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Abstrakt 

 

Syfte: För att undersöka förekomsten av brytningsfel i ett prov i Mellanösternpersoner i 

åldrarna 8-21 år som bor i Sverige samt för att utvärdera den ackommoderande funktioner 

i denna grupp och jämföra den med de normativa data. 

 

Metod: Studien utfördes från den 1 april till 30 april i Norrköping / Sverige. En subjektiv 

binokulär refraktion genomfördes på patienterna där sfärisk ekvivalens tillämpades. Myopi 

definierades som en sfärisk ekvivalent brytning minst -0,50 D. Prevalens av hyperopi, 

definierad som en sfärisk ekvivalent brytning av minst +0,75 D. 

 Vid mätning av visus används decimalvisustavla. Ackommodativ facilitet mättes med 

hjälp av en (+2,00 /-2,00 D) flipper vid 40 cm både monokulärt och binoculär. Nott 

dynamisk retinoskopi används för att mäta ackommoderande svar. För att mäta  amplitud 

av ackommodation hos ögonen används push-up-tekniken. Ett cover-uncover test utfördes 

för att bekräfta diagnosen om strabismus upptäcktes.  

 

Resultat:  När det gäller typerna av brytningsfel var prevalensen som sådan: Enkel  

myopisk 7 personer (22,58%), sammansatt myopisk astigmatism 7 personer (22,58 %),  

enkel myopisk astigmatism 1 person (3,22%), enkel hypermetropisk 2 personer (6,45%), 

sammansatt hypermetropisk  1 person (3,221%), Emmetropi 13 personer (41,93%). 

Myopiförekomsten var högst i åldersgruppen 16-21 år. Refraktionsfelen hos  

försökspersonerna varierade från -0,50 till -7,25 D med en medelrefraktion på -1,75 D. 

Minimal amplitud 11,5 D, medelamplitud 14,3 D och maximal amplitud var 19,4 D. Den 

genomsnittliga amplituden av ackommodation: OD 11,7 D, OS 11,6 D och OU 12,8 ± 1.33 

D. Den normala genomsnittliga av NOTT OD 0,66 och OS 0,70. Cover test avstånd  19  

personer var subj. Orto och 12 personer var subj. exotropi . Cover test nära 15 personer var 

subj. orto och 16 personer var subj exotropi. Vid undersökning av obj.  cover test avstånd 

och obj. cover test nära  var 3 personer exotropi och 28 personer orto. Den genomsnittliga 

ackommodativ facilitet för OD 10,4 cpm, OS 10,5 cpm och OU var 10,6 cpm. 
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Slutsats :  Resultatet från studien visade en högre förekomst av  myopi än hyperopi hos 

befolkningen mellan 8-21 år från Mellanöstern . Det vanligast förekommande synfelet i 

samtliga åldersgrupper var myopi. Resultatet från studien visade också att prevalensen av 

myopi från Mellanöstern är lägre än i Sverige. En anledning till det kan vara mindre 

närarbete. Personerna i Mellanöstern ägnar inte lika mycket tid åt närarbete som i Sverige 

och det har visats att mycket närarbete och okorrigerade brytningsfel påverkar 

närsynthetsutvecklingen. Hereditet påverkar också närsynthetsförekomsten då myopi till 

viss del är ärftligt. Den binokulära och monokulära amplituden av ackommodation 

överensstämde med den formel som föreslagits av Hofstetter. Ack.amplitud och NOTT  

överensstämde med normativa data. Den binokulära och monokulära ackommodativ  

faciliteten var signifikant högre jämfört med studier i Sverige men överensstämde med de 

rekommenderade data. 



  
 

iii 

 

 

Summary 

 

Purpose: To investigate the occurrence of refractive errors in a sample of Middle East 

people aged 8-21 who live in Sweden and to evaluate the accommodating functions in 

this sample and compare it with the normative data. 

 

Method: The study was carried out from 1 April  to 30 April  in Norrköping / Sweden. 

A subjective binocular refraction was performed on the patients where spherical 

equivalence was applied. Myopia was defined as a spherical equivalent break at least -

0.50 D. Prevalence of hyperopia, defined as a spherical equivalent break of at least 

+0.75 D.When measuring visus, decimal point is used. Accommodative facility was 

measured using a (+2.00 / -2.00 D) flippers at 40 cm both monocular and binocular. 

Nott dynamic retinoscopy was used to measure accommodation respons. To measure 

the amplitude of accommodation in the eyes, the push-up technique was used. A cover-

uncover test was performed to confirm the diagnosis if strabismus was detected. 

 

Results: As for the types of refractive error, the prevalence as such was: Simple myopia 

7 persons (22.58%), compound myopic astigmatism 7 persons (22.58%), simple myopic 

astigmatism 1 person (3.22%), simple hypermetropic 2 persons (6.45%), compound 

hypermetropic 1 person (3.221%), Emmetropi 13 people (41.93%). The myopia 

occurrence was highest in the age group 16-21 years. The refractive errors of the 

subjects ranged from -0.50 to -7.25 D with a mean refraction of -1.75 D. Minimum 

amplitude 11.5 D, mean amplitude 14.3 D and maximum amplitude was 19.4 D. The 

average amplitude of accommodation: OD 11.7 D, OS 11.6 D and OU 12.8 ± 1.33 D. 

The normal average of  NOTT OD 0.66 D and OS 0.70 D. Distance cover test 19 people 

were subj. orto and 12 people were subj. exotropy. Near cover test 15 people were subj. 

orto and 16 people were subj exotropy. When examining obj. distance cover test and 

obj. near cover tes, 3 persons were exotropic and 28 persons were ortho. The average of 

accommodative of  facility for OD 10.4 cpm, OS 10.5 cpm and OU were 10.6 cpm.  

 

Conclusion: The results of the study showed a higher incidence of myopia than 

hyperopia in the population between 8-21 years from the Middle East. The most 

common visual impairment in all occupational groups was myopia. The results of the 

study also showed that the prevalence of myopia in the Middle East is lower than in 

Sweden. One reason for this may be less close work. The people in the Middle East do 

not devote as much time to near work as in Sweden, and it has been shown that much 

near work and uncorrected refractive errors affect near-sightedness development. 

Heredity also affects the near-sightedness when myopia is to some extent hereditary. 

The binocular and monocular amplitude of accommodation was consistent with the 

formula proposed by Hofstetter. Ack.amplitud and NOTT was consistent with 

normative data. Den binocular and monocular accommodative of facility was 

significantly higher compared to studies in Sweden but agree with the recommended 

data. 
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1 Introduktion 
 

Myopi, även kallad närsynthet och kortsynthet, även visuell abnormitet där vilande öga 

fokuserar på bilden av ett avlägset föremål vid en punkt framför näthinnan (det 

ljuskänsliga skiktet av vävnad som leder ögonets baksida och sidor), vilket resulterar i 

en suddig bild. Myopiska ögon, som vanligtvis är längre än vanliga från fram till bak, är 

något mer mottagliga för retinalavlossning än normala eller framsynta ögon. Allvarlig 

myopi kan också associeras med andra ögonproblem, varav de flesta påverkar retina 

eller choroid (dvs patologisk blodkärlstillväxt från koroidet). (Augustyn, Bauer, 

Duignan, Eldridge, Gregersen, Luebering, & McKenna, 2018). 

Myopi är ett mycket signifikant problem, inte bara på grund av dess höga förekomst, 

men också för att det kan bidra till visuell sjuklighet och öka risken för synhändande 

tillstånd (t ex retinala raster och detachement, glaukom). Eftersom myopi är förknippad 

med minskad avståndssyn utan optisk korrigering kan det vara en begränsande faktor i 

yrkesval. Okorrigerad myopi hindrar individen från att se avlägsna föremål tydligt. 

Dessutom förändras det bakre segmentet i det myopiska ögat, det riskerar för utveckling 

av andra okulära tillstånd. (American Optometric Association [AOA], 2006). 

1.1 Optisk struktur och bildformation 

 

1.1.1 Cornea  

Ljus går in i ögat genom hornhinnan och bryts av hornhinnan och linsen. Hornhinnan 

har större kraft. Linsformen kan ändras för att ändra dess styrka när ögat behöver 

fokusera på olika avstånd (ackommodation). Stråldiametern styrs av iris, systemets 

bländarstopp. Irisöppningen kallas pupillen. Bländarstoppet är en mycket viktig 

komponent i ett optiskt system som påverkar ett brett spektrum av optiska processer. 

(Atchison, 2011). 

Forskning visade att majoriteten av hornhinneväxlingen sker före födelsen och nästan 

alla efter födelsen har visat sig inträffa under de första åren av (Rosenfield & Logan, 

2009). 

När ljus passerar genom hornhinnan, delas det partiellt innan linsen nås. Korneans 

krökning, som är sfärisk i spädbarn men ändras med ålder, ger den sin fokuseringskraft; 

När kurvan blir oregelbunden orsakar den en fokuseringsfel som kallas astigmatism, där 

bilderna uppträder långsträckta eller förvrängda. (Gamm & Albert, 2013). 

 

1.1.2 Kristallina linser 

Kristallina linser i ögats anatomi är nästan transparent bikonvex struktur upphängd 

bakom iris i ögat, vars enda funktion att fokusera ljusstrålar på näthinnan. Linsens 

förmåga att justera från en avlägsen till en nära fokus, kallas ackommodation. 

(Augustyn, Bauer, Duignan, Eldridge, Gregersen, Luebering, & McKenna, 2018). 

 

1.1.3 Pupill  

Pupill  i ögats anatomi är öppningen i irisen genom vilket ljus passerar innan linsen nås 

och fokuseras på näthinnan. (Gamm & Albert, 2013). 
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1.1.4 Iris 

 Iris består av två glattmuskler med motsatta handlingar: dilation (expansion) och 

sammandragning (förträngning). Dessa muskler styr  Pupill storlek och bestämmer 

sålunda hur mycket ljus som når den sensoriska vävnaden i näthinnan. (Augustyn, 

Bauer, Duignan, Eldridge, Gregersen, Luebering, & McKenna, 2018).  

 

1.1.5 Näthinnan 

Näthinnan är en komplex transparent vävnad som består av flera skikt, varav en 

innehåller ljuskänsliga fotoreceptorceller. Ljuset måste passera genom de överliggande 

lagren för att nå fotoreceptorcellerna, stavar och koner, som differentieras strukturellt 

genom sina särpräglade former och funktionellt genom deras känslighet för olika typer 

av ljus. (Augustyn, Bauer, Duignan, Eldridge, Gregersen, Luebering, & McKenna, 

2018).  

När ljuset kommer in i ögat passerar det genom hornhinnan och linsen och bryts, 

fokuseras en bild på näthinnan. Ljuskänsliga molekyler i stavarna och tapparna reagerar 

på specifika våglängder av ljus och utlöser nervimpulser. Komplexa sammankopplingar 

(synapser) mellan och inom retinala cellskikt monterar dessa impulser i ett 

sammanhängande mönster, som i sin tur går genom synnerven till hjärnans visuella 

centra där de organiseras och tolkas ytterligare. (Augustyn, Bauer, Duignan, Eldridge, 

Gregersen, Luebering, & McKenna, 2018).  

 

1.1.6 Kristallina linsen 

Under ackommodation förändras det mänskliga ögat kraft genom att ändra formen av 

den kristallina linsen, men den exakta naturen av denna förändring är inte helt klar. Två 

fakta är universellt överenskomna. För det första med ackommodation linsen blir 

tjockare, medan djupet av den främre kammaren minskar. För det andra radien av den 

främre och bakre linsytan blir mindre, dvs linsen blir mer konvex. (Dubbelmana, 

Heijdea, & Gillgren, 2005). 

 

Hos barn har linsförtunning visat sig kompensera normal okulär förlängning fram till 9-

10 år och har visat sig följa temporärt tillväxten i axiell längd som en 

kompensationsjustering för att upprätthålla emmetropi. Vid vuxen ålder ökar 

kristallinlinsen i tjocklek och ytorna blir brantare. Teoretiskt skulle dessa förändringar 

medföra ett myopiskt skifte i det äldre ögat. Att en majoritet av dessa åldrande ögon inte 

blir mer myopiska tyder på att en kompensationsmekanism är inblandad. (Rosenfield & 

Logan, 2009) . 

 

1.2 Emmetropisk 

 

Emmetropi är termen som används för att beskriva tillståndet för frånvaro av 

brytningsfel. Det betyder att en objektpunkt som ligger vid oändligheten är skarpt 

avbildad i retinalplanet i frånvaro av ackommodation. Refraktionskorrigering (t.ex. 

spektral korrigering, kontaktlinser) krävs inte. I praktiken definieras emmetropi för ett 

omfång av ± 0,25 dioptrier eller refraktion. (Erfurth & Kohnen, 2015). 
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Ögat anses vara emmetropiskt när bilden av ett objekt vid oändlighet faller på 

näthinnan. (Rosenfield & Logan, 2009). 

En bild av normal ögontillväxt i emmetropa från 6 till 15 år tillhandahålls baserat på en 

kombination av cross-sectional och longitudinella data. Axiell förlängning, kristallinsk 

linsflätning och gallring och minskning av linsens kraft är dess kännetecken. (KARLA, 

Donald, Glynn, Lisa & Melvin L, 2004). 

Under barnets ålder, när axiell längd ökar snabbt, blir både hornhinnan och linsen 

flatare och flyttar ögonbrytets tillstånd mot emmetropia. Under de senare åren av livet, 

när axiell längd förblir konstant eller till och med förkortas, ser hornhinnan ut att stiga 

något. (Grosvenor  & Goss 1998). Se figur 1. 

 

 
                                       Figur 1visar ett emmetropiskt öga 

 

Emmetropi i det mänskliga ögat är beroende av den optimala korrelationen mellan 

krökningsradierna hos hornhinnan och de kristallina linsytorna, brytningsindexen för 

det okulära mediet, de främre och bakre kammardjupen och den kristallina linsens 

tjocklek. Refraktionsfelet hos ögat är en anomali av brytnings tillståndet, i vilket, i 

frånvaro av ackommodation, bildas objekt av (obestämdhet) inte på näthinnan. 

(Rosenfield & Logan, 2009).  

 

1.3 Brytningsfel 

1.3.1 Hyperopi 

 

Hyperopi (översynthet), är ett brytningsfel, vilket innebär att ögat inte böjer eller bryter 

ljuset ordentligt till ett enda fokus för att se bilden tydlig. I hyperopi ser avlägsna 

föremål någont klart, men nära föremål verkar mer suddiga. Människor upplever 

hyperopi annorlunda. Vissa människor kanske inte märker några problem med sin syn, 

särskilt när de är unga. För personer med signifikant hyperopi kan synen vara suddig för 

föremål på avstånd eller nära. Det är en ögonfokuseringsstörning, inte en ögonsjukdom. 

(Boyd, 2014). 

Hyperopi uppträder när bilden faller bakom näthinnan. (Rosenfield & Logan, 2009). Se 

figur 2. 

 

 
                                              Figur 2visar ett hyperopi öga 
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Det har länge varit känt att barn i genomsnitt är hyperopiska och att hyperopi minskar 

gradvis från spädbarn till tidig barndom. Dessa förändringar i normal brytningsfel, eller 

emmetropisering, antas reflektera fint reglerad ögontillväxt, styrs åtminstone delvis av 

näthinnan. Studier av tidig brytningsutveckling har visat att det genomsnittliga nyfödda 

barnet är hyperopiskt med ett genomsnittligt brytningsfel på omkring +2 D (SD ± 2 D). 

En snabb nedgång i hyperopi uppträder mellan 6 månader och 2 år i normalt utvecklade 

ögon. En ytterligare gradvis minskning mot emmetropi ses sedan fram till 6 års ålder. 

(Rosenfield & Logan, 2009). 

 

1.3.2  Astigmatism 

 

Astigmatism är ett asfäriskt refraktionsfel, då ögat utför brytningen (refraktionen) av 

ljuset i två olika delar. Astigmatism kan vara regelbunden (vanligast) eller oregelbunden. 

(Karlsson, 2018). 

 

• Regelbunden astigmatism – ser mer ut som en rugbyboll (meridianernas kurvatur är 

likformig). 

• Oregelbunden astigmatism – kopplat till trauma, sjukdom eller degeneration, udda form 

eller ärr (någon av meridianernas kurvatur är inte likformig). 

 

Förutom hornhinnan kan astigmatism också innefatta linsen eller näthinnan. 

• Astigmatism i hornhinnan (det vanligaste). 

• Astigmatism i ögats lins. 

• Astigmatism i näthinnan. 

Astigmatism är en typ av brytningsfel då ögat inte kan fokusera ljusstrålar jämnt på 

näthinnan. Den avlånga hornhinnan gör att ljusreflektionerna fokuseras vid två punkter på 

ögats pupill istället för bara på en, vilket är orsaken till att synen blir suddig. (Karlsson, 

2018). Se figur 3. 

 

 

 
                      Figur 3visar ett astigmatism öga före och efter korrektion  
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De flesta patienter har en liten mängd astigmatism. Detta kan bero på astigmatism av 

hornhinnans och / eller linsens främre och bakre ytor och / eller på grund av linsens 

lutning och / eller decentralisering. Stora mängder astigmatism verkar vara ärftlig 

(David,2014). 

 

1.3.3 Myopi 

Myopi uppstår när ögat är längre än normalt eller har en hornhinna som är för brant. Som 

ett resultat fokuserar ljusstrålar framför näthinnan istället för på den. I det här fallet ser du 

nära objekt tydligt, men avlägsna objekt visas suddiga. (Turbert, 2019). Se figur 4. 

 

 
                         Figur 4 visar ett myopi öga före och efter korrektion 

 

Den vanligaste orsaken till myopi är bara snedställda linser. Myopi kan också orsakas 

av att ögat är för långt och det kan även orsaka näthinneavlossning. Kraftigt närsynta 

personer har större risk att drabbas av näthinneavlossning än de med mindre närsynthet. 

(Svenska Marfanföreningen [SMF], 2016). 

Ögats tårfilm, hornhinna och lins böjer ljus så att den fokuserar på näthinnan. Näthinnan 

tar emot bilden bildad av dessa ljusstrålar. Den skickar bilden till hjärnan genom den 

optiska nerven, som är en del av hjärnan. (Turbert, 2019). 

 

1.4 Ackommoderande funktioner 

1.4.1 Amplitud av ackommodation 

Den längsta punkten av ackommodation är den punkt som är konjugerad med näthinnan 

när ackommodation är helt avslappnad. Den närmaste punkten av ackommodation är 

den punkt som är konjugerad med näthinnan när ackommodation utövas fullt ut. 

Amplituden av ackommodation är det dioptriska avståndet mellan längstpunkten och 

närhetspunkten för ackommodation. (Rosenfield & Logan, 2009). 

Ackommodation eller fokusering gör att mål klargörs över ett stort avståndsspann. 

Amplituden av ackommodation mäter hela utbudet av ackommodation: från översta 

punkten, där ackommodation är helt avslappnad till maximal ackommodationutövning. 

Om den fjärde punkten är i oändlighet (som i fallet med emmetroper och de som har 
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optimal brytningskorrigering för avståndssyn), gör mätning av närliggande punkten det 

möjligt  att enkelt bestämma ackommodations amplitud. (David,2014). 

Amplituden av ackommodation minskar gradvis med åldern, och orsakar patienter äldre 

än ca 45 år för att ha svårt med nära arbete och kräver läsglasögon. Mätning av  

amplituden av ackommodationen kan bidra till att identifiera lämplig läsningstillägg 

som krävs för att lindra patientens närsynligproblem. Amplituden för ackommodation 

blir noll vid åldern 55-60 år. Om du får ett mått på amplituden av ackommodation i 

patienter över 60 år, är det deras skärpedjup och inte ackommoderande amplitud. 

(David,2014).  

 

Det finns en mängd olika sätt på vilka amplituden för ackommodation kan mätas. En är 

att sätta ett objekt närmare och närmare patientens ögon tills det först blir oskärpt, detta 

kallas push-up-amplituden. En annan är att börja med objektet direkt framför ögonen 

och flytta bort det tills det först blir klart. Detta är pull-away-metoden. Ett annat 

alternativ innebär att man använder ökande mängder minus sfärisk linskraft tills 

avstånds seende blir oskärpa ("Sheards teknik"). Denna metod ger typiskt lägre 

uppskattningar av amplituden för ackommodation än de som tillhandahålls av push-up 

metod och den kan endast tillfredsställande mätas med användning av en foropter. 

Dessutom ger minuslinsen metoden en mindre kliniskt relevant åtgärd än den push-up 

eller pull-away tekniker, som ger direkta mätningar av den närmaste punkten för tydlig 

vision. (David,2014). Se figur 5. 

 

 
              Figur 5 visar en RAF- test som används för att mäta amplituden 

 

Under testning med minuslinssteknik, målet förblir fast och därmed den psykologiska 

proximala stimulans till ackommodation förblir relativt konstant. (Rosenfield & Logan, 

2009) . 

Faktorer som påverkar amplituden av ackommodation: Storleken på denna parameter 

påverkas av ett antal faktorer, till exempel huruvida testet utförs monokulärt eller 

binokulärt, blickvinkel, underliggande brytningsfel och patientens etnicitet. (Rosenfield 

& Logan, 2009). 

Effekt av ålder på amplitud av ackommodation Nedgången i ack. amplitud med åldern 

har dokumenterats väl, med de klassiska studierna av Donders (1864) och Duane (1912) 

som ofta nämns. Båda arbetarna rapporterade en minskning av amplituden med en 

hastighet av cirka 0,3 D per år. 

Hofstetter (1944) föreslog tre ekvationer att representera den minsta, medel- och 

maximala förväntade amplituden, nämligen: 

• Minimal amplitud = 15 - 0,25 * ålder i år 

• Medelamplitud = 18,5 - 0,3 * ålder i år 

• Maximal amplitud = 25 - 0.4 * ålder i år 
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En studie i en svensk befolkning av barn i åldern visade den genomsnittliga amplituden 

av ackommodation var 13,5 ± 1,9 D. De binokulära mätningarna visade sig vara 

likartade med Hofsetters formel i genomsnitt (18,5 - 0,3 * ålder) medan de monokulära 

värdena var signifikant olika från samma formel. En låg men signifikant korrelation 

hittades mellan amplituden av ackommodation och ålder. (Gierow & Theagarayan, 

2014). 

 

1.4.2 Ackommodativ facilitet 

 

Ackommodativ facilitet är en patients förmåga att snabbt byta ackommodation. En 

minskad ackommodation facilitet har visat sig vara relaterad till symtom som upplevs i 

nära visning och det kan förekomma även när andra ackommoderande åtgärder, såsom 

amplituden av ackommodation, ligger på normala nivåer. (David,2014). 

Detta test examinerar möjligheten att göra snabba stegförändringar i ackommodation. 

Testet är oftast utfört med "flipper" -linser under antingen monokulärt eller binokulärt 

tillstånd. Patienten ser en rad fint utskrift (typiskt 6/9 bokstäver) på ett avstånd av 40 cm 

(ackommodativ stimulus = 2, 50 D) genom sin distansbrytningskorrigering. 

Denna korrigering ska antingen vara i form av patientens egna glasögon (eller 

kontaktlinser) eller alternativt inrättas i en provbåge.Vanligast, ± 2,00 D linser 

introduceras alternativt före visning ögat och patienten som krävs för att indikera när 

målet blir 'fullständigt klart'.Vid denna punkt vänds den alternativa linsen framför ögat 

så snabbt som möjligt. Dessa förhållanden ger upptagande stimuli på 0,50 och 4,50 D. 

Resultatet kvantifieras i termer av antalet cykler. Den fullständiga testperioden på 1 

minut ska alltid utföras för att kontrollera variationer på grund av utmattning av 

ackommodation. (Rosenfield & Logan, 2009). Se figur 6. 

 

 
Figur 6 visar mätning av ackommodativ facilitet för en emmetrop patient. 

 

En studie undersökte egenskaperna hos ackommodativ facilitet i myopiska och 

emmetropiska studenter.  

Avstånd och nära positiva och negativa ackommodation svartid komponenter av 

facilitet mättes under en 1 min-period med användning av ett -2,00 D / noll-linspar för 

avståndsvar och ett +/- 2.00 D-linspar för nära svar. 79 studenter (37 närsynta och 42 

emmetroper) i åldern 18-27 år agerade som subjekt. 
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Medelavståndet var signifikant lägre (9,7 cykler per minut (cpm)) i den myopiska 

gruppen jämfört med medelavståndet i den emmetropiska gruppen (15,6 cpm). Det 

fanns ingen signifikant skillnad i de nära faciliteter hos de två grupperna (11,5 cpm i 

myoper vs 12,9 cpm i emmetroper). Positiv  ackommodation svartid för avståndsseende 

var större än 4 s i 45% av myoperna och i 9% av emmetroper. Deras resultat bekräftar 

att myoper tenderar att ha onormala ackommodation svar för att bli suddig. Avstånd 

facilitet, men inte nära facilitet av ackommodation , reduceras oftare i myoper än i 

emmetroper. (O'Leary & Allen, 2002). En annan studie hos svenska barn visade att 

medelvärdet för den ackommodativ facilitet var 6,7 ± 4,4 cpm och 5,5 ± 3,9 cpm 

binokulärt. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan OD, OS och OU (p> 0,05) eller 

mellan klasserna (p> 0,05). (Gierow & Theagarayan, 2014). 

 

1.4.3 Noggrannhet av ackommodation 

 

Noggrannhet av ackommodation värderas eftersom de indikerar beteendet hos 

patientens ackommodationssystem när en verklig nära uppgift utförs. Ackommodativ 

under och över visar huruvida en patients ackommodationsnivå till ett mål är mindre 

(under) eller mer (över) än förväntat. (David,2014). 

Ackommodativ under och över kan mätas objektivt med användning av olika 

dynamiska retinoskopitekniker eller subjektivt med användning av relativa mätningar av 

ackommodation  eller binokulär-kors-cylinder-metoden. (David,2014). Se figur 7. 

 

 
                             Figur 7 visar nott dynamisk retinoskopi test 

 

En studie utvärderar sambandet mellan ackommodativ under och brytningsfel hos 

minderåriga under 18 års ålder för att bestämma om mängden brytningsfel och typ av 

brytningsfel (myopi, hyperopi, astigmatism) spelar en roll i storleken av ackommodativ 

lag.  

De insamlade uppgifterna innehöll en lag av ackommodation via Nott Retinoscopi vid 

40 cm, objektiv (automatisk brytning eller retinoskopi) och subjektivt refraktionsfel, 

patientålder och kön. 

Myopiska, emmetropiska och hyperopiska barn hade främst under av ackommodation 

som föll inom det normala området. Hyperoper som inte hade en normal under av 
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ackommodation  var mer benägna att ha en högre grad av ackommodation än en över. 

Myoper hade emellertid en lika tendens för högre under eller över för ackommodation. 

Slutsatsen visade att majoriteten av myopiska, emmetropiska och hyperopiska barnen 

hade alla ackommodativ under som föll inom det normala intervallet +0,50 till +0,75 

dioptrar. (Clin, 2014). 

 

1.5 Orsaker till myopi 

1.5.1 Ökad axiell längd 

Majoriteten av myopi beror på ökad axiell längd, så myopiska ögon är stora ögon. 

Patologisk myopi är välkänd, men icke-patologiska myopiska ögon visar också typiska 

förändringar. (David,2014). Se figur 8. 

 

 
                                   Figur 8 visar ökad axiell längd för ögat 

 

1.5.2 Ärftlig Myopi 

 

Myopi är ärftlig. Om en förälder har myopi kan barnet få det också. Myopi upptäcks 

ofta hos barn när de är mellan åldrarna 8 och 12 år. Under tonåren, när kroppen växer 

snabbt kan myopi bli värre. Mellan åren 20 och 40 är det vanligtvis lite förändring. 

Myopi kan också förekomma hos vuxna. (Turbert, 2019). 

Avstånds oskärpa eller svårigheter med vissa avstånds uppgifter såsom att läsa från 

skrivtavla, titta på TV eller köra, men med bra nära håll tyder på närsynthet. (David, 

2014). 

En barndom beteende myopi som fick sina första glasögon vid 12 års ålder och nu är 16 

kommer sannolikt att delta i en undersökning som klagar på ökad myopi med tanke på 

den typiska utvecklingen av myopi. (David, 2014). 

 

1.5.3 Genetiska faktorer 

En teori är att myopi går i arv och att det på så vis redan är förutbestämt innan ett barn 

föds om barnet kommer utveckla myopi eller inte. Detta är också en teori som bekräftas 

i flera studier. Även hur fort myopin utvecklas hos ett barn kan ha paralleller till om 

föräldrarna har myopi eller inte. (Admin, 2012).  

Det är inte könsrelaterat, eftersom män och kvinnor drabbas av myopi i relationen 

50/50. (Admin, 2012). 
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1.6 Olika typer av myopi 

1.6.1 Pseudomyopi 

 

Pseudomyopi är ett tillstånd som (till patienten) liknar myopi (det kan se nära, men 

distansen verkar vara suddig) men uppstår på grund av olämpliga kontraster av 

ciliarmuskeln i motsats till de vanligaste orsakerna till myopi (axialöget växer längre 

än brännvidden med brytningsapparat, brytnings - lins / hornhinna för stark & index - 

kataraktbildning). (Admin, 2012). 

 

1.6.2 Kongenital myopi 

 

Kongenital myopi är så kallad medfödd myopi. Av de spädbarn som föds med myopi, 

det är bara den barn som fortfarande har kvar symptomen när de börjar skolan som 

ingår i den gruppen för Kongenital myopi. Ungefär två procent av alla barn har 

fortfarande denna form av närsynthet när de börjar första klass. (Admin, 2012). 

 

1.6.3 Youth-onset myopia 

 

Youth-onset myopia drabbar barn mellan ungefär 5-6 års ålder och försvårar ofta 

framgångsrikt fram till sena tonåren. Myopiförekomsten är ungefär två procent hos 6-

åringar och ökar till cirka 20 procent hos personer över 20 år. (Admin, 2012). 

 

1.6.4 Early adult-onset myopia 

 

Early adult-onset myopia är den myopi som uppkommer efter att kroppen är fullt 

utvecklad  men tidigare än 40. Förekomsten av närsynthet i denna åldersgrupp, det vill 

säga 20 till 40 år, är normalt cirka 30%. (Admin, 2012). 

 

1.6.5 Late adult-onset myopia 

Late adult-onset myopia uppkommer, som namnet avslöjar, under 40 år + stadiet, och 

med högre ålder kommer också allt svårare myopi. Detta beror bland annat på det som 

kallas nukleär katarakt, vilket innebär att ögat kristallina linser "grumlas. (Admin, 

2012). 

 

1.7 Myopi progression 

Närarbete 

Arbete som innebär mycket ögonfokus på ”nära håll” har diskuterats som en orsak till 

myopi. Den teori som idag har många anhängare är att myopi orsakas av att man vid 

ständig läsning och fokus på nära håll ”vänjer” ögat vid detta slags fokus. En 

uppmärsammad studie från början av 2000-talet påvisade exempelvis en statistisk 

korrelation mellan barn och ungdomars myopiförekomst och hur mycket tid de 

spenderar med aktiviteter på nära håll. Studien visade att ju fler timmar barnet 
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spenderade med ”närarbete”, desto större risk hade barnet för att utveckla myopi. 

(Admin, 2012). 

 

1.8 Glaukom och grå starr 

  

Hög myopi stabiliseras vanligen mellan åldrarna 20-30 år. Personer med hög myopi kan 

också ha större risk att utveckla glaukom och grå starr. (Turbert, 2019).  

 

1.9 Diabetes 

 

Diabetes, antingen odiagnostiserad eller dåligt kontrollerad, kan leda till stora 

fluktuationer i brytningsfel, med antingen hyperopiska eller myopiska skift. Dessutom 

kan en mängd systemiska mediciner leda till brytningsfelskift. (David,2014). 

 

1.10 Näthinneavlossning 

 

Kraftigt myopiska personer löper större risk att drabbas av näthinneavlossning än med 

lättare närsynthet. (Svenska Marfanföreningen [SMF], 2016).  

 

1.11  Den optiska skivan och hög myopi 

 

Den optiska skivan är typiskt större vid hög myopi (över -8 D), ofta med ett större 

förhållande mellan skål och skiva. (Jonas, 2005). 

 

     1.12 Myopi Symptom 

Några av tecken och symtom på myopi inkluderar: 

ansträngda ögon, huvudvärk, squinting för att se ordentligt, och svårigheter att se objekt 

långt borta, till exempel vägskyltar eller svarta tavlan i skolan. Dessa symtom kan bli 

mer uppenbara när barn är mellan åldrarna 8 och 12 år. (Turbert, 2019). 

 

1.13 Myopibehandling 

 

Glasögon eller kontaktlinser är de vanligaste metoderna för att korrigera myopi 

symptom och refraktiv kirurgi. I många fall kan människor välja att rätta till myopi med 

LASIK eller någon annan form av brytningsoperation. Dessa kirurgiska ingrepp 

förbättrar din syn genom att omforma hornhinnan. Den omformade hornhinnan 

fokuserar ljuset ordentligt på näthinnan. (Turbert, 2019). 

 

     1.14 Prevalens av myopi i Mellanöstern och i Sverige 

          1.14.1 Saudiarabien 

Från en studie från Saudiarabien i 2013 för att bedöma förekomsten och mönstret av 

brytningsfel bland barn i grundskolan. 2246 barn i åldrarna 6-14 deltog i 

undersökningen. Myopi var det vanligast förekommande refraktionsfelet hos båda 

könen (65,7% av de totala fel som uppstod). 
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        1.14.2  Irak 

 

Från en studie från Norra av Irak i 2016 för att bedöma förekomsten och mönstret av 

brytningsfel bland barn i grundskolan. I studien utfördes ett cover-uncover test  för att 

bekräfta diagnosen om strabismus upptäcktes. 1191 barn i åldrarna 6-14 deltog i 

undersökningen. Enkel myopi (14,16%), sammansatt myopisk astigmatism  (19.95%), 

enkel myopisk astigmatism (11,81%), enkla hypermetropiska  (4,93%), sammansatta 

hypermetropiska  (21,25%), enkel hypermetropisk astigmatism  (10,52%) och blandad 

astigmatism (17.38%). Esotropia 12 (1%) , exotropia  (0,25%) och amblyopiska  

(1,5%). En annan studie från Centrala Irak  i 2018 för att bedöma prevalens och möjliga 

egenskaper av minskad synskärpa bland grundskolbarn bland  630 barn  i åldrarna 6-15 

deltog i undersökningen. Av de totala deltagarna var 533 (84,6%) studenter med vanliga 

VA (VA = 1.0 decimal), 97 (15,4%) studenter med minskad VA (VA <1.0 decimal). 

Från en studie från södra Irak i 2017 gjordes för att bedöma förekomsten och mönstret 

av brytningsfel samt för att mäta synskärpa bland barn i grundskolan. Ett cover-uncover 

test  för att bekräfta diagnosen om strabismus upptäcktes. 768 barn i åldrarna 6-14 

deltog i undersökningen. Av de deltagarna var 47% myopi, hyperopi och astigmatism 

som var 19,6%, medan amblyopi var 4,8%. 39,9% av eleverna visade onormal 

synskärpa. En studie från Bagdad i 2016 för att bedöma prevalensen av brytningsfel  

bland barn i grundskolan. 179 barn i åldrarna 6-14 deltog i undersökningen. Myopi typ 

av brytningsfel 43,6%,  medan hypermetropi 56,4%.   

 

1.14.3 Iran 

 

En studie från Iran i 2016 gjordes för att att bestämma förekomsten av amblyopi och 

brytningsfel hos 7 till 12-åriga barn. 2410 barn deltog i undersökningen. Amblyopi var 

närvarande i 2,3% . Sammantaget hade 15,9% av hyperopiska och 5,9% av myopiska 

fallen amblyopi. 

 

1.14.4 Jemen 

En studie från Jemen i 2010 gjordes för att att visa orsakerna till nedsatt syn och 

blindhet hos alla barn i åldern <16 år som deltog i undersökningen. Av de 1104 

studerade barnen  4.1%  Befanns ha bilateral blindhet och 10,4% var ensidigt blinda, 

4,3% var visuellt synskadade och  9,9% var ensidigt synskadade. 

 

1.14.5 Turkiet 

 

En studie från Turkiet i 2013 för att att undersöka förekomsten av brytningsfel och 

andra ögonsjukdomar, förekomst och typer av amblyopi hos barn i skolåldern . Av de 

21062 barn 6 till 14 år gammal var 3,2 % myopa, 5,9 % hyperopa. Astigmatism fanns 

hos 14,3% av barnen. Amblyopi upptäcktes hos 2,6% av alla barn. De vanligaste 

orsakerna till amblyopi var anisometropi (1,2%) och strabismus (0,9%). 
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1.14.6  Sverige 

 

En studie från Sverige i 2000 gjordes för att visa prevalens av myopi bland unga 

tonåringar . Av de 1045 barn mellan 12 och 13 år var  49, 7% myopi. En annan studie 

från Sverige i 2014 gjordes för att mäta och jämföra amplitud av ackommodation, 

ackommodativ facilitet bland svenska barn med befintliga normativa data . Av de 37 

barn mellan 8 och 13 år var den genomsnittliga amplituden för ackommodation i denna 

studie  13,5 ± 1,9 D. Den binokulära amplituden för ackommodation var överens med 

den formel som föreslagits av Hofstetter för det förväntade värdet, men de monokulära 

värdena i studien var lägre. Ackommodativ facilitet överensstämde med de 

rekommenderade uppgifterna. (Villarreal, Ohlsson, Abrahamsson, & Sjöstrand, 2000). 
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2. Syfte 

 

För att undersöka förekomsten av brytningsfel i en grupp från Mellanösternpersoner i 

åldrarna 8-21 år som bor i Sverige samt för att utvärdera den ackommoderande 

funktioner i denna grupp och jämföra den med de normativa data. 
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3. Material och metoder 

 

3.1 Deltagare 

 

Försökspersonerna var i åldrarna 8 till 21 år där medelåldern var 14,1 år. Det var 31 

personer som undersöktes, 16 flickor och 15 pojkar. Undersökningen gjordes hos 

Synoptik, Norrköping. 

 

3.2 Material 

 

Innan varje undersökning gjordes ett journalblad . Vid varje undersökning  fylldes ett 

journalblad i för varje patient (se bilaga 3). Fri visus, refraktion och korrigerad visus 

fylldes i på journalbladen. 

Utrustningen som användes var enkel och bestod av flipprar i  (+2,00 /-2,00 D se Figur  

9), provlåda och provbåge (Se Figur 10 och Figur 11), RAF-test (Se Figur 12), 

Retinoskopi (Se Figur 13) och auto-foropter (Se Figur 14). 

 

         
 

 

   Figur 9            Figur 10                          Figur 11           Figur 12             Figur 13 

 
Figur 14 

Figur 9 visar flipprar, Figur 10 visar provlåda, Figur 11 visar provbåge, Figur 12 visar 

RAF-test , Figur 13visar Retinoskopi och Figur 14 visar auto-foropter. 

 

3.3 Genomförande 

 

Deltagaren som var yngre än 18 år gamla fick skriftligen lämna sitt samtycke med hjälp 

av sina föräldrar till studien. En kort anamnes utfördes för att få veta deltagarens ålder, 

födelsevecka, dubbelseende, ögonoperation. 

 

3.4  Metod 

 

3.4.1 Visus 

 

Visus uppmättes, med korrektion på avstånd, med hjälp av en decimalvisustavla och 

visus på nära håll uppmättes med ett närlästest. De visuskrav som ställdes för att få vara 

med i studien var på avstånd 1,0 i decimalvisus binokulärt och 6 punkter binokulärt på 

40 cm. En subjektiv binokulär refraktion utfördes på de personerna som deltog i studien 

med ett avstånd av 6 m.  
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3.4.2 Refraktion 

 

Vid objektiv refraktion anvädes autorefraktion. Subjektiv refraktion gjordes med hjälp 

av provlåda och provbåge. En subjektiv binokulär refraktion test med ett avstånd av 6 m 

utfördes på de personerna som hade god samsyn. Vid binokulär avstämning utfördes 

Modifierad Humphriss för att alla personerna som deltog i studien inte skulle ha 

problem vid stark dominans av ett öga. Alla personerna var unga och därför användes 

metod 1 vid mätning av binokulär finjustering. Då tittade personen inte på tavlan, 

medan ögonen dimmades med +1,00 D. Efter dimning tittade personen på 0,5 raden. Då 

läste personen hela tiden bokstäverna samtidigt som minskade styrkan 0,25 D binokulär 

varje steg tills personen kunde läsa minsta raden som han kunde läsa. Sista steg utfördes 

kontroll i provbåge. Då lade binokulär finjustering i provbåge. När OD testade 

dimmades OS med +1,00 D. Sen lade +0,25 /-0,25 D framför OD och då patienterna 

gav då respons på om det blev bättre, sämre eller lika och fortsatte att byta styrkor tills 

personen kunde läsa minsta raden som kan läsa. Sen hittade bästa sfär och sen utfördes 

KC APA för att hitta astigmatism om det fanns och sen hittade bästa sfär. Då fick 

personen bästa korektion för OD. Sen utfördes samma procedure med OS. Det var 

viktigt att deltagaren hade full korrektion för att senare mäta fokuseringskraften hos 

ögonen samt för att mäta strabismus diagnosen. 

 

3.4.3 Ack.amplitud  

 

För att mäta fokuseringskraften hos ögonen samt för att kontrollera hur ögonmuskler  

arbetar tillsammans med ny korrektion används push-up-tekniken med hjälp av RAF-

test. Då personen hade bästa korrektion på provbåge. När OD testades okluderade OS 

för att hitta ack.amplitud för OD. Sedan testades OS på samma sätt och sen binokulärt.  

 

 

3.4.4 Ack.facilitet 

 

För att få fram rätt refraktion samt för att mäta ögats förmåga att ändra 

ackommodationen utan att ändra vergens användes flipper i +2,00 /-2,00 D. Vid 

monokulär mätning ockluderades ett öga och sen testade binokulär också. Då krävdes 

extra ljus och lästavla på 40 cm. Personen började flippa med plus sidan tills en enkel 

bild erhålls. När personen fick en enkel bild vändes linsen. Personen fortsatte att vända 

linsen i en minuter. Antal flipper dividerade 2 för att få antal av cpm.  

 

3.4.5 Nott dynamisk retinoskopi 

 

Nott dynamisk retinoskopi används för att mäta ackommoderande svar hos ögonen samt 

för att mäta ögats fokuseringsförmåga. Då hade personen bästa korrektionen i provbåge. 

Då användes inte foropter för att inte inducera proximal ackommodation. Då utfördes 

RAF-test med läsning tavla som innehöll bokstäver på 40 cm med extra ljus. Då lades 

retinoskopi 10 cm bakom läsningtavla. Medan personen fokuserade på bokstäver 

sveptes retinoskopi så snabbt som möjligt, eftersom retinoskopis ljus stör 
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binokulariteten. Med rörelse flyttades retinoskopi längre bort från personens ögon. 

Retionskopi fortsatte att svepa tills en blänk skedde. Mot rörelse flyttades retinoskopi  

närmare personens öga. Stimulans - Respons  = ack.respons.  

Stimulans = +2,50 D för 40 cm.  

 

3.4.6 Konvergensnärpunkt (KNP) 

 

KNP för att mäta närmaste punkt ögonen kan konvergera utan dubbelseende. För att 

göra detta test användes RAF-test. Personen hade bästa korrektion på provbåge.Testet 

utfördes binokulärt med bra ljus. Medan personen tittade på strecket flyttades objektet 

närmre personens ögon. Då ombads personen att säga till när strecket blev dubbelt. Vid 

dubbelt frågades personen om han kunde få det enkelt igen. När personen såg dubbelt 

mer än 10 cm fortsattes att flytta objektet närmare ögonen tills en bild erhålls.  

 

3.4.7 Cover test avstånd and Cover test nära 

 

Ett cover-uncover test utfördes för att bekräfta diagnosen om strabismus upptäcktes. 

Vid mätning av cover test avstånd tog personen på sig provbåge med bästa korrektion 

och tittade på decimaltavla på 6 m avstånd en rad sämre än en rad från sämre ögat. 

Cover- uncover  testades monokulärt och sen testades alternerande. Vid mätning av 

cover test nära användes läsningtavla på 40 cm med bra ljus och utfördes samma 

procedur som användes med Cover test avstånd. 

 

4 Resultat 

 

4.1 refraktion 

 

Av 31 personer var 14 personer myoper (45,16%), 1 person astigmatisk (3,22%), 3 

hyperoper (9,67%) , 13 Emmetroper (41,93%). Myopiförekomsten var högst i 

åldersgruppen 16-20 år. Refraktionsfelen hos försökspersonerna varierade från -0,50 till 

-7,25 D med en medelrefraktion på -1,75 D. Se tabbel 3 och 4. 

 

4.2 Prevalens av myopi 

 

Av de 31 synundersökningar som gjordes var 51,61 % flickor och 48,38 % pojkar. 

Totala andelen myoper var (45,16%). Se tabbel 3 och 4. 
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4.2.1 Grad av myopi 

 

Av alla personer som deltog i studien var 10 st lågmyoper, 1st hade måttlig myopi och 1 

person var högmyop. Störst andel var lågmyopa. Resultatet visas i figur 15. 

  

 

 
 

Figur 15 visar över graden av myopi bland försökspersonerna. Y-axeln visar antalet 

personer. 

 

 

4.3 Fri visus och  PD  

 

Av de totala 31deltagarna var 96,78%  med vanliga VA , 3,22 % med legal blindhet 

(utan glasögon). Medelvärdet av fri visus bland  personerna i studien var OD 1,04, OS 

1,00 och OU 0,98. Medelvärdet av PD bland personerna i studien var OD 28,9 mm OS 

29,0 mm. För PD fanns det ingen signifikant skillnad mellan OD och OS enligt 

klasserna (p> 0,05). Se tabell 2. 
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4.4 Amplitud av ackommodation 

 

I denna studie var minimal amplitud 11,5 D, medelamplitud 14 ,3 D och maximal 

amplitud var 19,4 D. Den genomsnittliga amplituden av ackommodation: OD 11,7 D, 

OS 11,6 D och OU 12,8 ± 1.33 D. Resultatet visas i figur 16. 

 

 

 
 

                      Figur 16. Den genomsnittliga amplituden av ackommodation  
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4.5  Nott dynamisk retinoskopi 

 

I denna studie var den normala genomsnittliga NOTT OD 0,66 D och OS 0,70 D. 

Resultatet visas i figur 17. 

 

 

 
 

                         Figur 17 visar den normala genomsnittliga av NOTT.  
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4.6 Ackommodativ facilitet  

 

I denna studie var den genomsnittliga ackommodativ facilitet för OD 10,4 cpm, OS 10,5 

cpm och OU var 10,6 cpm. Resultatet visas i fig18. Det fanns ingen signifikant skillnad 

mellan OD och OS enligt klasserna (p> 0,05). 

 

 
                  Figur 18 visar den genomsnittliga ackommodativ facilitet 

 

4.7 Cover test avstånd and Cover test nära 

 

Vid mätning av cover test avstånd var 19  personer subj. orto  och 12 personer var subj. 

exotropi. Vid mätning av cover test nära var 15 personer subj. orto och 16 personer var 

subj. exotropi.Vid undersökning av obj. cover test avstånd och obj. cover test nära var 3 

personer exotropi och 28 personer orto.   

 

4.8 Konvergensnärpunkt (KNP) 

 

Det normala värdet är ca 5 till 10 cm. Alla personerna som deltog i studien fick till 

näsan utan dubbelseende. Se tabell 5. 
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5 Diskussion 

Studien utfördes av intresse för att undersöka förekomsten av brytningsfel i en grupp 

Mellanösternpersoner i åldrarna 8-21 år som bor i Sverige samt för att utvärdera den 

ackommoderande funktioner i denna grupp och jämföra den med de normativa data. 

Prevalensen av myopi hos försökspersonerna var 45,16%,  astigmatism 3,22%, hyperopi 

9,67% , Emmetropi 41,93%. Myopiförekomsten var högst i åldersgruppen 16-20 år.  

Resultatet från studien visade att prevalensen av myopi från Mellanöstern är lägre än i 

Sverige. En studie visade att prevalens av myopi bland unga tonåringar i Sverige var 

49.7% . (Villarreal, Ohlsson, Abrahamsson, & Sjöstrand, 2000). En annan studie visade 

att prevalens av myopi bland unga tonåringar i Iran var 5,9%. (Rajavi et al., 2016). I 

Irak visade en studie som gjordes undersökningen för totalt 179 barn på sju grundskolor 

att myopi typ av brytningsfel  (43,6%). (Rasheed, Rasheed, & Al-Amir, 2016). 

 En studie som gjordes i Saudiarabien för 2246  barn i åldrarna 6-14 år visade att myopi 

var det vanligast förekommande refraktionsfelet hos båda könen (65,7% ). Det kan vara 

orsaken till den ökande myopiprevalensen i Saudiarabien pga okorrigerade brytningsfel 

(Wadaani, Amin, Ali, & Khan, 2013). En uppmärsammad studie från början av 2000-

talet påvisade exempelvis en statistisk korrelation mellan barn och ungdomars 

myopiförekomst och hur mycket tid de spenderar med aktiviteter på nära håll. Studien 

visade att ju fler timmar barnet spenderade med ”närarbete”, desto större risk hade 

barnet för att utveckla myopi. (Admin, 2012). 

 

 

Resultatet av studien visade att minimal amplitud var 11,5 D, medelamplitud 14,3 D 

och maximal amplitud var 19,4 D. Den genomsnittliga amplituden av ackommodation: 

OD 11,7 D, OS 11,6 D och OU 12,8 ± 1.33 D. Den binokulära och monokulära 

amplituden av ackommodation överensstämde med den formel som föreslagits av 

Hofstetter. En studie från Sverige visade att den binokulära amplituden för 

ackommodation överensstämde med den formel som föreslagits av Hofstetter för det 

förväntade värdet, men de monokulära värdena i samma studien var lägre. (Gierow & 

Theagarayan, 2014). 

 

Resultatet av studien visade att 29 personer hade under ackommodation medan 2 

personer hade över ackommodation. Den normala genomsnittliga av NOTT var OD 

0,66 D och OS 0,70 D. 

 

Resultatet av studien visade att den  genomsnittliga ackommodativa faciliteten OD 10,4 

cpm, OS 10,5 cpm och OU var 10,6 cpm. Den binokulära och monokulära 

ackommodativa faciliteten överensstämde med rekommenderade data. En studie från 

Sverige visade att den binokulära och monokulära ackommodativ faciliteten var lite 

lägre jämfört med denna studie men överensstämde med de rekommenderade data. 

(Gierow & Theagarayan, 2014).  

 

Vid undersökning av obj. cover test avstånd och obj. cover test nära  visade resultatet av 

studien att 9,67% hade exotropa och 90,33% hade orto. En studie från Irak visade att 
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Esotropia var 1% och esotropa 0,25% och amblyopiska  1,5%. (Agha, al-khayat, & 

Ahmad, 2018). 

 

Resultatet av studien visade att 96,78% med normal VA och 3,22 % med legal blindhet 

(utan glasögon). Medelvärdet av fri visus bland  personerna i studien var OD 1,04,OS 

1,00 och OU 0,98. Medelvärdet av PD bland personerna i studien var OD 28,9mm  OS 

29,0 mm. För PD fanns det ingen signifikant skillnad mellan OD och OS enligt 

klasserna (p> 0,05). En studie från Irak visade att 84,6% barn hade vanliga VA  (VA = 

1.0 decimal) och  15,4% barn med minskad VA (VA <1.0 decimal). 

(Abdulameer,Alfadhul, Hameed, & Kareem, 2018). 

 

Barnen gick till skolan från kl 8:00 till kl: 15:30 vilket kan vara en orsak till att det inte 

kom så många barn till undersökningarna. Därför var provstorleken liten, eftersom det 

var kort tid till undersökningen.Vissa barn i studien uppnådde inte maximal synskärpa 

för att de kände stress efter skolan. 

Vid kommande studier på myopi borde det även tas hänsyn till några faktorer för att 

kunna  göra en större studie. Alltså måste det väljas en tid då barnet inte är trött och 

stressad. Dessutom ska vi tänka på en eventuell astigmatism. Om ett barn endast får en 

sfärisk korrektion men som också är i behov av en astigmatisk korrektion kommer inte 

visus att bli optimal. 

 

6  Slutsats 

Resultatet från studien visade en högre förekomst av  myopi än hyperopi hos 

befolkningen mellan 8-21 år från Mellanöstern . Det vanligast förekommande synfelet i 

samtliga åldersgrupper var myopi. Resultatet från studien visade också att prevalensen 

av myopi från Mellanöstern är lägre än i Sverige. En anledning till det kan vara mindre 

närarbete. Personerna i Mellanöstern ägnar inte lika mycket tid åt närarbete som i 

Sverige och det har visats att mycket närarbete och okorrigerade brytningsfel påverkar 

närsynthetsutvecklingen. Hereditet påverkar också närsynthetsförekomsten då myopi till 

viss del är ärftligt. Den binokulära och monokulära amplituden av ackommodation 

överensstämde med den formel som föreslagits av Hofstetter. Ack.amplitud och NOTT  

överensstämde med normativa data. Den binokulära och monokulära ackommodativ 

facilitet var signifikant högre jämfört med studier i Sverige men överensstämde med de 

rekommenderade data.   
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8 Bilagor 

Bilaga 1 
 

Definition of low vision relying on visual acuity and visual field (World 

Health Organization, 1980; ICO, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distance vision impairment 

Level Visual acuity 

Mild 6/12 but equal or better than 6/18 

Moderate Worse than 6/18 

Severe Worse than 6/60 

Blindness Worse than 3/60, 1/60; or no light 

perception   

Near vision impairment 

Level Visual acuity 

Near Worse than N6 or N6 at 40cm” 

with existing correction. 

http://marfan.se/Marfanbroschyr_2016.pdf
https://www.aao.org/eye-health/diseases/myopia-nearsightedness
https://www.aao.org/eye-health/diseases/myopia-nearsightedness
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Bilaga 2 

 

 

 

Snellen-chart 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

28 

 

 

Biloga 3 

  

 

 
 

 

 

 

 



  
 

29 

 

 

Tabell 1 

 

 
 

 



  
 

30 

 

 

Tabell 2 

 

 

 
 

 

 

 



  
 

31 

 

 

 

Tabell 3 

 

 
 

 



  
 

32 

 

 

 

Tabell 4 

 

 
 

 

 

 



  
 

33 

 

 

 

Tabell 5 

 



  
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

2 
 

 



  
 

I 
 

 

  



  
 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


