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ABSTRAKT 

Syfte: Syftet var att undersöka om och i så fall hur ackommodativ facilitetsträning, med +/-

2,00DS-flippers, under en vecka, påverkar ackommodation, vergens och binokulärseende.  

Metod: I studien undersöktes 17 försökspersoner mellan 20-30år. Av dessa fick 3 

försökspersoner avbryta medverkan på grund av olika skäl. Försökspersonerna ombeddes att 

sitta på 2 synundersökningar, varav en före och en efter ackommodativ facilitetsträning. 

Undersökningarna inleddes med ett objektivt refraktionsvärde, följt av en anamnes. Därefter 

utfördes en binokulär synundersökning tillsammans med binokulära mätningar, varav en 

mätte den ackommodativa faciliteten. Alla dessa mätningar upprepades efter en veckas 

ackommodativ facilitetsträning med en +/-2,00DS-flipper.  

Resultat: Hos 12 av 13 försökspersoner visar mätvärdena en märkbar ökning av den 

ackommodativa faciliteten, efter en veckas flipperträning. Förändringen i gradient AK/A 

skiljer sig från höga- och låga AK/A-värden. AK/A-värdet minskade för de försökspersonerna 

med högt AK/A och ökade för de försökspersonerna med lågt AK/A. Det förekom en skillnad 

i närfori efter flipperträning visade sig värdena gå mer mot plus, det vill säga mer mot esofori, 

med undantag från någon försöksperson. Övriga mätningar visade inga signifikanta 

skillnader, där p > 0,05 (Students paired t-test) 

Slutsats: Ackommodativ facilitetsträning, med +/-2,00DS-flippers, ökar den ackommodativa 

faciliteten i denna grupp. Det är svårt att i de övriga mätningarna finna ett klart samband 

mellan skillnader före och efter den ackommodativa facilitetsträningen. 
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SUMMARY 

The aim of this study was to examine how accommodative facility-training using a +/-2,00DS 

flipper, over one week, affected accommodation, convergence and binocular vision.  

 

17 subjects between the ages of 20 and 30 participated in this study; however 4 subjects were 

unable to complete the entire training-period for various reasons. Subjects were asked to 

undergo two eye examinations; one before and one after a week of accommodative facility-

training. The examinations commenced with an objective refraction, followed by a history. A 

binocular subjective refraction was performed, prior to measurements of binocular function, 

one of which was accommodative facility. 

 

12 of the 13 subjects showed an appreciable increase in the accommodative facility, after one 

week of accommodative facility-training. The gradient AC/A-ratio changed slightly for some 

subjects with initial high- or low AC/A-ratios. Subjects with high AC/A-ratio showed a 

reduction in AC/A-ratios whilst subjects with low AC/A-ratio experienced an increase in their 

values. In addition, there occurred a change in near-phoria values after accommodative 

facility-training, towards increased esophoria, with the exception of one subject. Other 

measurements of binocular function showed no significant differences, where p > 0.05 

(Student's paired t-test)  

 

Accommodative facility-training, with +/-2.00DS accommodative rock, increased the 

accommodative facility over a one-week period in this group. It was difficult to find a pattern 

between the differences in the other measurements of binocular-function before and after 

accommodative facility-training. 
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FÖRORD 
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Ett stort tack vill jag ge till min handledare Peter Lewis, som under arbetets gång ställt upp 
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själv vara positiv och göra mitt bästa. 
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INTRODUKTION 

För ett väl fungerande binokulärseende, det vill säga när synintryck från båda ögonen tolkas 

till en enkelbild i hjärnan, krävs väl fungerande visuella funktioner såsom ackommodation, 

koordinerade ögonrörelser och mios, samt sambandet mellan dessa. (Benjamin 2006, s. 145) I 

västvärlden lever man i ett samhälle där synmiljön kräver mycket närarbete. Närarbete 

belastar ackommodationen och eftersom det finns ett klart samband mellan ackommodation 

och konvergens, påverkas även konvergensen. (Benjamin 2006, s. 145) 

 

Inom optometrin används synterapi av olika varianter för att träna ögats ackommodation och 

vergens. Ackommodativ flipperträningen är en träningsmetod som används till att förbättra 

ackommodationen. (Richard & Laudon 2006) Genom att alternera glaspar, i plus- och 

minusstyrkor, framför båda ögonen sker en skillnad i ackommodativt stimuli samtidigt som 

konvergenskravet hålls konstant, eftersom avståndet till objektet är oförändrat. Även om 

konvergenskravet hålls konstant så kommer en skillnad i ackommodation ge upphov till en 

skillnad i konvergens. (Eperjesi, 2000)  

 

ANATOMI 

Ögat är det organ som omvandlar ljusenergi från objekt i omgivningen till nervimpulser, som 

via synnerven skickas till hjärnan där de tolkas som en bild och gör att vi kan se. (Widmaier, 

Raff & Strang 2006, s.229, 236-237) 

Figur 1. Schematisk bild av ögat, baserad på en bild från: http://www.idealvisioncare.com/articles/anatomy_a1.html 

090522 14:50 

 

http://www.idealvisioncare.com/articles/anatomy_a1.html
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Cornea 

Cornea, även kallad hornhinna är en transparent, avaskulär vävnad, som har en avgörande roll 

för hur ljuset bryts och fokuseras på retina. Corneala brytkraften på +40 till +44 dioptrier (D) 

innefattar cirka två tredjedelar av ögats totala brytkraft. (Krachmer, Mannis & Holland 2005, 

s. 3) Ögats kristallina lins finns lokaliserad bakom cornea, främre kammaren och iris, 

liggande i en linskapsel som fäster till ciliarkroppen via zonulatrådarna. (Forrester et al 2008, 

s. 16) Brytkraften hos linsen är cirka +15 D, men brytkraften kan variera med formförändring 

av linsen. (Dick et al 2008, s. 35)  

  

Kristallina linsen 

Kristallina linsen består av tre delar: linskapsel, linsepitel och linsfibrer. ( Forrester et al, s.35) 

Linskapseln är ett tjockt och elastiskt membran som omsluter linsen och binder linsen till 

zonulatrådarna, som i sin tur binder till ciliarkroppen. Främre lagret av linsen består av 

konformade epitelceller, som övergår till att bli avlånga i formen mot linsens centrum. Dessa 

celler kallas för linsceller eller linsfibrer. Linsfibrerna är mycket tunna, men kan bli upp till 12 

mm långa. Mot centrum av linsen komprimeras cellerna och bildar en linskärna som har en 

högre densitet än resten av linsen. (Forrester et al, s.36)  

 

Ciliarkroppen 

Ciliarkroppen är en cirka 5-6 mm bred ring av vävnad, bestående av epitel, stroma och 

muskler, där två tredjedelar av ciliarkroppen är muskler. Ciliarkroppen har tre funktioner, 

varav en är ackommodation. Zonulatrådarna fäster ciliarkroppen till linsens. Vid 

ackommodation kontraherar ciliarmuskeln, zonulatrådarna slappnar av och linsen blir mer 

konvex och brytkraften ökar. (Forrester et al, s.32- 33)  

 

Zonulatrådar 

Zonulatrådar är fina, glasliknande och hopbuntade fibrer. De håller linsen på plats, genom att 

fästa till linsens kapsel. (Forrester et al, s.37) 
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Motorsystemet 

Motorsystemet koordinerar inriktningen av ögonen för olika avstånd och vinklar. Systemet 

gör så att ögonen riktar in sig på stillastående objekt eller följer objekt som rör sig av olika 

hastighet. Motorsysystemet samverkar även tillsammans med det ackommodativa systemet 

för att få en klar bild på retina. Ett effektivt sensor och motorsystem gör att bilden av objektet 

ses som enkel och klar. (Benjamin 2006,s.  145) 

 

 Extraokulära muskler 

De extraokulära musklerna sköter rörelser av ögongloben. De består av fyra raka muskler och 

två sneda muskler. (Kracher, Mannis & Holland 2005,s. 69) Medial-, lateral-, superior- och 

inferior rectus hör till de raka musklerna, medan superior- och inferior oblique hör till de 

sneda extraokulära musklerna. (Remington 2005,s. 180) 

 

 

  

Figur 2. Schematisk bild över ögats extraokulära muskler baserad på en bild från: 

http://cim.ucdavis.edu/Eyes/eyeText.htm 090522 14:50 

 

http://cim.ucdavis.edu/Eyes/eyeText.htm
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BINOKULÄRA SYSTEM 

Binokulärseende, är när synintryck från båda ögonen tolkas till en enkelbild i hjärnan. 

(Millodot 2004, s. 118) För att få ett bra och enkelt binokulärseende krävs fungerande 

grundläggande funktioner hos ögat, till exempel så måste de retinala bilderna från ögonen 

vara tydliga och av ungefär lika storlek. (Grosvenor 2007, s. 75) Sammansmältning av två 

retinala bilder till en enkelbild kallas fusion. För att få tydliga bifoveala bilder vid närarbete 

krävs bland annat ett väl fungerande samspel mellan ackommodation och konvergens. 

Ackommodation och konvergens är kopplade till varandra neurologisk, så att de kan verka 

tillsammans på ett sätt, som ger ett klart binokulärseende tillsammans med ett klart och väl 

fungerande stereoseende, det vill säga förmågan att se djup. (Benjamin 2006, s. 145)  

 

Ackommodation 

Ackommodation är linsens förmåga att ändra form, fokusera ljuset och få en klar retinal bild 

vid betraktande av föremål på olika avstånd. (Sterner, Abrahamsson & Sjöström 2001)  

 

Ackommodationsprocessen  

Vid avståndsseende (hos ett rättsynt- eller fullkorigerat öga) är ciliarmuskeln avslappnad, 

zonulatrådarna spända och linsen intar sin flackaste form, vilket leder till att linsen bryter 

ljuset mindre och en tydlig och klar bild bildas på retina. (Grosvenor 2007,s. 5) Vid närarbete 

kontraherar istället ciliarkroppen, zonulatrådarna blir slappa och linsen intar en mer sfärisk 

form, som i sin tur leder till att linsens brytkraft ökar och en klar bild avbildas på retina. 

(Forrester et al, s.220)  

 

Ackommodation kan dels in i fyra grupper: reflexmässsig-, vergens-, proximal- och tonisk- 

ackommodation. (Benjamin 2006, s. 97) 

 

 Reflexmässig ackommodation är den styrkeförändring som automatiskt sker för att 

kunna hålla retinala bilden klar och fokuserad. (Benjamin 2006,s. 97) 

 Vergens-ackommodation är den ackommodation som framkallas vid skillnad i 

vergens. (Benjamin 2006,s. 97) 

 Proximal ackommodation framkallas av enbart vetskapen om att objektet verkar vara 

nära. Utan visuell respons varken från ackommodation eller vergens blir den 

proximala ackommodationen märkbar. (Benjamin 2006,s. 97) 
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 Tonisk ackommodation är den ackommodation som induceras vid avsaknad av 

ackommodativt stimuli, till exempel i totalt mörker. (Benjamin 2006,s. 98) 

 

Med åldern avtar ackommodationsförmågan, vilket brukar kännas av i 40-50 års ålder och 

göra det svårare att se klart på kortare avstånd. (Forrester et al, s. 38) Tillståndet kallas för 

presbyopi eller ålderssynthet. (Grosvenor 2007, s. 19) Linsen växer under hela livet, nya 

fibrer bildas i yttre linsbarken som komprimerar gamla fibrer och gör linsen mindre flexibel 

samtidigt som linskapseln förlorar sin elasticitet med åldern. (Grosvenor 2007, s. 89) 

(Benjamin 2006, s. 132) Detta gör det svårare för linskapseln, zonulatrådarna och 

ciliarmuskeln att ändra form på linsen. (Benjamin 2006, s. 132) 

 

Ackommodativa mätningar 

Ackommodationsvidd 

Ackommodationsvidden är den skillnad i dioptrier inom vilket ett objekt kan ses klart. 

(Sterner, Abrahamsson & Sjöström 2001) Utifrån fjärrpunkten (den mest avlägsna punkt vi 

kan se klart) och närpunkten (den närmaste punkt vi kan se klart) kan ackommodationsvidden 

bestämmas. Fjärrpunkten ligger hos en rättsynt eller fullkorrigerad i oändligheten, vilket ger 

en helt avslappnad ackommodation. (Millodot 2004, s. 4) Detta leder till att 

ackommodationsvidden, för ett fullkorrigerat öga, kan bestämmas enbart av att mäta upp 

närpunkten, eftersom ackommdationsvidden motsvarar närpunkten angett i dioptrier. 

(Grosvenor 2007, s. 7-8) Förväntat medelvärde för ackommodationsvidden kan fås fram 

enligt Hofstetter´s formula, 18,5- 0,3x ålder. (Benjamin 2006, s.396) 

 

Relativ ackommodation 

Den relativa ackommodationen är skillnaden i ackommodation för ett visst avstånd där en 

enkel och klar bild kan bibehållas, samtidigt som konvergensen är konstant. (Rabbetts 2007, 

s.175) Negativ relativ ackommodation (NRA), förmågan att kunna relaxera ackommodationen 

samtidigt som en klar bild kan bibehållas, uppnås genom att placera plusglas binokulärt 

framför båda ögonen. Den positiva relativa ackommodationen (PRA), det vill säga den 

maximala stimulerade ackommodation där en klar bild kan bibehållas, mäts genom att placera 

minusglas framför båda ögonen. (Sterner, Abrahamsson & Sjöström 2001) 
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Ackommodativ facilitet  

Ögats ackommodativa facilitet är ett kvalitativt värde av ögats förmåga att snabbt och 

effektivt alternera den ackommodativa responsen. Ackommodativa facilitetstest används dels 

för att utvärdera ackommodationen och vergensen, men även för att bestämma hur 

ackommodationen påverkar det binokulära seendet. (Eskridge, Amos & Bartlett 1991, s. 687) 

I stort sett alla ackommodativa anormaliteter kan påverka faciliteten. (Eskridge, Amos & 

Bartlett 1991, s. 689) Man vet att binokulärseende, eller mer precist vergensen, påverkar 

ackommodationen och den tid det tar att fokusera och få en klar retinal bild. Detta gör att 

binokulär facilitetsmätning ger ett lägre värde än vid monokulär mätning. (Kedzia et al, 1999)  

 

Den ackommodativa faciliteten mäts vanligen med en +/-2,00D flipper. (Laudon & Richard, 

2006) Flippern består av ett handtag där glaspar, i plus- och minussturkor, är monterade på 

vardera sidan om flippern. Minsta möjliga text som kan ses fullkorrigerat, med ögat med 

sämst visus, placeras på ett avstånd på 40cm. (Kedzia et al, 1999) Vid växling mellan 

glasparen uppkommer en dioptrisk skillnad i stimuli, vilket gör att ackommodationen 

alternerar mellan +0,50 D och +4,50D samtidigt som konvergenskravet hålls konstant på 15 

prismadioptrier (Δ). (Eperjesi, 2000) Ackommodativa faciliteten anges vanligen i cykler per 

minut (cpm), där en cykel motsvarar den tid det tar att fokusera och få en klar bild genom 

båda glasparen. (Eskridge, Amos & Bartlett 1991) Normalvärden för ackommodativ facilitet 

binokulärt är 8cpm (±5)cpm för ett +/-2,00D glaspar. (Zellers, Alpert & Rouse 1984) 

 

Ackommodativ facilitetsträning används som synterapi vid framför allt ackommodativa men 

även binokulära anormaliteter. (Laudon & Richard, 2006) Det finns studier som visar att 

ackommodativ facilitetsträning påverkar ackommodationen, till exempel visar Sterners, 

Abrahamsson och Sjöströms (1999) studie att träningen påverkar amplituden av den relativa 

ackommodationen. Träningen går till på nästan samma sätt som ett ackommodativt 

facilitetstest, med en +/-2,00D- flipper. Skillnaden är att man inte räknar antal cykler på en 

minut under träningen, utan istället tränar ackommodationen under en bestämd tid. (Sterner, 

Abrahamsson & Sjöström 1999) Tiden som träningen bör utföras på varierar. Studier har 

använt tidsangivelse 3 minuter, 6 gånger minst 5 dagar i veckan, 3 minuter, 5 gånger dagligen 

eller 6-8 minuter, 2 gånger dagligen. (Sterner, Abrahamsson & Sjöström 1999) (Sterner, 

Abrahamsson & Sjöström 2001) (Ciuffreda & Ordonez 1998) (Laudon & Richard, 2006) 

Eftersom texten hela tiden är placerad på 40cm förblir konvergensen konstant, vilket gör att 

förändringen av den ackommodativa konvergensen följs åt av lika stor fusional vergens, men i 
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motsatt riktning. Binokulär flipperträning borde därför förbättra fusionsvergensen såväl som 

den förbättrar den ackommodativa faciliteten. (Eperjesi, 2000) 

 

 

 

Figur 3, ±2,00DS-flipper 

 

Ackommodativa problem  

Ackommodativ insufficiens 

Det som kännertecknar ackommodativ insufficiens, det vill säga otillräcklig ackommodation, 

är en låg ackommodationsvidd i förhållande till vad som är normalt för åldern. (Duane, 1915) 

Förminskas ackommodationvidden +2.00D eller mer och patienten känner av astenopiska 

besvär, såsom ögontrötthet eller irritation vid närarbete, kan det tyda på ackommodativ 

insufficiens. (Benjamin 2006,s. 112) 

 

Ackommodativ excess  

Ackommodativ excess kan definieras som oförmåga att kunna relaxera ackommodationen 

smidigt och enkelt. (Benjamin 2006,s. 112) Oftast har dessa patienter en 

ackommodationsförmåga som är större än vad som anses normalt i förhållande till åldern. 

(Duane, 1915)  

 

Ackommodativ infacilitet 

Ackommodativ infacilitet innebär att den ackommodativa dynamiken är långsam och 

ansträngande. Ett tydligt symtom är att patienten har svårt att fokusera på avstånd efter 

närarbete. (Benjamin 2006,s. 112)  
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Fori 

Fori eller heterofori, är en dold avvikelse av de båda ögonens synaxlar och är vanligt 

förkommande bland de flesta människor. (Grosvenor 2007,s. 224) (Evans 2007, s.3) Denna 

avvikelse fås genom att bryta fusionen, vilket kan uppnås genom att exempelvis ockludera, 

det vill säga täcka för ett öga. (Grosvenor 2007,s. 224,485) Om synaxlarna är parallella med 

varandra när fusionen är bruten har personen en ortofori, vilket indikerar på att den toniska 

konvergensen och de fysiska och mekaniska faktorerna är inom normalvärden. (Grosvenor 

2007,s. 225) Är synaxlarna däremot lite indragna mot varandra (konvergerade) eller skjutna 

ifrån varandra (divergerade) har personen en eso- respektive exofori. (Grosvenor 2007,s. 224) 

 

Vid avståndsseende har de flesta människor en ortofori eller i alla fall nära ortofori. 

Förväntade värden på närfori är cirka 3- 5Δ exofori, men det är inte ovanligt med närfori som 

sträcker sig från 4Δ esofori till 12Δ exofori. (Grosvenor 2007,s. 225) 

 

Rent anatomiskt har människan två ögon parallellt placerade i förhållande till varandra, för att 

kunna se rakt fram. Hos de flesta är ögonen lite divergerande, på grund av ögonens placering i 

orbita, ögonhålan. Positionen i detta tillstånd kallas för det anatomiska viloläget. Vanligen 

inverkar även fysiologiska faktorer, såsom muskelverkan från de extraokulära musklerna, 

förhållandet konvergens- ackommodation och reflexer, vilket gör att synaxlarna divergerar 

mindre. Tillståndet kallas fysiologiska viloläget. Fusionsvergens och positionen av de båda 

retinala bilderna styr finjusteringen som en sista del i att få en enkel binokulär bild. Vid 

avståndsseende kommer alla dessa faktorer att ge i stort sett parallella synaxlar. (Evans 2007 

s. 3) Bryts fusionen kommer det ockluderade ögat att antingen ha samma inställning eller inta 

en konvergerande eller divergerande inställning beroende på personens fori. (Grosvenor 

2007,s. 85)  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Riktning av synaxlarna hos ett ockluderat öga. Baserat på bild från Grosvenors (2007) s.85   a, exofori och 

b, esofori 

a, b, 
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1. Esofori innebär att synaxlarna intar en konvergerande inställning vid bruten fusion. 

2. Exofori innebär att synaxlarna intar en divergerande inställning vid bruten fusion. 

3. Hyperfori innebär att synaxlarna är i obalans vertikalt vid bruten fusion. 

4. Cyklofori innebär att ögonen intar en rotation kring synaxeln vid bruten fusion. (Evans 

2007 s. 6) 

 

En fori kan vara kompenserad eller okompenserad. I de allra flesta fall är forin kompenserad, 

vilket betyder att den finns där, men personen i fråga har inga problem eller symtom beroende 

av forin. Visar det sig att forin ger symtom, är den okompenserad, vilket vanligen beror på fel 

i anatomin, muskel- eller sensorsystemet eller helt enkelt storleken på forin. (Evans 2007 s. 7, 

59) 

 

Forimätning 

Forin mäts på avstånden 6 meter och 40 cm. Ackommodation- och konvergensstimuli på 6 

meter kan uteslutas då det nästan är obefintligt, medan man på 40 cm har ett ackommodativt 

stimuli på +2,50 D respektive konvergensstimuli på 15Δ. (Grosvenor 2007,s. 224) Riktningen 

och storleken av närforin bestäms av ackommodativa konvergensen tillsammans med den 

toniska konvergensen. (Grosvenor 2007,s. 225) Dessa tillstånd kommer att förklaras mer i 

vergensavsnittet.  

 

Vid forimätning placeras ett prisma framför ett öga vilket gör att bilden på retina förflyttas 

utefter prismats basriktning. Vid basriktning ned kommer den retinala bilden flyttas ned under 

makula och objektet ses ovanför dess egentliga placering. (Grosvenor 2007,s. 225) 
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Vergens 

Vergens är ögonens binokulära rörelse där synaxlarna riktar sig åt olika håll. (Benjamin 2006, 

s. 384) När ögonen rör sig in mot varandra konvergerar synaxlarna, vilket kallas för positiva 

vergensrörelser. När ögonen rör sig ifrån varandra divergerar synaxlarna, vilket kallas för 

negativa vergensrörelser. (Grosvenor 2007, s. 488) (Benjamin 2006, s. 164) 

 

 Tonisk konvergens är positionen av ögonen när de befinner sig i fysiologiska 

vilopositionen. Innervering av den toniska vergensen påverkar vergenssystemet till att 

inta vilopositionen. Mängden kan påverkas av bland annat ålder och stress. (Benjamin 

2006, s. 163)  

 Ackommodativ konvergens är den konvergens som följs åt av ackommodationen. 

(Grosvenor 2007, s. 488) Vid närseende verkar ackommodativa konvergensen 

tillsammans med tonisk och proximal vergens för att kunna fokusera på olika avstånd. 

Ackommodativa konvergensen är tydligast under kliniska vergenstest, när glaspar 

hålls framför ögonen samtidigt som avståndet är konstant. (Benjamin 2006, s. 163)  

 Proximal konvergens är den vergens som innerveras vid vetskapen om att objektet är 

nära. Upp till 50 % av konvergensen som används vid närarbete kan i vissa fall bestå 

av den proximala vergensen. (Benjamin 2006, s. 163) 

 Fusional konvergens alternerar vergensresponsen av ögonen för att uppnå fusion. Den 

konvergerar när toniska-, fusionala- och ackommodativa vergensen inte konvergerar 

tillräckligt för stimulit och divergerar då de övriga vergenskomponenterna konvergerar 

för mycket. (Benjamin 2006, s. 163) 

 

Vergensmätning 

Den laterala vergensen är viktig för att bihålla bifoveal fixation vid olika avstånd. Därför görs 

mätningar av laterala vergensen för avstånd (6m) och läsavstånd (40cm). (Benjamin 2006, s. 

384) Vid vergensmätning sätts Risleyprisma framför båda ögonen. Prismat ökas med samma 

basriktning binokulärt till dess att dimpunkten uppnås. Mängden prisma indikerar på gränsen 

för den fusionala vergensen. Därefter ökas prismat ytterligare och förändringen av vergensen 

sker som ett resultat av ackommodativa förändringen, till dess att fusionen bryts och bilden 

ses dubbelt. (Benjamin 2006, s. 163) Mängden prisma antecknas som brytpunkten och anger 

gränsen för ackommodativ- och fusional vergens. Därefter minskas prismat till dess att fusion 
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upptas igen, vilket indikerar på ögonens förmåga att återuppta återställning. (Benjamin 2006, 

s. 164) 

 

Binokulära samband 

Närtriaden 

Närtriaden, även kallad närreflexen, är den reflex som framkallas vid fixation från avstånd till 

nära. (Millodot 2004, s3) Fixationsskillnaden skapar en suddig retinal bild som ger upphov tre 

responser: ackommodation, konvergens och mios. (Elliott 2007, s. 188) Reflexen är inte en 

ren reflex eftersom alla dessa komponenter kan verka individuellt oberoende av varandra. 

Prisma kan ge en ändring i konvergensen, plus- och minusglas kan ge en ändring i 

ackommodationen och ljusstimulering kan ge en ändring i pupillresponsen. (Millodot 2004, s. 

263) 

 

Ackommodativ Konvergens/ Ackommodation (AK/A) 

AK/A- värdet är förhållandet mellan ackommodativ konvergens (AK) och ackommodativt 

stimuli (A), det vill säga skillnad i vergens relaterat till skillnad i ackommodation. (Benjamin 

2006, s. 163) AK/A anges i Δ/D (dioptrier) och används för att kvantifiera den 

ackommodativa vergensen. (Benjamin 2006, s. 163) Den vanligaste metoden för att bestämma 

AK/A-värdet är genom gradient AK/A, likt ekvationen nedan, där α motsvarar närfori och α´ 

motsvarar närfori då glas av styrkan F hålls framför ögonen. (Millodot 2004, s. 3) 

 

𝐴𝐾

𝐴
=  
𝛼 − 𝛼´

𝐹
 

 

En annan metod för att bestämma AK/A är genom beräknad AK/A. Här jämförs närfori med 

avståndsfori enligt ekvationen nedan, där PD motsvarar pupilldistansen i cm, N motsvarar 

närfori, D motsvarar avståndsfori och K motsvarar avståndet närforin mätts ifrån i dioptrier 

(D). (Millodot 2004, s. 3) 

𝐴𝐾

𝐴
= 𝑃𝐷 +  

𝑁 −𝐷

𝐾
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SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur ackommodativ facilitetsträning med +/-2,00DS-

flipper, under en vecka, påverkar ackommodation, vergens och binokulärseendet. 
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MATERIAL & METOD 

Litteratursökning 

De fakta som står med i detta arbete är hämtad från vetenskapliga artiklar, vetenskaplig 

litteratur och läroböcker.  

 

Artiklarna har hittats via sökning på de elektroniska databaserna ELIN och Pubmed, med 

sökord såsom bland annat accommodative facility, accommodative facility training, 

accommodation, vision therapy, vision training och binocular vision. Via dessa artiklars 

referenslistor hittades även andra relevanta artiklar. Ett annat verktyg som användes var 

Google Scholar.  

 

Urvalskriterier 

Försökspersonerna skulle vara kvinnor och män i ålder mellan 20-30 år. För att kunna utföra 

flipperträningen och facilitetstestet var försökspersonerna tvungna att klara av att relaxera och 

spänna ackommodationen minst två dioptrier, eftersom testet och träningen genomfördes med 

hjälp av ±2,00DS flippers. Ett annat krav var att försökspersonerna skulle ha binokulärseende, 

då många av de mätningar som ingick i studien utfördes binokulärt. Det fanns inga krav på 

ametropier eller visus bland försökspersonerna. 

 

Instrument 

Autorefraktor (Nikon Speedy- K), Foropter (Topcon VT-10), Projektor (Topcon ACP-8), PD-

mätare (Topcon PD-5), Ocklusionsspade, RAF-linjal, klocka, närvisustavla, ±2,00DS flippers, 

Luminansmätare (Hagner Screenmaster, Digital Luxmeter) 

 

Genomförande 

Innan alla undersökningar utfördes informerades försökspersonerna kortfattat om hur 

synundersökningarna skulle genomföras, hur lång tid det skulle ta och mer utförligt hur de 

skulle utföra flipperträningen mellan de två synundersökningarna. De blev även informerade 

om hur personuppgifterna skulle behandlas, att de i studien blev benämnda via nummer 

istället för namn och att de när som helst kunde avbryta deras medverkan utan förklaring. 

Varje försöksperson fick ta del av informationen muntligt, men även skriftligt, via informerat 

samtycke, se bilaga 1. 
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Alla synundersökningar genomfördes i ett och samma rum, på avdelningen för Optometri, på 

Högskolan i Kalmar. Rummet var utrustat med en projektor som lyste på en skärm 5 meter 

från försökspersonen. Dimmad belysning innebar 95 lux vid samtliga mätningar. 

 

Undersökningen inleddes på varje försöksperson med att ett objektivt värde. Autorefraktorn 

valdes då den snabbt gav ett objektivt värde på personens synfel. Det var många mätningar 

som gjordes på varje försöksperson och det var därmed viktigt att alla mätningar gjordes på så 

kort tid som var möjligt, för att inte trötta ut personen. Därefter följde en grundlig anamnes, 

för att utesluta personer med mediciner, sjukdomar eller historia av ögonsjukdomar som 

kunde påverka resultatet av studien. 

 

Fri visus, dvs. synskärpan utan eventuell korrektion kollades både monokulärt och binokulärt. 

För att centrera foroptern framför försökspersonens ögon, mättes pupilldistansen upp med en 

pupilldistansmätare. Refraktionen utfördes utifrån det objektiva värdet, binokulärt med 

dimmetoden. Som en avslutande del av refraktionen gjordes BKC på varje försöksperson för 

att få en indikation på om refraktionen var korrekt.   

 

När alla försökspersoner var fullkorrigerade, gjordes följande mätningar i följande ordning: 

lateral forimätning, gradient AK/A, vergensmätning, negativ och positiv relativ 

ackommodation (NRA, PRA), ackommodationsvidd, konvergensnärpunkt och binokulär 

ackommodativ facilitet. 

 

Forimätningen gjordes lateralt, för avstånd och nära, enligt von Graefe. Von Graefe bygger på 

principen att bryta försökspersonens binokulära fusion genom att placera Risleyprisma 

framför ögonen. 

 

Lateral avståndsfori 

Personen var fullkorrigerad, med foroptern inställd för avstånd. Rumsbelysningen var 

dimmad, för att få bästa möjliga kontrast på optotyperna. En vertikal kolumn med optotyper 

en rad större än bästa korrigerade visus för det sämsta ögat skärmades av. Personen ombads 

blunda då Risleyprismat placerades framför de båda ögonen. 6Δ bas upp placerades framför 

det vänstra ögat, vilket var det åtskiljande prismat och 10Δ bas in placerades framför det 

högra ögat, vilket var det mätande prismat. Då försökspersonen öppnade ögonen såg han/hon 

två vertikala rader med optotyper. Försökspersonen ombads att fokusera på raden till vänster, 
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då denna rad sågs genom prismat som skiljde bilderna åt i höjdled, samtidigt som prismat 

framför det högra ögat justerades, dvs. det mätande prismat. Försökspersonen sa till då 

bilderna låg rakt under varandra och då kunde deras laterala avståndsfori läsas av. (Elliott 

2007,s.  177-178) 

 

Lateral närfori 

Även här var försökspersonen fullkorrigerad. Foroptern ställdes in för närseende och det var 

full rumsbelysning. De optotyper som användes var en rad större än bästa korrigerade 

närvisus, dvs. bästa synskärpan på nära håll. Likt lateral forimätning på avstånd användes 

optotyper i en vertikal rad. (Elliott 2007,s.  177-178) 

 

AK/A 

AK/A, Ackommodativa konvergensen/Ackommodationen hos försökspersonerna mättes med 

gradient AK/A. Efter att laterala närforin hade noterats, placerades +1,00DS ovanpå 

försökspersonens korrektion och närforin mättes ännu en gång upp. Förhållandet mellan dessa 

mätningar gav AKA-värdet och noterades i Δ/D. (Rabbets 2007,s.  174)  

 

Horisontal fusionsreserv  

En optotyp lika med eller en rad större än bäst korrigerade visus användes, detta för att 

kontrollera ackommodationen. Både den horisontella positiva och den horisontella negativa 

fusionsreserven mättes för avstånd (5m) och nära (40cm). 

 

Negativ relativ vergens (NRV) 

Försökspersonen var fullkorrigerad i foroptern. Risleyprisma sattes för, binokulärt inställda på 

orto. Försökspersonen instruerades att säga till när optotyperna blev suddiga och dubbla. 

Normalt finns ingen suddig punkt vid mätning av negativ fusionsreserv för avstånd. Prismat 

ökades binokulärt med bas in, med totalt 2-3Δ/sekund. Värdena noterades då optotyperna blev 

suddiga och sedan dubbla. Därefter minskades istället prismat tills försökspersonen 

rapporterade enkelbild, detta noterades som återgångspunkten.  
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Positiv relativ vergens (PRV) 

Vid positiv fusionsreserv användes prisma bas ut. (Elliott 2007,s.  181-182) I övrigt var 

metoden för positiv fusionsreserv den samma som vid negativ fusionsreserv.  

 

Negativ relativ ackommodation (NRA)  

Försökspersonen kollade på en text lika med eller en storlek större än bäst korrigerade 

närvisus. I rummet var det full belysning. Närpupilldistansen var inställd i foroptern. Positiva 

linser, i +0,25DS steg sattes för binokulärt ovanpå eventuell korrektion. Försökspersonen 

rapporterade när texten blev suddig och inte längre kunde göras klar. Styrkan som sattes för 

antecknades i dioptrier som NRA. (Sterner, Abrahamsson, Sjöström 2001,s.  471) 

 

Positiv relativ ackommodation (PRA), kvalitativ 

Texten och belysningen var samma som vid NRA-mätningen. Vid mätning av PRA användes 

negativa linser i -0,25 steg. Försökspersonen rapporterade då han/hon upplevde suddig text, 

vilket antecknades som kvalitativ PRA. Till skillnad från NRA var suddigheten inte konstant. 

(Sterner, Abrahamsson, Sjöström 2001,s.  471) 

 

Konvergensnärpunkt 

Försökspersonen var fullkorrigerad med provbågen och full rumsbelysning var på. Objektet 

som användes var en svart prick på R.A.F-linjalen. Objektet var ickeackommodativt för att 

undvika att blanda in ackommodationen, som kunde påverka mätningen av själva 

konvergensnärpunkten. Objektet fördes mot försökspersonens näsa från ett avstånd på 50cm. 

Försökspersonen rapporterade när objektet blev dubbelt, vilket noterades som brytpunkten. 

(Borish 2006,s.  395-396) 

  

Ackommodationsvidd 

Ackommodationsvidden bestämdes genom push-up metoden med R.A.F-linjalen. 

Försökspersonen var fullkorrigerad och i undersökningsrummet var det full rumsbelysning, 

för att undvika skuggor. Testet utfördes först monokulärt, höger sedan vänster och även 

binokulärt. Vid monokulär mätning ockluderades ett öga. Försökspersonen kollade på den 

minsta text de såg på 40cm. Från avståndet 40cm flyttades texten mot försökspersonens näsa, 

tills han/hon rapporterade att texten blev suddig och inte kunde göras klar igen. Avståndet 

noterades i dioptrier i protokollet. (Elliott 2007,s.  192-193) 
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Ackommodativ facilitetmätning 

Försökspersonernas ackommodativa facilitet testades endast binokulärt, med full 

rumsbelysning. Försökspersonen höll en text, 40cm framför sig och kollade på ett ord större 

än bäst korrigerade binokulära närvisus. En ±2,00DS flipper användes för att smidigt kunna 

växla glaspar framför ögonen. Försökspersonen höll först för +2,00DS binokulärt tills texten 

kunde ses klart, då växlade försökspersonen till -2,00DS binokulärt tills texten kunde ses 

klart. Proceduren upprepades under en minut. Resultaten noterades enligt cykler per minut 

(cpm), där en cykel motsvarade att försökspersonen lyckats se texten klar genom båda 

glasparen, det vill säga två vändningar av flippern.(Elliott 2007,s. 192-193) 

 

Ackommodativ facilitetsträning 

Efter första undersökningen fick försökspersonerna med sig varsin +/-2,00DS-flipper, en text 

att kunna fokusera på under träningen och anvisningar till hur träningen skulle gå till, se 

bilaga 2. Facilitetsträningen skulle utföras under fem minuter, tre gånger dagligen, under en 

vecka. Försökspersonen skulle hålla texten (minsta läsbara text som kunde ses med ögat med 

sämst synskärpa) 40cm framför sig. Flippern höll försökspersonen i högerhanden. Varje 

försöksperson startade träningen med att hålla plusglasen (svartmarkerade glasen) framför 

ögonen. Så fort texten kunde ses klar genom plusglasen vände försökspersonen på flippern 

och skulle nu istället se texten klar genom minusglasen. 
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RESULTAT 

Av de 17 försökspersoner som deltog i studien kunde 13 försökspersoner fullfölja de två 

undersökningarna och flipperträningen hemma. Tre försökspersoner fick avbryta medverkan 

då de inte klarade av att få en klar bild genom -2,00DS-glasen, som stimulerade 

ackommodationen. En försöksperson fick avbryta på grund av personliga skäl. Fyra 

försökspersoner upplevde att de kunde känna av huvudvärk vid läsning eller datorarbete, 

varav två av dessa var de som inte kunde fullfölja flipperträningen. Alla försökspersonerna 

uppfyllde kriterierna för medicin och binokulärseende.  

 

Sex försökspersoner med refraktion mellan ±0,00DS och +0,50DS använde inga habituella 

glasögon. Den ackommodativa faciliteten uppmättes när försökspersonerna var 

fullkorrigerade i provbågen. Flipperträningen hemma utfördes okorrigerat. Försökspersonerna 

som använde habituella glasögon eller kontaktlinser använde dessa under flipperträningen, 

medan de vid mätning av ackommodativa faciliteten använde, likt de övriga, uppmätt 

korrektion i provbåge. 

 

Av de 13 personer som fullföljde flipperträningen missade fyra personer två träningar vardera 

och två personer missade en träning vardera under hela veckan. De resterande 7 

försökspersonerna tränade 3 gånger under en hel vecka utan några uteblivna träningspass. 

Under träningen hemma upplevde 5 försökspersoner att det i början av träningen kändes 

ansträngt i ögonen. Dock upplevde alla att detta var snabbt övergående. Två försökspersoner 

upplevde illamående och yrsel under träningen, men även dessa symtom upphörde direkt efter 

avslutad träning. 

 

8 av 13 försökspersoner visade en liten skillnad i refraktion från första till andra 

undersökningstillfället på max ±0,25 D. Endast en av de 13 försökspersoner visade en liten 

refraktiv skillnad på upp till -0,50 D på ett öga.   

 

Avståndsforin låg tämligen stabil före och efter flipperträningen. Närforin låg även den 

någorlunda stabil, dock visade det sig att om det skedde en förändring av närforin, skedde en 

ökning av esoforin eller en minskning av exofori, med undantag från en försöksperson, där 

exoforin istället ökade med 1Δ. Närfori, med +1,00D glas binokulärt framför båda ögonen låg 
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stabilt i 38 % av fallen, eller gick i 54 % av fallen, mer åt esofori. Ett resultat avvek, där en 

annan försökspersons exofori ökade med 2Δ. 

 

 

Diagram 1. Medelskillnaden av forimätning efter avslutad träning. Positiva värden indikerar en förändring mot 

mer esofori, negativa värden indikerar en förändring mot mer exofori. 

 

Efter flipperträningen minskades AK/A-värdet hos de 4 försökspersoner med ett AK/A-värde 

≥ 5:1 Hos de resterande 9 försökspersonerna med AK/A-värde ≤ 4:1, skedde till 89 %, en 

ökning eller ingen förändring alls i AK/A.  

 

För NRV fanns ingen skillnad i medelvärde från de båda mätningarna för dimpunkt (5m och 

40cm) och brytpunkt (5m), dock gav brytpunkten (40cm) ett medelvärde på -1, det vill säga 

en försämrad vergensreserver på 1Δ. 

 

I tabellen nedan jämförs PRV mellan försökspersonerna. I det stora hela ökar eller minskar 

PRV mellan 0Δ till 4Δ från undersökningstillfälle 1 och 2, med undantag för avvikelse hos 

försöksperson 7 och 11. Ingen signifikant skillnad hittades mellan mätvärdena (dimpunkt och 

brtytpunkt) före och efter ackommodativa flipperträningen (p-värdet >0,05). 

 

Tabell 1. Förändring i dim- och brytpunkterna på 6m och 40cm för samtliga försökspersoner (1-13). Ett plus-

värde innebär en ökning av PRV och ett minus-värde innebär en minskning av PRV. Nollan anger en oförändrad 

PRV . 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

dimpunkt (6m) 0 0 0 2 0 0 -8 0 0 0 0 0 0 
brytpunkt (6m) 0 0 -2 0 0 2 2 -2 -4 -2 2 -2 0 

dimpunkt (40cm) 0 0 0 -2 2 -2 0 2 2 0 -4 -2 2 
brytpunkt (40cm) 0 -2 0 0 2 -4 0 2 2 0 -6 -2 -4 
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Alla 13 försökspersoner hade normal negativ relativ ackommodation (NRA), enligt Morgans 

modifierade normer. (Benjamin 2006,s. 969) En av försökspersonerna, vars NRA-värde låg på 

+1,75D, ökade sitt NRA till +2,25, efter flipperträningen. Medelvärdet för skillnad i NRA, 

före och efter flipperträningen, räknades ut till ±0,00DS. 

 

Den positiva relativa ackommodationen (PRA) sträckte sig från -1,00DS till -5,75DS vid 

första undersökningstillfället och från -1,50DS till -3,75DS vid andra undersökningstillfället. 

Ingen signifikant skillnad föreligger (P=0,78), dock ses en trend att de försökspersonerna med 

högt PRA minskar sitt PRA efter flipperträningen. 

 

Ackommodationsvidden före jämfört med efter flipperträning under en vecka, ligger relativt 

stabilt. I diagram 2 avviker ackommodationsvidden hos försöksperson 9 från de övriga 

försökspersonerna. Dennes ackommodationsvidd är märkbart större än övriga 

försökspersoner. Medelvärdet för försökspersonernas ackommodationsvidd, bortsett från 

försöksperson 9 låg på +10,5D före och efter träningen. 

 

 

 

Diagram 2. Binokulära ackommodationsvidden för samtliga försöksperson före och efter flipperträningen, angett 

i dioptrier (D). 
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Jämförelse av konvergensnärpunkten (KNP) före och efter den ackommodativa 

flipperträningen visar ingen större skillnad bland 77 % av försökspersonerna. Hos en 

försöksperson förbättrades KNP med +1,00DS och hos två försökspersoner försämrades KNP 

med -1,00DS. 

 

Hos ca 93% av försökspersonerna, det vill säga 12 av 13 försökspersoner, ökade den 

ackommodativa faciliteten. Medelvärdet i ökad ackommodativ facilitet efter en veckas 

flipperträning, med +/-2,00D glas, hamnade på 2,5 cykler per minut (cpm). Medelvärdet för 

den ackommodativa facilitet hos försökspersonerna var 6,5 cpm binokulärt vid första 

undersökningstillfället och 9 cpm vid undersökningstillfället efter träningen. Ackommodativ 

flipperträning (+/-2,00DS) ökar med hög signifikans den ackommodativa faciliteten, 

P=0,00091 (Students paired t-test). 

 

 

Diagram 3. Skillnaden i ackommodativ facilitet efter ackommodativ träning, med+/-2,00DS-flipper. Plusvärde 

indikerar en förbättrning av den ackommodativa faciliteten, medan minusvärde indikerar på en försämring av 

den ackommodativa faciliteten.  
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DISKUSSION 

Genom fysisk träning bygger människan upp storlek, styrka och uthållighet hos sina muskler. 

Ögats rörelse och processer styrs till stor del av muskelkraft, vilket borde innebära att visuell 

träning även förbättrar uthållighet och styrka hos ögats funktioner. 

 

Resultaten vad gäller den ackommodativa faciliteten efter flipperträning visar att det, enligt 

studien är fullt möjligt att träna upp hastigheten för det ackommodativa systemet. Väntat var 

att den ackommodativa faciliteten skulle öka efter träningen, dels på grund av träning av 

ackommodativa systemet, men även träning i att vända flippern och kanske känna sig säkrare 

i att utföra testet andra gången. 

 

Medelvärdet för ökningen av den ackommodativa faciliteten räknades ut till 2,5 cpm, vilket är 

en tämligen stor förbättring. Som synes i diagram 3, är det tre försökspersoner som fått lite 

avvikande resultat (försöksperson 1, 2 och 10). Räknas medelskillnaden ut, bortsett från dessa 

tre försökspersoner, erhålles en ökning på 2 cpm. Skillnaden mellan dessa medelvärden 

motsvarar en vändning av flippern. 

 

Under undersökningen observerades och jämfördes tekniken i att vända på flippern, under 

facilitetstestet, före och efter träningen. Tekniken förbättrades från första till andra 

undersökningstillfället, vilket gav försökspersonen längre tid att fokusera genom glasparen, 

under andra testtillfället och få ett förbättrat värde. Hanteringen av att vända flippern påverkar 

resultatet, hur mycket är dock svårt att veta. (Kedzia et al, 1999) 

 

Ackommodationsvidden borde enligt Hofstetter´s formula vara mellan 9,5D och 12,5D för 

personer mellan 20- och 30års ålder. Bortsett från ackommodationsvidden hos försöksperson 

9 och 12, hamnar värdena inom gränsen för vad som är normalt. Det är således synnerligen 

troligt att ackommodationsvidden ligger konstant före och efter flipperträningen. 
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Även KNP låg konstant under första och andra undersökningstillfället. Mätningen utfördes 

med R.A.F-linjalen, vilket hade sin för- och nackdelar. Fördelarna med R.A.F- linjalen var att 

texten flyttades mot försökspersonen på ett smidigt och stadig sätt och att avståndet lätt lästes 

av R.A.F- linjalen. Nackdelen var att flertalet försökspersoner hade ett lägre KNP än vad 

R.A.F- linjalen visade, vilket innebar att en liten eventuell förändring inte kunde upptäckas. 

 

Övriga mätningar visade inga signifikanta skillnader före och efter träningen. Alla mätningar 

utfördes endast en gång före och efter flipperträningen. Kanske hade ett medelvärde av en 

mängd mätningar visat ett säkrare resultat. Problemet skulle då vara att mätningarna tröttar ut 

försökspersonen och påverkar på så sätt resultatet.  

 

Faktorer som kan ha påverkat resultatet, bortsett från dem som redan tagits upp: 

 

 Flipperträningen utfördes med habituella glasögon eller linser för de som bar 

korrektion. De försökspersoner som inte behövde korrektion flippertränade utan 

korrektion. Samtliga försökspersoner utförde dock ackommodativa facilitetstestet 

fullkorrigerade i provbågen. 

 Dagsformen hos försökspersonen. 

 Förståelse av testet hos försökspersonen. 

 

Slutsats 

Ackommodativ facilitetsträning, med +/-2,00DS-flippers, ökar den ackommodativa faciliteten 

i denna grupp. Det är svårt att i de övriga mätningarna finna ett klart samband mellan 

skillnader före och efter den ackommodativa facilitetsträningen. 
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BILAGA 1 

Informerat samtycke- Flipperträning 

 

I mitt examensarbete ska jag ta reda på om flipperträning (±2,00DS) under en vecka påverkar 

de mätningar som kan förekomma vid en synundersökning. Min urvalsgrupp kommer bestå av 

15 försökspersoner i åldrarna 20-30 år, tjejer och killar. Jag är mycket tacksam för att du vill 

ställa upp! 

 

Du behöver som försöksperson sitta på två synundersökningar, som vardera tar ca 1 timme, 

och flipperträna under en vecka. Den första synundersökningen görs innan träningen och den 

andra synundersökningen efter träningen. Flipperträningen ska utföras under 5 minuter, 3 

gånger dagligen, under en hel vecka. Vi kommer muntligt och skriftligt att gå igenom hur 

träningen ska gå till. Kommer några frågor upp under arbetets gång är ni välkomna att 

kontakta mig via mail eller telefon. 

 

Eventuellt kan det under träningen kännas ansträngt i ögonen, men detta är övergående. 

 

Flipperträning= Försökspersonen tittar på en text på 40cm, samtidigt som försökspersonen 

håller för glaspar av olika styrkor framför ögonen. Försökspersonen håller till en början 

plusglasen framför ögonen och håller kvar tills texten går att läsa, då håller försökspersonen 

istället minusglasen framför ögonen och försöker likt innan få texten klar. Detta upprepas 

under 5 minuter. 

 

Resultaten kommer att sparas och redovisas skriftligt och muntligt. Inga personuppgifter 

kommer att redovisas då ni i arbetet kommer att benämnas via nummer istället för namn. Det 

är viktigt att ni vet att ert deltagande är frivilligt och att ni när som helst, utan förklaring kan 

avbryta er medverkan.  

 

 

Jag har härmed tagit del av informationen både muntligt och skriftligt.  

 

 

 

 

Namn:_______________________________________ Datum:_______________________   

 

 

Handledare: 

Peter Lewis, Leg Optiker, BSc Optometry, Universitetsadjunkt, Peter.Lewis@hik.se 

 

 

mailto:Peter.Lewis@hik.se
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BILAGA 2 

 

Utförande- flipperträning 

 

 Gör träningen under 5 minuter, 3 gånger dagligen (morgon, middag och kväll). 

 

 Sitt med texten 40 cm framför dig. Ha bra belysning på texten. Undvik skuggor. 

 

 Ställ klockan på 5 minuter. 

 

 Håll flippern i höger hand, kolla på texten. Börja alltid med att hålla de 

svartmarkerade glasen, med färgen nedåt, framför båda ögonen. Håll kvar tills texten 

blir tydlig, vänd då snabbt på flippern och håll kvar tills texten blir tydlig igen. 

Upprepa proceduren under 5 minuter. 

 

Tack ännu en gång för ert deltagande! Glöm inte er tid den:___________________ 

Vid frågor kontakta mig via mail: in22bc@student.hik.se eller mobil: 0703-489573 

/Ida Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:in22bc@student.hik.se
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BILAGA 3 

GÅR DET ATT TRÄNA 

UPP SIN SYN!?! 

 

Jag behöver dig, mellan 17 och 30 år, tjej eller kille, till mitt 

examensarbete, där jag ska undersöka hur träning av ögat påverkar 

synen.  

 

Det finns optiker som använder sig av träning för att lindra symtom vid 

närarbete, såsom huvudvärk, ansträngningskänsla i ögonen, trötthet och 

koncentrationssvårigheter mm. Min uppgift är inte att se till symtom, utan 

min uppgift är att jämföra synundersökning före och efter träning.  

Du behöver inte ha symtom, jag blir glad för alla som vill ställa upp! 

 

Vad behöver du göra som försöksperson? 

 Sitta på 2 synundersökning, 1 före och 1 efter träningen. 

 Träning av ögat 3 gånger dagligen under 1 vecka, á 5 minuter. 

 

Hör av er om ni är intresserade till: 

Ida Nilsson 

in22bc@student.hik.se 

Tel. 0703-489573 

Handledare: Peter Lewis 

Peter.Lewis@hik.se 
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BILAGA 4 

Protokoll examensarbete (Flipperträning)    Nr 1 

 

Patientens namn______________________________________ patientkod_____________ 

Anamnes___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Objektiv refraktion H_______________________________V________________________ 

 

 PD 

avstånd 

Fri 

visus 

Fri  

Visus 

bin 

Fri 

Visus 

(40cm) 

Fri 

Visus 

(40cm) 

bin 

 

Sfär 

 

 

 

Cylinder 

 

 

 

Axel 

 

 

 

Visus 

 

 

 

Bin 

visus 

 

 

BKC 

(40cm) 

 

H            

V        

 

Forimätning Horisontellt A________________________N__________________________ 

 

Forimätning Horisontellt med +1,00DS, N______________AKA (gradient)____________ 

 

Vergensmätning A  Bryt_____________ Återgång_________________ 

 

(Bas In)        N,Dim_____________ Bryt_____________ Återgång________________ 

 

Vergensmätning A Dim_____________ Bryt_____________ Återgång________________ 

 

(Bas Ut)        N Dim_____________ Bryt_____________ Återgång________________ 

 

NRA kval.______________________________ PRA kval.___________________________  

 

KNP Bryt______________________________ Återgång____________________________ 

 

Ack.närpunkt (D) mono H_______________ V______________ bin__________________ 

 

Ack. facilitet bin_____________________________________________________________ 
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foriA1 foriA2 foriN1 foriN2 fori+1.00fN1 fori+1.00N2 AKA1 AKA2 NRA1 NRA2 PRA1 PRA2 KNP1 KNP2 facilitet1 facilitet2 

M1 ORTO 1BI 5BI 5BI 10BI 8BI 5 3 2.25 2.50 2.00 2.25 5 5 7 12,5 

M2 ORTO ORTO 2BI 2BI 8BI 6BI 6 4 1.75 2.25 2.25 2.50 5 5 10 17 

M3 1BI ORTO 5BI 5BI 7BI 7BI 2 2 2.25 2.00 1.75 1.75 5 5 4,5 6 

M4 ORTO ORTO 6BI 3BI 8BI 6BI 2 3 2.50 2.25 2.75 2.00 5 6 6,5 7,5 

M5 1BI 2BI 5BI 4BI 8BI 8BI 3 4 2.00 2.00 3.25 2.75 5 5 5,5 9 

M6 5BU 3BU ORTO 1BU 5BI 3BI 5 2 2.25 2.50 1.00 1.50 5 5 4 7 

M7 1BI 1BI ORTO ORTO 3BI 5BI 3 5 2.50 2.50 3.25 3.00 5 5 7,5 8,5 

K1 2BI 3BI 8BI 8BI 12BI 12BI 4 4 2.00 2.00 2.00 2.50 6 6 10 12,5 

K2 4BI 4BI 14BI 11BI 15BI 13BI 1 2 2.25 2.50 4.75 4.50 5 5 8 10,5 

K3 ORTO 1BI 10BI 9BI 11BI 11BI 1 2 2.50 2.25 5.75 3.75 9 9 10 9 

K4 2BU 1BU 11BU 12BU ORTO 5BU 11 7 2.25 2.25 1.25 2.00 5 5 5,5 7,5 

K5 2BU 5BU 4BU 5BU 1BU 2BU 3 3 2.25 2.00 2.00 2.75 7 6 4 5 

K6 2BU 1BU 1BI 2BI 3BI 3BI 2 1 2.50 2.50 1.75 1.75 6 5 2 5 

 

 
BI A(1) BI A(2) BI N(1) BI N(2) BU A(1) BU A(2) BU N(1) BU N(2) ACK.H(1) ACK.H(2) ACK.V(1) ACK.V(2) ACK.BIN(1) ACK.BIN(2) 

M1 X/6/4 X/6/4 16/18/14 16/18/12 8/18/14 14/30/6 28/32/22 28/36/24 9D 10D 9D 10D 10D 10D 

M2 X/6/4 X/6/4 18/22/16 18/20/16 4/20/6 10/26/10 18/26/14 20/24/12 5,5D 9D 7D 8D 8D 9D 

M3 X/12/6 X/10/4 18/20/8 18/20/10 20/26/8 18/28/6 28/30/20 28/30/22 8,5D 10D 10D 10D 11D 11D 

M4 4/6/2 6/6/2 16/20/8 14/20/4 18/28/6 18/28/6 30/32/16 26/30/18 9D 10D 9D 10D 11D 10D 

M5 X/8/6 X/8/4 16/18/14 18/20/14 10/16/10 12/22/8 28/30/14 30/34/16 12,5D 12,5D 11D 12,5D 12D 12,5D 

M6 X/8/2 X/10/4 12/18/10 10/14/7 16/18/10 10/20/6 X/14/6 X/24/6 10D 10D 10D 10D 10D 10D 

M7 8/10/6 X/12/8 16/18/16 16/18/11 X/14/6 20/28/6 X/34/26 X/40/20 10D 9D 9,5D 10D 9,5D 10D 

K1 X/8/6 X/6/4 18/20/16 20/22/8 12/28/6 16/34/4 26/30/18 24/32/12 11D 10D 11D 11D 11D 11D 

K2 X/14/8 X/10/6 22/26/18 24/28/20 14/20/4 20/26/6 26/26/12 30/32/10 16,5D 12,5D 16,5D 16,5D 16,5D 16,5D 

K3 X/8/4 X/6/4 16/18/12 16/18/14 14/18/4 8/10/2 X/14/4 X/8/0 11D 9,5D 11D 10D 11D 11D 

K4 X/8/2 X/10/4 12/16/10 8/10/6 18/30/16 22/34/16 28/32/24 32/38/30 12,5D 10D 12,5D 11D 12,5D 12,5D 

K5 X/8/4 X/6/4 12/14/8 10/12/6 14/36/24 18/34/20 22/40/28 18/36/24 9D 8,5D 8,5D 7D 9D 8,5D 

K6 X/10/3 X/10/4 12/20/8 14/16/9 X/16/8 X/14/8 16/19/10 X/18/10 11D 10D 9,5D 10D 10D 10D 

BILAGA 5 
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