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Sammanfattning 
 

Syfte: Kontaktlinser ökar ackommodationskravet hos myoper. Syftet med denna studie är att 

undersöka om ökningen  av ackommodationskravet blir större av 30 minuters läsning vid 

jämförelse mellan glasögon och kontaktlinser. 

Metod:15 myoper deltog i studien, 14 kvinnor och 1 man. Deltagarnas genomsnittliga 

refraktionsfel var -2,49 ±1,71D och alla läste minst 1,0 på 6 m och 6 p på 40cm med glasögon- 

och kontaktlinskorrektion. Varje deltagare deltog vid två tillfällen på olika dagar, första med 

glasögon och andra med kontaktlinser. Den ackommodativa responsen, amplituden och 

faciliteten mättes innan och efter 30 minuters läsning på 33cm avstånd vid bägge tillfällen. 

Resultaten sammanställdes sedan i Microsoft Office Excel, där medelvärde, standardavvikelse, 

standardfel och parat t-test användes för att analysera resultaten. 

Resultat: Den ackommodativa responsen ökar signifikant med kontaktlinser där ökningen är 

större efter 30 minuters läsning. Ackommodationsamplituden visar en signifikant minskning 

vid kontaklinser och minskar mer efter läsningen. Den ackommodativa faciliteten visar ingen 

signifikans. Höga standardavvikelser visar på varierat resultat bland deltagarna och flera av 

deltagarna låg under normalvärden för ackommodativ facilitet.  

Slutsats:Myopers ackommodationskrav ökar vid kontaklinsanvändning i jämförelse med 

glasögonanvändning. Den ackommodativa ansträngningen efter 30 minuters närarbete är 

större vid kontaktlinser än glasögon. 
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Abstract 
Aim: Contact lenses increase the accommodative demand in myopes. The purpose of this 

study is to investigate if the increase of accommodative demand becomes greater after 30 

minutes of reading when shifting between spectacles and contact lenses. 

Method: 15 myopes participated in the study, 14 women and 1 man. The participants' 

average refractive error was -2.49 ± 1.71D and all read at least 1.0 at 6 m and 6p at 40 cm 

with spectacles and contact lenses. Each subject participated on two separate occasions, 

first with spectacles and then with contact lenses. The accommodative response, 

amplitude and facility were measured before and after 30 minutes of reading at the 

distance of 33 cm, on both occasions. The results were compiled in Microsoft Office 

Excel, where the mean, standard deviation, standard error and paired t-test were used to 

analyze the results. 

Result: The accommodative response increases significantly with contact lenses and the 

increase was greater after 30 minutes of reading. The accommodative amplitude shows a 

significant decrease in contact lenses and more after reading. The accommodative facility 

shows no significance. High standard deviations show varied results among participants 

and several of the participants were below normal values for the accommodative facility. 

Conclusion: Myopes accommodative requirements increases with contact lenses use as 

compared to spectacles. The accommodative effort after 30 minutes of short distance 

reading is greater in contact lenses than spectacles. 
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1 Introduktion 

1.1 Myopi 
 

Myopi är det vanligaste synfelet i världen (Rosenfield & Logan, 2009). Vid myopi når 

inte ljusstrålarna retina vid en relaxerad ackommodation. De samlas istället i en punkt 

framför retina (Grosvenor & Goss, 1999). Att ett öga blir myopt kan bero på flera orsaker. 

Ögat kan ha en normal axiallängd med en för stark brytkraft, vilket ger en för kort 

fokallängd; eller en för lång axiallängd och en normal brytkraft, vilket ger en normal 

fokallängd. Det kan även bero på en kombination av för lång axiallängd och för kort 

fokallängd, i alla tre fallen hamnar bilden framför retina. Detta ger en suddig bild på 

avstånd (Grosvenor, 2007). Med hjälp av sin ackommodation kan det myopa ögat få en 

tydlig bild av objekt på kortare avstånd än sin fjärrpunkt. Vart fjärrpunkten ligger beror 

på hur myopt ögat är (Rabbetts, 2007). Myopi korrigeras med minuslinser som flyttar bak 

bilden så den hamnar på retina (Grosvenor, 2007). 

 

I Sverige är 49,7 % mellan 12–13 års ålder myopa (Villarreall, Ohlsson, Abrahamsson, 

Sjöström & Sjöstrand, 2000). Det finns flera orsaker till att vi blir myopa. Exempelvis 

hereditet, etnicitet och miljö (Rosenfield & Logan, 2009). Det är bevisat att barn som har 

en förälder med myopi löper en större risk att utveckla myopi själva (Mutti, Mitchell, 

Moeschberger, Jones & Zadnik, 2002). Då ökar risken för ett myopt barn med 20–25%. 

Om ett barn har två myopa föråldrar ökar risken att barnet blir myopt med 30–40 % 

(Rosenfield & Logan, 2009). 

 

Myopi ökar risken för flera ögonrelaterade sjukdomar och högmyopi ökar risken 

ytterligare. Några av de sjukdomsrisker som ökar vid myopi är retinal blödning, subretinal 

neovaskularisering, glaskroppsavlossning, näthinneavlossning och glaukom (Grosvenor 

& Goss, 1999). 
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1.1.1 Myopi och närarbete 
Att prevalensen av myopi hela tiden växer är ett problem som är känt sedan länge. Vi vet 

att myopin växer som mest i skolåldern (Grosvennor, 2007). Flera studier har gjorts för 

att visa samband mellan närarbete om myopi (Mutti et.al., 2002; Wezhong, Zihikuan, 

Xiang, Jian, 2008). Sambandet finns men hur det är sammankopplat är inte ännu bevisat.  

 

I de östra delarna av Asien och Singapore är prevalensen av myopi hos barn i skolåldern 

hög. Tawian är de landet där prevalensen av myopi i skolåldern är högst i världen (Ding, 

Shih, Lin, Hsiao & Wang, 2017). 2005 visade en studie från Taiwan att prevalensen av 

myopi hos förstaårsstuderande var 95,9% (Wang, Chiang, Lin & Shih, 2008). 

Anledningen till att myopisering är så stor i dessa länder är ålder, kön, utbildningsnivå 

och närarbete (Ding et al., 2017). Andra studier från Asien påvisar att deras långa och 

hårda skolsystem är en bidragande orsak till den höga andelen myopi (Mutti et al., 2002). 

 

En studie gjord i Singapore visade att barn i 9–10 års ålder som läser mycket ofta var 

myopa (Saw m.fl. 2002). Myoper har vistat sig ha bättre resultat vid lästester i skolan än 

emetroper och hyperoper (Mutti et al, 2002). Frågan om myoper får bättre resultat i skolan 

på grund av att de läser mer kvarstår. 

 

En studie gjord av Rose et al. (2008) visar att desto mer tid ett barn spenderar utomhus 

leder till en större del hyperopi. Utomhusaktiviteter minskar alltså andelen myopi. En 

annan studie gjord i Taiwan visar att progressionen av myopi hos barn som är ute under 

sina raster är mindre i jämförelse med de barn som stannar inne (Wu, Tsai, Wu & Yang, 

2013) . 

1.1.2 Myopi och ackommodation 
Myoper ackommoderar mindre än emetroper och hyperoper vid fixation av objekt nära 

(McBrian & Millodo, 1986; Abbott, Schmid & Strang, 1998). Ackommodativ respons 

och facilitet på 6 meter är sammankopplade med myopi och myopiprogression. Detta 

visades i en studie gjord på 30 myoper och 34 icke myoper. Det visades dock ingen 

skillnad i ackommodativ facilitet på 40 cm mellan myoper och icke myoper (Allen & O 

´Leary, 2006).    

 

Ackommodationsamplituden hos myoper har under olika studier visar sig vara både högre 

och lägre än andra refraktionsfel. En studie gjord på 80 deltagare i åldrarna 18–22 visar 
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att myoper har en högre ackommodativ amplitud än emetroper och hyperoper. Studien 

visar att lågmyoper har en högre amplitud och att de som utvecklat sin myopi senare än 

vid 15 års ålder har en högre ackommodativ amplitud än de som utvecklat myopin i 

tidigare ålder (McBrien & Millodot, 1986). En studie gjord av Allen & O ´Leary (2006) 

motbevisar McBrien & Millodots. De visar att myoper har en signifikant lägre 

ackommodationsamplitud än icke myoper.  

1.1.3 Myopi progression; glasögon vs kontaktlinser 
Kontaktlinser ger än högre underackommodation hos myoper än vad glasögon gör 

(Jiménez et al., 2011). Om studier som visar att underackommodation leder 

myopiprogression (Gwiada, Thorn & Held, 2005) stämmer skulle alltså 

kontaklinsanvändning hos myoper vara en bidragande faktor till myopiprogression 

(Jiménez et al., 2011). Andra studier hävdar istället att underackommodationen är resultat 

av myopi och att det inte finns någon korellation mellan underackommodation och 

myopiprogression (Mutti et al., 2006; Weizhong et al., 2006). 

1.2 Ackommodation  
Ackommodation definieras som processen där den kristallina linsen varierar fokallängd i 

respons till en förändring i det infallande ljusets vergens (Grosvenor, 2007). När ljuset 

når ögat passerar det först cornea som står för två tredjedelar av ögats brytkraft. Linsen 

står för den sista tredjedelen av brytkraften och när linsen inte ackommoderar har den en 

ungefärlig styrka på 20 D (Remington, 2012). Linsen sitter fäst med zonulatrådar som går 

till ciliarmuskeln som styr ackommodationen. När ciliarmuskeln är relaxerad håller den 

linsen med spända zonulatrådar och håller då kvar linsen i sin smalaste form. I detta läge 

fokuserar ögat på avstånd och ingen ackommodation används. När ögat byter fokus till 

ett närmare objekt kommer bilden att flyttas bakom retina och det krävs mer brytkraft för 

att flytta fram och erhålla en tydlig bild på näthinnan genom ackommodation. När linsen 

ackommoderar kontraherar ciliarmuskeln och zonulatrådarna relaxerar, detta gör att 

linsen ändrar form och får en större brytkraft, som gör att ljusstrålarna hamnar på 

näthinnan (Grosvenor, 2007). Den kristallina linsen växer ständigt då nya fibrer byggs på 

och detta gör att linsen stelnar med åren. I takt med att linsen stelnar får ciliarmuskeln 

och zonulatrådarna det svårare att ändra linsens form. Slutligen blir linsen så stel att den 

inte längre kan ackommodera, presbyopi (Grosvenor, 2007). 
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Ackommodation delas in i fyra delar; tonisk ackommodation, vegensackommodation, 

reflexackommodation och proximal ackommodation. Tonisk ackommodation är 

mängden ackommodation som finns när ögat inte fokuserar på något stimuli, exempelvis 

vid totalt mörker. När vi konvergerar kommer ögat även att ackommodera, 

vergensackommodationen är den mängd ackommodation som stimuleras när ögat 

konvergerar. Reflexackommodationen är den mängd ackommodation vi använder för att 

hålla en tydligt retinal bild. Vetskapen om att ett föremål är nära oss kan trigga igång 

ackommodation, detta kallas proximal ackommodation (Keirl & Christie, 2007). Den 

proximala ackommodationen kan ställa till det vid en synundersökning i foropter då 

ackommodationen ökar på grund av att foroptern kommer nära patienten (Elliot, 2014). 

 

När vi fokuserar på ett föremål på nära håll är det inte bara ackommodationen som sätts 

igång, vi startar även vår närtriad. I närtriaden ingår ackommodation, konvergens och 

pupillreflex. Dessa tre är ständigt medverkande när vi fokuserar på ett föremål på nära 

håll (Evans, 2007).  

1.2.1 Ackommodativ respons 
Ackommodativ respons visar hur mycket ögat ackommoderar för ett specifikt stimuli på 

nära håll. Vi kan ha en under- och en överackommodation, det kallas även lag respektive 

lead of accommodation. Vanligast förekommande är lag of accommodation. Här är den 

ackommodativa responsen mindre än ackommodationen som krävs för just det stimulit, 

alltså en under ackommodation. Normalvärden vid ackommodativ respons är 0 D till 

+0,75 D (Goss, 2009). En ackommodativ respons över +1,00D kan bero på 

underkorrigerad prepresbyopi eller en underkorrigerad hyperopi. Det kan också bero på 

en låg ackommodationsamplitud eller facilitet hos en prepresbyop (Elliot, 2014). Lead of 

accommodation är inte lika vanligt. Vid lead of accommodation är den ackommodativa 

responsen större än ackommodationen som krävs för just de stimulit och det blir en 

överackommodation (Goss, 2009). Överackommodation kan vara orsaken till latent 

hyperopi och pseudomyopi (Grosvenor, 2007). 

 

Det finns olika sätt att mäta den ackommodativa responsen på. Den kan mätas objektivt 

och då utförs dynamisk retinoskopi. De metoder som används då är NOTT-metoden som 

förklaras i 3.3.1 och MEM-metoden. Vid MEM-metoden retinoskoperas ett öga i taget 

medans patienten fokuserar med bägge ögon på ett föremål på deras normala 

arbetsavstånd, ca 40 cm. Retinoskopet skall vara på samma avstånd som föremålet. Ögat 
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retinoskoperas i den horisontella meridianen och en blank reflex eftersträvas. Om reflexen 

visar en med eller motgång neutraliseras denna med plus- eller minuslinser. Linserna får 

bara hållas framför ögat i 0,5 sekunder. Linsen som ger en blank reflex visa patientens 

under- eller överackommodation (Elliot, 2014). 

 

Mätningen kan även utföras subjektivt med dynamisk korscylinder. Patienten sitter i 

foroptern med deras bästa korrektion och fokuserar på horisontella och vertikala linjer i 

ett kors på 40 cm. Kors cylindern (±0,50) sätts framför bägge ögon och patienten skall 

urskilja om de horisontella eller vertikala linjerna är tydligast. Om linjerna är lika finns 

ingen under- eller överackommodation. Om de horisontella linjerna är tydligast har 

patienten en underackommodation och neutraliseras då med pluslinser tills linjerna är 

lika. Om de vertikala linjerna är tydligast har patienten en överackommodation och 

neutraliseras med minuslinser (Rosenfield & Logan, 2009). 

1.2.2 Ackommodationsamplitud 
Ackommodationsamplituden är den maximala ackommodationen som finns i ögat och 

skrivs i dioptrier och det kan beskrivas som skillnaden mellan fjärrpunkt och närpunkt. 

När fjärrpunkten ligger i oändligheten som vid emetropi och vid fullkorregering är 

ackommodationsamplituden inversen av närpunkten (Elliot, 2014). 

- Ackommodationsamplitud = 1/ närpunkten  (1) 

Ackommodationsamplitud mäts ofta med push up eller pull away metoden. Det är 

subjektiva mätningar där patienten får säga till när en bild upplevs suddig eller klar (Elliot, 

2014, ss. 178–179). Vid pull away metoden fokuserar patienten på ett föremål väldigt 

nära, föremålet för sedan bort och patienten säger till när de ser en föremålet tydligt 

(Scheiman & Wick, 2014). Vid push up fokuserar patienten istället på ett föremål på 

avstånd, föremålet förs närmre patienten och patienten uppmanas att säga till vid första 

konstanta suddighet (Rosenfield & Logan, 2009) mer om detta 1.2.2. En kombination av 

mätningarna kan göras och medelvärdet av de två mätningarna beräknas (Elliot, 2014). 

 

En annan teknik för att mäta ackommodationsamplituden är minuslinsmetoden, även den 

är subjektiv. Testet utförs i foropter på 40 cm. Här introduceras minuslinser tills ett 

konstant blurr uppstår (Scheiman & Wick, 2014). Eftersom att metoden utförs i foropter 

stimuleras den proximala ackommodationen och minuslinserna ger en minskad bild, detta 

gör att patienter upplever suddighet tidigare. Minuslinsmetoden ger därför en lägre 

amplitud än push up och pull away metoden (Rosenfield & Logan, 2009). 
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Ackommodationsamplituden minskar med åldern. Tidigare studier visar att amplituden 

sjunker 0,3 D per år och att vid ca 50 års ålder är den 0D (Radhakrishnan & Charman, 

2007). Den förväntade ackommodationsamplituden kan även räknas ut för en viss ålder 

med Hofstetter formler.  

Maximal amplitud = 25 – (0,4) (ålder)  (2) 

Förväntad amplitud = 18.5 - (0.3) (ålder) (3) 

Minimal amplitud= 15 – (0,25) (ålder)  (4) 

Formlerna är anpassad upp till 60 års ålder då vi når absolut presbyopi. Även fast ingen 

ackommodativ förmåga finns kvar kommer patienterna fortfarande ha ca 1D amplitud. 

Detta beror på ögats förmåga att ställa ställa in skärpan med bland annat 

puppilkontraktion (Goss, 2009). 

1.2.3 Ackommodativ facilitet 
Ackommodativ facilitet mäts för att se ögats förmåga att snabbt kunna stimulera och 

relaxera ackommodationen. För att mäta den ackommodativa faciliteten används oftast 

en ±2,00D flipper och mätningen görs på 6 m eller 40 cm, monokulärt (MAF) och 

binokulärt (BAF) (Rosenfield & Logan, 2009). Hur testet utförs förklaras mer i 1.2.3.  

 

Normalvärden för barn i åldersgruppen 8-12år monokulärt är 7,0 cpm ±2,5 cpm och 5 

cpm ±2,5 cpm binokulärt (Scheiman & Wick, 2014, s.19). Normalvärden vid 10–30 års 

ålder är 11-12 cpm monokulärt och 8–10 cpm binokulärt (Goss, 2009).  

Testet är tidskrävande och ansträngande för patienten. Ett normalvärde vid BAF ger ofta 

ett normalvärde vid MAF och det rekommenderas att börja med BAF mätning, vid ett 

normalt värde behöver inte MAF mätas. Om patienten har problem vid både binokulär 

och monokulär mätning finns det en ackommodativ nedsättning, om det bara är den 

binokulära mätningen som är nedsatt tyder detta snarare på ett binokulärt problem 

(Scheiman & Wick, 2014). Tekniken vid ackommodativ facilitets mätning kan tränas upp. 

Detta kan visas vid monokulär mätning; då höger öga ofta har färre cpm än vänster öga 

har, eftersom höger öga vanligtvis mäts först (Goss, 2009). Det är därför viktigt att låta 

patienten öva med flippern några gånger innan mätningen görs (Elliot, 2014). 

 

Om den ackommodativa faciliteten ligger under normalvärde kan det bero på 

ackommodativ infacilitet. Vid ackommodativ infacilitet har patienten en god 

ackommodativ förmåga men problem att använda sin ackommodation snabbt och vid 
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längre perioder. Vid ackommodativ infacilitet har patienten svårt att få både plus- och 

minussidan av flippern tydlig. Andra kliniska fynd är låga NRA- (negativ relativ 

ackommodation) och PRA- (positiv relativ ackommodation) värden. Det vanligaste 

symptomet för ackommodativ infacilitet är svårighet att hitta fokus vid byte av stimuli 

från avstånd till nära och vise versa. Andra vanliga symptom är trötthet och huvudvärk 

vid närarbete (Scheiman & Wick, 2014). För att förbättra sin facilitet används synträning 

med flipper, ofta med lägre styrkor som sedans trappas upp (Goss, 2009). 

 

Tidigare studier har jämfört faciliteten hos myoper och emetroper. De visar att den 

ackommodativa faciliteten hos myoper är något lägre på avstånd men densamma på nära 

avstånd (Radhakrishnan, Allen & Charman, 2007). 

1.3 Ackommodation; glasögon vs kontaktlinser 
Mängden ackommodation som används vid fokusering av objekt på nära håll varierar vid 

glasögon- och kontaktlinsanvändning. Myoper behöver ackommodera mer vid 

kontaklinsanvändning och hyperoper får ett minskat ackommodationskrav (Phillips & 

Speedwell, 2007). Ackommodationskravet är >0,25D mer vid kontaktlinser om vi har en 

korrektion över ±3.00D (Efron, 2018). Om en myop med -5.00D korrigeras med 

kontaktlinser istället för glasögon kommer 0,5D extra ackommodation behövas för att se 

ett objekt tydligt på 33 cm. Om en -10.D myop korrigeras med kontaktlinser kommer 

1,0D extra ackommodation att krävas för att se en tydlig bild på 33 cm (Robertson, Ogle 

& Dyer, 1967). 

 

När en myop bär kontaktlinser ökar ackommodationskravet i jämförelse vid 

glasögonanvändning. Då ökar även den ackommodativa vergensen och vid en ökad 

ackommodation ökar alltså konvergensen. Hos en person med en exofori på nära kommer 

den ökade konvergensen minska exoforin och de positiva fusionsvergenserna. Hos en 

person med en esofori kommer den ökade konvergensen istället leda till en ökad esofori. 

De negativa fusionsvergenserna kommer få jobba mer, vilket ofta leder till 

ögonstramning. En hyperop som bär kontaktlinser kommer istället att få en minskad 

esofori och en ökad exofori (Grosvenor, 2007). Relationen mellan ackommodation och 

konvergens vid skiftet mellan glasögon och kontaktlinser är den samma. AC/A ration 

påverkas därför inte av skiftet (Phillips & Speedwell, 2007). 
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De som märker av den största skillnaden mellan glasögon och kontaktlinser är de myopa 

pre-presbyoperna (Grosvenor, 2007). Medelålders myoper som är korrigerade med 

kontaktlinser kan tidigt upptäcka symptom av presbyopi. En av anledningarna till detta 

kan vara att vid skiftet mellan glasögon och kontaktlinser mister myoper sin prismatiska 

bas in effekt. Detta gör att de måste konvergera mera vid kontaklinsanvändning.  Myopa 

kontaklinsbärare kan även vara överkorrigerade. När toppunktsavståndet minskar måste 

korrektionen räkas om. Om detta inte görs kommer patienten att vara överkorrigerad och 

det kommer leda till en större ackommodativ ansträngning. En annan anledning kan vara 

linsens rörelse över cornea. Om linsens rör sig för mycket eller sitter decentrerad över 

cornea kan detta leda till en prismatisk deviation som gör att det blir svårt att hålla 

ackommodationen stadig (Robertson et al., 1967). En pre-presbyop hyperop kommer 

istället uppleva närarbetet lättare med kontaktlinser än med glasögon. En hyperop kan 

alltså undvika progressiva glasögon något år genom att istället använda kontaktlinser 

(Grosvenor, 2007). Myoper som använder sig av glasögon vid pre-presbyopi kan ofta ta 

av sig sina glasögon för att kunna läsa tydligt, och kan på så vis undvika progressiva 

glasögon ett tag (Goss & West, 2002). 

 

En generell skillnaden mellan glasögon- och kontaklinsanvändning är att myoper gärna 

flyttar texten närmre sig vid läsning. Detta på grund av deras ökade ackommodation och 

konvergens. Hyperoper som istället får en minskad ackommodation och konvergens med 

kontaktlinser kommer istället att flytta texten längre ifrån sig (Phillips & Speedwell, 

2007). 

1.4 Tidigare studier 
Att skiftet mellan glasögon och kontaktlinser påverkar ögonens ackommodation visades 

redan av Alpern 1949. Han visade teoretiskt att det ackommodativa kravet ökar vid ett 

kortare toppunktsavstånd hos minuslinser (Robertson et al., 1967). Efter detta har studier 

gjorts för att se om teorin stämmer i praktiken.  

 

I en tidig studie gjord 1967 testades ackommodationsamplitud tillsammans med 

horisontella forier och AC/A förhållande hos myoper. 28 personer mellan 18–39 års ålder 

deltog. Alla deltager fick en lägre ackommodationsamplitud med kontaktlinser. 

Resultaten visade dock inget samband med graden ametropi (Robertson et al., 1967). 
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Jiménez et al. (2011) gjorde en studie för att visa skillnaden i ackommodation och vergens 

vid skiftet av enkelslipade glasögon och kontaktlinser. Studien gjordes på 30 myopa 

deltagare i åldrarna 19±2.4, med minst -0,50 D i bägge ögonen. 

Ackommodationsamplitud, ackommodations facilitet och ackommodativ respons mättes 

och jämfördes mellan glasögon och kontaktlinser. Ackommodationsamplituden mättes 

med Donders push-up metod och minuslinsmetoden. Ingen av mätningarna visade en 

signifikant skillnad. Ackommodations faciliteten mättes med ±2.00D flipper, men visade 

inte på en signifikant skillnad. Den ackommodativa responsen mättes med MEM-

metoden och dynamisk kors-cylinder. Båda testen visar en signifikant högre 

ackommodativ respons (0,25-0.50 D) vid kontaktlinsbärande.  

 

2006 gjordes en studie över hur den okulära triaden (ackommodation, vergens och 

pupillstorlek) ändras vid skiftet mellan glasögon och kontaktlinser. Studien innehöll 30 

deltagare. Det sfäriska synfelet var mellan -7,87D till +3,50D vid 6 meter. Astigmatism 

över -0,75D uteslöts från studien. Den ackommodativa responsen testades objektivt i två 

maskiner; PowerReftractor och Shin Nippon SWR-5000 och resulterade i skilda 

mätvärden. PowerRefractor  visade en signifikant högre ackommodativ ansträngning vid 

kontaktlinser. Shin Nippon SWR-5000 visade också en högre ackommodativ ansträngning 

vid kontaklinsanvändning, men inte statistisk signifikant. Vergensen låg i fas med 

ackommodationen och pupillstorleken var oförändrad (Hunt, Wolffsohn & García-Resúa, 

2006). 

 

I en tidigare studie gjord 2011 mättes hur mycket ackommodativ amplitud som kan 

användas för långvarigt närarbete utan att få astenopiska symptom. Mätningen gjordes på 

21 pre-presbyoper i åldrarna 20 till 34. Deltagarnas ackommodativa amplitud mättes med 

RAF-stav innan och efter läsning i 30 minuter. Under läsningen var deltagarna instruerade 

att hålla texten så nära det kunde utan att de skapade obehag i ögonen. Läsavstånd och 

pupillstorlek mättes under läsningen. Den ackommodativa amplituden visade sig vara 

statistiskt oförändrad efter läsning. Avståndet till texten minskade ju längre tid som gick, 

vilket visade att deltagarna kunde använda en större del deras ackommodationsamplitud 

med tiden. Medelvärdet av ackommodationsamplituden minskade signifikant med åldern. 

Den ackommodativa responsen mättes precis innan och efter läsning. Mätningarna 

gjordes i Shin-Nippon SRW-5000. Mätningarna gjordes vid fem ackommodativa stimuli; 

0.2, 1.0, 2.0, 3.0 och 4.0D. Det fanns ingen statistisk skillnad innan och efter läsning. 
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Studien visade att de ackommodativa systemet är robust hos pre-presbyoper. 

Ackommodationsamplituden kan hållas hög under långvarigt närarbete utan att orsaka 

astnopiska besvär (Wolffsohn, Sheppars, Vakani & Davies, 2011). 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie var att jämföra hur ackommodationen varierar hos myoper innan 

och efter läsning vid skifte mellan glasögon och kontaktlinser.  
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3 Material och metod 

3.1 Patienturval 

15 myoper deltog i studien, deltagarna rekryterades från Linnéuniversitetet i Kalmar. 14 

kvinnor och 1 man deltog i studien med medelåldern 23,9 ± 2,3. Samtliga deltagare hade 

en myopi ≥-0,50D och en cylinder <-1,00D. Det genomsnittliga refraktionsfelet var  

-2,49 ±1,71D. Alla deltagare läste minst 1,0 på 6 m och 6 p på 40 cm. 

Exklusionskriterierna var anisometropi ≥2,00D, amblyopi, diplopi, tropier, avsaknad av 

samsyn och patienter som genomgått ögonoperationer. 

3.2 Informerat samtycke 

Alla deltagare fick läsa och skriva under ett informerat samtycke innan mätningarna 

startade. Mätvärdena noterades på enskilda papper för varje deltagare, där var deltagare 

fick en enskild kod. Inga namn eller personuppgifter sparades.  

3.3  Utförande 

Deltagarna frågades inledningsvis om deras okulära hälsa, eventuella mediciner eller 

allmänna sjukdomar som kunde påverka deras ackommodativa förmåga. En objektiv 

mätning gjordes i autorefraktor, TOMEY Auto Refkeratometer RC-5000. Covertest på 40 

cm gjordes för att utesluta fori. Pupilldistans mättes med TOPCON PD-5 och samsynstest 

utfördes på 6 m med polarisationsfilter. Om samsyn fanns utfördes en subjektiv refraktion 

binokulärt i foroptern TOPCON VT-10. Refraktionen sattes sedan in i provbåge. En 

avstämning gjordes med +1 dimmtest. Visus på 6 m och 40 cm mättes monokulärt och 

binokulärt.  

Om deltagarna redan var vana linsbärare användes deras egan kontaktlinser. Visus mättes 

på 6 m och 40 cm och en överrefraktion gjordes i provbåge. Linssits och beläggningar 

kontrollerades i biomikroskop, TOPCON SL-D4. Då deltagarna hade godkänt visus med 

en överrefraktion ≤ ±0,25, rena linser utan beläggningar och en god linssits användes 

linserna i studien. Om deltagaren inte bar kontaktlinser sedan innan eller om deras egna 

linser inte var godkända för studien gjordes en kontaktlinstillpassning. Linsen som 

deltagarna tillpassades var MyDay daily disposable från CooperVison. Deras ögonhälsa 

och linssits kontrollerades i biomikroskop. Efter de mättes visus och en överrefraktion i 

provbåge utfördes. Cylinderstyrka ≥-0.50DS korrigerades med sfärisk ekvivalens, 
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-0,25DC korrigerades inte. Efter detta utfördes de ackommodativa mätningarna. 

Mätningarna gjordes på två olika dagar, på ungefär samma tidpunkt på dygnet. 

3.3.1 Första besöket 

Vid första tillfället gjordes synunderskningen och de ackommodativa mätningarna 

gjordes med deras glasögonkorrektion i provbåge.  

Först mättes den ackommodativa responsen med NOTT metoden. Mätningen gjordes på 

bägge ögonen. RAF staven placerades på deltagarens kinder och de fick fokusera på en 

valfri bokstav en rad över det minsta texten de kunde se på 40 cm. Höger öga började 

retinoskoperas på 40 cm i den horisontella meridianen och en blank reflex eftersträvades. 

Om reflexen inte var blank från början ändrades retinoskopiavståndet. Detta avståndet 

ökades om reflexen gick med och minskade om reflexen gick mot. Avståndet mellan 

retinoskop och öga då en blank reflex infann sig mättes av. Avståndet mellan öga och 

retinoskop konverterades in till dioptrier och subtraherades från de konverterade 

avståndet mellan öga och text. Resultatet visade om deltagaren hade någon under- eller 

överackommodation. Detta upprepades sedan på vänster öga. 

Ackommodationsamplituden mättes med push up metoden med RAF-stav. Max 

belysning i rummet användes och läslampa fixerades mot text utan att skapa blänk eller 

skuggor. RAF staven placerades på deltagarens kinder och de ombads fokusera på minsta 

raden de kunde se tydligt. Objektet fördes sedan långsamt närmare deltagaren, ungefär 1-

2  cm/sek (Scheiman & Wick, 2014) tills första konstanta suddighet. Detta avståndet 

konverterades in till dioptrier och antecknades som push up. Mätningen upprepades två 

gånger monokulärt och binokulärt. Ett medelvärde av resultaten för varje öga beräknades.  

Sist mättes den ackommodativa faciliteten med en ±2,00 D flipper. Mätningen gjordes 

först monokulärt på vardera öga och sedan binokulärt. Deltagaren höll ett lästest på 40 

cm och fokuserade på en bokstav en rad över deras bästa visus. De höll sedan ±2,00D 

flippern framför sina ögon (började med +2,00D) och ombads vända på flippern så fort 

de fick en tydlig bild. Detta pågick under en minut då antalet vändningar räknades. 

Antalet vändningar delades sedan på två för att beräkna antalet cykler per minut 

deltagaren klarade av, en cykel är klar när både plus och minussidan av flippern blivit 

tydlig. Deltagarna fick innan mätningen testa att få bilden tydlig och vända på flippern ett 

fåtal gånger.  
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När de ackommodativa mätningarna var gjorda fick deltagarna läsa ur boken 

Tårtgeneralen (Hammar & Wikingsson, 2009)  i 30 minuter på 33 cm (Wolfssohn et al., 

2011), läsavståndet kontrollerades var tionde minut. Efter detta upprepades de 

ackommodativa mätningarna. 

3.3.2 Andra besöket 

Vid andra tillfället utfördes linskontroll på de deltagare som redan bar kontaklinser och 

en nytillpassning utfördes på de deltagare som inte bar kontaktlinser i sin vardag. De 

deltagare om blev tillpassade nya kontaktlinser fick vänta 20 minuter efter tillpassningen 

för att linserna skulle sätta sig. De ackommodativa övningarna gjordes igen i samma 

ordning som vid första tillfället. Efter mätningarna läste deltagarna en text i 30 minuter 

på 33 cm och läsavståndet kontrollerades under tiden. De ackommodativa mätningarna 

upprepades sedan en sista gång.  

3.4 Analysering av data 

Resultaten sammanställdes sedan i Microsoft Office Excel. Där medelvärde, 

standarddeviation, standardfel och parat t-test användes för att analysera resultaten. 
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4 Resultat 

4.1 Glasögon; innan och efter läsning 

De parametrar som var statistiskt signifikanta innan och efter läsning med glasögon var 

den ackommodativa responsen på bägge ögon (parat t-test: p <0,05). Den ackommodativa 

amplituden och faciliteten var statistiskt signifikanta på höger öga (t-test: p <0,05). 

Resultaten visas i tabell 4.1 

 

Tabell 4.1: Medelvärde med standardavvikelser innan och efter läsning med glasögon. Signifikanta p-värden är 

markerade med fet text. markerade med fet text. 

 

4.2 Kontaktlinser; innan och efter läsning 

Vid mätning av den ackommodativa responsen innan och efter läsning med kontaktlinser 

visas statistisk signifikans på bägge ögon (parat t-test: p <0,01). 

Ackommodationsamplituden är signifikant lägre efter läsning med kontaktlinser, 

monokulärt och binokulärt (parat t-test: p <0,05). Ingen statistisk signifikans visas vid 

facilitets mätning. Resultaten visas i tabell 4.2. 

 

Tabell 4.2: Medelvärde med standardavvikelser innan och efter läsning med kontaktlinser. Signifikanta p-värden är 

markerade med fet text. 

 

 

Parametrar Öga Glasögon innan läsning Glasögon efter läsning P-värde 

Response OD 0,20±0,16D 0,25±0,15D p <0,05 

 OS 0,19±0,16D 0,25±0,15D p <0,05 

Amplitud OD 9,60±1,49D 9,38±1,47D p <0,05 

 OS 9,45±1,85D 9,30±1,89D p=0,09 

 OU 10,37±1,79D 10,14±1,92D p=0,16 

Facilitet OD 10,13±5,35 cpm 11,43±5,04 cpm p <0,05 

 OS 11,37±5,43 cpm 12,53±4,00 cpm p=0,09 

 OU 9,90±5,59 cpm 9,40±5,40 cpm p=0,37 

Parametrar Öga Kontaktlinser innan läsning Kontaktlinser efter läsning P-värde 

Response OD 0,32±0,15D 0,39±0,16D p<0,01 

 OS 0,32±0,15D 0,39±0,17D p<0,01 

Amplitud OD 8,34±1,40D 8,00±1,41D p<0,05 

 OS 8,58±1,70D 8,33±1,74D p<0,05 

 OU 9,38±1,51D 8,99±1,46D p<0,05 

Facilitet OD 11,07±4,96 cpm 10,53±4,27 cpm p=0,29 

 OS 11,07±4,26 cpm 10,23±5,07 cpm p=0,26 

 OU 9,30±5,23 cpm 8,53±5,67 cpm p=0,06 
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4.3 Ackommodativ respons; glasögon vs kontaktlinser 

Den ackommodativa responsen var signifikant högre vid kontaktlinsanvändning jämför 

med glasögonanvändning innan läsning i bägge ögonen (parat t-test: p <0,01). Resultaten 

visas i figur 4.1.  Den ackommodativa responsens öknng vid kontaklinsbärande i 

jämförelse med glasögonbärande var ännu större efter läsning. (parat t-test: p <0,0001). 

 

Figur 4.1: Visar signifikant skillnad av ackommodativ respons innan och efter läsning vid glasögon- och 

kontaklinsanvändning. Felstaplar betecknar standardavvikelse av medelvärdet. 
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4.4 Ackommodationsamplitud; glasögon vs kontaktlinser 

Skiftet mellan glasögon och kontaktlinser ger en signifikant minskning av 

ackommodationsamplituden vid kontaklinsanvändning innan och efter läsning. Den 

signifikanta skillnaden fanns monokulärt och binokulärt (parat t-test: p <0,0001). 

Resultatet visas i figur 4.2. 

Figur 4.2: Visar medelvärdet av ackommodations amplituden vid skifte av glasögon och kontaktlinser innan och efter 

läsning. Felstaplar betecknar standardfel av medelvärdet. 
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4.5 Ackommodations facilitet; glasögon vs kontaktlinser 

Ackommodations faciliteten visar ingen signifikant skillnad vid skiftet mellan glasögon 

och kontaktlinser innan läsning. Mätningar innan läsning visar att vid vänsteröga och 

binokulärt ger kontaktlinser en något lägre facilitet än glasögon. Högeröga visar att 

kontaktlinser ger ett högre mätvärde. 

Efter läsning visas signifikans av den ackommodativa faciliteten monokulärt (parat t-test: 

p <0,05). Även vid mätning efter läsning är resultaten olika mellan ögonen. Höger öga 

visar en ökad facilitet vid kontaktlinsanvändning i jämförelse med glasögonanvändning, 

medans mätning av vänster öga och binokulär ger en minskad facilitet vid kontaktlinser. 

Visas i figur 4.3. 

 

Figur 4.3: Visar medelvärdet av ackommodationsfaciliteten vid glasögon och kontaktlinser innan och efter läsning. 
Ingen signifikant skillnad. Felstaplar betecknar standardavvikelse av medelvärdet. 
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5  Diskussion 

5.1 Ackommodativ respons 
Deltagarnas medelvärde av den ackommodativa responsen innan läsning på 40 cm ligger 

inom normalvärdena 0 D till +0,75D, både med glasögon och kontaktlinser (se tabell 

1&2). Den ackommodativa responsen ökar signifikant efter läsning både vid glasögon 

och kontaklinsanvändning (se tabell 1 &2). I en tidigare studie gjord av Wolffsohn et al. 

(2011) visas ingen signifikant skillnad av den ackommodativa responsen efter läsning. 

Denna mätning gjordes med Shin-Nippon SRW-5000. I den tidigare studien var 

deltagarantalet större och mätningen gjordes i maskin och är inte lika beroende av 

personen som utfört mätningen. I denna studie är ökningen av underackommodationen 

låg och deltagarantalet är litet. För att undersöka om den ackommodativa responsen har 

en påverkan av närarbete bör studien göras på fler antal deltagare och jämföra de båda 

mätmetoderna.  

 

Resultaten visar en signifikant ökning av den ackommodativa responsen vid 

kontaktlinsanvändning i jämförelse med glasögonanvändning. Ökningen av responsen 

var liten men ökade mer vid högre ametropi. Vilket hänger ihop med uträkningarna som 

visar att refraktionsfel ± 3,00D ger ett ökat ackommodationskrav. Jiménez et al. (2011) 

mätte ackommodationen med MEM-metoden och dynamisk korscylinder. Bägge 

mätningarna visar en signifikant ökning av respons vid kontaklinsanvändning. Även Hunt 

et al. (2006) visade att den ackommodativa responsen ökade vid kontaktlinser. Där 

gjordes mätningarna i PowerReftractor och Shin Nippon SWR-5000. Detta visar att den 

ackommodativa responsen ökar vid kontaktlinsanvändning oavsett mätmetod.  

5.2 Ackommodationsamplitud 
Resultatet visar en signifikant minskning av ackommodationsamplitud vid kontaktlinser 

i jämförelse med glasögon (se figur 4.2). Den statistiska signifikansen blir större efter 

läsning. Tidigare studie gjord av Jiménez et al. (2011) visar ingen signifikant skillnad, 

men amplituden sjönk vid mätning med både push up- och minuslinsmetoden. I denna 

studie var deltagarantalet större och kan vara en bidragande faktor till att resultatet inte 

blev signifikant. Att amplituden sjunker vid kontaktlinsanvändning stämmer överens med 

de teoretiska beräkningar som visar att myoper har ett större ackommodationskrav vid 

kontaktlinser.    
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Medelvärdet av den binokulära ackommodationsamplituden innan läsning hos deltagarna 

var 10,37±1,79D vid glasögonanvändning och 9,38±1,51D vid kontaktlinsanvändning. 

Deltagarnas medelålder (23,87±2,97) i Hofstetters formel (se formel 2–4) ger; maximal 

amplitud 15,45D, förväntad amplitud 11,34D samt minimal amplitud 9,03D. Deltagarnas 

amplitud var något lägre än förväntad med både glasögon och kontaktlinser.  

5.3 Ackommodativ Facilitet 
Den ackommodativa faciliteten varierar under studien och visar ingen statistisk 

signifikans vid jämförelse av glasögon och kontaktlinser, inte heller innan och efter 

läsning. Inte heller den tidigare studien av Jiménez et al. (2011) visar någon statistisk 

signifikans vid jämförelse av glasögon och kontaktlinser. Denna mätning var den som 

flest deltagare hade svårast att förstå. Trots att deltagarna fick träna ett par vändningar per 

öga med flipper blev deltagarna bättre ju fler gånger de utförde testet. Med detta i åtanke 

borde hälften av deltagarna korrigerats med kontaktlinser vid första mätningen.    

 

Deltagarnas medelvärde av faciliteten med glasögon innan läsning var 9.90±5,40  cpm 

binokulärt och 9,30±5,23 cpm med kontaktlinser. Detta ligger inom normalvärdena för 

ackommodativ facilitet. Den höga standardavvikelsen visar på en stor skillnad i facilitet 

hos deltagarna. Studien innehöll nio deltagare med en facilitet under de normala. Av dessa 

nio hade sex deltagare problem både monokulärt och binokulärt och skulle kunna 

utvärderas vidare för ackommodativ infacilitet. Tre av deltagarna hade enbart problem 

binokulärt vilket tyder på binokulära problem.   

5.4 Vidare studier 
De signifikanta resultaten visar att antalet deltagare var tillräckligt för denna studien. De 

små skillnaderna i ackommodativ respons och amplitud skulle vara intressanta att jämföra 

med ett större deltagarantal.  Vid en upprepning av studien med ett större deltagarantal 

kan det undersökas om resultatet kan upprepas.  

 

Trots att 30 minuter gav en signifikant skillnad i ackommodativ respons både hos 

glasögon och kontaktlinser var ökningen av den ackommodativa responsen liten. Även 

ackommodationsamplitudens minskning var liten men signifikant. För att vidareutveckla 

studien hade en ökad lästid kunnat användas för att se om ett långvarigt närarbete har en 

större påverkan på ackommodationen.  
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Att ökningen av det ackommodativa kravet ger större effekt på pre-presbyopa myoper är 

konstaterat i flertalet tidigare studier. Författaren till denna studie har inte hittat studier 

som undersöker skillnaden mellan glasögon och kontaktlinser för denna åldersgrupp. En 

sådan studie hade kunnat fastställa teorin om att myoper som är korrigerade med 

kontaktlinser tidigare blir pre-presbyopa.    

 

Denna och tidigare studier visar att kontaktlinser ger en större underackommodation än 

glasögon. Detta hade varit intressant att undersökas vidare genom att jämföra glasögon 

och kontaktlinsers påverkan på myopa barn som utför stora delar närarbete i en 

uppföljningsstudie. En grupp med barn som korrigeras med glasögon jämförs med en 

grupp som korrigeras med kontaktlinser, för att se om progressionen av myopin skiljer 

dem åt. Detta hade visat om Gwiada et al. (2005) studie om att underackommodation hos 

myoper ökar mypiprogressionen är korrekt.  
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6 Slutsats 

Denna studie stödjer de teorier och tidigare studier som visar att ackommodationskravet 

hos myoper ökar vid kontaktlinsanvändning i jämförelse med glasögonanvändning. 

Studien visar även att den ackommodativa ansträngningen efter 30 minuters läsning är 

större vid kontaktlinsanvändning än glasögonanvändning. Vidare studier behöver göras 

för att förstärka hur vida skiftet mellan glasögon och kontaktlinser påverkar myoper i 

vardagen.   
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Bilagor 

Bilaga A: Informerat samtycke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

 

Bilaga B: Journalblad 

Namn:   Ålder:             Kön:              Nr:    

Anamnes: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

PD: _______________       Samsyn:______________CTN:_________________ 

 

Objektiv refraktion:    OD: _____________________ OS:______________________ 

 

Subjektiv refraktion: 

 Sfär Cylinder Axel  Visus  Visus bin Visus nära 

…………cm  

OD       

OS       

 

Kontaktlinser: 

 Styrka Lins Visus Visus 

bin  

Visus nära 

bin………cm 

OD      

OS      

 

 

Sits OD: 

Centering: _____________________________________________________ 

Täcknng:_______________________________________________________ 

Rörelse:________________________________________________________ 

Push up:________________________________________________________ 

 

Sits OS: 

Centering: _____________________________________________________ 

Täcknng:_______________________________________________________ 

Rörelse:________________________________________________________ 

Push up:________________________________________________________ 

 



  
 

III 

 

Glasögon: Innan läsning 

 Ack amp:1 Ack amp: 2 Facilitet NOT 

OD     

OS     

OU    X 

 

 

Glasögon: Efter läsning 

 Ack amp:1 Ack amp: 2 Facilitet NOT 

OD     

OS     

OU    X 

 

 

Kontaktlinser: Innan läsning 

 Ack amp:1 Ack amp: 2 Facilitet NOT 

OD     

OS     

OU    X 

 

 

Kontaktlinser: Efter läsning 

 Ack amp:1 Ack amp: 2 Facilitet NOT 

OD     

OS     

OU                    X 
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