och korsmönstret kunde ses av försökspersonen så fick han/hon 

förklara vilka av de liggande och stående strecken som var skarpast och tydligast. Förväntat 

var att de liggande upplevdes som skarpast. Plusglas lades sedan på binokulärt i 0,25 D-steg 

tills patienten meddelade att de liggande och stående strecken upplevdes lika tydliga.  Om 

strecken  aldrig  upplevdes  som  likvärdiga  utan  tydligheten  gick  direkt  från  liggande  till 

stående streck så valdes det sista glaset  som gav mest skärpa i de liggande strecken. Om 

strecken däremot var lika tydliga i flera steg valdes det sista glaset innan de stående strecken 

blev skarpast. 5,15 Den totala plusstyrkan som lagts på antecknades i journalen (se bilaga 3).

Om strecken var  lika  tydliga  från början antecknades  BKC= ±0.  Förutsatt  att  de stående 

strecken blev tydligast vid ett tillägg av +0,25 D och de liggande med -0,25 D.

Då patienten från början uppgav att de stående strecken var tydligast lades minusglas på i 

0,25 D-steg tills strecken blev lika tydliga. Försökspersonen fick tyvärr uteslutas ur studien 

eftersom  ett  negativt  BKC-värde  tyder  på  överackommodation  som  indikerar  en 

ackommodationsspasm. 13 

Hög BKC-metod

Utfördes efter den låga BKC-mätningen. 11 

Till avståndskorrektionen lades +3,00 D på. Detta för att de vertikala strecken skulle uppfattas 

som tydligare än de horisontella.  15 Eftersom ackommodationsbehovet för 40 centimeter är 

2,50 D så behövs ett tillägg på mer än +2,50 D för att åstadkomma en övergång av tydlighet 

från liggande till stående linjer, +3,00 D ansågs lämpligt. 
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Plusstyrkan reducerades  sedan med 0,25 D-steg.  När strecken upplevdes  som lika tydliga 

antecknades det värdet. Om strecken aldrig upplevdes som lika tydliga så valdes det sista 

glaset som gav mest skärpa i de stående strecken.  3 Var strecken lika tydliga i flera steg så 

valdes det sista glaset innan de liggande blev skarpa. 
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RESULTAT

Av de 42 personer som ingick i studien fick sex uteslutas efter att ha fått negativa värden på 

BKC, en utav den anledningen att det inte gick att få fram något resultat eftersom det hela 

tiden  skiftade  mellan  vilka  av  de  liggande  och  stående  linjerna  på  korstavlan  som  var 

tydligast,  och  två  på  grund  av  att  de  medicinerade  med  preparat  med 

ackommodationspåverkande  effekt.  20 Resultatet  bygger  därför  på  de  återstående  33 

försökspersonerna,  varav  24  var  myoper,  sex  hyperoper  och  tre  emmetroper.  Samtliga 

uppfyllde urvalskriterierna.  

Ur anamnesen framgick att ingen av försökspersonerna hade några sjukdomar, men att det i 

två familjer fanns den ärftliga varianten av diabetes, typ 1. Det fanns även ett fall av psoriasis 

i en familj. Deltagarna hade inte heller några ögonsjukdomar, men vad gällde förekomst av 

ögonsjukdomar i familjen blev svaren osäkra. Några fall av glaukom och AMD var emellertid 

kända hos mor- och farföräldrar. Tre försökspersoner uppgav att de hade allergi av något slag 

och  medicinerade  vid  behov.  En var  under  medicinering  (antihistamin  i  tablettform)  mot 

pollenallergi  vid undersökningstillfället.  Antihistaminer  kan ha ögonpåverkan,  men är inte 

ackommodationspåverkande,  20 varför  personen  inte  uteslöts  ur  studien.  Några  andra 

mediciner  med  känd  ögonpåverkan  togs  inte  av  försökspersonerna. Två  personer  hade 

tidigare fått söka vård hos ögonläkare på grund av kraftigt ökande synfel,  lappträning och 

korrektion. Utöver dessa hade fyra besökt ögonläkare med någon form av skada på ögonen, 

men ingen hade några bestående men som idag påverkar synen. Hos nio personer förekom 

astenopiska besvär i form av huvudvärk och ansträngda ögon. De uppkom framförallt  vid 

intensiv läsning under längre stunder, vid växlande mellan långt och nära avstånd samt på 

kvällen vid trötthet. Under undersökningstillfället var samtliga friska. 

Vid de preliminära testerna motilitetstest  och pupillrespons upptäcktes inget onormalt  hos 

någon av försökspersonerna. Covertestet som utfördes på fem meter visade två personer med 

exofori, båda med bra återgång, samt en med stor esofori där återgången var långsammare. På 

40 centimeter visade covertestet  att  esoforin var mindre och att fem försökspersoner hade 

exofori med bra återgång. Vid mätning av KNP hamnade två resultat på 10 centimeter och 

resten på kortare avstånd från näsan.
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Försökspersonernas  ackommodativa  respons  testades  med  BKC  på  två  olika  sätt  vid 

ackommodationsstimuli 2,50 D. Resultatet av låg- respektive hög BKC-metod åskådliggörs i 

diagram 1. Det visar att hög BKC generellt gav högre värden än låg BKC, vilket också det 

beräknade medelvärdet  styrker.  Medelvärdet  för den underackommodation  som uppmättes 

med  låg  BKC-metod  var  +0,34  D  med  standardavvikelse  0,35.  Med  hög  BKC  var 

medelvärdet +0,80 D med standardavvikelse 0,47.
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            Diagram 1: Storleken på underackommodation uppmätt med låg- respektive hög BKC-metod.
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                                 Diagram 2: Differens mellan hög- och låg BKC-metod.
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Avvikelsen i resultat mellan de olika metoderna visas i diagram 2. I de fall där hög BKC gav 

ett högre värde än låg BKC representeras differensen av ett positivt värde och omvänt. Ett 

högre värde uppmättes med hög BKC i samtliga fall utom ett.  Där uppmättes istället  den 

ackommodativa responsen till 0,75 D mindre. Medelvärdet för differensen mellan hög- och 

låg BKC-metod var +0,45 D med standardavvikelse 0,39. Resultaten visade även på statistisk 

signifikans (p<0,05).

En sammanställning av alla refraktionsvärden och BKC-värden visas i bilaga 4.
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DISKUSSION

BKC är ett användbart test för att upptäcka eventuella problem som uppkommer vid närarbete. 

Ur  anamnesen  framgick  att  nio  personer  märkte  av  olika  besvär  vid  närarbete  i  form av 

huvudvärk, ansträngda ögon, samt vid växlande mellan långt och nära avstånd. Dessa är alla 

symptom  som kan  tyda  på  olika  ackommodationsproblem,  såsom  ackommodationsexcess/ 

ackommodationsspasm,  ackommodationsinsufficiens,  ackommodationsinfacilitet  och 

ackommodationströtthet. BKC-värdena visade dock inte på något onormalt som kunde förklara 

deras problem. Ytterligare undersökningar såsom mätning av ackommodationsvidd, fori- och 

vergensmätningar,  NRA och PRA skulle  därför  behöva användas  för  att  finna  orsaken till 

problemen. Besvären vid närarbete som flera deltagare kände av kan, förutom problem med 

ackommodationen, tänkas bero på att de hade en okorrigerad ametropi, antingen för att de inte 

insåg sitt behov av korrektion eller för att de valde att inte använda det jämt.

Att vissa skulle behöva uteslutas på grund av negativa värden på BKC var inte helt oväntat 

eftersom okorrigerade hyperoper omedvetet ackommoderar för att kompensera sin ametropi 

och därför är svårare att relaxera ackommodationen på vid en refraktion. De återstående 33 

försökspersonerna gav ett resultat som visades vara statistiskt signifikant (p<0,05). Det torde 

vara intressant att utföra studien med en större försöksgrupp eftersom det kan tänkas att det 

ger ett annat resultat. 

BKC kännetecknas som en snabb och lätt metod att utföra, men som också ställer högre krav 

på patienten då det är en helt subjektiv mätning. Patienten får själv tala om när några linjer är 

tydligare  eller  om alla  är  jämlika,  vilket  är  en högst  individuell  tolkning.  Resultaten  blir 

därför olika beroende på hur försökspersonen tolkar linjerna. Ett exempel på detta är att flera 

av deltagarna tyckte att linjegrupperna var av olika färg, bland annat röda, gröna, blå eller 

bruna,  trots  att  de  alla  var  likvärdigt  svarta.  I  och  med  det  blir  också  jämförandet, 

linjegrupperna emellan, svårare. Någon förklaring till varför linjerna ses i olika färger har inte 

hittats, men kanske tolkar våra hjärnor synintrycken olika. Det kan också misstänkas att vissa 

försökspersoner omedvetet fokuserade på att hålla en linjegrupp tydlig istället för att få båda 

linjegrupperna lika tydliga, vilket skulle kunna ha inverkan på resultaten. 

BKC  är  en  mätning  som kanske  inte  är  den  bäst  lämpade  för  icke-presbyoper  med  bra 

ackommodationsförmåga eftersom de kan skifta sin ackommodativa respons för att förbättra 
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skärpan hos en grupp av linjer i taget. Många försökspersoner, både hyperoper och myoper, 

uppgav av den orsaken att de vertikala linjerna var tydligast, sedan de horisontella, därefter de 

vertikala och så vidare. Detta märktes framförallt vid låg BKC-mätning. Skiftandet i tydlighet 

mellan linjerna gör mätningen väldigt svår, om inte omöjlig, att genomföra eftersom ögonen 

inte släpper på ackommodationen och linjerna därför aldrig blir jämlika. En försöksperson 

fick till och med uteslutas av denna anledning. De flesta som upplevde att det skiftade mellan 

vilka linjer som var tydliga fick till slut uteslutas ur studien på grund av att de även uppmätte 

negativa värden, alltså överackommodation,  vid låg BKC-mätning eller  som i två fall  vid 

både låg och hög BKC-mätning. Intressant är också att majoriteten av dessa var okorrigerade 

hyperoper som ständigt använder sin ackommodation för att kompensera sin ametropi. Till 

följd av det kan de ha svårt att släppa på ackommodationen, vilket ett minusvärde indikerar. 

Att flertalet av de försökspersoner som uppmätte minusvärden endast fick det vid låg BKC 

visar  på  att  den  extra  plusstyrkan  som  läggs  på  vid  hög  BKC  till  viss  del  släpper  på 

ackommodationen och ger ett högre värde. I de två fall där minusvärden uppmättes med båda 

metoderna kan en ackommodationsspasm misstänkas eftersom ögonen inte lyckades släppa 

på  ackommodationen  trots  att  plusglas  lades  på.  Den  ena  av  dessa  personer  kände  av 

huvudvärk vid läsning under lång tid och var hyperop, men bar inte alltid korrektion och fick 

därför ofta ackommodera för att  få tydlig bild.  Den andra försökspersonen var myop och 

kunde inte peka på några besvär vid närarbete.

Resultaten i denna studie tyder på att  vid mätning av den ackommodativa responsen med 

både låg och hög BKC-metod på samma patient så fås en större underackommodation med 

hög BKC än med låg BKC. I  ett  enda fall  skedde emellertid  det  omvända då låg BKC-

mätning gav ett högre värde. Vad det kan bero på är svårt att säga, men ett alternativ kan vara 

att patienten inte förstod instruktionerna helt. Låg BKC är dessutom en svårare mätning för 

patienten eftersom det inte är lika självklart vilka linjer som är tydligast i början av testet. 

Detta  bekräftades  av  flertalet  deltagare.  Det  är  även  möjligt  att  den  extra  plusstyrkan 

reducerades  för  snabbt  för  att  ha  ackommodationsavslappande  effekt,  men  det  är  ändå 

märkligt att den uppmätta underackommodationen blev så pass mycket lägre som 0,75 D vid 

hög  BKC.  Kanske  tilläts  patienten  att  se  för  länge  på  provtavlan,  vilket  kan  stimulera 

ackommodationen. 

Intressant att nämna är att de försökspersoner som visade på den största avvikelsen mellan 

hög- och låg BKC, +1,00 D och +1,25 D i differens, var alla utom en relativt  myopa till 
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högmyopa, -3,25 D till -9,00 D. Dessutom var alla utom två som mätte värden över +1,00 D 

med hög BKC myoper. De andra två bestod av en emmetrop och en hyperop med en stor 

esofori. Det är inte helt otänkbart att den emmetropa deltagaren har en hyperopi som inte kom 

fram under refraktionen och skulle  behöva korrektion med plusstyrka samt att  hyperopen 

eventuellt behövde mer plusstyrka. Att så många myoper fick höga BKC-värden kan tyda på 

att de är överkorrigerade.

Undersökningarna utfördes utan hänsyn till tid på dygnet beroende på undersökningsrummets 

tillgänglighet samt patientens önskemål. Det optimala hade självklart varit att utföra samtliga 

undersökningar  på  samma  tid,  men  det  var  praktiskt  ogenomförbart  på  grund  av  den 

begränsade  tidsperiod  som  studien  utfördes  under.  Att  vissa  undersökningar  utfördes  på 

kvällen kan tänkas påverka resultaten av den orsak att försökspersonen har ansträngt ögonen 

under  en  hel  dag  och  därför  kan  vara  svår  att  relaxera  ackommodationen  på  vid  en 

refraktionering.  Särskilt  okorrigerade  hyperoper  som  omedvetet  ackommoderar  för  att 

kompensera  sitt  synfel,  kan  vara  svåra  att  få  fram  all  plusstyrka  i  refraktionen  som  de 

förmodligen behöver. De BKC-värden som uppmättes till +1,25 D och mer antyder att jag 

hade kunnat ge dem mer plus i refraktionen. Det är möjligt att vissa försökspersoner skulle 

behöva bära pluskorrektion en period för att slappa ackommodationen. Därefter skulle mer 

plusstyrka kunna ges. 

Samtidigt som icke-presbyoper kan skifta sin ackommodativa respons så stimulerar närheten 

av provtavlan till ackommodation. Därför är det vid utförandet av låg BKC-mätning viktigt 

att  patienten  inte  tillåts  titta  för  länge  på  provtavlan.  Det  som då kan  ske är  att  ögonen 

ackommoderar  och göra de  vertikala  linjerna  tydligare  istället  för  de  horisontella  som är 

väntat i början av testet. När de väl börjat ackommodera så klarar de inte av att släppa på den 

och återigen göra de horisontella linjerna tydligast. Av den orsaken fick patienten förklara 

vilka linjer som var tydligast direkt när tavlan vändes fram och de kunde se korsmönstret. 

Trots instruktioner om detta så tog många försökspersoner lång tid på sig att säga vilka som 

var tydligast eller om de var jämlika, vilket kan vara orsak till fel i studien.

I undersökningarna lades ingen vikt på att stämma av refraktionen i provbåge eftersom det 

huvudsakliga var att få fram bästa korrektion med foroptern till BKC-mätningarna och inte att 

fastställa  en  ordination.  I  verkligheten  gäller  att  om  BKC-mätningen  indikerar  att  extra 

plusstyrka behövs för närarbete så bör en kontroll i provbåge göras innan ordination. Det är 
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annars stor risk att patienten får för mycket plus och tycker att de får hålla texten alldeles för 

nära. Detta torde vara speciellt viktigt vid hög BKC som generellt gav ett högre värde än låg 

BKC i denna studie.

Hur mycket plusstyrka som ska läggas till  avståndskorrektionen i början av hög BKC kan 

diskuteras. I denna studie valdes +3,00 D för att vara säker på att de stående linjerna skulle 

uppfattas som tydligast  till  en början och för att  få en mer konsekvent mätning.  Det kan 

tänkas  att  ett  mindre  tillägg  hade  gett  ett  lägre  värde  på  mätningen  eftersom 

ackommodationen inte hinner relaxera lika mycket.  Hur länge dimningen låg på borde då 

vara av större betydelse.

Belysningen i undersökningsrummet under mätningarna var som flera läroböcker beskriver, 

nämligen något dämpad för att skärpedjupet inte skulle bli för stort och därmed göra det svårt 

att se skillnad i fokus mellan linjerna. Samtidigt fick det inte vara för ljust då mönstret på 

provtavlan blir  svårt  att  urskilja.  Trots  dessa riktlinjer  så är  nog det  allra  bästa att  utföra 

mätningen i det ljus som patienten är van att läsa i eller det ljus som han/hon kommer att 

använda sig av och utifrån det ge bästa korrektion.

Sammanfattningsvis kan det sägas att BKC-testet är svårt att utföra på icke-presbyoper på 

grund av deras förmåga att  ändra den ackommodativa responsen. Min åsikt är emellertid, 

efter denna studie, att hög BKC-metod ger betydligt säkrare svar från patienten eftersom de 

stående strecken alltid  är  tydligast  i  början av testet,  och därför  bör  praktiseras  på yngre 

patienter. Därtill bör en slutlig kontroll av närstyrka göras i provbåge om BKC-värdena skulle 

visa  på sådant  behov.  Endast  BKC-testet  anser  jag inte  vara tillräckligt  trovärdigt  för  en 

bestämning  av  vilken  ackommodationsanomali  som  föreligger  utan  fler  utredande 

undersökningar måste göras för ett diagnosställande.  Däremot kan det fungera som en bra 

indikation till att ytterligare undersökningar behövs och på så vis vara ett steg i riktning mot 

en lösning på patientens besvär.
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BILAGOR
Bilaga 1

HJÄLP
mig att bli optiker!

 
Jag läser sista terminen på Optikerprogrammet här i Kalmar och 

behöver patienter för mitt examensarbete som går ut på att jämföra två 
närtester som ingår i en synundersökning. 

 
Om du kan avsätta en timme av din tid hör av dig till mig snarast!

 
Mitt enda krav är att du inte är över 30 år.

 
Du ger mig din tid – jag ger dig en synundersökning.

 
 

Kontakta Anna Totland: ***-*******
                                                      at22dt@student.hik.se

 
Handledare: Johanna Enbuske, Leg. optiker

             ****-******
            johanna.enbuske@hik.se
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                 Naturvetenskapliga institutionen                        
                                           Högskolan i Kalmar

Optikerprogrammet

Information till dig som deltar i studien:

Jag heter Anna Totland och ska i mitt examensarbete jämföra två närtester som 
ingår i en synundersökning för att se om det går att påvisa någon skillnad dem 
emellan. 

Du kommer att få genomgå en hel undersökning där din syn kontrolleras. De 
viktigaste mätningarna för min studie utförs i slutet av synundersökningen där 
du får titta på ett ”korsmönster” på nära håll medan glas av olika styrka placeras 
framför dina ögon.     

Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta utan 
att ange någon orsak. Samtliga personuppgifter kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att resultaten av studien inte kommer att kunna 
kopplas till dig. Någon ersättning ges inte för deltagande.

Har du några frågor så får du gärna kontakta mig:

Anna Totland
***-*******
at22dt@student.hik.se

Handledare: Johanna Enbuske, Leg. Optiker
  ****-******
  johanna.enbuske@hik.se

 

Tack för din medverkan!

Härmed ger jag mitt godkännande till att medverka i studien:

____________________________ ___________________________
Underskrift Ort och datum

________________________________
Namnförtydligande 

Bilaga 3
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Patientjournal

Namn: _________________________ Datum:_________________________
Personnummer: _________________

Anamnes:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Habituell korrektion:  
Hö                  Sf _________  Cyl _________ ax _________ Visus ________ Bin __________
Vä                  Sf _________  Cyl _________ ax _________ Visus ________ 

Fri visus:                   H ______    V ______    Bin ______

Motilitet: ___________________

Pupillrespons (direkt, indirekt, Swinging flashlight): ________________________________

KNP: ______________

Covertest:                  Avstånd: _____________________       Nära: ____________________

PD (∞):      H _____ V _____ Bin _____            PD (40 cm):      H _____  V_____ Bin _____

Binokulärseende: ____________________________________________________________

Subjektiv refraktion:
Hö                  Sf __________ Cyl _________ ax _________ Visus _________ Bin ________
Vä                  Sf __________ Cyl _________ ax _________ Visus _________  
              

BKC (40 cm):

Låg-neutral:                        Bin _______________
Hög-neutral:   Bin _______________

Bilaga 4
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Tabell 1

Sammanställning av refraktionsvärden samt BKC-värden från låg och hög BKC-mätning.

 Subjektiv refraktion   BKC  
Höger 

öga
Vänster 

öga
 Sfär Cyl. Axel Sfär Cyl. Axel  Hög Låg Diff.

1 +0,50 - - +0,25 - - +0,50 +1,25 -0,75
2 +0,25 - - +0,25 - - +1,25 +0,50 +0,75
3 +0,75 - - +0,50 - - +0,25 ±0 +0,25
4 +0,75 -0,50 100 +0,50 -0,50 90 +0,75 +0,50 +0,25
5 +3,50 -1,50 180 +3,75 -1,25 20 +1,50 +1,00 +0,50
6 +0,25 -0,50 75 +0,25 -0,50 95 +0,75 +0,75 ±0
7 Plan - - Plan - - +1,25 +0,75 +0,50
8 Plan - - Plan - - ±0 ±0 ±0
9 Plan -0,25 105 Plan - - +0,50 ±0 +0,50

10 Plan -0,50 115 Plan -0,50 35 ±0 ±0 ±0
11 -5,00 -1,50 45 -9,75 -1,75 30 +1,00 ±0 +1,00
12 -5,25 -0,50 90 -5,25 -0,50 60 +1,50 +1,00 +0,50
13 -6,75 -0,50 160 -5,75 - - +1,50 +0,50 +1,00
14 -0,25 -0,75 95 -0,25 - - +0,25 ±0 +0,25
15 -3,75 -0,75 80 -4,25 -0,50 85 +0,75 +0,50 +0,25
16 -1,25 -1,00 125 -1,25 -1,00 45 +1,25 +0,50 +0,75
17 -0,25 -0,25 20 -0,50 -0,75 115 +1,00 ±0 +1,00
18 -4,00 - - -4,00 - - +0,25 ±0 +0,25
19 -3,25 - - -3,50 - - +0,50 ±0 +0,50
20 -3,25 - - -3,25 - - +1,25 +0,25 +1,00
21 -3,00 -1,00 85 -3,00 -0,75 90 +0,75 +0,25 +0,50
22 -0,25 -0,25 180 -0,50 -0,25 30 +1,50 +0,75 +0,75
23 -1,25 -0,75 90 -1,50 -0,25 90 +0,75 +0,25 +0,50
24 -2,75 -0,25 100 -2,50 -0,25 5 +0,75 +0,25 +0,50
25 -2,50 -0,25 150 -2,50 -0,50 10 +1,00 +0,25 +0,75
26 -9,00 -1,00 35 -8,00 -0,50 150 +1,50 +0,25 +1,25
27 -2,75 - - -2,75 - - +0,75 +0,25 +0,50
28 -2,00 -0,50 100 -1,50 -0,75 80 +0,50 ±0 +0,50
29 -0,75 -0,25 165 -0,75 -0,25 140 +0,75 +0,50 +0,25
30 -0,50 -0,75 95 -0,25 -1,25 75 ±0 ±0 ±0
31 -5,25 -0,50 65 -3,50 -0,25 90 +0,50 ±0 +0,50
32 -1,75 -0,50 20 -1,00 - - +1,25 +0,75 +0,50
33 -7,75 -0,50 70 -7,75 -0,25 90 +0,25 +0,25 ±0
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