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ABSTRAKT 
 
 
Syfte: Att ta reda på förekomst av heteroforier och heterotropier hos hjälpsökande människor på en Vision for 
All-resa i Nicaragua.  
 
Metod: Efter en enkel subjektiv refraktion genomfördes covertest på både avstånd (fem meter) och nära (40 
centimeter) med eventuell korrektion vid behov. 684 personer undersöktes i åldrarna 5-95 år.  Eso- exo- och 
vertikalfori samt eso- exo- och vertikaltropi noterades liksom ortofori. Ingen mätning av deviationerna 
genomfördes.  
 
Resultat: 91 personer (13,3 %) hade en deviation vid avståndsfixation som framkom av covertestet. Exofori 
fanns hos 9,5 % och esofori hos 1,9 %. Av alla undersökta hade 1,9 % någon form av tropi på avstånd.   
274 personer (40,1 %) hade en deviation vid fixation på 40 cm. Exofori fanns hos 36,5 % och esofori hos 1,8 %. 
1,6 % av alla undersökta hade en tropi vid 40 cm. 
 
Slutsats: Studien visar att det vanligast förekommande tillståndet hos de undersökta är ortofori. Exofori är den 
vanligast förekommande deviationen på avstånd och är ännu vanligare på nära.  
 
 



 

SUMMARY 
 
 
 
The aim of this study was to investigate the prevalence of heterophoria and heterotropia in a 

group of people who searched for help from optometrists for their vision problems in 

Nicaragua.  

 

One optometrist and three optometry students from Sweden went to Nicaragua with the 

organization Vision for All to do a voluntary work, donate eyeglasses and to gather 

information for their study. 684 persons were examined for this study with ages ranging from 

5 to 95 years.    

 

The method used in this study was the unilateral and alternating cover test and was done after 

a quick refraction of the patient’s eyes. Cover test was performed at far and near with a far 

distance of five meters and a near distance of 40 centimeters with patient’s refractive 

correction in trial the frame. The direction of movement (eso-, exo-, vertical-, orhtophoria, or 

eso-, exo-, verticaltropia) was recorded. No measuring of the deviating angle was performed.  

 

91 (13,3 %) of all examined persons had some kind of deviation at distance. 9,5 % were 

exophoric and 1,9 % were esophoric. 1,9 % of all examined had some kind of tropia at 

distance. 

274 persons (40,1 %) of all examined had some kind of deviation at near. 36,5 % were 

exophoric and 1,8 % were esophoric. 1,6 % of all examined had a tropia at near.  

 

The refractive correction used for the patient wasn’t always optimal. The visual acuity was 

only recorded binocularly and therefore it is uncertain if the patient was able to see the target 

correctly with both eyes. This may have affected the results.  

 

The most common heterophoria found is exophoria at distance and this was even more 

common at near. Although orthophoria is the most common condition at both distance and 

near.  
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INTRODUKTION 
 

 

Binokulärsyn 

Synen är ett av våra viktigaste sinnen för att få information om vår omgivning. Vi får reda på 

färg, form, storlek, och rörelse bara genom att rikta ögonen på olika objekt och hjärnan 

bearbetar sedan informationen.  

Två ögon som används samtidigt ger en binokulärsyn. Normal binokulärsyn utvecklas efter 

födseln från tidig spädbarnsålder och är fullständig med fusion och stereopsis vid 8-10 års 

ålder. (Billson, 2003, s.3)  

Fusion innebär att man har binokulärsyn samt att de två bilder som ögonen skickar vidare till 

hjärnan sammansmälts till en enkel bild.   

Stereopsis, eller stereoseende som det också kallas, är förmågan att uppleva djup-perception. 

För detta krävs fusion och fungerar genom att ögonen har ett avstånd mellan sig och bildar en 

vinkel till objektet de riktas mot. De små skillnaderna mellan vartdera ögats avbildningar 

bidrar till att man upplever ett djupseende. (Crick & Peng, 2003, s.222)   

 

För att få ett symptomfritt seende måste alla olika delar av synsystemet fungera. Dessa delar 

består av ögats anatomi, motorsystemet som koordinerar ögonens rörelser samt 

sensorsystemet genom vilket hjärnan tar emot och integrerar de två monokulära signalerna. 

(Evans, 2007, s.2)  
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Figur 1 Synsystemet med vartdera ögats synfält samt synbanan från avbildning i retina till projektion i hjärnan.  

Med tillstånd från förlaget (Remington, 2005 s. 233.) 

 

Extraokulära muskler och rörelser 

För att få bästa möjliga fokus krävs att bilden hamnar i fovea, där de flesta tappar finns. 

Därför måste ögonen kunna röra sig för att bilden ska hamna i fovea samt för att hålla kvar 

den där. Ögat har sex extraokulära muskler utanför ögongloben som kontrollerar ögonrörelser, 

fyra raka och två sneda. De raka musklerna kallas Medial rectus, Lateral rectus, Superior 

rectus och Inferior rectus medan de sneda musklerna är Superior oblique samt Inferior 

Oblique. (Shaunak, O'Sullivan, & Kennard, 1995) 

Dessa muskler har olika funktioner bestående av: adduktion: rörelse av ögat inåt, mot näsan, 

abduktion: rörelse utåt, elevation: rörelse uppåt, depression: rörelse nedåt, intorsion: 

inåtrotation, och extorsion: utåtrotation. (Bergmansson, 2005, s.53)  
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Tabell 1: De extraokulära musklerna, vilken kranialnerv de innerveras av samt deras funktion 

__________________________________________________________________________________ 

Muskel     Innerveras av       Primär funktion     Sekundär funktion      Tertiär funktion   

Medial rectus  CN III  Adduktion                            -        - 

Lateral rectus  CN VI  Abduktion        -        - 

Superior rectus  CN III  Elevation  Intorsion  Adduktion 

Inferior rectus  CN III  Depression   Extorsion   Adduktion 

Superior oblique CN IV  Intorsion   Depression   Abduktion 

Inferior oblique CN III  Extortion   Elevation   Abduktion 

__________________________________________________________________________________ 

(Bergmanson, 2005, s.53; Shaunak, O'Sullivan & Kennard, 1995) 

 

 

 

 

                                    Höger öga                                           Vänster öga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar vilka muskler som är involverade i vilka rörelser, då man studerar två ögon rakt framifrån. Baserad 

på Bergmanssons bild (2005, s. 54.)  
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Figur 3 De extraokulära musklernas position på ett vänsteröga.  Med tillstånd från förlaget. (Remington, 2005 s. 
181.)  
 
 
 
Varje gång en antagonistmuskel får en signal att kontrahera skickas en lika stor nervsignal till 

antagonistmuskeln i samma öga, enligt Sherrington’s lag.  

Enligt Hering’s lag skickas även en lika stor signal till det andra ögat för att båda ögonen ska 

röra sig lika mycket. Det är det ögat som fixerar som skickar signalen till det andra ögat, 

vilket är viktigt att tänka på vid bedömning av t.ex. covertest. (Shaunak, O'Sullivan, & 

Kennard, 1995) 

 
De extraokulära musklerna utför två grundläggande rörelser, snabba och långsamma. De 

snabba rörelserna kallas saccader och är små, ryckiga rörelser som används för att fort 

förflytta blickriktningen från en punkt till en annan. Dessutom finns hela tiden en liten 

saccadrörelse som motverkar adaptation när vi håller blicken stilla vid en punkt.  

De långsamma rörelserna är involverade då man följer ett rörligt objekt med blicken eller för 

att hålla kvar blicken vid en punkt under huvudrörelser. (Widmaier, Raff, Strang, 2006, s.238) 

 

 

Vergens 

Korresponderande punkter kallas ett par punkter, en på varje retina, som har samma riktning 

och som sänder sina nervsignaler till samma punkt i synkortex. (Grosvenor, 2007, s.75) 
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För att få samma bild i de korresponderande punkterna krävs att varje öga riktas mot samma 

objekt. Då måste musklerna inte bara kunna röra ögonen i olika blickriktningar utan även 

rotera ögonen mot varandra, -konvergera, eller ifrån varandra, -divergera.  

Vergens sker automatiskt i samband med att man ackommoderar – 

ackommodationskonvergens, men den styrs även av retinal disparitet – disparitetskonvergens, 

eller fusionskonvergens, samt vid uppfattning av att ett objekt är nära – proximal konvergens.  

Om alla okulära muskler vore helt avslappade skulle ögonen uppta ett något divergent läge 

som kallas det anatomiska viloläget. Då inga stimuli finns konvergerar dock ögonen något 

från det anatomiska viloläget till det fysiologiska viloläget med något som kallas tonisk 

konvergens.  (Grosvenor, 2007, s.81) 

 

Heterofori 

Heterofori eller ”fori” är en latent deviation som ett öga upptar då binokulär fusion blockeras.   

Avståndsfori är detsamma som det fysiologiska viloläget och är det läge som ögonen upptar 

då stimuli saknas för fusion. (Grosvenor, 2007, s.85) 

Storleken och riktningen på forin bestäms av både vergens- och ackommodationssystemet. 

(Benjamin, 2006, s.185) 

Heterofori klassificeras efter riktning på deviationen. 

Esofori: Synaxlarna är konvergenta då fusion bryts. 

Exofori: Synaxlarna är divergenta då fusion bryts. 

Hyperfori: Synaxlarna är olika riktade vertikalt då fusion bryts. Om höger öga riktas högre än 

vänster är det en ”höger hyperfori” och om vänster riktas högre är det en ”vänster hyperfori”. 

Cyklofori: Ögonen roterar kring synaxeln då fusion bryts. Om toppen på den vertikala 

meridianen roterar nasalt kallas den ”incyklofori” och om den roterar temporalt kallas den 

”excyklofori”.  

Ortofori: Då ögonen inte har någon deviation alls utan båda riktas rakt framåt. 

Ögonen kan ha en eller en kombination av dessa riktningar. 

Forin varierar beroende på vilket avstånd man fixerar på. Därför är det viktigt att undersöka 

på både avstånd och nära håll. Oftast undersöker man på de avstånd som man mäter 

patientens avstånds- respektive närkorrektion; på 6 m samt 30-45 cm avstånd.  

Fori klassificeras även efter om den är kompenserad eller okompenserad. Fori är ett normalt 

tillstånd som finns hos en majoritet av befolkningen. I de flesta fall orsakar den inga symptom 

och beskrivs då som kompenserad. En okompenserad fori har symptom som suddig syn, 
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diplopi och astenopiska besvär och beror oftast på en förändring hos patientens syn eller 

allmäntillstånd och på avvikelser i anatomin, motor- eller sensorsystemet.  

(Evans, 2007, s. 6-8) 

 
Figur 4 visar synaxlarnas positioner under ocklusion av ett öga (i detta fall vänster) vid exofori respektive 

esofori. Baserad på figur 5-18 (Grosvenor, 2007) 

 

 

Heterotropi 

Heterotropi, även kallad ”tropi” eller ”strabism” är till skillnad från heterofori en manifest 

deviation av ögonen som innebär att den finns där hela tiden. Den kan klassificeras som 

antingen unilateral eller alternerande. Unilateral strabism innebär att tropin är manifest i 

endast ena ögat medan en alternerande strabism innebär att tropin skiftar från ett öga till ett 

annat. En unilateral strabism klassificeras i sin tur efter vilket öga som har en deviation samt 

riktning på deviationen. (Grosvenor, 2007, s. 90)  

Deviationen kan vara horisontell, vertikal och roterande. Om höger öga riktas inåt är det en 

höger esotropi. Om vänster öga riktas utåt är det en vänster exotropi.  

Om höger öga riktas uppåt är det en höger hypertropi och om vänster öga riktas nedåt är det 

en vänster hypotropi. Liksom vid forier kan man även vid tropi ha en roterande deviation som 

vid utåtrotation kallas excyklotropi och inåtrotation kallas incyklotropi. (Benjamin, 2006, s. 

1463) 
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Tropi klassificeras även efter om den är konstant eller intermittent. En konstant tropi 

förekommer hela tiden under alla omständigheter medan en intermittent tropi endast finns 

ibland. Vissa slags intermittenta tropier fungerar så att patienten mestadels har binokulärsyn 

men när syn- eller allmäntillståndet är under stress förekommer tropi. I dessa fall visar inte 

tropin några tecken på okompenserad heterofori utan bryts ned till en tropi. (Evans, 2007) 

 

Om en tropi bara finns på ett testavstånd (nära eller avstånd) kallas den för periodisk strabism.   

Tropin delas även upp i incomitant och concomitant, där incomitant innebär att storleken på 

deviationen varierar med blickriktningen och concomitant innebär att deviationen är 

densamma oavsett blickriktning. Incomitant tropi är vanligare då tropi inträder i vuxen ålder 

medan concomitant tropi är vanligare hos barn med strabism. (Billson, 2003) 

 

Storleken på en tropi kan också variera med varierande ackommodation. Hos hyperopa är det 

en viktig faktor vid behandling och därför klassificerar man den även i fullt ackommodativ, 

delvis ackommodativ och icke-ackommodativ strabism. Det uppskattas att ungefär två 

tredjedelar av fall med concomitant convergent strabism har en ackommodativ faktor. I de fall 

skulle man alltså kunna behandla tropin helt eller delvis med refraktiv korrektion av 

hyperopin.  (Evans, 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 En pojke, med alternerande esotropi, som 

erhöll ett par glasögon med pluskorrektion under en 

arbetsdag i Nicaragua. 
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Covertest 

Covertest är det enda sättet att skilja mellan heterofori och heterotropi, såvida deviationen inte 

är mycket stor så att man ser det ändå. Man kan även få en uppfattning om deviationens 

storlek samt om den är kompenserad eller inte. Det är ett objektivt test och små deviationer 

kan kräva en erfaren kliniker för att upptäcka. (Evans, 2007) 

Testet utförs i tre segment: 1) observation av fixation, 2) ett unilateralt covertest, och 3) ett 

alternerande covertest. (Benjamin, 2006) 

 

Covertest bygger på det faktum att ögat som tvingas fixera är riktat mot objektet så att bilden 

hamnar i fovea. Genom att täcka för ett öga observerar man om det otäckta ögat gör en 

inställningsrörelse för att uppta fixation eller om ögat är stilla och redan har fixation. 

Covertest bör göras både då patienten fixerar på avstånd och nära. (Shaunak, O'Sullivan, & 

Kennard, 1995) 

 

Utrustning som behövs till utförande av covertest är ocklusionsspade, avståndsstimuli och 

närstimuli att fixera blicken vid – exempelvis optotyper, samt eventuellt lösa prisman eller 

prismastav att mäta deviationen med. Undersökaren bör sitta bredvid, något framför patienten 

med ett avstånd på ca 25-40 cm från patienten för att kunna observera ögonen så bra som 

möjligt. Det bör även finnas tillräckligt mycket ljus i rummet så att undersökaren lätt kan se 

patientens ögon. (Benjamin, 2006) 

 

Covertest genomförs med patientens habituella korrektion (glasögon eller linser) och i vissa 

fall upprepas det utan korrektion för att uppskatta ackommodationens inverkan. Om det är 

stor skillnad mellan den habituella korrektionen och den optimala korrektionen bör covertest 

även genomföras i provbåge med optimal korrektion.  

Covertest bör genomföras på både avstånd och nära.  

För covertest avstånd används som stimuli en optotyp en storlek större än patientens bästa 

visus för det sämsta ögat. Patienten måste lätt kunna se stimulit med båda ögonen men det bör 

vara ett objekt som kräver noggrann fixation och ackommodation. Om visus är mindre än 0.5 

används ett punktljus som stimuli.  
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Unilateralt covertest 

Först uförs ett unilateralt covertest (eller cover-uncover test) för att skilja på eventuell 

heterofori eller heterotropi. Patienten fixerar hela tiden vid stimulit medan undersökaren 

täcker för ett öga med ocklusionsspaden och observerar det otäckta ögat under 2-3 sekunder. 

Om det gör en inställningsrörelse är det en tropi. Är det otäckta ögat höger öga och rör sig inåt 

handlar det om en höger exotropi eftersom ögat måste ha riktats utåt vid binokulärt tillstånd. 

Rör sig ögat utåt är det en höger esotropi. En vertikal deviation kan vara antingen hypertropi 

eller hypotropi. Sker det ingen inställningsrörelse är det ingen tropi alls på det högra ögat. 

(Evans, 2007) 

Om det däremot sker en inställningsrörelse på ögat som täcks av finns där en latent deviation, 

en heterofori. Forin klassificeras efter riktningen på rörelsen och kan vara både horisontell 

och/eller vertikal. Går rörelsen inåt har ögat stått utåt då det varit täckt och är då en exofori.  

Testet upprepas på höger öga för att titta efter tropi på vänster öga.  (Shaunak, O'Sullivan, & 

Kennard, 1995) 

 

Vid unilateral tropi kommer det ”normala” ögat, utan deviation, fortsätta att fixera rakt fram 

när man täcker för ögat med tropi. 

Om tropi finns på båda ögon är det en alternerande tropi. 

Intermittent tropi karakteriseras av stora forier som ibland bryts ned i tropi. 

Testet bör upprepas flera gånger för att säkerställa rätt diagnos. 

Sker ingen inställningsrörelse på något öga finns ingen heterotropi eller heterofori. Detta 

kallas ortofori.  (Evans, 2007) 

 

Alternerande covertest 

Efter det unilaterala covertestet genomförs ett alternerande covertest. Detta test visar den 

totala deviationen och ofta en tydligare rörelse än vid det unilaterala covertestet. Med det 

alternerande testet kan man dock inte se skillnad på en fori och tropi, utan endast riktningen 

på deviationen. Därför måste båda testen utföras. Patienten fortsätter titta på samma stimuli 

som vid det unilaterala covertestet. Undersökaren täcker för ett öga under ca 1 sekund och 

skiftar sedan snabbt ocklusionen till andra ögat som täcks under lika lång tid medan ögat utan 

ocklusion alltid observeras. Detta upprepas ett antal gånger. Undersökaren tittar efter samma 

ögonrörelser som i det tidigare testet. Ögonen rör sig inåt då man täcker av vid exofori och 

utåt vid esofori etc.  
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Om ingen deviation syns på det unilaterala covertestet utan endast på det alternerande är det 

alltid en heterofori. (Grosvenor, 2007) 

 

 

Tidigare studier 

Prevalens av strabism i en generell population har genom olika undersökningar visat sig vara 

omkring 5 % för åldrar sex år och uppåt. I en studie av Stidwill där man tagit data från 

omkring 60 000 synundersökningar från en femtonårsperiod visade sig 5 % ha en avvikelse i 

binokulärsynen. Av dessa hade 74 % concomitant strabism och 8 % hade dekompenserad 

heterofori. (Stidwill, 1997)  

 

I Sverige gjordes en studie på 3126 svenskfödda barn som följts under en tioårsperiod från 

födsel till 10 års ålder genom synscreening på barnavårdscentral och skola. Efter fyra års ålder 

upptäcktes få fall av strabism. Studien visade en prevalens av manifest strabism på 2,7 %. 

(Kvarnström, Jakobsson & Lennerstrand, 2001) 

 

I Sverige har även en annan studie gjorts i en synscreening av 1046 barn i åldrarna 12-13 år 

där undersökning av visus, stereopsis, covertest, rödreflex, ögonbotten samt refraktiv 

retinoskopering utfördes. Manifest strabism hittades hos 2,7 %. (Ohlsson et al. 2001) 

 

En liknande studie som i Sverige gjordes i Mexico där 1035 barn i åldrarna 12-13 år 

undersöktes i visus, stereopsis, covertest, rödreflex, ögonbotten samt refraktiv 

retinoskopering. 2,3 % visades ha manifest strabism. (Ohlsson et al. 2003) 

 

I en kinesisk studie genomfördes mätning av horisontal närfori på 40 personer i åldrarna 19-

22 år där 22,5% var ortoforiska. Till ortofori räknades deviationer på <1∆. 17,5 % visade sig 

ha esofori och 60 % hade exofori. (Lam et al. 2005) 

 

En studie som gjordes på 271 personer uppdelade i sex åldersgrupper, från 21-80 år, visade ett 

medelvärde för heterofori på avstånd som var exofori. Dock gällde detta inte åldersgruppen 

71-80 år vars medelvärde visade på esofori på avstånd. Enligt denna studie ändras 

medelvärdet på forin med åldern. Detta refereras till Spierer och Hefetz studie (1997) som 

följt 100 normala individer under 20 år och som visat en ökning av esofori på avstånd med 
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0,9±1,7∆ under dessa år, samt en ökning av exofori med 0,6±2,5∆ på nära. Det förklarades 

med att laterala rectus-muskeln försvagas något med åldern. (Palomo Àlvarez et al. 2006)  

 

I Australien gjordes en studie på 2697 barn i åldrarna 3-12 år där forimätning utfördes. 

Heterofori var 0,12±1,58∆ exofori på avstånd samt 1,05±2,53∆ exofori på nära. 0,55 % av 

barnen hade vertikal fori över 0,5 ∆ vid nära. Prevalensen av strabism var jämförelsevis låg 

med 0,3 %. (Junghans et al. 2002) 
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SYFTE 
 

 

Syftet med studien var att ta reda på förekomsten av heteroforier och heterotropier bland 

hjälpsökande personer på en Vision for All-resa i Nicaragua.  

 

 

METOD OCH MATERIAL 
 

 

Deltagare 

I studien deltog 684 personer av de 1181 personer som sökt hjälp för sin syn hos Vision for 

Alls optiker under en veckas tid den 30/3-5/4 – 2009 i fyra olika städer i Nicaragua. Dessa 

städer bestod av Boaco, Estelí, Juigalpa och León. Anledningen till att inte alla undersökta 

ingick i studien var tidsbrist eftersom man försökte hinna med att hjälpa så många som 

möjligt med synundersökningar.  

Åldern på försökspersonerna varierade mellan 5-95 år. Både kvinnor och män deltog. 

 

Material 

Till undersökningarna användes provbåge, provglas, flipper och syntavla med Snellen E-

hakar (se bilaga 1, dock förminskad från originalstorlek) med minskande storlek i tio steg från 

visus 0,1 till 1,0. Syntavlan satt på ett avstånd fem meter från patienten.  

Dessutom användes en ocklusionsspade och en PD-sticka med optotyper för covertest på nära 

håll samt för mätning av ackvidd.  

Resultaten antecknades på lösa journalblad (se bilaga 2).  

Lokalerna varierade från stad till stad men bestod alltid av en stor sal där tre optiker arbetade 

samtidigt sida vid sida med varsin assistent som stod vid varje syntavla och pekade på 

optotyperna. Ljusförhållandena kunde variera mellan de olika lokalerna.  
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Figur 6. En av lokalerna i Nicaragua där undersökningarna skedde. Människorna längst upp på bilden väntar på 
att bli undersökta medan de till vänster sitter i undersökningsstolarna. På bordet längst ned till höger finns 
kartonger med begagnade glasögon som delas ut till behövande.  
 
 

Utförande 

Refraktion 

Först gjordes en enkel refraktionering av patienten där fri visus binokulärt mättes och 

journalfördes och bästa synskärpa försökte uppnås. Om patienten hade god fri visus på 

avstånd, dvs. 0,8 – 1,0, testades minussfär sällan. Genom att hålla en flipper med styrkor 

+1,00D och +1,50D framför patientens ögon testades sedan om patienten kunde se bättre, 

sämre eller lika bra. Om det blev bättre eller lika bra med plusstyrka sattes provbåge på och 

styrkan justerades genom att hålla olika provglas framför patienten och fråga ”bättre, sämre 

eller lika” för att hitta bästa binokulära sfär för patienten. Styrkan provades alltid binokulärt 

med samma sfär på höger och vänster öga eftersom de glasögon som delades ut högst skiljde 

0,75D mellan ögonen.  

Blev det sämre med plusstyrka på avstånd var patienten inte i stort behov av 

avståndskorrektion och man avslutade avståndsrefraktionen. Hade patienten sämre fri visus, 

dvs mindre än 0,8, undersökte man även med sfäriska minusglas om plusglas inte förbättrade 
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visus. Korscylinder användes sällan såvida patienten inte hade oacceptabelt låg synskärpa 

med enbart sfäriska styrkor.  

Korrektion och korrigerad visus antecknades i journalen. 

 

Covertest avstånd 

När man hittat för patienten bästa sfär för avstånd utfördes covertest på avstånd. Patienten fick 

fixera blicken på en optotyp på syntavlan som var en rad större än bästa binokulära visus. 

Undersökaren täckte samtidigt med ocklusionsspaden för ett öga i taget för att se om ögonen 

gjorde en inställningsrörelse med unilateralt samt alternerande covertest och journalförde det 

som eso/exo/vertikal samt – fori/tropi/orto.  

Ingen gradering av storleken på fori/tropi gjordes. 

 

Ackommodationsvidd och addition 

Efter detta mättes patientens ackommodationsvidd genom att patienten fick titta på ett objekt 

på en PD-sticka som fördes mot patienten och tala om när minsta suddighet upplevdes. 

Avståndet mättes upp och antecknades i centimeter. Med hjälp av uppmätt 

ackommodationsvidd samt Donders förväntade ackommodationsamplitud bestämdes sedan en 

eventuell näraddition som justerades efter patientens behov. 

 

 

 
Figur 7 En ackommodationsviddsmätning. Patienten talar om när objektet på PD-stickan blir suddigt medan 
undersökaren för den mot henne.  
 



 15

 

Covertest nära 

Undersökningen avslutades med covertest på nära håll med avståndskorrektion i provbågen 

samt eventuell näraddition som tagits fram. Patienten fick då fixera blicken vid en 

bokstavsoptotyp på en PD-sticka på fyrtio centimeters avstånd medan undersökaren täckte för 

ett öga i taget och tittade efter inställningsrörelse med unilateralt samt alternerande covertest. 

Även detta journalfördes som eso/exo/vertikal samt – fori/tropi/orto.  

 

Journalföring 

I journalen gjordes en ordination på rekommenderad korrektion och för vilka avstånd den 

skulle användas (avstånd eller nära) samt om patienten i första hand skulle få enkelslipade 

eller bifokala/progresiva glasögon.  Förutom visus, refraktion, fori/tropi, ackvidd, och 

addition antecknades även patientens namn, ålder, kön, och läskunnighet. (Se bilaga 2.) De 

två sistnämda antecknades främst för en av studenternas examensarbeten och har inte används 

i denna studie.  

 

Sammanställning och informationssökning 

Efter varje arbetsdag genomfördes en sammanställning över patienters antal, ålder, kön samt 

vilka styrkor på glasögon som lämnats ut. En mer detaljerad sammanställning av insamlad 

data gjordes efter resans slut då man även sökte information i litteratur och i vetenskapliga 

artiklar. Artiklar söktes på de elektroniska datanbaserna ELIN Kalmar och PubMed samt 

Google Scholar med sökord: heterophoria, heterotropia, phoria, tropia, binocular vision och 

strabismus. Det söktes även bland referenser till relevanta artiklar.  
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RESULTAT 
 

 

Sammanlagt genomfördes synundersökningar på 1181 personer varav 684 personer var med i 

studien. Studien visar att 91 personer (13,3 %) av de undersökta hade en deviation vid 

avståndsfixation. Av dessa hade 65 personer (9,5 %) en exofori och 13 personer (1,9 %) en 

esofori. 14,3 % av deviationerna på avstånd var någon form av tropi vilket motsvarar 1,9 % av 

alla undersökta. Figur 8 visar fördelningen av deviationerna på avstånd uppdelade i forier; 

esofori, exofori, och vertikalfori, samt tropier: esotropi, exotropi och vertikaltropi. Dessutom 

visas antal personer som man inte kunde se någon deviation på med covertest. Dessa bestod 

av 593 personer (86,7 %). 

 

Fördelning av deviatoner vid Avstånd (av 684 
undersökta)

13

65

1

6

6

1

593

Esofori*

Exofori 

Vertikalfori*

Esotropi

Exotropi

Vertikaltropi

Ortofori

 
Figur 8 visar fördelningen av deviationer samt ortofori vid covertest på avstånd. 

*En person hade både esofori och vertikalfori. 
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Vid fixation på 40cm hade 274 personer (40,1 %) hade en deviation som syntes på 

covertestet. Av dessa hade 250 personer (36,5 %) en exofori och 12 personer (1,8 %) en 

esofori.  

På nära hade 11 personer (1,6 %) av alla undersökta en tropi. 

Figur 9 visar fördelningen av deviationerna på 40 cm uppdelade i forier; esofori, exofori, och 

vertikalfori, samt tropier: esotropi, exotropi och vertikaltropi. Dessutom visas antalet personer 

med ortofori bestående av 411 personer (60,1 %).  

 
 

Fördelning av deviationer vid 40 cm (av 684 
undersökta)

12

250

1

4

6

1
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Esotropi

Exotropi

Vertikaltropi

Ortofori

 

 

Figur 9 visar fördelningen av deviationer samt ortofori vid covertest på 40 cm. 

*En person hade både esofori och vertikalfori. 
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Nedan redovisas antalet personer som var med i undersökningen och de absoluta talen av 

personer för varje grupp, både på avstånd och nära. 

 
 
Tabell 2: Antal personer undersökta i varje åldersgrupp samt deviationer på avstånd 
 
Åldersgrupp 
(År): 

Antal 
totalt:  

Eso-
fori: 

Exo-
fori: 

Vertikal-
fori: 

Eso-
tropi: 

Exo-
tropi: 

Vertikal-
tropi:  

Ortofori:  

<10 2       2 

10-19 42 2* 2 1* 2   36 

20-29 50 1 4  1   44 

30-39 87 2 12  1 1  71 

40-49 178 2 19  1 2  154 

50-59 168 2 14  1 2 1 148 

60-69 107 1 10   1  95 

70-79 37 3 4     30 

>80 13       13 

*En person hade både esofori och vertikalfori 
 
 
 
Tabell 3: Antal personer undersökta i varje åldersgrupp samt deviationer på nära 
 
Åldersgrupp 
(År): 

Antal 
totalt:  

Eso-
fori:  

Exo-
fori: 

Vertikal-
fori: 

Eso-
tropi:  

Exo-
tropi: 

Vertikal-
tropi:  

Orto-
fori: 

<10 2  1     1 

10-19 42 1* 11 1* 2   28 

20-29 50  13  1   36 

30-39 87 3 36  1 1  46 

40-49 178 1 71   2  104 

50-59 168 2 60   2 1 103 

60-69 107 1 43   1  62 

70-79 37 3 9     25 

>80 13 1 6     6 

*En person hade både esofori och vertikalfori 
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Bilaga 3 visar fördelningen av deviationerna i varje åldersgrupp i procent, med ortofori 

inräknat. Den visar att exofori var störst bland deviationerna i alla åldersgrupper på nära och 

avstånd förutom avstånd i grupperna <10  år (som endast bestod av två personer) och  >80 år 

där ingen hade någon deviation, samt gruppen 10-19 år där deviationerna var lika mellan 

esofori, exofori och esotropi.  Tilläggas kan även att en person i åldern 10-19 år hade både en 

esofori och en vertikalfori på både avstånd och nära.  

Gruppen 70-79 år hade en stor ökning av esofori jämfört med de andra grupperna, speciellt på 

avstånd. (Se bilaga 3.)  
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DISKUSSION 
 
 

Covertest är en vanlig del av synundersökningen och utförs för att ta reda på eventuella 

binokulära avvikelser och kan ge en förklaring till patientens synproblem. Det tar bara en kort 

tid att genomföra men kan ge viktig information om patientens synstatus på olika avstånd med 

eller utan korrektion. 

 

Jämfört med tidigare studier som gjorts om förekomst av strabism visar denna studie på 

mindre antal tropier, endast 1,9 % resp 1,6 % på avstånd respektive nära. Jämför med 

Stidwill, 3,7 % (1997), Kvarnström, Jakobsson & Lennerstrand, 2,7 % (2001), Ohlsson et al. 

2,7 % (2001) . Ohlsson et al. 2,3 % (2003). Dock är det mer än i studien av Junghans et al. 

(2002) som visade en prevalens av strabism på 0,3 %.   

Detta kan bero på att de tidigare studierna ofta har gjorts på en befolkning genom en 

screening på flera tusen människor och ofta barn. De som kom till oss för synundersökningar i 

denna studie var främst människor som upplevde problem med sin syn eller hade astenopiska 

besvär men inte hade råd att gå till en optiker eller oftalmolog. Man skulle kunna anta att en 

del människor med en större tropi har fått hjälp hos en oftalmolog i landet, såvida deras 

ekonomi tillåtit detta, och då inte sökt hjälp för sin syn hos oss.  

 

När man tittar på forierna i studien visar det liksom i tidigare studier att exofori är mest 

förekommande på både avstånd och nära. Dock skiljer det sig i antal jämfört med tidigare 

studier. I denna studie var prevalensen av exofori knappt 37 % på nära. I Lam et al.’s studie 

hade 60 % exofori (2005). Detta kan bero på att i den studien genomfördes forimätning och 

till exofori räknades all exofori över 1∆. Vid en studie med covertest är det osäkert om man 

kan se deviationer under 2∆, (Rainey et al. 1998).  

Vad som är intressant är dock ökningen av esofori bland 70-79 åringarna på avstånd. Detta 

kan jämföras med Palomo Àlvarez et al.’s studie (2006) där det visades att åldersgruppen över 

70 år hade ett medelvärde på mer esofori på avstånd, även om exofori fortfarande var 

vanligast förekommande deviation i min studie.  

 

Eftersom undersökningarna gjordes i Nicaragua och kommunikationen mellan undersökare 

och patient skedde på spanska, förutom de gånger man hade en spansk-engelsktalande tolk, 
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var det inte alltid lätt att göra sig förstådd. Patienten hade inte sällan svårt att förstå att man 

skulle fixera blicken vid en optotyp utan ville hellre titta på ocklusionsspaden eller läsa alla 

optotyper på syntavlan eller PD-stickan. Detta kan ha påverkat resultaten till exempel genom 

att man antingen har sett en rörelse som inte beror på fori eller tropi utan snarare ändrad 

blickriktning, eller att patienten har fixerat vid en optotyp som inte stimulerat till 

ackommodation och därav inte visat någon deviation.   

 

Synundersökningarna som gjordes var inte heller de ultimata eftersom glasögonen som 

delades ut saknade cylinderstyrkor och styrkorna var så gott som lika på båda ögonen. Detta 

kan förstås också ha påverkat resultaten genom att korrektionen troligtvis inte alltid var 

optimal för båda ögonen.  

Anledningen till att endast binokulära visus kollades var på grund av tidsbrist. Man försökte 

hinna med så många synundersökningar som möjligt och hade inte möjlighet att ta visus på 

både höger och vänster öga på varje patient. Man kan därför inte vara säker på att patienten 

alltid kunde se stimulit med båda ögonen. Detta bör reflekteras över då man studerar 

resultaten.  

 

Covertest är ett objektivt test som kräver en erfaren kliniker för att upptäcka de små 

deviationerna. Undersökningarna genomfördes av tre optikerstudenter och en optiker och man 

bör fundera över om alla deviationer upptäcktes på grund av liten erfarenhet hos studenterna. 

Dessutom är det svårt att upptäcka en deviation på mindre än 2∆ med endast covertest, 

(Rainey et al. 1998), vilket man ska vara medveten om då man jämför resultat gjorda med 

exempelvis forimätning. 

 

Ingen anteckning gjordes om cyklofori då det ansågs vara svårare att upptäcka och 

undersökningarna skulle gå så snabbt som möjligt.  

 

Vid analys av forier och tropier vid olika refraktionstillstånd kunde inget samband ses. Detta 

kan bero på att de flesta undersökta, 444 personer, (65 %), var emmetropa eller nära 

emmetropa på avstånd med korrektion ±0,00-+0,75. Dessutom var de myopa väldigt få, 

endast 37 personer fick minuskorrektion, vilket gör att det blir svårt att få någon användbar 

statistik av det.  

 



 22

Slutsats 

Studien visar att det vanligast förekommande tillståndet hos de undersökta är ortofori. Exofori 

är den vanligast förekommande deviationen på avstånd och är ännu vanligare på nära. 

Detta arbete visar på en mindre prevalens av heteroforier och heterotropier jämfört med 

tidigare studier inom samma område.  
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BILAGA 1 



 

BILAGA 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Número:  
Number: 

  Vision For All Fecha: 
Date. 

 
……………… 

   Optometristas suecos Edad: F:   
   (Nicaragua, abril de 2009) Age:  ......….. M:   
Nombre:    Trabajo:     
Name:     ...............................................................……............  Work:   ........................…. 
Dirección:  
Address: ...................................................................……....... 

            Sueldo: 
          Wages:   .....................…… 

History:   .....................................................................………... 
..........................................................………................................. 

 
PD:  ..……....... / .....……....... 

HAB: OD: sf.  ...........      cyl   ............  ax. ............. Fri  / Hab. Visus: 
            OS: sf.  ...........      cyl   ............  ax. ............. ADD: ………  

OD: ..…...  OS: ….. Bino: …..... 
REF:OD: sf.  ...........      cyl............  ax.  ..........   Visus: OD: ..........  
                                                                                            ADD: ………… 
        OS: sf.  ............       cyl.............  ax.  .........   Visus: OS: ........... 
 

 

CTdist.exo…eso....vert…. 
fori. ......tropi…..orto….. 

 

Ackvidd............ cm / Suddigt 1m......... CTnearexo…eso....vert… 
fori. ......tropi…..orto….. 
 

 
ORD: OD: sf. ....................      cyl  ..............   ax. ............      Bino: 
 
          OS: sf.  .....................      cyl  ..............   ax. .............    ADD: ……… 

¿Sabe leer? Can read? 
Sí…….. 
No……. 

Optometrista: ☺ 
Optometrist: ….……... 

Ordination: 
Dist.: .......  Cerca/Near: ........  2 par.: ....... 

To do in  
the country!: 
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BILAGA 3 
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