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Sammanfattning 
 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka hur horisontella fusionsvergenser på 

nära håll påverkas av en inducerad vertikal prismatisk obalans mellan ögonen. Detta för 

att utreda om det okulomotoriska systemet kan kompensera för skillnader som påminner 

om en anisometropikorrektion vid ett ökande negativt och positivt 

fusionsvergensstimuli.    

 

Metod: Mätningar utfördes på 23 deltagare. Mätningar av positiva och negativa 

fusionsvergensreserver gjordes på 40 cm i autoforopter med och utan en vertikal 

prismatisk obalans av 1 ∆ bas ner inducerat prisma framför höger öga, samt mätning av 

vertikala fusionsvergensreserver på nära håll.    

 

Resultat: I studien hittades ingen signifikant skillnad mellan brytpunkt eller 

återgångspunkt för varken negativa eller positiva fusionsvergensreserver med inducerat 

prisma jämfört med utan. Brytpunkt och återgångspunkt för fusionsvergensmätning i 

vertikalled hade ett medelvärde något högre än uppmätt i tidigare studier. 

 

Slutsats: I studien hittades ingen statistiskt signifikant skillnad mellan horisontella 

fusionsvergensreserver utan och med en inducerad prismatisk obalans på 1 ∆ bas ner på 

höger öga. Detta tyder på att de allra flest kommer att kunna kompensera för skillnader  

som uppstår vid en mindre anisometropi.   
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Abstract 

 
 

The purpose of this study was to see how horizontal fusional vergences at near are 

affected by an induced vertical prismatic imbalance between the eyes. This was to 

investigate whether the occulomotor system can compensate for differences like an 

anisometropic correction in increasing negative and positive fusion vergence stimuli. 

 

The measurements were performed on 23 participants with no symptoms of binocular 

problems. Measurements of positive and negative fusional vergence reserves were 

performed at 40 cm in an auto phoropter without and with an 1 ∆ base down induced 

prism in front of the right eye to create a vertical imbalance and measure the range of 

the vertical fusional vergence reserves. 

 

In the study no statistical significant difference were found between breakpoint or 

recovery point for either negative or positive fusional vergence reserves without and 

with induced prism. Breakpoints and recoverypoints for vergence measurements in 

vertical direction had a mean value that were slightly higher than measured in previous 

studies. 

 

The study found no statistical significant difference between horizontal fusional 

vergence reserves without and with an induced prismatic imbalance in front of the right 

eye of 1 ∆ base down. This suggests that the majority will be able to compensate for 

differences as in a minor anisometropy. 
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1 Inledning 

1.1 Anatomi och ögonrörelser 

1.1.1 Anatomi 

Ögonrörelserna styrs av sex extraokulära muskler, fyra raka muskler (mediala, laterala, 

superior och inferior rektusmuskler) och två sneda muskler (inferior och superior 

obliquemuskler) (Rosenfield & Logan, 2009), (Rowe, 2012). Dessa är styrda av tre 

kranialnerver: oculomotorius (III), trochlearis (VI) och abducens (VI) (Rowe, 2012).   

 

1.1.2 Ögonrörelser 

Kontraktion av de olika musklerna skapar olika typer av rotationer hos ögonen. Rowe´s 

(2012) sammanfattning över okulomotorsystemets rörelser finns i tabell 1. En 

ögonrörelse då båda ögonen roterar temporalt (utåt/utifrån näsas) kallas Abduktion, om 

ögon istället roterar inåt mot näsan kallas detta adduktionsrörelse. När ögonen istället 

roterar vertikalt kallas en uppåtrörelse för elevation och en nedåtrörelse för depression. 

När ögat gör cykliska rotationer (se figur 1) främst med hjälp av kontraktion av de 

sneda musklerna kallas dessa intorsion och extorsion. Om ögat roterar inåt mot näsan 

kallas detta intorsion, om ögat istället roterar utåt kallas detta extorsion (Rowe, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Rowe´s (2012) sammanfattning över okulomotorsystemets primära, sekundära och tertiära 

verkan vid kontraktion. (musklernas främsta uppgift beskrivs som primärverkan, näst främsta som 

sekundärverkan, osv.)    

Muskel Primärverkan Sekundärverkan Tertiärverkan 

Mediala rektus Adduktion - - 

Laterala rektus Abduktion - - 

Superior rektus Elevation Intorsion Adduktion 

Inferior rektus Depression Extorsion Adduktion 

Superior oblique Intorsion Depression Abduktion 

Inferior oblique Extorsion Elevation Abduktion 

 Höger             Vänster 

Figur 1: Röda pilarna visar riktning på ögonrotationen. Intorsion (cyklisk rotation nasalt) på höger 

öga, extorsion (Cyklisk rotation temporalt) på vänster öga.  
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Version och vergensrörelser 

En versionögonrörelse är en ögonrörelse då vinkeln mellan de två synaxlarna axlarna 

inte ändras i förhållande till varandra (Rosenfield & Logan, 2009), ögonen rör sig i 

samma riktning (Rowe, 2012). En vergensrörelse är till skillnad från versionsrörelse en 

ögonrörelse som ändrar vinkeln i visuella axeln mellan ögonen, exempelvis en lateral 

divergens eller konvergensrörelse. Det sker exempelvis vid ändring av fixationsavstånd, 

då båda ögonen nästan alltid är involverade (Rosenfield & Logan, 2009). 

Vergensrörelser kallas också diskonjugata ögonrörelser, vilket beskriver när ögonen inte 

rör sig parallellt utan istället i olika förhållande till varandra, (Rowe, 2012).    

 

Saccadrörelser 

Saccadrörelser är snabba ögonrörelser som används för att bibehålla en bild på fovea; 

dessa kan vara både reflexmässiga och viljestyrda. Saccadrörelser stimuleras av att 

hjärnan uppfattar att ögonen är i en ny position och även av en ökad disparitet på retina. 

Saccadrörelser är även adaptiva för att enklare bibehålla binokulär kontroll och för att 

kompensera för tillfälliga eller långsiktiga skillnader i det okulomotoriska systemet. 

Dessa rörelser i horisontalled, vid t.ex läsning, är naturligt diskonjugata, eftersom 

abduktions-saccadrörelser är något snabbare och större än adduktions-saccader (Rowe, 

2012).      

 

1.2 Binokulära seendet 

För att de två ögonen ska kunna projicera en bild på fovea och samarbeta krävs det ett 

samspel mellan olika faktorer för att möjliggöra detta på olika avstånd. Vid 

blickriktning på ett avstånd som stimulerar konvergens och ackommodation kallas detta 

samspel närtriaden (Elliott, 2014). 

 

1.2.1 Närtriaden 

Närtriaden beskrivs som sambandet mellan ackommodation, konvergens och 

pupillreflex (Rowe, 2012). Ackommodation och konvergens är neurologiskt 

sammankopplade, vilket betyder att en skillnad i ackommodation inducerar en skillnad i 

ackommodativ konvergens och en skillnad i konvergens leder till en skillnad i 

konvergens ackommodation (Goss, 2009).  
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Ackommodation 

Ackommodation är förmågan att öka den konvexa brytkraften hos den kristallina linsen 

för att kunna bibehålla en tydlig bild när blicken fixeras på ett objekt på nära avstånd 

(Rowe, 2012). Detta sker via kontraktion av ciliarmuskeln som detta leder till minskad 

spänning i zonulafibrerna, vilket kommer att resultera att den kristallina linsen tar en 

form med högre brytkraft (Rosenfield & Logan, 2009). Den ackommodation som 

stimuleras av en ökande disparitet på retina, och som är associerad med 

fusionsvergensen med samma stimuli, kallas för ”konvergens ackommodation”. Vid 

vergensstimuli av bas ut prisma kommer vergensen att öka och ackommodationen 

kommer också att följa samma mönster och öka. Vid inducerad bas in prisma kommer 

istället vergensen att minska, vilket är associerat med en minskning av ackommodation 

(Goss, 2009). 

 

Konvergens  

Konvergens kan delas in i fyra delar enligt Maddoxs klassificering: tonisk-, proximal-, 

ackommodativ- och fusionskonvergens.  

Tonisk konvergens kallas den position ögonen befinner sig i under vila till föjd av 

naturlig muskelspänning, när fixationsobjektet befinner sig på ett avstånd som inte ger 

stimuli för ackommodation (Goss, 2009). Denna position kan endast mätas indirekt vid 

avståndsfixation, det är denna position som brukar kallas avståndsfori (Grosvenor,  

2007).  

Proximal konvergens är den konvergensrörelse ögonen gör vid vetskapen om att ett 

objekt befinner sig nära (Goss, 2009). 

Ackommodativ konvergens är neurologiskt sammankopplad med ackommodationen, 

således hur mycket ögonen konvergerar vid ett ackommodativt stimuli på nära håll 

(Goss, 2009) eller när ackommodationen stimuleras av minuslinser (Grosvenor, 2007). 

Fusionsvergens uppträder för att bibehålla binokulär fusion när en skillnad i retinala 

bilder uppkommer, vilket kan stimuleras av bas in eller bas ut prisma (Goss, 2009). 

Fusionsvergens används även vid kompensering av forier (Elliott, 2014). 

 

Pupillkontraktion  

Den sista genomgången för nerverna som står för ackommodation och konvergens är 

via samma nervbana som ljusreflexen. Därför är även pupillens storlek en del i 



  
 

 4 

närtriaden. Vid ackommodation och konvergens kommer även en kontraktion av 

pupillen att ske (Rowe, 2012). 

 

 

 

1.2.2 AKA-värde 

Ackommodation och den ackommodativa konvergensen är, som tidigare nämnt, 

sammankopplad. När man betraktar ett ackommodativt stimuli kommer även det ske en 

viss förändring i mängden konvergens. Detta förhållande kallas AKA-förhållande och 

ges i prismadioptrier (∆), mängden konvergens som uppstår vid en förändring av 1 

dioptri ackommodation: AKA = Δ/D (Grosvenor, 2007).  

 

1.2.3 Fori 

Fori är den fysiska vilopositionen som synaxlarna upptar när stimuli för konvergens och 

ackommodation saknas.  För majoriteten är synaxlarna parallella eller något utåt 

roterade vid tonisk konvergens (Grosvenor, 2007). Denna avvikelse i synaxlarna (fori) 

kan mätas både horisontellt och vertikalt.  Om synaxlarna har antingen ingen, eller en 

liten deviation kallas detta ortofori (då fori i horisontell riktning är mindre än 1∆ 

horisontellt och upptill 0,25 ∆ vertikalt) (Goss, 2009).  Fori kan mättas på flera olika 

vis, genom metoder som till exempel von Grafe (med prismor) eller Modifierad 

Thorington, en metod där prismor uteslutas. Denna metod använder en tavla med en 

ljuskälla i mitten, samt Maddox Rod-filter framför ena ögat för att detektera en 

eventuell deviation i synaxlarna. (Elliott, 2014). Vid mätning av vertikal fori placeras 

filtret vertikalt (deltagaren ser en horisontell linje) (se figur 2) och vid mätning av 

horisontell fori placeras det horisontellt (deltagaren ser en vertikal linje) (Sheiman and 

Wick, 2014). Modifierad Thoringon är test med högst repeterbarhet och även ett bra 

ackommodativt stimuli pga. testtavlans utformning (Elliott 2014). 

 

 
Figur 2: Maddox Rod-filter placerat horisontellt framför deltagarens 

högeröga, på MT-tavlan visas en ortofori i höjdled.  
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Normalvärden 

Forivärde mätt med Modifierad Thorington på avståndsmätning kalibrerat för 3 m är 

0 ∆ ± 1 ∆. Kalibrerat för ca 40 cm är normalvärde 1 exo ± 4 ∆ (Lyon, Goss, Horner, 

Downey & Rainey, 2005). Enligt Bernell (1980) ska ytterligare utredning av personens 

binokulära funktion utföras om denne har en esofori högre än 5 ∆, exofori högre än 10 ∆ 

och vertikal fori högre än 2 ∆ på nära håll (Goss, 2009).   

  

1.2.4 Fixationsdisparitet 

Fixationsdisparitet är en liten mängd över- eller underkonvergens närvarande från 

synaxlarna när ett objekt är i fokus på avstånd. En fixationsdisparitet uppkommer när 

dispariteten mellan de två retinala bilderna är så små att båda bilderna ligger inom 

Panums område (Grosvenor, 2007), vilket är det svängrum som bilden kan brytas inom 

på retina och fortfarande bibehållas som en enkel bild (Rowe, 2012). 

Fixationsdisparitetens riktning överensstämmer oftast med riktningen på personens fori, 

exempelvis esofixationsdisparitet med esofori. Till skillnad från en fori är en 

fixationsdisparitet ett tecken på muskulärobalans mellan de två ögonen (Grosvenor, 

2007).   

 

1.2.5 Fusionsvergensreserver 

Fusionvergens är ögonens förmåga att bibehålla en tydlig och enkel bild vid stimuli för 

konvergens och divergens (Rowe, 2012), fusionsvergens användes även vid 

kompensering av fori (Elliott,2014). Negativ fusionsvergensresver (NFV) är förmågan 

att bibehålla fusion under ett ökande divergensstimuli till diplopi, vilket stimuleras av 

prisma bas in. Positiv fusionsvergensreserv (PFV) är förmågan att bibehålla fusion 

under ett ökande konvergensstimuli till diolopi, vilket stimuleras av prisma bas ut 

(Rowe, 2012). Fusionsvergensreserverna kan mätas antingen via ”step-metoden”, oftast 

med prismastav eller med ”smooth-metoden” med Risleyprisma. Under testet ökas 

prismastyrkan tills deltagaren upplever dimsyn, diplopi, sedan minskas prismastyrkan 

till deltagaren kan se en enkel bild igen. Dessa punkter journalförs som brytpunkt och 

återgångspunkt (Elliott, 2014).     

 

Vid mätning av horisontella fusionsreserver bör alltid den kompenserade 

fusionsvergensen till en eventuell fori mätas först, motsatt riktning till forin, exempelvis 
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om deltagaren har en exofori bör mätning av positiva fusionsvergensreserver ske först. 

Detta för att säkerställa att mätningen blir så korrekt som möjligt, eftersom 

fusionsreserverna som uppmäts kan bli inskränkta av vergensadaptation och 

ansträngning (Rosenfield, Ciuffreda, Ong & Super 1995). När fusionsvergenserna är på 

gränsen av sin förmåga blir det suddigt. Detta på grund av att hjärnan hellre ser suddigt 

än dubbelt (Grosvenor 2007). Under dessa förhållanden används den sammankopplade 

konvergens ackommodationen (Goss 2009), ögonen under- eller överackommoderar till 

fördel för den konvergens som efterfrågas och för att kunna bibehålla en enkel bild 

längre (Grosvenor 2007). Då NFV-mätning sker på nära håll kommer ögon tvingas att 

divergera, konvergens ackommodationen kommer att slappna av vid ett minskande 

vergensstimuli, då kommer deltagaren att se suddigt. Vid PFV-mätning kommer istället 

konvergens ackommodationen att öka med ett ökande vergensstimuli, deltagaren 

kommer att se suddigt innan diplopi då ackommodationen inte för stor i förhållande till 

avståndet. Den punkt då deltagaren upplever suddighet journalförs som dimpunkt. Vid 

avståndsmätning av NFV kommer vanligtvis ingen dimpunkt att uppmätas efter som 

deltagarens ackommodation då förväntas vara redan helt avslappnad (Elliott, 2014).   

 

Vertikal fusionsreserver, supravergens och infravergens, mäts ofta endast med prisma 

framför ett öga. Detta för att magnituden är markant mindre i vertikal riktning än 

horisontell. (Elliott, 2014). Ett ökande bas ner prisma framför vänster öga inducerar 

vänster supravergens (elevation) och ett ökande bas upp prisma framför vänster öga 

inducerar vänster infravergens (depression) (Goss, 2009). När vergensreserverna mäts i 

höjdled kommer inte någon dimpunkt att kunna uppmätas, då ingen ackommodation är 

aktiv i vertikalled (Elliott, 2014).  

 

Normalvärden 

I studien gjord 1944 av Morgan, med syfte att hitta samband mellan ackommodation 

och konvergens, gjordes mätningar på en normal population för att hitta förväntade 

värden vid negativ (bas in) och positiv (bas ut)-vergensmätning 

(dimpunkt/brytpunkt/återgångspunkt). Normalvärden som hittades för mätning på 40 

cm var bas ut - 17/21/11, bas in; -13/21/13 (Rosenfield & Logan, 2009).  I en nyare 

studie från 2005 konstaterades normalvärde för brytpunkt och återgångspunkt vid 

mätning med step-metoden i 2 ∆-steg att normalvärdet på nära håll vid bas in-mätning 

var brytpunkt 10-20 ∆ och återgångspunkt 7-13 ∆ samt vid bas ut-mätning var: 
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brytpunkt 14-27 ∆ och återgångspunkt 9-18 ∆ (Lyon, Goss, Horner, Downey & Rainey, 

2005).   

 

 Det finns en viss skillnad mellan att mäta horisontella vergensreserver med ett Risley 

roterande prisma och med step-metoden då ofta prismastav används med den senare. 

Brytpunkten blir något högre vid mätning med roterande prisma, således 

återgångspunkten uppmäter ett något högre värde vid användning av stepmetoden 

jämfört med roterandeprisma (Antona, Barrio, Barra, Gonzalez & Sanchez, 2008). 

Medelvärde för vergensreservmätningarna med roterande prisma på 40 cm är enligt en 

studie med 111 deltagare gjord 2009 följande; bas in: 8 / 13,9/10,6 ∆ och bas ut: 9,2 

/15,5/12,4 ∆ (Rezavi, Poor & Daneshyar, 2009).  

 

Morgon hittade under sin studie (1944) normalvärde (brytpunkt/återgångspunkt) på 

3,5/2 ∆ för både mätning av vertikala vergenser med bas ner och bas upp prisma. 

Värdena förväntas vara lika på mätning på avstånd och på nära håll (Rosenfield & 

Logan, 2009). Enligt en nyare studie på vergensreserver i höjdled gjord av Kim, 

Hayden, Sadun, Sebag, och Sadun (2007) visade det sig att den punkt då deltagarna inte 

längre kunde hålla bilden enkel vid avståndsmätning var 1,5 ± 0,5∆ när vänstra ögat 

tvingades uppåt (höger öga gör en nedåtrörelse). När det högra ögat istället roterade 

uppåt vid (vänster öga nedåt) uppmättes brytpunkt på 1,3 ± 0,4 ∆ (Kim, J.K, et al. 

2007). Ett högre värde på fusionsvergensreserver väntas om dispariteten induceras 

gradvis i mindre steg som sker med Risley roterande prismor (Ellerbrock,1949).  

 

1.3 Anisometropi och glasögonkorrektion 

Anisometropi är ett begrepp som beskriver en skillnad i refraktivt fel på mer än 1,00 D 

mellan ögonen. När en anisometropi korrigeras med glasögon kommer de olika 

styrkorna i de korrigerande glasen resultera i en skillnad i prismatisk effekt mellan 

ögonen.  Prismatiska effekten i glasögonen är proportionell till styrka och avstånd från 

optiska centra i glaset. Effekten ökar ju längre ut i periferin på glasögonglaset 

glasögonbäraren tittar (Leigh & Zee, 2015). Formeln som beskriver effekten kallas 

Prentices regel: prismatiskt effekt = c x F, då c är avståndet i centimeter från optiska 

centrat och F är styrkan på linsen i dioptrier (Remole, 1989) (se figur 3 A, B). 
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En glasögonkorrigerad anisometropi kan leda till deviationer i höjdled för bäraren, och 

ofullständig kompensation för denna skillnad kan ge diplopi, astenopiska symtom som 

huvudvärk och att ögonen snabbt blir trötta vid närarbete. En skillnad mellan i ögonen 

kan också komma att ha negativ inverkan på ögonens fusionsvergenser och förmåga att 

konvergera och divergera negativt (Scheiman & Wick, 2014).     

 

1.4 Adaptationsmekanism under olika förhållanden 

1.4.1 Prismaadaptation 

Om en disparitet på grund av bildförflyttning induceras med ett prisma framför ett öga 

kommer forin ändras med lika mycket som prismats styrka och riktning. Enligt studier 

kan så kort tids exponering som 30 sekunder prismainducerat konvergensstimuli starta 

adaptionsmekanismen (Leigh & Zee, 2015). En annan studie visar på att 

adaptationsmekanismen startar den sekund prisma induceras (Scheiman & Wick, 2014).  

Fusionsadaption sker med hjälp av fusionsvergensreserver med verkan mot tonisk 

konvergens ”alignment” och dispariteten för avståndsforin. Adaptationen påverkar både 

konvergenshastigheten, vinkeln på synaxlarna vid ett statiskt konvergensstimuli och 

rörelsen vid ett dynamiskt konvergensstimuli. I modeller gjorda för att förstå 

foriadaptation kallas adaptionsmekanismen för långsam fusionsadaptionsvergens. 

Effekten av fusionsadaptationsvergens är att återställa tonisk vergens för att minska 

fixationsdispariteten på retina. En minskande disparitet stimulerar den 

disparitetsinducerade vergensen (fusionsvergensen) mindre. Återställande av tonisk 

vergens kommer leda till att ögat återgår till dess preprismainducerat tillståndet. Därmed 

kommer även fusionsvergensresverna att återställas till dess tidigare nivå. Adaptationen 

har visat vara större hos yngre individer (Leigh & Zee, 2015). Adaptation är en fördel 

för att kunna avlasta press från fusionsvergensreserverna (Goss, 2009). En viss 

A 

Figur 3 A: Skillnad i prismatisk effekt som upplevs då bäraren tittar 5 mm från optiska centra. 

Prismatisk effekt för höger öga: 0,5 x -1,00 = 0,5 ∆ bas ner höger. Prismatisk effekt för vänster 

öga: 0,5 x -3,00 = 1,5 ∆ bas ner vänster. Skillnad mellan ögonen: 1 ∆ bas ner vänster 

B: Bildförflyttning när ljus bryts i bas ner prisma  

B 
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fusionsadaptation har även visats vid test för konvergens utan prisma, som t.ex. 

konvergensnärpunkttest (Scheiman & Wick, 2014). Under korta tidsperioder med 

prismainducerat konvergensstimuli, exempelvis fusionsresevervmätningar, kommer 

prismaadaptionen vara större för bas ut-mätning (PFV) än bas in (NFV), därför 

rekommenderas att denna mätning görs sist (Rosenfield, Ciuffreda, Ong & Super, 1995) 

(Leigh & Zee, 2015).  

 

Fusionsadaptation i höjdled sker på likande sett som horisontellt (Leigh & Zee, 2015). 

Enligt en studie finns det ett litet samband mellan en persons förmåga till vertikal 

adaptation och deras vertikala fusionsvergensamplitud (Kono, Hasebe, Ohtsuki, Furuse 

and Tanaka, 1998). Enligt Scheiman & Wick (2014) har ca 80 % av patienter en 

förmåga till adaptation i höjdled. Personer med en god adaptiv förmåga i höjdled är 

oftast fria från symtom, till skillnad från de personerna med en sämre adaptation 

(Scheiman & Wick, 2014). I en studie gjord av Henson och Dharamshi (1982) 

undersöktes adaption till prisma under inducerad vertikalfori med prisma. Alla deltagare 

i studien adapterade med 1-1,75 ∆ under ett tidsspann på 3-4 minuter av ett 2 ∆ bas upp 

prisma framför höger öga.  Adaptation visade sig gå snabbare och vara mer fullständig i 

vertikalled jämfört med horisontalled. I studien diskuterades anledningen bakom och 

konstaterades troligtvis vara att det vertikala svängrummet är mindre och mer känsligt 

för disparitet jämför med horisontellt, och därför adapterar det okulomotoriska systemet 

snabbare i höjdlled (Henson och Dharamshi, 1982).  

 

1.4.2 Adaptation vid anisometropikorrektion 

När en anisometropi korrigeras med glasögon kommer de olika styrkorna i de 

korrigerande glasen resultera i en sk. rotationsförstoringseffekt, som beror på skillnaden 

i prismatisk effekt som skapar en relativ förflyttning av bilderna på retina, ögonen måste 

rotera olika mycket i höjdled för att båda bilderna ska hamna på fovea. För att kunna 

bibehålla en fusion vid situationer liknande denna sker en diskonjugat prismaadaptation. 

När en person med anisometropi bär sina glasögon kommer det okulomotoriska 

systemet att anpassa sig till dispariteten mellan de retinala bilderna och sträva mot 

bärarens avståndsfori. Denna sorts adaptation sker även då en av ögonmusklerna blir 

försvagade, vid tex sjukdom. Vid exempelvis läsning blir detta en utmaning för 

okulomotoriska systemet då bäraren adapterar till skillnad i prismatiska effekten och 
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kompenserar för skillnader i höjdled samtidigt som saccadrörelser sker horisontellt. 

Graden av ögondominans kan ha en påverkande effekt i adaption (Leigh & Zee, 2015).  

 

En studie som utfördes på en myop deltagare som burit korrigerande glasögon över en 

anisometropi på -3,00 D i 40 år visade intressanta resultat. Deltagaren uppvisade 

diskonjugata sackadrörelser både horisontellt och vertikalt. Det optiska systemet hade 

adapterat med högre grad i höjdled än i sidled. I samma studie utreddes också hur 

deltagare adapterade till en inducerad anisometropi, deltagarna visade även här en större 

adaption med diskonjugata ögonrörelser i höjdled än i sidled (Erkelens, Collewijn & 

Sreinmanf, 1989). 

 

Henson och Dharamshi (1982) utredde även en inducerad anisometropi med kontaktlins 

och glasögonkorrektion, samt adaption till dessa förutsättningar. Samtliga deltagande i 

studien kunde kompensera för både en anisometropi på -1,50 D och -3,00 D i alla 

testade blickriktningar (7,6°, 14,9° och 21,8° uppåt, nedåt, åt höger och åt vänster) från 

rotationscentrum (13,5 mm bakom cornea enligt Rosenfield & Logan, 2009). 

Adaptionen var mycket sämre vid inducering av en anisometropi på -4,50 D, vilket kom 

att tyda på att adaptionsmekanismen sker långsammare och mindre då det optiska 

systemet ställs till utmaningar på dess spets (Henson och Dharamshi, 1982).     

 

 

1.5 Tidigare studier inom ämnet  

Många tidigare studier har gjorts gällande prismatisk adaption, både i inducerad fori 

med prisma och med en inducerad anisometropikorrektion. Inga tidigare studier hittades 

som berör ämnet fusionsvergensförmågan i samband med inducerad fori med prisma. 

Tidigare studier har använts för att klarlägga delen ”Adaptationsmekanism under olika 

förhållanden.”   
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2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur horisontella fusionsvergenser på nära håll påverkas av en 

inducerad vertikal prismatisk obalans mellan ögonen. Detta för att utreda om det 

okulomotoriska systemet kan kompensera för skillnader likt en anisometropikorrektion 

vid ett ökande negativt och positivt fusionsvergensstimuli.    
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3 Metod  

3.1 Urvalskriterier  

Ålder för deltagande i studien begränsades till 20-35 år. I studien fick deltagarna ha en 

cylinder på max -2,00 DC och inte besitta en anisometropi på mer än -1,00 D (sfärisk 

ekvivalent) skillnad mellan ögonen. Avståndsfori och närfori för alla i studien uppmätt 

med Modifierad Thorington var inom en standardavvikelse från medelvärde på 40 cm, 

enligt Lyon et al. (2005). Alla deltagande var tvungna att ha synskärpa mätt med 

decimal på minst 1,00 på avstånd och 6 punkter på nära. Enligt anamnes fick inte 

deltagarna några symtom för problem med huvudvärk eller diplopi vid närarbete. För 

deltagande krävdes ett normalt motilitetstest och samsyn. 

 

3.2 Utrustning 

Autoforopter Essilor APH 550  (se bild 1), Modifierad Thorington tavlor (se figur 2) 

kalibrerat för 6m och 40cm, närtavlor för fusionvergenstest samt penlight.   

 

  

 

 

 

  

3.3 Utförande 

Innan studien inleddes fick deltagarna ta del av information gällande studien (både 

skriftligen och muntligen) och sedan skriva under ett informerat samtycke (se bilaga A). 

Därefter besvarade deltagaren en anamnes (se bilaga B) för klarläggande av tidigare 

kontakt med synvården, god allmän hälsa, god ögonhälsa samt god binokulär funktion. 

 

 

Bild 1 A: Essilor APH 550  B: Närtavlor vid fusionsvergensmätningar 

W  A  K  

W 

A 

K 

A B 

Synundersökning

(samsynstest, motilitetstest
& ögondominanstest) 

Forimätningar

(horisontellt och 
vertikalt på 

anstånd och nära)

Fusionsvergensmätningar

(Randomiserad ordning på 
vertikal och horisontella 

vergensreserver med och utan 
prisma)

Figur 4: Flödesschema för studiens utförande. 
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Synundersökning skedde i autoforopter enligt Elliott (2014), med autorefraktorvärde 

eller värde på habituell korrektion som startvärde för en binokulärrefraktion och med         

+1 D – metoden som kontrollmetod. Därefter följdes ett ”brett H-test” enligt Rosenfield 

& Logan (2014) för att kontrollera en välfungerade motilitet. Fortsättningsvis 

fastställdes deltagarens ögondominans med ett sk. ”håltest” enligt Efron (2018). Sedan 

utfördes samsystest med polariserande rader och polariserande filter i foroptern.   

 

Därpå fastställdes utbredning av de medverkandens fori. Modifierad Thoringtontest 

enligt Elliott (2014) utfördes med en tavla kalibrerad för 3m för mätning av avståndsfori 

och på 40 cm för mätning av närfori. Maddox Rod-filter i foroptern användes för att 

klarlägga storlek för horisontell och vertikal fori. Ett tillägg på + 0,25 D lades till i 

avståndskorrektionen vid avståndsmätning för att kompensera för optisk oändlighet 

eftersom testavståndet på 3 m enligt Goss (2009) kommer stimulera ackommodationen 

något (0,33D, vilket innebär att ögat är ca. 0,08D under/överkorrigerat).   

 

Därefter utsattes de deltagande för tre fusionsvergensmätningar med utförande för 

smoothvergenstest enligt Elliott (2014) på 40 cm. Mätningarna utfördes i autoforopter 

då inducering av vertikalt prisma enklast kunde ske i denna. Ordningen på vertikal 

vergensreservermätning, horisontell vergensreservmätning och horisontell 

vergensreservmätning med prisma bas ner inducerat framför höger öga i foroptern 

slumpades med randomiseringsnr (se bilaga C). De medverkande fick en paus på fem 

minuter mellan fusionsvergenstesterna för att ge ögonen en chans att vila och återställa 

eventuella adaptationer till testerna. Medverkande i studien tog 45-60 min. 

 

 

Mätning av vertikala vergensreserver, infravergens och supravergens  

Mätningen skede i autoforopter med fixationstavla på 40 cm, med optotyper i storlek 6 

punkter på 40 cm. Vergensreservmätningen gjordes i 0,5 ∆-steg (Bas ner/upp) framför 

höger öga. Ett stepvergens-test gjordes, men med utförandet av ett smoothvergens test, 

med en ändring på ca: 1 ∆/sekund, något långsammare när det närmar sig brytpunkt och 

återgångspunkt. Ordningen på mätningarna bestämdes utifrån den uppmätta vertikal fori 

deltagaren hade på nära håll med Modifierad Thorington. Om deltagaren har en ortofori 

i höjdled mättes bas upp först, vid höger hyperfori mättes också bas upp först och vid 

vänster hyperfori genomfördes mätningarna med bas ner först framför höger öga. 
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Mätningar av negativa och positiva horisontella vergensreserver  

Stepvergenstest, med utförandet av ett smoothvergenstest i autoforopter. Mätningarna 

skedde på fixationstavla med optotyper med storlek 6 punkter på 40 cm i 0,5 ∆-steg 

framför båda ögonen, med en ändring på ca: 2 ∆/sekund, dock ändrades hastigheten till 

det lägre när deltagaren närmade sig dimpunkt, brytpunkt och återgångspunkt. Negativa 

vergensreserver (bas in) mättes först, sedan positiva (bas ut).  Två mätningar skedde 

med samma utförande, men med olika förutsättningar för deltagaren. De olika givna 

omständigheterna för deltagaren var:  

• Vergensreservmätning utan inducerad vertikal obalans.  

• Vergensreservmätning med prisma inducerat framför höger öga i foroptern, med 

1∆ bas ner höger  

 

3.4 Analys av data  

Resultaten analyserades i Graphpad Prism 7 för Mac. Med analysmodulen för 

”Descriptive Statictics” analyserades medelvärde, standardavvikelser samt spann. 

”D´Agotino & Pearson normality test” användes för att utvärdera om data var 

normalfördelad. För att utvärdera om eventuella skillnaderna var statistisk signifikanta 

eller inte användes Students Paired t-test (2-sidig) för alla jämförelser under studien.     

 

3.5 Pilotundersökning 

Innan studiens start utfördes två pilotundersökningar på två deltagande för att utvärdera 

metodiken för vergensmätningarnas känslighet och trovärdighet. Tidigare studier av 

Ellerbrock (1949) har visat på oönskad adaptation i höjdled vid mätning av 

fusionsvergensreserver stegvis. Skillnader mellan mätningar i 0,1 ∆-steg och 0,5 ∆-steg 

utvärderades, mätningarna skedde först i 0,1 ∆-steg och sedan upprepades mätningen i 

0,5 ∆-steg dagen efter på de två testpersonerna. Ellerbrocks (1949) studie bekräftades av 

pilotundersökningarna då deltagarnas värden för brytpunkt var mycket högre än 

normalvärdet vid mätning i 0,1 ∆-steg och mätningarna utfördes därför istället i 0,5 ∆-

steg då resultat av dessa var närmare normalvärden och utvärderades som mer 

trovärdiga.            
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4 Resultat 

4.1 Urval 

I studien deltog 23 personer, 4 män och 19 kvinnor. Urvalsgruppen hade ett åldersspann 

på 21-32 år, med en medelålder på 25 ± 3 år. Deltagarnas refraktion var inom spannet 

+8,50 till -6,50, med en cylinder på max -2,00 D. Vid ögondominanstest uppvisade 

majoriteten en högerdominans och 6 deltagare en vänsterdominans.  

 

Av de 23 deltagarna uteslöts 3 deltagare ur resultat/analyserna för 

fusionsvergensmätningar, då de uppvisade en potistiv fusionsvergensreserv på de 40 ∆-

bas ut som finns i fortoptern maximum och därför saknade återgångspunkt. Under 

mätning med inducerat prisma såg de 3 deltagarna med uteslutna världen också enkelt 

till största värdet i foroptern som var 38 ∆-bas ut med bas ner prisma var inducerat, och 

upplevde inte heller här någon återgångspunkt. Dimpunktens värde för negativa och 

positiva fusionsvergenser uteslöts ur studiens analys då ej alla upplevde dimpunkt.  

 

4.2 Datans normalfördelning  

Test gällande normalfördelning gjords på den data som skulle jämfördas med hjälpa av 

”D´Agotino & Pearson normality test”. All data vid horisontella 

fusionsvergensmätningar visade sig vara normalfördelade. Detta bekräftade att det var 

tillåtet att genomföra resterande jämförelser med parametriska tester, i detta fall 

Students Paired t-test (2-sidig). 

 

 

4.3 Modifierad Thorington 

Vid mätning av horisontell fori på avstånd var medelvärdet 0,76 ± 1,04 △ exofori (se 

figur 5). Mätning visade att 16 av deltagarna hade exofori, 5 deltagare hade esofori och 

2 deltagare ortofori. Medelvärdet för fori i höjdled var 0,02 ± 0,28 ∆ höger hyper (se 

figur 5). Vid mätning av vertikal fori på avstånd visade 17 deltagare var ortoforiska, 3 

deltagare hade en vänster hyperfori på 0,5 ∆ och de sista 3 deltagarna höger, en höger 

hyperfori på 0,5 ∆.  

 

Vid mätning av fori med Modifierad Thorington horisontellt på 40 cm var medelvärde 

horisontellt 2,35 ± 1,79 ∆ exofori (se figur 5). Majoriteten uppmätte exofori, endast en 
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deltagare hade esofori. Medelvärdet för vertikalfori på nära håll var 0,07 ± 0,17 ∆ höger 

hyperfori (se figur 5). I höjdled hade majoriteten (20 av 23) en ortofori, de resterande 3 

deltagarna uppvisade 0,5 ∆ höger hyperfori.   

  

 

 

 

4.4 Negativa och positiva fusionsvergenser 

Ingen signifikant skillnad visades mellan negativ fusionsvergensmätningens brytpunkt 

utan och med inducerat prisma (P = 0,1061). Medelvärde för brytpunkt mättes till 18,5 ± 

4,4 ∆ bas in (se figur 6A) med ett spann på 9-29 ∆ bas in utan inducerat prisma. 

Brytpunkterna för 16 deltagare befann sig inom normalvärde enligt Lyon al el. (2005). 

Ett värde låg under normalvärde, och 3 låg över normalvärde. Medelvärde för 

negativavergenserna med inducerat 1∆ bas ner prisma var 18,0 ± 4,4 ∆ bas in (se figur 

8A), med ett spann på 9-28 ∆ bas in.  

 

Återgångspunkt för NFV utan och med inducerat prisma visade ingen analyserad 

skillnad (P =0,083). Medelvärdet på återgångspunkt utan inducerat prisma var 15,55 ± 

3,59 ∆ bas in (se figur 6A) med ett spann mellan 7-22 ∆ bas in. Majoriteten av uppmätta 

brytpunkter var högre än normalvärde och de resterande 4 värdena var inom 

normalvärde enligt Lyon al el. (2005). Vid återgångspunkt mätt med prisma visades 

med medelvärde på 16,3 ± 4,00 (se figur 6A) med ett spann på 7-25 ∆ bas in. 

 

För positiva fusionsvergnsmätning hittades ingen signifikant skillnad mellan 

brytpunkterna, varken med eller utan inducerat prisma (P =0,427). Medelvärde för PFV-

brytpunkt var 25,1 ± 7,5 ∆ bas ut (se figur 6B). PFV-reservernas brytpunkt utan 

Figur 5: Medelvärde samt standardavvikelse för horisontell och vertikal fori på 3m och 40cm mätt med 

MT. Horisontell fori: Positivt värde visar esofori, negativt värde visar exofori. 

Vertikal fori: Postivit värde visar höger hyperfori, negativt visar vänster hyperfori. 

Felstaplarna representerar en standardavvikelse. 
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inducerat prisma hade ett spann på 12-35 ∆ bas ut. Inom normalvärdesgräns enligt Lyon 

al el. (2005) befann sig 10 deltagarnas brytpunkter, 1 var lägre och de resterande 9 var 

högre. Brytpunkt med prisma inducerat uppmäte ett medelvärde på 25,5 ± 8,0 ∆ bas ut 

(se figur 8B) och hade ett spann på 11-35 ∆ bas ut.  

 

Mätning av återgångspunkt för PFV visade ingen skillnad utan och med inducerat 

prisma (P = 0,802). Medelvärdet för återgångspunkt utan inducerat prisma var 20,7 ± 

6,7 ∆ bas ut (se figur 6B) med ett spann på 10-32 ∆ bas ut. 16 återgångspunkter 

uppmätes inom normalvärde enligt Lyon al el. (2005), 1 lägre och 4 högre värden.  

Medelvärde för återgångspunkt med inducerat prisma var 20,5 ± 7,7 ∆ bas ut (se figur 

6B) och med ett spann på 9-32 ∆ bas ut.  

 

  

 

  

 

4.5 Vertikala fusionsvergenser 

Medelvärde för bas ner brytpunkt mätt framför höger öga var 2,4 ± 0,8 ∆ bas ner (se 

figur 7) och spannet för brytpunkt var 1,5 – 5,0 ∆ bas ner. Majoriteten var högre än en 

standardavvikelse från normalvärde enligt Kim et al. (2009), 4 brytpunkter var inom 

standardavvikelse från normalvärde. Återgångspunkten för bas ner prisma var 

medelvärde på 1,5 ± 0,8 ∆ bas ner (se figur 7) med ett spann på 0,5 – 4,0 ∆ bas ner. 

 

 

Medelvärde för brytpunkt mätt med bas upp prisma framför höger var 2,8 ± 0,8 ∆ bas 

upp (se figur 7) och spannet var 1,5-4,0 ∆ bas upp. Majoriteten av brytpunkterna var 

högre än en standardavvikelse från medelvärde i studien av Kim et al. (2009), de 

Figur 6 A, B Medelvärden för Negativa (NFV) och positiva (PFV) fusionsvergens, för 

brytpunkt och återgångspunkt med och utan inducerat prisma. Felstaplarna 

representerar en standardavvikelse. 

A B 
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resterande 5 var inom. Medelvärde för återgångspunkt var 2,0 ± 0,7 ∆ bas ner (se figur 

7) med ett spann på 1-3,5 ∆ bas upp Höger.  

  

 

 

  

Figur 7: Medelvärden och standardavvikelse för vertikala fusionsvergensreserver mätt med prisma 

framför höger öga. Felstaplarna representerar en standardavvikelse.  
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5 Diskussion 

I studien hittades inga signifikanta skillnader mellan brytpunkt eller återgångspunkt för 

negativa eller positiva fusionsvergensreserver med inducerat prisma jämfört med utan 

(p>0,05). Avsaknaden av skillnad mellan jämförelserna kan bero på att inducerat prisma 

kompenserats av deltagarna, eller mätningarna som genomfördes i 1 ∆ steg var av för 

liten känslighet för att detektera skillnader. 

 

Resultaten tyder på att det okulomotoriska systemet kompenserar för den inducerade 

vertikala obalansen eftersom ögonens horisontella fusionsvergenser inte ändrades 

nämnvärt efter inducerat prisma. Detta styrks av tidigare studier som visat på att det 

okulomotoriska systemet direkt anpassar sig till inducerade skillnader mellan ögonen 

och kompenserar för dessa skillnader med hjälp av diskonjugata sackadrörelser 

(Averbuch-Heller, Lewis och Zee, 1997). Kompensering av den vertikala deviationen 

ske också via adaptation, något som Scheiman och Wick (2014) menar starta direkt efter 

att prisma inducerats. Studier visar även att adaptation för skillnader i höjdled kommer 

att vara mer fullständiga än de i sidled (Erkelens, Collewijn & Sreinmanf, 1989), 

(Henson och Dharamshi, 1982). 

 

Den i aktuella studien visar resultat på att det okulomotoriska systemet har en förmåga 

att kompensera samt adaptera till den lilla inducerade prismatiska obalansen. 

Tidigare studie visar att okulomotoriska systemet har en god förmåga att kunna adaptera 

och kompensera för större skillnader än 1 ∆ vertikalt både över längre tid men också 

inom korta spann på några minuter. Under studien adapterar det optiska systemet till en 

anisometropi på upp till 3,00 D skillnad mellan ögonen i alla studerade blickriktningar 

efter tre timmar (Henson och Dharamshi, 1982). Hypotetiskt sett skulle en vertikal 

skillnad på ca 1 ∆ mellan glasen ske redan då bäraren med 3,00 D 

anisometropikorrektion har en blickriktning på ca. 3 mm nedåt eller uppåt från det 

optiska centrumet i glasen då bäraren tittar med båda ögonen (räknat med Prentices 

regel: (4,00 x 0,3) - (1,00 x 0,3) = 0,9 ∆). Under studien fick deltagarna bära inducerad 

anisometropi i 3 timmar. De mest extrema blickriktningarna som testades var 21,8 ° 

uppåt och neråt från rotationscentrum (13,5 mm bakom cornea enligt Rosenfield & 

Logan, 2009) som ögonen kunde kompensera för med 3,00 D inducerad anisometropi. 

Skillnaden i prismatisk effekt mellan ögonen (räknat på ett antaget TPA på 13 mm) var 
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då ca 4,5 ∆. I en annan del av studien gjord av Henson och Dharamshi (1982) då 2 ∆ bas 

upp placerades framför höger öga hade det okulomotoriska systemet adapterat och rört 

sig tillbaka mot utgångsläget i höjdled med 50-75% redan efter ett tidsspann på 3-4 

minuter. Dessa studier stödjer då denna studiens resultat eftersom det okulomotoriska 

systemet kan kompensera och adaptera för större skillnader än de som inducerats i den 

aktuella studien.   

 

Att okulomotoriska systemet kan, som i denna och andra tidigare studier, kompensera 

för inducerat prismatisk obalans mellan ögonen förklarar varför en förväntad 

inskränkning av de horisontella fusionsvergenserna uteblev. Enligt Scheiman och Wick 

(2014) kan okompenserad vertikal avvikelser vara en av orsakerna till låga 

fusionsvergensesreserver, men de säger också att majoriteten (80%) har oftast en god 

förmåga till att kompensera för vertikala deviationer. Detta skulle kunna vara 

anledningen till att endast vissa upplever inskränkning av fusionsvergensreserverna till 

följd av en vertikal prismaobalans mellan ögonen. Med stöd av den aktuella studiens 

resultat kommer de allra flesta kunna kompensera för även en mindre 

glasögonkorrigerad anisometropi med undantag av de som saknar förmåga till 

kompensation och adaptation till vertikala deviationer då dessa kan komma att uppleva 

astenopiska symtom vid bärande av korrektionen.             

 

Horisontella fusionsvergensreserver mättes i 0,5∆ steg framför båda ögonen (alltså 1∆ 

totalt). Detta kan ha varit för stora steg för att kunna upptäcka små skillnader. I en 

inledande pilotundersökning utfördes horisontell mätning av vergensreserver först i 0,1 

∆-steg framför båda ögonen. Deltagaren upplevde proceduren under dessa förhållanden 

som mycket uttröttande och testen var dessutom mycket tidskrävande då det krävde 5 

steg för att endast ändra en prismadioptri. Detta resulterade i att hastigheten på 2-3 

∆/sekund som rekommenderas enligt Elliott (2014) inte kunde upprätthållas. För att 

minska tiden för vergensreservtesterna valdes därför de horisontella testen att göras i 1 

∆-steg, med 0,5 ∆ framför varje öga. På så vis kunde rekommenderad hastighet på 

ändringen hållas dock men med eventuell minskad känslighet.  

 

Medelvärdet för vertikala fusionsvergensreserver var något högre i den aktuella studien 

än i den tidigare studie gjord av Kim et al. (2007). Metodiken för vergensmätningar 

utformades för att ge data med så hög noggrannhet som möjligt för att kunna kartlägga 
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även små skillnader mellan mätningarna. I pilotundersökningen på deltagande med 

urvalskriterier lika studiens jämfördes skillnaden mellan att använda 0,1 ∆-steg samt 0,5 

∆-steg. Enligt en studie av Ellerbrock (1949) visar att om en vertikal disparitet 

induceras gradvis i mindre steg kan det optiska systemet bibehålla fusionen längre. 

Detta bekräftades under pilotundersökningen då deltagaren uppmätte en vertikal 

vergensreserv på ett värde högt över normalvärdet (Kim, et al., 2007) vid mätningen i 

0,1 ∆-steg framför höger öga. När testet istället utfördes i 0,5 ∆-steg vid ett annat 

tillfälle uppmätte samma deltagare istället ett värde inom en standardavvikelse från 

normalvärdet som uppges av Kim et al. (2007). För att utesluta den prismatiska 

adaptionen som kan ge missvisande fusionsvergensvärden under pilotundersökningen 

valde man att mäta de vertikala vergensreseverna i 0,5 ∆-steg framför höger öga. Då 0,5 

∆-steg är relativt små steg kan detta vara anledningen till att deltagande i den aktuella 

studien uppmätte något högre värde än i tidigare studier. 

 

För att fastställa ett mer tillförlitligt resultat för studien borde antal deltagare utökats 

dock på grund av tidsrestriktioner var inte detta möjligt. Förbättringsmöjligheter för den 

aktuella studien finns och för att kunna se eventuella mindre skillnader än 1 ∆, med och 

utan inducerat prisma skulle det optimala vara att utföra vergensresevtestet med ett 

automatiskt Risley prisma för att utesluta de små ”hoppen” som sker vid ett 

step-vergenstest. Då denna utrustning inte fanns att tillgå under aktuell studie 

anpassades den till användande av autorefraktor. Hänsyn kunde tagits till vilket 

deltagarens dominanta öga var, då Leigh och Zee (2015) menar på att graden av 

ögondominans kan ha en påverkan på adaptation. Till framtida studier kunde endast 

högerdominanta personer testats.  

 

I framtida studier kunde urvalsgruppen undersökts mer noggrant i ett förbesök innan 

deltagande i studien. Test som pupillreflextest, saccadrörelsetest, covertest samt 

stereotest kunde utförts utöver de mätningar som utfördes i den aktuella studien för att 

ytterligare säkra ett bra binokulärt samarbete och seende hos deltagarna. Tester för att 

kontrollera ackommodation, ex ackommodationsamplitud och även konvergensnärpunkt 

kunde undersökts för att ytterligare utesluta ackommodativa och vergensrelaterade 

problem. I den aktuella studien gjordes endast de mest prioriterade mätningarna för att 

kontrollera den binokulära funktionen. Detta på grund av tidigare nämnda 

tidsbegränsningar samt av hänsyn till deltagarna som annars hade behövt genomgå flera 
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uttröttande undersökningar under en extra 20-30 minuter. Vissa tester uteslöts också för 

att dessa ha visats påverka vergensadaptationen t.ex test för konvergensnärpunkt. Istället 

utreddes symtom som kan tyda på en binokulär nedsatt funktion med en anamnes (se 

bilaga B). Längre pauser än 5 minuter mellan vergensmätningarna kan rekommenderas i 

framtida studier för att undvika att testen påverkas av vergensadaptation och eventuell 

ansträngning som visats vid vergensmätning i en studie av Rosenfield et al. (1995). 

 

För att fokusera framtida studier inom ämnet på kompensation för aniseikoni (skillnader 

i bildstorlek som kan uppkomma vid anisometropikorrektion med glasögon). Skulle 

liknade studier kunna ske med inducerat plano förstoringsglas framför ett öga, som 

endast kommer ge en bildförstoring utan refraktivförändning.  
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6 Slutsats 

I studien hittades ingen statistiskt signifikant skillnad mellan horisontella 

fusionsvergensreserver utan och med en inducerad prismatisk obalans på 1 ∆ bas ner på 

höger öga. Detta tyder på att de allra flest kommer att kunna kompensera för en mindre 

anisometropi och att man i mindre utsträckning behöver oroa sig för situationer då 

prismatisk obalans kan uppstå vid mätning av positiva och negativa fusionsvergenserna 

(som t.ex om foroptern inte är i våg eller vid anisometropi).  
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Bilagor 
 

Bilaga A 
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Bilaga B 

ANAMNES 
Tidigare kontakt med synvården  

 

När besökte du senast en optiker? 

______________________________________________________________________ 

 

Vilket/vilka synhjälpmedel använder du? 

 Inget 

 Glasögon 

 Kontaktlinser 

 Annat:___________________________________________________________ 

 

Hur gamla är dina glasögon? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Ögonsjukvård: 

 

Har du några ögonsjukdomar? 

 Nej 

 Ja:______________________________________________________________ 

 

 

Har du besökt ögonläkare? 

 Nej 

 Ja; 

Anledning?_______________________________________________________ 

Åtgärd?__________________________________________________________ 

 

 

Har du skelning eller haft lappbehandling som barn? 

 Nej 

 Ja 

 

Allmän hälsa: 

 



  
 

 v 

Hur mår du idag? 

 

______________________________________________________________________ 

 

Har du några systemsjukdomar? 

 Nej  

 Ja:______________________________________________________________ 

 

 

Tar du några mediciner? 

 Nej 

 Ja:______________________________________________________________ 

Binokulära seendet: 

 

Händer det att du ser dubbelt? 

 Nej 

 Ja; 

När?____________________________________________________________ 

Hur ofta?________________________________________________________ 

 

Händer det att du har huvudvärk? 

 Nej 

 Ja; 

Hur ofta?_________________________________________________________ 

Hur länge?________________________________________________________ 

Kommer huvudvärken vid några speciella tillfällen?_______________________ 

Var sitter den?_____________________________________________________ 
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Bilaga C 

 

Randomiseringsnummer för ordningen på fusionsvergensreservtest. Nummer 

randomiserades via ”random number generator” i google.    

 

Nr: Ordning för randomiserade mätningar  

1 1. NFV/PFV-mätningar med Bas ner prisma 

2. NFV/PFV-mätningar utan prima 

3. Vertikal fusionsvergens-mätning 

2 1. NFV/PFV-mätningar med Bas ner prisma 

2. Vertikal fusionsvergens-mätning 

3. NFV/PFV-mätningar utan prima 

3 1. NFV/PFV-mätningar utan prima 

2. Vertikal fusionsvergens-mätning 

3. NFV/PFV-mätningar med Bas ner prisma 

4 1. NFV/PFV-mätningar utan prima 

2. NFV/PFV-mätningar med Bas ner prisma 

3. Vertikal fusionsvergens-mätning 

5 1. Vertikal fusionsvergens-mätning 

2. NFV/PFV-mätningar med Bas ner prisma 

3. NFV/PFV-mätningar utan prima 

6 1. Vertikal fusionsvergens-mätning 

2. NFV/PFV-mätningar utan prima 

3. NFV/PFV-mätningar med Bas ner prisma 
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