
 

Högskolan i Kalmar 

Naturvetenskapliga institutionen 

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelse av visus vid användning av 

svart respektive frostad ocklusionsspade 

Sara Eriksson 
 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete i optometri 

Nivå: C 

  

Nr: 2009:O6 
 

 



 

 

 

Examensarbeten gjorda vid Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga institutionen, 

och lista över dessa kan beställas via;  www.hik.se/student 

 

eller: 

  

Högskolan i Kalmar 

Naturvetenskapliga institutionen  

391 82  KALMAR 

 

Tel 0480-44 62 00 

Fax 0480-44 73 05 

e-post: info@nv.hik.se 

 

 

Examensarbeten gjorda på Högskolan i Kalmar finns på: www.hik.se/student 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är ett examensarbete och studenten svarar själv för de framlagda resultaten och slutsatserna i rapporten. 



 

 

Jämförelse av visus vid användning av svart respektive frostad ocklusionsspade 
 

Sara Eriksson 

 

Optikerprogrammet 180 hp 

Högskolan i Kalmar, Naturvetenskapliga Institutionen 

 

Examensarbete 15 hp, VT 2009 

 

Handledare: 

 

Johanna Enbuske,   Naturvetenskapliga Institutionen 

BSc Optom., Leg. Optiker, Universitetsadjunkt Högskolan i Kalmar 

    391 82 KALMAR 

    SWEDEN 

Examinator:    

 

Peter Gierow   Naturvetenskapliga Institutionen 

Professor    Högskolan i Kalmar 

    391 82 KALMAR 

    SWEDEN 

 

 

ABSTRAKT 

 
Introduktion: Mätning av monokulär visus utförs genom att ena ögat ockluderas med en svart 

ocklusionsspade. Spadar i ljust frostat material finns idag för användning vid cover test, vilket gör det 

möjligt att se vad som händer med det öga som täcks för. Dessa spadar har mer eller mindre samma 

utformning som de svarta ocklusionsspadarna. Dess likheter kan lätt göra att även den frostade spaden 

används vid visusmätning. Men är denna utformad för att användas även vid visusmätning? Fås då 

samma resultat med en frostad som med en svart ocklusionsspade, eller finns det faktorer som spelar 

in och påverkar visusresultaten?       

  

Syftet med denna studie var att jämföra visusresultaten vid ocklusion med en svart respektive frostad 

ocklusionsspade för att se om någon skillnad uppstod mellan de två ocklusionsspadarna när ljus tillförs 

det ockluderade ögat. 

 

Metoden som användes innefattade totalt 100 personer i studien varav 77 kvinnor och 23 män. Visus 

mättes på höger öga med logMAR genom Test Chart 2000 Pro, först med svart ocklusionsspade och 

sedan med frostad ocklusionsspade, med skiftade ortotyper emellan. Pupilldiametern mättes på högra 

ögat vid vardera ocklusionsspade. 

 

Resultatet av studien påvisar en signifikant skillnad av visus vid mätning med svart respektive frostad 

ocklusionsspade på det högra ögat hos försökspersonerna. Medelvärdet för visus med ocklusion av 

svart spade var -0,046 ± 0,106 logMAR och för frostad -0,080 ± 0,104 logMAR. Medelvärdet för 

pupillstorleken vid ocklusion av svart spade var 5,12 ± 0,84 millimeter och för den frostade 4,39 ± 

0,79 millimeter.  

 

Slutsatsen utifrån resultaten av denna studie är att den frostade ocklusionsspaden ger ett bättre resultat 

vid visusmätningen. Baserat på det resultatet kommer jag använda mig av den svarta ocklusionsspaden 

konsekvent vid visusmätning, för att förebygga att den frostade ocklusionsspaden är en faktor som kan 

påverka i visusresultatet. 



 

 

Summary 

 

Visual acuity is the first to be measured in an eye examination and it is measured several 

times during the examination. For monocular visual acuity a standard black occluder is 

used to occlude the eye which is not examined.  

 

The black occluder has also been used when performing a cover test, but recently a frosted 

occluder has been taken into use by some practitioners. This occluder makes it possible for 

the optometrist to see what happens with the patients eyes behind the occluder. These 

occluders are designed for performing cover tests, but can easily be used when measuring 

visual acuity, as they have the same design as the black occluders. If there are factors that 

can affect the result in the visual acuity results between these two different occluders, it is 

important to know so that misleading results can be avoided.   

 

The purpose of this study was to measure if there is a significant difference in visual acuity 

results when comparing a black and a frosted occluder. 

 

The computer program Test Chart 2000 Pro was used. Visual acuity was measured using 

logMAR, to provide values for statistical analysis. Visual acuity was measured on the right 

eye for all test persons. The black occluder was first held in the front of the left eye. The 

pupil size was measured and than the visual acuity was measured. The optotype were 

switched and the same procedure was made with the frosted occluder.       

 

The results of this study show that there is a difference in measurements of visual acuity when 

using a black and a frosted occluder. Visual acuity and pupil diameter was measured on the 

right eye for 100 trial persons, 77 women and 23 men. The mean value of visual acuity and 

pupil size when the black occluder was used was -0,046 ± 0,106 logMAR and 5,105 ± 0,836 

millimeters. The mean value of visual acuity and the pupil size when the frosted occluder was 

used was -0,080 ± 0,104 logMAR and 4,385 ± 0,791 millimeters.   

The frosted occluder gave a better visual acuity results then the black occluder. I believe that 

the main reason for these results depends on the patient’s ability to recognize the optotypes. I 

will in the future use the black occluder, to avoid that the frosted occluder affects the visual 

acuity results.       
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INTRODUKTION 

 

Vid monokulär visusmätning använder man som standard en svart ocklusionsspade för att 

ockludera det öga som inte undersöks. Samma ocklusionsspade används även vid cover test 

(Eskridge, J.B., Amos, J.F. & Barlett J.D. 1991, s. 25). Ocklusion i optometrisammanhang 

innebär att man förtäcker eller tillsluter ena ögat (Ahreborg, P. & Lindberg, A. 2005, s. 80).  

 

Den frostade ocklusionsspaden som relativt nyligen dykt upp på marknaden är till för 

användning av ocklusion vid cover test. Med dess frostade utformning får användaren en 

möjlighet att förutom att kunna iaktta det icke förtäckta ögat, även se vad som händer med 

det ockluderade ögat. 

 

De två ocklusionsspadarnas utformning är densamma, men trots dess likheter, är de inte 

huvudsakligen framställda för att användas för samma typ av mätning. Den svarta 

ocklusionsspaden kan utan problem användas vid cover test, men vad händer med resultatet 

om man använder den frostade vid visusmätning istället? 

 

I denna studie undersöks om visusresultatet vid ocklusion av en svart respektive en frostad 

ocklusionsspade skiljer sig åt. Det diskuteras även kring vad som kan orsaka denna 

eventuella skillnad och när denna har en kliniskt signifikant betydelse. 
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Synskärpa 

 

Vad är synskärpa? 

Synskärpa eller visus som det även kallas är ett mätvärde på en patientens förmåga att urskilja 

små detaljer i en bild, dvs. ögats optiska upplösningsförmåga, under bästa möjliga 

kontrastförhållanden. Detta kan anges som en kvot (eller som ett decimalbråk) där täljaren 

motsvarar avståndet till ett bestämt föremål som ses tydligt och nämnaren är det avstånd som 

föremålet borde ha setts tydligt på om patienten har en normal syn (Hahnenberger, R. 1997, 

kap. 10).  

 

Varför mäter vi synskärpa? 

Syftet med att mäta synskärpan är att är att få en klarhet i patientens synsystems förmåga att 

urskilja detaljer (Carlson, N. B. & Kurtz, D. 2004, s.14). 

Visus används för att bedöma olika tester och lämpligheter hos patienterna, som bland annat 

lämplig glasögon- eller kontaktlinskorrektion, som en indikator på den okulära hälsan och 

möjliggör bedömning av en patient med kraftigt nedsatt synförmåga eller helt blind patient. 

Visus används också som ett mått inför antagning till olika utbildningar som kräver en god 

synskärpa som till exempel polis (Elliott D. B. 2005, s. 29). Det avgöra även lämplighet vid 

körkortstest, där gränsen för godkänt är att klara av hela 0,5 raden binokulärt i Sverige 

(Lindqvist Ryde, M. (2008) Vägverkets författningssamling (Elektronisk) VVFS 2008:166, 

kap 2. Tillgängligt: <http://www20.vv.se/vvfs/pdf/2008nr166.pdf> (2009-05-23)). 

  

Vid visusmätning får man även en indikation på om patienten har ett normalt synsinne eller 

om det kan finns eventuella skador eller sjukdomar i synbanan. Undersökaren får även en 

indikator på hur bra eller dålig syn patienten har och vilket eventuellt synfel som förekommer. 

Genom kontinuerlig mätning av synskärpan, vid varje undersökningstillfälle, kan även 

förändringar i synen och synbanan snabbt upptäckas och eventuellt åtgärdas (Matrin, L. 2000, 

s. 8).    

 

När och hur mäts synskärpan? 

Visus bör mätas direkt efter att anamnes utförts, både för avstånd och på nära håll, med och 

utan eventuell habituell korrektion. Det finns ett flertal olika sätt att utföra visusmätning på. 

Vilket som väljs beror på patientens förutsättningar. Behov av anpassat test kan finnas vid 

vissa omständigheter som exempelvis för yngre barn, synsvaga eller patienter med läs- och  
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skrivsvårigheter (Carlson, N. B. & Kurtz, D. 2004, s.14). 

 

Det vanligaste sättet är att utföra visusmätning på är genom ockludering av ett öga i taget. 

Enligt standard genomförs mätningen vanligtvis först på det högra ögat, genom att vänster 

öga ockluderas, sedan tvärt om och avslutningsvis binokulär visusmätning. Patienten ska 

läsa rad för rad på tavlan tills 60 % av optotyperna läses fel. Optikern ska uppmuntra 

patienten till att gissa när det börjar bli svårt, men inte ge besked om optotyperna är rätt 

eller fellästa.  

Vid visusmätningen får optikern redan från start en vägledning om vad som kan komma 

och vänta under undersökningen (därav visusmätning direkt efter anamnes). Vid nedsatt 

synskärpa kan patientens svar på hur den upplever optotyperna ge en ledtråd till vad som är 

orsak till synnedsättningen, till exempel om optotyperna uppfattas som suddiga, förvridna, 

förminskade eller om det fattas delar av optotypen eller hela raden (Martin, L. 2000, ss. 72-

73). 

För att avgöra om ett nedsatt visus beror på refraktionsfel som är korrigerbart med glasögon 

eller kontaktlinser eller om det är beror på skada eller sjukdom i det optiska systemet, kan 

man använda sig av ett så kallat pinhole. Pinhole är ett instrument, exempelvis en 

ocklusionsspade med ett central hål på 1,0 – 1,5 millimeter i diameter vanligtvis. När man 

tittar på syntavlan genom ett pinhole ökar patientens fokuseringsdjup och minskar storleken 

på den suddiga bilden som bildas på patientens retina. Vid okorrigerat synfel förbättras 

synskärpan vid användandet av pinhole (Carlson, N. B. & Kurtz D. 2004, s. 29). 

 

Synsinnet 

Vårt synsystem är mycket komplicerat. Ögats optiska system avbildar det stimuli som 

patienten tittar på uppochned och spegelvänt på näthinnan. Ljuset som infaller absorberas av 

nervceller i näthinnan, så kallade fotoreceptorer som omvandlar det till nervimpulser. 

Bearbetning sker vidare i näthinnan och informationen leds sedan vidare till hjärnan där 

ytterligare bearbetning ska ske innan centra för språk och tal slutligen aktiveras och patienten 

kan svara på vad han eller hon ser. Hela detta system måste fungera tämligen korrekt för att 

synundersökningen ska kunna utföras och ge tillförlitliga resultat (Martin, L. 2000, kap. 2).    

 

I fovea uppnås maximal synförmåga. Ögat har en förmåga att rikta in sig på det som är av 

intresse, så att antal tappar som blir stimulerade är maximalt. Vid läsning av en rad, tillåter 
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inte synsystemets uppbyggnad möjlighet att läsa hela raden på en gång, istället hamnar 

fixationspunkten i radens mitt och med hjälp av sackader, små snabba icke viljestyrda 

rörelser, som ständigt utförs av ögat kan hela raden uppfattas (Martin, L. 2000, s. 22).    

 

I ögat finns två typer av fotoreceptorer, tappar och stavar. Fotoreceptorerna fungerar som 

ljusmätare, men dess funktioner skiljer sig åt. Stavarna klarar av att registrerar mycket små 

ljusnivåer medan tapparna särskiljer på färger och små detaljer, i god belysning. Tapparna 

används framför allt för fotopisk syn, vid ljus medan stavarna sätts in i mörker, vid scotopisk 

syn. Vid visusmätning är det framförallt den fotopiska synen som testas, det vill säga 

tapparnas funktion. De två fotoreceptorerna fördelar sig olika över näthinnan och skiljer sig 

även i antal, det finns ungefär 100 miljoner stavar medan det enbart finns runt 6 miljoner 

tappar. Huvudsakliga delen av tapparna hittar man i fovea, se figur 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Illustrationen visar en ungefärlig fördelning av tappar och stavar i näthinnan och bygger på en bild ur 

Grosvenor, T. 2007. 

 

Fovea upptar ca 1,5 millimeter i diameter av näthinnan och där hittar man runt 50 000 tappar, 

däremot inga stavar. När vi tittar på två punkter, måste det finnas minst en icke stimulerad 

tapp emellan dem som stimuleras på näthinnan, för att de två punkarna ska uppfattas som två 

separata. De foveala tapparna har en diameter på ungefär 2,5 μm och avståndet mellan de är 

cirka 0,5 μm. Avståndet på centrum av två närliggande tappar är 2,5 μm, det innebär att om 

två observerade punkter avbildas på näthinnan på två intilliggande tappar, uppfattas de som en 
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enda punkt. Ur detta kan slutsatsen dras att avståndet mellan de två observerade punkterna 

måste på näthinnan måste vara minst 5 μm. Detta gäller enbart för det foveala seendet 

(Martin, L. 2000, s. 23). 

 

Detta fenomen kan även förklaras med hjälp av Rayleighs kriterium som ger en definition av 

upplösningsförmågan hos ett optiskt system, det vill säga dess förmåga att vid avbildning 

särskilja två närliggande objekt. Ljus är strålningsenergi som färdas med vågliknande rörelser. 

Två punkter ger upphov till ett vartdera diffraktionsmönster (liknande vågmönster) på 

näthinnan. Diffraktion uppträder då en våg passerar genom en öppning, i detta fall pupillen, 

som är jämförbar med våglängden. Mönstrets täthet ökar vid kortare våglängder. För att två 

intilliggande punkter ska kunna upplösas och ses som två separata punkter, krävs att den ena 

punktens diffraktionsmönsters maximipunkt sammanfaller med den andra punktens 

diffraktionsmönsters minimipunkt och tvärt om, se figur 2 (Young, H. & Freedman, R. 2004, 

s.1388). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Illustrationen visar två punkter som ses genom ett öga och avbildas på näthinnan. Till höger visas en del 

av diffraktionsmönstret för de två punkterna, i detta fall sammanfaller det ena mönstrets maxipunkt, se den 

fyrkantiga markeringen, med det andra mönstrets minimipunkt, se den trekantiga markeringen. I detta fall kan de 

två punkterna separeras och urskiljas som två stycken objekt. Figuren bygger på bild ur Rabbetts, R. B. 2007. 

 

En enskild fotoreceptor medför inte en egen projektion i hjärnan, detta på grund av att det 

finns ungefär 100 gånger fler receptorer än ganglieceller i näthinnan. Centralt i näthinnan 

ligger ganglicellerna packade i 5 till 8 lager och motsvarar cirka 15 % av det totala antalet 

ganglieceller. Längre perifert är ganglicellerna däremot packade i ett encelligt lager och det är 

dessa som styr upplösningsförmågan i periferin till skillnad från i fovea, där det är 

tapptätheten som är avgörande för upplösningsförmågan.    

Ett receptorfält definieras av antalet receptorer, det vill säga antalet tappar eller stavar, som 

skickar information vidare genom samma ganglicell. Antalet receptorer per ganglicell varierar 

över näthinnan. I fovea är en receptor kopplad till och aktiverar mellan två och tre 
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ganglieceller, medan ju längre ifrån fovea man kommer, desto fler receptorer går det per 

ganglicell. I de fall ökar receptorfältet och det kan även ske överlappningar mellan fälten. 

Signalen som vidarebefordras blir då inte fullt lika precis som de från fovea (Martin, L. 2000, 

s.27). 

 

Vilka begränsningar förekommer? 

Det är framförallt två större faktorer som begränsar vår synskärpa, de fysiologiska och de 

psykologiska.  

Skador eller avvikelser i ögonen, synbanorna eller i hjärnan begränsar vad vi kan se och 

uppfatta, men vad som till sist begränsar vad vi klarar av att urskilja i ett friskt öga och 

synsystem beror på den fysiologiska uppbyggnaden av näthinnan. Ögats upplösning begränsas 

av den så kallade retinala mosaiken. Den retinala mosaiken kan förklaras som densiteten av 

retinas beståndsdelar eller antalet, utspridningen på näthinnan och positionen av 

fotoreceptorerna som ger den individuella minsta upplösningsvinkeln (Eskridge, J.B., Amos, 

J.F. & Barlett J.D. 1991, kap. 2).  

 

Patienter måste i de flesta fall vara läskunniga eller åtminstone känna igen bokstäverna som 

används på syntavlorna. I annat fall finns möjlighet att använda bilder, LEA-tavlor där 

patienten får hålla i ett kort med olika alternativ av symboler eller siffror och peka på den som 

de anser vara mest lik den som undersökaren pekar på, på tavlan eller Landolts ring, där 

patienten enbart behöver svara åt vilket håll öppningen är åt på ett C. Patienterna måste 

dessutom klara av att koncentrera sig på en optotyp i taget, kunna följa en bokstavsrad i taget 

och byta rad. Patienten är även i behov av ett fungerande korttidsminne samt att kunna 

bibehålla uppmärksamheten på testet under hela utförandet (Martin, L. 2000, kap. 2 - 4). 

 

Psykologiska faktorer kan också påverka resultatet hos patienter. Till exempel så ökar i 

vissa fall synskärpan i tonåren och vuxenålder, orsaken till detta tros snarare vara 

motivation och medvetenhet än anatomiska förändringar i synsystemet (Martin, L. 2000, 

s.73). 

I vissa fall kan även vissa patienter vara mindre berörda av att läsa fel på syntavlan och 

försöker då gissa mer än vad en person som absolut inte vill läsa fel gör och som då inte 

läser mer än vad han eller hon är säker på att han eller hon ser. Visus mellan dessa patienter 

blir då inte rättvist mätt. Det är därför viktigt att som optiker att se till att uppmuntra alla 
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patienter att fortsätta läsa eller gissa om de inte är helt säkra på vad de ser på syntavlan för 

att få dem att läsa så mycket som möjligt och för att försäkra sig som undersökare att 

personer verkligen ser sitt yttersta under förekommande förhållanden (Elliott D. B. 2005, 

ss. 32-35).   

    

Vilka felkällor förekommer? 

Studier har visat att vissa patienter kan prestera bättre vid visusmätning än andra. Oasvett 

synfel, huruvida det är korrigerat med kontaktlinser eller glasögon eller om någon form av 

ögonsjukdom förekommer, klarar de flesta patienter knappt av att läsa 1,0 raden eller 

logMAR 0,00 medan andra utan problem klarar av att läsa 1,3 raden eller logMAR -0,12. 

Det finns flera faktorer som kan påverka dessa skillnader, storleken på den retinas mosaik 

(som tidigare nämnts), aberrationer, pupillstorleken, belysnings- och kontrastförhållanden, 

oklara medier i ögat, tydligheten av den retinala bilden samt hjärnans förmåga att tolka en 

suddig bild är några utav dessa. Dessutom det faktum att alla människor inte har samma 

visusresultat, trots fullt korrigerat synfel, en faktor till skillnader i visusresultat (Grosvenor, 

T. 2007, s. 12). 

 

Om man försummar aberrationer som förekommer i ögat, har ett emmetropt öga en bildpunkt 

på retina för varje objektspunkt. Om det däremot förekommer ett synfel, blir bilden på 

näthinnan för varje objektspunkt en suddig cirkel, och fokus hamnar framför näthinnan vid 

myopi eller bakom näthinnan vid hyperopi.  

Storleken på den suddiga bilden på näthinnan i ett myopt öga för ett objekt på avstånd beror 

på mängden myopi (avståndet från bild till retina) samt storleken på pupillen. Det har visats 

att för en viss mängd myopi, mellan 0,25 till 2 dioptrier, varierar den okorrigerade synskärpan 

avsevärt mellan olika individer, dessa skillnader kan bero på en rad orsaker. Varierande 

pupillstorlek, olika ljusförhållanden, kisning (pupillen får en spaltform samt corneas kurvatur 

kan påverkas), mängden framträdande aberrationer och viss ackommodation. 

I ett hyperopt öga ger rätt ackommodation en bild som hamnar på näthinnan och normal visus 

uppnås (runt logMAR 0,00). Jämfört med ett okorrigerat myopt öga, där avståndsvisus inte 

kan förbättras genom ackommodation, kan ett okorrigerat hyperopt öga bli signifikant 

förbättrat av ackommodation. Vad som begränsar avståndsvisus hos en hyperop är enbart 

amplituden av ackommodationen, vilket minskar med ökad ålder. En ung person som har 3,00 

dioptriers hyperopi och 10,00 dioptriers ackommodationsförmåga, kan utan svårigheter 

kompensera för sin hyperopi och uppnå god synskärpa. Medan en äldre person med samma 
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mängd hyperopi men med enbart 2,00 dioptriers ackommodationsförmåga, däremot inte 

kommer kunna kompensera för hyperopin och av den anledningen få sämre synskärpa.       

På så sätt kan variationen hos olika personers bästa fria visus förklaras. Dessutom kan en 

felaktig korrektion ge ett missvisande visus resultat vid habituell visusmätning. (Grosvenor, 

T. 2007, kap. 1) 

 

Pupillstorlekens effekt vid visusmätning beror på huruvida patientens refraktionsfel är 

korrigerat eller ej. Hos ett öga som ej har en fokuserad bild på näthinnan, ökar storleken på 

den suddiga bilden i och med att avståndet mellan bild och näthinna ökar samt med att 

pupillens storlek ökar. Det innebär att en minskning av pupillstorleken (till exempel genom att 

öka rumsbelysningen) tenderar att resultera i misstänksamt höga visusvärden vid mätning.  

Hos ett emmetropt öga eller där refraktionen är korrigerad har det visats att den bästa 

pupillstorleken vid visusmätning är mellan 2 och 5 millimeter i diameter. Om pupillen är 

mindre än 2 mm tenderar diffraktion att minska visus. I de fall där pupillen är betydligt större 

än 5 millimeter inverkar sfäriska aberrationer betydligt mer än vid en mindre pupill och ger 

också en negativ effekt på visus. Vid rumsbelysning som vanligtvis används vid 

visusmätning, tenderar pupilldiametern att hamna inom de angivna värdena 2 till 5 millimeter.  

 

Standard luminans på syntavlan vid visusmätning bör bara minst 10 foot-lamberts som 

motsvarar 34,3 cd/m
2
. Visusresultatet varierar i och med varierad belysning på syntavlan. 

Om tavlans belysning ligger under 34,3 cd/m
2 

kommer visusresultatet att avsevärt minska 

med minskad belysning på tavlan. Om däremot tavlans belysning ökar, kommer skillnaden 

i visusresultaten vara betydligt mindre.       

I de flesta fall används en belysning i undersökningsrummen som hamnar inom ett spann 

som gör så att variationen som kan förekomma i illuminationen inte är en faktor av så stor 

betydelse vid visusmätning.  

 

Kontrast kan definieras som förhållandet av skillnaden mellan den maximala och den 

minimala luminansen dividerat på summan av den maximala och den minimala luminansen 

(Lmax- Lmin / Lmax + Lmin). Multiplicerar man resultatet med 100 får man kontrasten i 

procent. 100 % kontrast erhålls när svarta bokstäver placeras på en ren vit bakgrund, 0 % 

kontrast fås då när grå bokstäver placeras på samma gråa bakgrund som bokstäverna (då det 
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ej går att urskilja att det finns bokstäver alls). Allt där emellan, med olika variationer i 

gråskala mellan bakgrund och bokstäver ger olika procentenheter kontrast.  

Visusresultatet vid en synundersökning ökar i och med ökad kontrast. Med en kontrast 

under 90 % är detta en faktor till minskat visusresultatet. För bästa möjliga visusresultat, 

skall 100 % kontrast erhållas på syntavlan (Grosvenor T. 2007, ss. 12 – 13). 

  

Kontaktlinser kan skapa fluktuation i synskärpan vid visusmätning, framför allt vid höga 

styrkor vid användning av toriska linser. Även om passformen av linsen är bra på ögat, kan de 

vid ögonrörelser eller vid blinkning skapa variation mellan bra och dålig visus vid linsrotation 

(Snyder, C. (1997) Evaluation of ”High-Cylinder” Toric Soft Contact Lenses. ICLC, vol. 24, 

ss. 160-165). 

 

Vilket avstånd som förekommer mellan optotyper på samma rad på syntavlan, har stor 

betydelse eftersom fenomenet ”crowding” det vill säga separationssvårigeher av optotyperna, 

har tendens att försvåra läsningen. Detta är framförallt något som uppträder hos patienter med 

amblyopi, där synskärpan är nedsatt på grund av bristande stimulans av näthinnan under 

barndomen (Martin, L. 2000, s. 67).  

Men fenomenet kan även vara en störande faktor vid läsning av små optotyper med litet 

avstånd mellan vardera. Det finns användare av logMAR tavlor som anser att ”crowding” är 

något som stör patienterna just av den anledningen. Idag finns dock möjlighet att minska 

förekomsten av detta genom att skärma av optotyperna radvis samt genom nyare tavlor som är 

framställda just för att minska detta problem (Hussain, B., Saleh, G. M., Sivaprasad, S. & 

Hammond, C. J., 2006, ss. 6 – 8). 

 

Det finns bidragande faktorer till felaktiga resultat som optikern kan vara delaktig i.  

Oavsett vilken typ av undersökningar eller mätning som utförs är det viktigt att optikern 

tydligt instruerar patienten om hur det hela kommer gå till, så att inga missförstånd sker 

kring vad som förväntas av patienten.  

Som undersökare vid visusmätning är det viktigt att man ser till att ocklusion ständigt 

bibehålls under hela den monokulära undersökningen för det ockluderade ögat så att 

patienten inte kan titta runt ocklusionsspaden eller genom fingrarna (om ocklusion sker 

med handen). Det är även viktigt att optiken betraktar patienten under hela undersökningen 

så att patienten tittar normalt och varken spärrar upp ögonen eller kisar (Elliott D. B. 2005, 

ss. 32-35). 
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Dessutom har syntavlans utformning, optotypernas design och avståndet mellan patient och 

syntavla har också avgörande roll i resultatet vid visusmätning, (Martin, L. 2000, kap. 2 – 4) 

dessa faktorer tas upp längre fram.  
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LogMAR 

 

Vid mätning av synskärpan bestäms ett vinkelmått, vilket är den mista upplösningsvinkeln 

och kan även nämnas som MAR (minimun angle of resolution). Den minsta 

upplösningsvinkeln kan även beskrivas som det minsta avståndet som krävs mellan två 

detaljer för att ögat ska uppfatta det som två separerade ting. Fördelen med att använda ett 

vinkelmått vid visusmätning, är att det enkelt går att jämföra testresultat uppmätta på olika 

avstånd. Enligt standard är synskärpan definierad som det inverterade värdet av 

upplösningsvinkeln (1/MAR), detta ger en vidd på synskärpan från 0,05 till 2,0. Vanligtvis 

anges MAR i bågminuter eller i grader.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. På raden 1,0 motsvarar grundstrecksbredden på en optotyp 1 MAR det vill säga 1’. På logMAR tavlor 

är optotypen är 5’ hög och 5’ bred. Till höger är ett öga illustrerat. Bilden bygger på figur ur Att mäta syn 2007 

och Grosvenor, T. 2007 

 

Att använda sig av en logaritmisk skala är inte helt ovanligt inom synfysiologin, en anledning 

till att det är så användbart beror på hanteringsmöjligheten av stora mätområden. Att uppleva 

synförnimmelse är möjligt mellan belysningsstyrkorna 0,00 001 och 100 000 lux, detta stora 

omfång gör att det blir svårt att hantera med alla nollor och decimaler. För att lösa det 

problemet har man istället infört en logaritmisk skala med basen 10 (log10) som ger ett mer 

hanterbart värde att hantera. Log10(0,00 001) är samma sak som -5 och log10(100 000) är 

desamma som +5 (Martin, L. 2000 ss. 12 - 65). 

 

LogMAR står för ”log of minimum angle of resolution” eller log av minsta upplösningsvinkel 

och är logaritmen av MAR. 

I Sverige är vi främst bekanta med decimalskala eller Snellen, som anges i bråk, vid 

visusmätning enligt standard.  

1’ 

5’  
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Snellen 6/6 eller 1,0 på decimalskalan motsvarar 1’ (bågminut). På samma sätt kan logaritmen 

av 1’ MAR, det vill säga logMAR 1 skrivas som desamma som 0,0. Logaritmen av 2’ MAR 

blir desamma som 0,3 (logMAR) och logaritmen av 3’ MAR desamma som 0,5 (logMAR) 

och så vidare. Omvandlingstabeller för de olika skalorna kan användas, se exempel i tabell 1 

(Grosvenor T. 2007, s. 175). 

 

Tabell 1. Tabellen visar sambandet mellan MAR, LogMAR och Snellen i meter och decimal och är baserad 

på tabell ur Borish’s Clinical Refraction, 2006. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LogMAR tavlorna bygger på principen från ”Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study” 

(ETDRS) tavlorna gjorda av Ian Baily och John Lovie. Dessa utvecklades på 1970-talet 

ungefär 100 år efter Snellen tavlorna presenterades av Herman Snellen. Trots de båda 

tavlornas likheter, så finns det ett flertal saker som skiljer dessa åt. Tidigare studier har visat 

att Snellen har brister vid användning inom vetenskap och vid upprepade mätresultat, vilket 

logMAR blivit utsett som perfekt att användas för. En förändring i storleken på optotyperna 

på Snellen tavlan ger enbart ett ungefärligt resultat och har ingen regelbunden progression 

mellan de lättaste och svåraste optotyperna. Det innebär att både ett över- och underskattat 

värde kan fås vid visusmätning. Två raders minskning motsvarar mer än en fördubbling av 

synvinkeln, medan två raders ökning är mindre än dubbla synvinkeln. Dessutom kan det skilja 

sig mellan olika rader på tavlan. Den geometriska progressionen i storlek av optotyperna som 

används på logMAR tavlor däremot undviker detta problem, genom att ha samma 

storleksförhållanden på alla optotyper och samma avståndsförhållanden mellan alla optotyper. 

Skillnaden mellan varje rad följer en logaritmisk skala och ger en ökning eller minskning med 

0,1 log enheter.  

MAR LogMAR Snellen (m) Decimal 

2,00 0,30 6/12 0,50 

1,60 0,20 6/9,5 0,63 

1,25 0,10 6/7,5 0,80 

1,00 0,00 6/6 1,00 

0,80 -0,10 6/4,8 1,25 

0,63 -0,20 6/3,8 1,60 

0,50 -0,30 6/3 2,00 
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På en LogMAR tavla består varje rad av samma antal stimuli, som tidigare nämnts är standard 

fem optotyper (med undantag av de största optotyperna). På en Snellen tavla däremot ökar 

antalet optotyper för ökad svårighet. Det innebär att för att läsa 60 % rätt krävs fler korrekt 

lästa optotyper.   

Ytterligare några skillnader är typsnitt på optotyper som används mellan de två tavlorna samt 

avstånden tavlorna är anpassade för att användas på. Snellen är utformad för att användas på 6 

meter medan logMAR är utformat för 4 meter, men enkelt kan omvandlas till andra enheter 

utan ett bestämt avstånd mellan syntavla och patient (Hussain, B., Saleh, G. M., Sivaprasad, 

S. & Hammond, C. J., 2006, ss. 6 – 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Fotografiet visar en stationär ETDRS tavla, där principen på tavlans uppbyggnad kan ses.  

 

Sloan är de optotyper eller det textsnitt som används i logMAR tavlorna idag, vilket också har 

utsetts till guldstandard inom textsnitt för optotyper. Denna textstil kallas även ”sans serif” 

som betyder utan fötter och är ett rent och enkelt typsnitt (Benjamin, W. J. 2006, kap. 7).  

 

Proportionerna på optotypen som enligt standard används på logMAR tavlor är 1:5:5. Det 

innebär att optotypen är lika hög som den är bred, i detta fall fem gånger hög och fem gånger 

bred och ettan beskriver optotypens strecktjocklek. se figur 5 (Matrin, L. 2000, kap. 4). 
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Figur 5. Optotypen till vänster visar ett H med ”serif” som tidigare varit vanlig på Snellen tavlor och H till höger 

standard utformning inom Sloan. Bilder är baserad på en figur från Rabbetts, R.B. (2007). 

  

LogMAR har blivit erkänt som den mest pålitliga och rättvisa sättet att mäta visus på och bör 

användas när ett precist och kvantitativt mått på synskärpan behövs, eller vid forskning och 

studier där visus är en betydande faktor (Carlson, N. B. & Kurtz, D. 2004 s. 18). 

Trots dess fördelar och möjlighet att använda för så väl vuxna som yngre barn, så är det 

fortfarande Snellen som är vanligast använt runt om i världen, dock går utvecklingen framåt 

och logMAR håller sakta på att bli allt mer erkänt även utanför forskningsvärlden (Elliott D. 

B. 2005, s. 30). 

Kring huruvida Snellen eller logMAR bör användas vid visusmätning är man ganska överens, 

logMAR har betydligt fler fördelar och är mer pålitligt och exaktare i dess mätningar. Dess 

största motarbetare är det faktum att Snellen är djupt rotat och inarbetat hos nuvarande 

arbetare inom ögonvård och en mänskig faktor: lathet att lära sig och sätta sig in i nya system 

(Hussain, B., Saleh, G. M., Sivaprasad, S. & Hammond, C. J., 2006, ss. 6 – 8). 

  

Studier har visat att bokstäverna i alfabetet samt olika stilsorter har olika svårighetsgrad.  

Studier av läsbarhet har visat att både vilka bokstäver som används samt vilken stilsort som 

används i testen har betydelse för resultatet. I västvärlden har det framtagits att de bokstäver 

som anses lika lätta (eller svåra) är: C, D, E, F, H, K, M, N, O, R, S, U, V, X, och Z. Dessa 

anses ha en genomsnittlig läsbarhet, medan de övriga bokstäverna i alfabetet bedöms som 

antingen svårare eller lättare (Martin, L. 2000, kap. 4). På grund av variation i strukturen på 

olika bokstäver, trots att det är designade för att vara lika svårighetsmässigt, varierar 

möjligheten att urskilja dem (Rabbetts, R. B. 2007, s. 30). Bokstäver med likartad 

utformning är svårare att urskilja från varandra än bokstäver som har stor variation i sin 

utformning. Till exempel så är C och O, P och F samt G och Q relativt lika och därför 

lättare att missta för varandra. Till skillnad från E och S, T och O samt A och Z som har 
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relativt olika utseenden och därför är lättare att särskilja från varandra (Eskridge, J.B., 

Amos, J.F. & Barlett J.D. 1991. kap 2). För ett rättvist resultat, bör optotyperna på varje rad 

placeras så att liknande optotyper inte hamnar bredvid varandra, då man lättare kan jämföra 

de olika ledtrådarna som avslöjar vilken optotyp det är (Benjamin, W. J., 2006 s. 219).       

 

Om man studerar bokstäverna N och H, så har de vissa likheter och under visusmätning 

misstas de ofta för varandra när man kommer ner på de minsta läsbara raderna. Dock kan 

de lättare urskiljas från andra bokstäver som O och F exempelvis och urvalet av antal 

bokstäver som H eller N skulle kunna vara minskar. Både N och H är uppbyggda med två 

vertikala streck, men den slutgiltiga ledtråden i detta fall är det horisontella strecket. Man 

skulle kunna tänka sig att man kan urskilja att N är mörkare och har en viss suddighet i övre 

vänstra hörnet och nedre högra hörnet och på så sätt kan vi anta att strecket går diagonalt 

och ej horisontellt och vi vet att det borde vara ett N. På samma sätt som ett H ofta 

uppfattas som med en koncentrerad svärta eller suddighet i centrum och då kan urskiljas 

från N och vi vet att det borde vara ett H. På liknande sätt kan vi omedvetet särskilja och 

lära oss känna igen vissa ledtrådar på optotyperna trots att vi inte ser dom helt tydligt eller 

är helt säkra på vad vi ser (Benjamin, W. J., 2006 s. 219). 

 

Optotyperna är valda på logMAR tavlor så att svårighetsgraden ska vara desamma på alla 

rader (Carlson, N. B. & Kurtz, D. 2004, s. 23). Tio olika bokstäver används som ortotyper. 

Dessa har framtagits genom studier som påvisat att just dessa är de mest likvärdiga 

bokstäverna i alfabetet vid visusmätning med logMAR. Dessa tio bokstäver är: N, C, K, Z, 

R, O, S, V, H, D (Hussain, B., Saleh, G. M., Sivaprasad, S. & Hammond, C. J., 2006, ss. 6 

– 8).  

 

Mellan varje rad skiljer det exakt 0.1 logMAR, varje enskild optotyp räknas som 0.02 

logMAR. Vid visusmätning räknas alla korrekt lästa optotyper samman och summeras. 6/6 

eller 1.0 mätt i Snellen bråkform och decimal motsvarar som tidigare nämnts 0.00 i 

LogMAR och anses vara ett utgångsvärde för ett normalt visusvärde. Detta gör det möjligt 

att få både negativt och positivt resultat av visus. Vid fler korrekt lästa optotyper än 0.00 

raden, erhålls ett negativt värde. För varje hel korrekt läst rad finns ett givet värde att gå  

efter. Vid en felaktig läst optotyp adderas 0.02 och för ytterligare en optotyp rätt läst på näst 

följande rad subtraheras 0.02 (Elliott D. B. 2005, s. 33). 
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För att snabbt och enkelt beräkna värdet på visus kan en formel användas som hjälp. Rätt 

antal lästa optotyper multiplicerat med 0,02. Sedan dras det beräknade värdet bort från 0,10 

mer än den rad som först lästes. Till exempel om patienten börjar läsa på 0,80 raden, 

beräknas visusvärdet genom att 0,90 subtraheras med 0,02 multiplicerat med antal rätt lästa 

optotyper. Detta kan även förenklas genom att omskrivas som formeln: 0,90 – (0,02 x antal 

rätt lästa optotyper) (Carlson, N. B. & Kurtz, D. 2004, s. 19). 
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Test Chart 2000 Pro 

 

Vid mätning av visus används optotyptavlor. Dessa tavlor kan vara stationära, projicerande 

på en vägg eller en tavla genom en projektor eller genom en dataskärm, vilket är en relativt 

ny metod. Detta specifika dataprogram utvecklades på 1990-talet med ledning av 

professorn David Thomson som tillsammans med sitt team som jobbade för att utveckla 

och ta fram program och teknologi för att underlätta arbetet för personal inom ögonvården 

av bedömning av synen i undersökningsrummet. 

Test Chart 2000 Pro släpptes 2002 och är en uppdatering på det första Windows baserade 

syntestprogrammet som släpptes på marknaden 2000. Idag har över 2500 installationer av 

programmet gjorts i enbart Storbritannien på sjukhus, i skolor och hos optiker. I Sverige är det 

ännu inte lika väl använt ännu (Test Chart 2000 Pro: The Story So Far (elektroniskt) 

Tillgängligt: <http://www.thomson-software-solutions.com> (2009-04-13)). 

 

För att använda Test Chart 2000 Pro behövs en PC dator med Windows -98 eller senare. 

För bästa resultat vid användning rekommenderas en plattskärm pga. ett flertal fördelar 

jämfört med en CRT skärm. Deras lätta vikt som gör det möjligt att montera direkt på 

väggen, de har även en högkvalitativ upplösning och bättre kontrast. Plattskärmarna är 

också flimmerfria och mindre känsliga för kringliggande ljus jämfört med en CRT. 

Storleken på skärmen bör vara en 17” skärm eller större om testavståndet är längre än 6m, 

men en 15” skärm räcker tillräckligt om upplösningen är minst 1024x768 och ett avstånd på 

6 meter eller mindre används.  

Vid visusmätning ska rumsbelysningen vara mellan 130 – 215 lux (Grosvenor T. 2007, s. 

114) på syntavlan ska vara mellan 80 och 320 cd/m
2
 vid användning av LogMAR (Elliott 

D. B. 2005, s. 31) och minst 150 cd/m
2 

vid användning av platt dataskärm som syntavla 

(Test Chart 2000: Hardware Requirements (elektroniskt), avsnitt 6, Tillgänglig: 

<http://www.thomson softwaresolutions.com/html/hardware_requirements.html> (09-05-

11)). 

 

Standardavstånd vid synundersökning till syntavlan är 6 meter, detta för att undvika att 

patienten börjar ackommodera (Grosvenor T. 2007, s. 113). En fördel med Test Chart 2000 

Pro är att avståndet mellan patient och syntavla kan varieras från 1 upp till 10 meter, detta 

på grund av att programmet kan kalibreras så att det anpassas beroende på 

undersökningsrummets storlek. Enligt studie gjord av David Thomson rekommenderar 
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dock att testavståndet inte är mindre än 4 meter. I ett kort undersökningsrum kan även 

optotyperna spegelvändas och displayen monteras så att den ses genom en spegel eller ett 

spegelsystem (Test Chart 2000: Hardware Requirements (elektroniskt), avsnitt 7, 

Tillgänglig:<http://www.thomsonsoftwaresolutions.com/html/hardware_requirements.html

> (09-04-17)). 

 

Det finns, förutom möjlighet att mäta visus med LogMAR, en hel uppsjö av andra 

visustester och program för olika mätningar av bland annat kontrast- och färgseende samt 

en av de största fördelarna med programmet, möjlighet att randomisera optotyperna (Test 

Chart 2000: Hardware Requirements (elektroniskt), avsnitt 6, Tillgänglig: 

<http://www.thomson softwaresolutions.com/html/hardware_requirements.html> (09-05-

11)). 
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SYFTE  

 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida en skillnad i resultat vid visusmätning 

går att fastställa vid användning av en svart respektive frostad ocklusionsspade.  

Vidare diskutera när denna eventuella skillnad har klinisk betydelse. 
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MATERIAL  

 

Utrustning 

Dataprogrammet Test Chart 2000 PRO från Thomson Software Solutions genom PC 

datorn, av märke Hansol, modell H530 användes. Datorskärm och syntavla bestod av varsin 

15” skärm med 100 % kontrast inställt och en luminans mellan 165 – 170 cd/m
2
 på 

skärmen.  

Luminansmätaren Hagner Screen Master (nummer 000825, instr. no 30832) användes för 

att mäta belysningsstyrkan i rummet samt luminansen på syntavlan.  

En svart ocklusionsspade av märket Oculus och en frostad ocklusionsspade från Richmond 

produkts med diametrarna 5,5 cm samt 6 cm användes, se figur 6.  

Pd-sticka användes för att mäta patienternas pupillstorlek.  

Måttband användes för att kontrollmäta syntavlans avstånd till patienten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Fotografi på den svarta respektive frostade ocklusionsspadarna som användes i studien. 

 

Litteratursökning 

 

Studien inleddes med litteratursökning i form av böcker och vetenskapliga artiklar kring det 

valda ämnet. I bibliotekets databaser, Pubmed och ELIN, söktes med bland annat följande 

termer visual acuity, measure, perception, vison test och occluder i olika kombinationer för 

att få fram relevanta artiklar. Vid många sökträffar sorterades artiklar ut genom att abstrakt 
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och titlar lästes samt att hänsyn till när artiklarna var publicerade, för att få så ny och 

uppdaterad information som möjligt. Google Scholar användes även som sökmotor.  

Annan litteratur och referenser som använts i arbetet har lånats på högskolans bibliotek, 

erhållits genom kurslitteratur på optikerutbildningen samt genom Thomson Software 

Solutions hemsida bland annat.  

Sökning på referenser från tidigare examensarbeten och från artiklar gjordes även. 
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METOD 

 

Urval 

 

Målet var att undersöka mellan 50 och 100 personer i denna studie för att få ett så 

omfattande material som möjligt att jobba med statistiskt. Sammanlagt undersöktes 100 

personer, 23 män och 77 kvinnor, mellan åldrarna 19 och 58 år.  

 

Försökspersonernas intresse nåddes genom uppsättning av anslag runt om på högskolans 

område, se bilaga 2. Dessa innefattade optikerstudenter samt andra studenter och personal 

på högskolan. Detta sätt att nå patienter valdes för att hinna få tag på den större mängd 

försökspersoner som behövdes under den utsatta tiden. 

Utöver dessa har även ett antal personer tillfrågats att delta i studien som inte har någon 

koppling till högskolan och dessa har då frivilligt deltagit i studien. Dessa personer kom i 

kontakt med studien genom ”snöbollsmetoden”, vilket innebär att man utgår ifrån en person 

och denne rekommenderar nästa person att ta kontakt som deltagare i studien som i sin tur 

rekommenderar ytterligare en person och så vidare, på så sätt går urvalet inte att påverka 

eller styra (Denscombe M. 2009, s. 38). Denna metod var möjlig att använda på grund av 

att inga särskilda krav ställdes på deltagande personerna gällande deras syn.  

 

Inga särskilda krav fanns på kön, ålder eller refraktionsfel.  

Personerna i studien kunde antingen bära glasögon, kontaktlinser eller ej vara i behov av 

synkorrektion.  

Huruvida patienterna hade nedsatt kontrastkänslighet, färgsinne eller andra ögonåkommor 

frågades ej om, det på grund av att det inte hade så stor relevans för undersökningen, 

eftersom det var jämförelsen av de två mätningar som var syftet i studien och samma 

förutsättningar fanns vid båda mätningstillfällena. 

  

Dock frågades om och gjordes en notering om patienten bar toriska kontaktlinser. På grund 

av att synskärpan kan fluktuera när dessa rör på sig, framförallt vid hög cylinder eller ej 

korrekt tillpassning (Snyder C. (1997). Evaluation of ”High-Cylinder” Toric Soft Contact 

Lenses. ICLC, vol. 24, ss. 160-165). 



 

 

Genomförande 

 

Studien utfördes i rum nummer 9 i optikerutbildningens undersökningskorridor på 

Högskolan i Kalmar, Smålandsgatan 26 B. Undersökningar utfördes under tre hela dagar 

vecka 17, 2009 och samma rum användes under hela studien för att undvika att eventuella 

skillnader i utrustningen mellan rummen påverkade resultaten.  

 

Information gavs till deltagande patient innan undersökningen började så väl muntligt som 

skriftligt och innefattade både studiens syfte och hur genomförandet av mätningarna skulle gå 

till. Patienten fick även information om att deras deltagande var frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande utan orsak och att alla personuppgifter behandlas 

konfidentiellt och att resultaten inte går att spåra till någon enskild individ, se bilaga 3. 

 

Belysningsstyrkan i rummet kontrollmättes med luminansmätare till 170 lux (Grosvenor T. 

2007, s. 114) och luminansen på syntavlan kontrollmättes till mellan 165 och 170 cd/m
2
 

(Elliott D. B. 2005, s. 31) innan undersökningen började för att samma ljusförhållande skulle 

gälla för alla patienter. 

 

Test Chart 2000 som används på högskolan i Kalmar är kalibrerad till att användas på 4 

meters avstånd, vilket även är det avstånd som behövs för användning av LogMAR. Detta 

mättes upp och skärmen placerades på detta avstånd.  

 

Patienten fick svara på om de bar korrektion för synfel, i annat fall än om de hade glasögon 

på sig. Vilken typ av korrektion som bars vid undersökningstillfället noterades i journalen, 

samt en extra notis gjordes om kontaktlinserna var toriska. 

Detta för att även kunna jämföra i resultatet om korrektionen har betydelse för eventuell 

skillnad mellan ocklusionsspadarna i de två visusmätningarna.  

 

Höger öga valdes ut att undersökas på samtliga patienter. Att höger öga valdes beror på att 

man enligt standard undersöker det högra ögat först, om det inte finns skäl att tro att vänster 

öga har sämre visus (Benjamin W. J. 2006, s. 231). I detta fall har valet av öga ingen 

betydelse i undersökningen, enbart att höger öga undersöks på alla patienter.  
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Patienterna i denna studie fick även själva hålla för ocklusionsspaden för sitt vänstra öga 

som skulle ockluderas. Detta med anledning av att en stor del av litteraturen 

rekommenderar att patienten själv håller i ocklusionsspaden (Eskridge, J.B., Amos, J.F. & 

Barlett J.D. 1991, s. 25).   

 

I denna studie valdes LogMAR att användas för visusmätning via datorskärm genom 

datorprogrammet Test Chart 2000 Pro. Att LogMAR valdes beror på att resultatet av 

visusmätningen kan analyseras mer effektivt och ger ett mer precist resultat som kan 

jämföras med varandra, till skillnad från exempelvis Snellen, vilket är själva syftet i denna 

studie. Det ger även en möjlighet att randomisera optotyperna mellan de olika mätningarna 

för att minska memorisering, som felkälla i resultatet (Elliott D. B. 2005, kap. 2). 

 

Varje helt korrekt läst rad på syntavlan noterades, samt den/de övriga korrekta lästa 

optotyperna på raden efter (Elliott D. B. 2005, s. 33). På så sätt kunde resultatet av 

visusmätningen räknas samman och omräknas för analysering.  

 

Patienten fick själv ockludera sitt öga, genom att hålla för den svarta ocklusionsspaden, 

framför sitt vänstra öga (Carlson, N. B. & Kurtz, D. 2004, ss. 15 - 19) och pupilldiametern 

på höger öga mättes med pd-sticka av undersökaren.  

Patienten fick, med ockluderat vänster öga, läsa på syntavlan. De informerades om vikten 

av att inte kisa eller försöka kika förbi ocklusionsspaden. Patienten uppmanas att hela tiden 

läsa det minsta han eller hon ser på tavlan. När patienten inte anser sig se mer, uppmanas 

han eller hon till att försöka eller gissa på några optotyper till. Idealt är att få patienten att 

försöka läsa tills de läser fyra felaktiga optotyper av fem på en rad för att försäkra sig om 

att de verkligen inte ser mer än så (Elliott D. B. 2005, s. 32). 

När bästa visus uppnåtts, byttes den svarta ocklusionsspaden framför vänster öga ut mot 

den frostade ocklusionsspaden. Pupilldiametern mättes på höger öga. Optotyperna på tavlan 

byttes ut, för att minimera memorering av optotyperna som felkälla hos patienterna. 

Patienten uppmanades återigen att läsa så mycket det klarar av på tavlan. Antal rätt lästa 

optotyper summerades och värdet på visusresultatet räknades ut. 

 

Resultaten av undersökningen, patientinformation samt övriga mätningar journalfördes i 

den journal som utformats för att passa denna studie, se bilaga 4. Personnummer samt namn 
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uteslöts ur journalen för att värdena inte skulle kunna spåras till någon enskild individ. Data 

sammanställdes genom att införas i Microsoft Excel, där beräkningar genomfördes med 

hjälp av bland annat student t-test, samt tabeller och grafer skapades.  
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RESULTAT 

 

Utav de 100 personer som ingick i studien kunde alla personernas värden användas, eftersom 

inga särskilda krav ställdes på de medverkande personerna. Samtliga deltagarna var vid 

undersökningstillfället friska.     

 

Sammanlagt bar 51 stycken utav försökspersonerna glasögon, 31 stycken bar ingen 

korrektion alls och 18 stycken bar kontaktlinser. Utav dessa 18 personer som bar 

kontaktlinser hade 3 stycken toriska linser och 3 stycken var osäkra på om de hade sfäriska 

eller toriska linser. Detta kontrollerades inte, då deras resultat inte var avvikande. 

 

För gruppen som bar glasögon blev medelvärden av visus vid mätning med svart 

ocklusionsspade -0,04 ± 0,09 logMAR och vid mätning med frostad ocklusionsspade -0,08 ± 

0,09 logMAR. Medelvärde av skillnaden på antal rätt optotyper mellan den svarta och 

frostade ocklusionsspaden blev -0,03 ± 0,05 logMAR. 

För gruppen som bar kontaktlinser blev medelvärden av visus vid mätning med svart 

ocklusionsspade 0,002 ± 0,15 logMAR och vid mätning med frostad ocklusionsspade -0,03 ± 

0,15 logMAR. Medelvärdet av skillnaden på antal rätt optotyper mellan den svarta och 

frostade ocklusionsspaden blev -0,02 ± 0,03 logMAR.  

De som ej bar korrektion fick ett medelvärde av visus vid mätning med svart ocklusionsspade 

-0,06 ± 0,10 logMAR och vid mätning med frostad ocklusionsspade -0,11 ± 0,09 logMAR. 

Medelvärdet av skillnaden på antal rätt optotyper mellan den svarta och frostade 

ocklusionsspaden blev -0,05 ± 0,05 logMAR.  

 

Skillnaden på antal korrekt lästa optotyper mellan den svarta och den frostade 

ocklusionsspaden beräknades. Antal personer med samma skillnad lades ihop och redovisas i 

en tabell, se figur 7. Sammanlagt hade 14 personer bättre visus resultat med den svarta 

ocklusionsspaden än den frostade, 14 personer fick ingen förändring alls mellan de två 

ocklusionsspadarna och 72 personer fick ett bättre visus resultat med den frostade 

ocklusionsspaden jämfört med den svarta ocklusionsspaden. 
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Figur 7.  Grafen visar skillnaden i visus mellan den svarta och den frostade ocklusionsspaden samt antal 

personer med samma värde. Positiv skillnad innebär att fler korrekta optotyper lästes vid ocklusion med svart 

ocklusionsspade. Värdet 0 innebär att ingen skillnad mellan de båda spadarna och ett negativt värde innebär en 

förbättring av visus resultatet vid ocklusion av frostad ocklusionsspade.   

 

Medelvärdet för antal rätt lästat optotyper med den svarta ocklusionsspaden var -0,0462 ± 

0,106 logMAR och för medelvärdet för antal rätt lästa optotyper med den frostade 

ocklusionsspaden var -0,084 ± 0,104 logMAR, se figur 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Grafen visar medelvärdet av visusvärdet, samt standard deviationen, för den svarta respektive 

frostade ocklusionsspaden. 
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Ett parat t-test utfördes för att undersöka skillnaden på medelvärdet av antal rätt lästa 

optotyper mellan den svarta och den frostade ocklusionsspaden och p-värdet visade på en 

statistisk signifikant skillnad mellan dessa två (p<0,001). 

 

Medelvärdet på pupillförändringen mellan den svarta och den frostade spaden beräknades till 

en minskning på 0,75 millimeter, det vill säga mellan en halv och en millimeter vid 

användandet av den frostade. Medelvärdet för pupilldiametern vid mätning med svart 

ocklusionsspade, uppmättes till 5,1 ± 0,84 millimeter och medelvärdet för pupilldiametern vid 

mätning med frostad ocklusionsspade, uppmättes till 4,4 ± 0,79 millimeter, se figur 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Grafen visar medelvärdet av pupilldiametern, samt standard deviationen, för den svarta respektive 

frostade ocklusionsspaden. 

 

Ett parat t-test” utfördes även för att undersöka skillnaden på medelvärdet av pupilldiameter 

mellan den svarta och den frostade ocklusionsspaden och p-värdet visade på en statistisk 

signifikant skillnad mellan dessa två (p<0,001). 

 

50 stycken av försökspersonerna hade en pupilldiameter som minskade med 0,5 millimeter 

när den frostade ocklusionsspaden täckte för höger öga till skillnad från den svarta. 38 

stycken hade en pupillskillnad på 1 millimeter och 8 stycken hade en skillnad på 1,5 

millimeter mellan de två ocklusionsspadarna. Hos 4 personer uppvisades ingen skillnad i 

pupillstorleken mellan de två spadarna.  
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Totalt minskades pupillen mellan 0,5 till 1,5 millimeter hos 96 personer utav de 100 

försökspersonerna. 

 

En sammanställning av alla värden från undersökningen visas i tabell 2, bilaga 1. 
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DISKUSSION 

 

Den frostade ocklusionsspaden gav ett bättre resultat än den svarta ocklusionsspaden vid 

visusmätning, vilket visas i det sammanställda resultatet av denna mindre studie. Dessutom 

fick 96 % utav patienterna en minskad pupilldiameter i samband med mätning med frostad 

ocklusionsspade.  

 

Den främsta orsaken till att en skillnad mellan de två ocklusionsspadarna uppstod, anser jag 

beror på patientens förmåga att minnas vissa kännetecken på utformningen av optotyperna. 

För att förhindra inlärning användes i denna studie randomiserade optotyper på syntavlan, 

där optotyperna byttes ut mellan de två ocklusionsspadarna för att patienterna inte skulle 

kunna memorisera vad de tidigare läst. Trots dessa åtgärder för att minimera chanser för 

inlärning, finns det som tidigare nämnts vissa ledtrådar som kan göra att man känner igen 

eller kan gissa sig till vilken bokstav man ser. Dessa ledtrådar använder vi oss troligtvis 

både medvetet och omedvetet av och är förmodligen den största anledningen till varför 

majoriteten av försökspersonerna i denna studie fick ett bättre resultat vid andra 

visusmätningen än den första, oberoende av ocklusionsspadarna.  

 

Pupilldiametern ändrades mellan 0,5 och 1 millimeter när vänster öga ockluderades med 

den frostade ocklusionsspaden istället för den svarta. Detta tyder på att ögat blev påverkat 

av ljuset som den frostade ocklusionsspaden tillför ögat. Huruvida denna förändring av 

pupilldiametern är relevant eller avgörande för förmågan att klara av att läsa fler optotyper 

är oklart. Självklart är påverkan individuellt och kan variera personer emellan, vilket skulle 

kunna vara en förklaring till varför vissa patienter fick ett sämre eller oförändrat resultat vid 

mätning med den frostade ocklusionsspaden. Hos majoriteten av patienterna låg 

pupilldiametern i det standardiserade spannet mellan 2 och 5 millimeter, dock åt det övre 

värdet. Det kan förmodligen relateras till belysningsstyrkan både i rummet och på 

syntavlan, som trots att den valdes utefter standardvärden kan ha en påverkan på 

pupillstorleken. För att en förändring av pupilldiametern ska ha betydelse, krävs med 

största sannolikhet en större förändring än mellan 0,5 och 1 millimeter.  

Skillnaden i pupilldiametern som uppstod mellan den svarta och frostade ocklusionsspaden 

var relativt liten. I denna studie var det vanligt att pupilldiametern ändrades från exempelvis 
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5 millimeter till 4,5 millimeter eller från 4 millimeter till 3 millimeter, vilka alla värden 

ligger inom det standardiserade spannet.  

Med ett pinhole, då diametern är mindre än vad som önskas vid visusmätning, får man både 

ett ökat fokusdjup och en mindre diameter på den suddiga retinala bilden, som resulterar till 

ett ökat visusresultat, i ett friskt öga. Men för att detta ska ske, behövs som sagt en betydligt 

mindre diameter på pupillen än vad som är normalt, vid visusmätning. På så sätt skulle man 

kunna dra slutsatsen att skillnaden i pupilldiametrarna vid de två mätningarna i denna studie 

inte borde spela så stor roll eller ha någon direkt effekt på det förbättrade visusresultat som 

uppstod med den frostade ocklusionsspaden. Hade skillnaderna de två mätningarna emellan 

däremot varit ett par millimetrar, så att det ena värdet hade hamnat på 5 millimeter och det 

andra på 2 millimetrar, skulle detta förmodligen vara den främsta faktorn till ett förbättrat 

visusresultat med den frostade ocklusionsspaden.  

Dock utesluts inte det faktum att ljuset kan ha en viss inverkan, eventuellt i samband med 

andra faktorer. Till exempel så stimulerar en minskning av pupillen ackommodationen hos 

hyperopa patienter så att fokus hamnar på retina.  

 

Patienterna fick själva hålla i ocklusionsspadarna vid ockluderingen av det vänstra ögat under 

undersökningen. Som undersökare underlättas en del av arbetet, det vill säga om patienten är 

väl instruerad om hur ocklusionsspaden ska hållas och om vikten att bibehålla ocklusion 

under hela undersökningen. Undersökaren kan då även koncentrera sig på vad patienten läser 

på tavlan, följa med i byte utav mindre optotyper samt observera patientens huvudrörelser och 

det öga som undersöks. Samtidigt skulle detta kunna vara en felkälla, om patienten vid 

visusmätningen inte ockluderar ögat helt eller tittar runt ocklusionsspaden.   

 

Mätningen av pupilldiametern gjordes med hjälp av en pd-sticka. Skalan på pd-stickan 

visade hela millimetrar. Pupilldiametern mättes antingen i hela millimetrar eller avrundades 

till halva millimetrar om diametern inte hamnade på ett heltal. Noggrannheten på 

mätningen av pupilldiametern skulle kunna förhöjas, genom användning av instrument som 

automatiskt läser av diametern med större precision, för att undvika det mänskliga felandet. 

Huruvida betydelsen av en exakt mätning är nödvändig i detta fall går vidare att diskutera. I 

denna studie var huvudsakliga syftet att konstatera om pupilldiametern ökade eller 

minskade vid byte av ocklusionsspade.      
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Patienterna i denna studie hade olika former av korrektion vid undersökningen, dock borde 

det inte påverka det slutgiltiga resultatet i studien, inte heller huruvida de var 

rättkorrigerade eller ej, eftersom det huvudsaktliga syftet med studien var att undersöka 

skillnaden mellan två mätvärden, visus vid ocklusion med svart ocklusionsspade och visus 

med ocklusion med frostad ocklusionsspade. Patientens dagsform eller tid på dygnet som 

undersökning görs på, skulle kunna vara en fysiologisk faktor som påverkar resultatet. 

Underökningarna i detta fall utfördes under tre dygn från förmiddag till kväll, men som 

nämnts innan är det skillnaden mellan de två mätvärdena som är relevant i denna studie.  

 

För att redan innan undersökningen började utesluta så många tänkbara felkällor som 

möjligt, skapades samma förutsättningar för alla patienter. Ljusförhållandet i rummet, 

avstånd mellan patienten och tavla samt kontrast och belysning på tavlan var den samma 

för alla patienter. För att ett rättvist resultat skulle fås för alla patienter, sågs det noggrant 

till att de läste minst 60 % fel på raden och patienterna uppmuntrades att försöka läsa och 

gissa tills mer eller mindre en hel rad lästes fel. Detta utesluter dock inte att eventuell 

medveten eller omedveten igenkännande av optotyperna påverkar resultatet vid andra 

mättillfället.  

 

Varken Test Chart 2000 Pro eller logMAR har fått ett genombrott i Sverige ännu, men på 

grund av dess många fördelar, vilka några nämns i detta arbete, tror jag att vi i framtiden 

kommer se betydligt mer utav dessa hos optiker. Jag anser att det är en framgång för 

optometrin att utvecklingen går framåt och att nya produkter utvecklas och att gamla och 

nya teorier ifrågasätts och testas.  

 

Studien som gjordes var ett icke-randomiserat test. På samtliga patienter startades 

undersökningen med den svarta ocklusionsspaden. För upprepning av denna studie eller för 

framtida liknande undersökningar, rekommenderas att ett randomiserat test istället utförs. 

Detta för ett pålitligare statistiskt resultat. I detta fall har en mindre efterkontroll utförts 

utanför denna studie, en grupp på tio personer deltog och visus mättes på identiskt sätt på 

samtliga, dock med den frostade ocklusionsspaden först. Resultaten från dessa tio personer 

tyder på samma som för studien med de 100 deltagande personerna, att den frostade 

ocklusionsspaden ger en minskad pupilldiameter och ett bättre visusresultat. Dock är inte 

detta tillräckliga belägg för att kunna kompensera för det icke-randomiserade test som 



 

 

utfördes under studien, men det tyder på att resultaten från denna studie dock har en viss 

trovärdighet.  

För kommande studier inom detta ämne rekommenderas även att tre resultat (visus i detta 

fall) per mätning utförs, detta som ytterligare en faktor för att se till att ett korrekt resultat 

framtagits genom att använda medelvärdet av mätvärdena.  

Standarddeviationen för medelvärdet av antal rätt lästa optotyper mellan den svarta och 

frostade ocklusionsspaden, blev förhållandevis högt. Den tyder kliniskt på en avvikelse på 

± en hel rad optotyper, vilket är det samma som fem stycken. Dessa höga avvikelser beror 

på att två patienter med synskärpa 0,48 logMAR och 0,24 logMAR inräknades i resultatet, 

dessa borde uteslutits ur undersökningen för ett mer statistiskt signifikant resultat. 

Utgångsläget för olika personer är individuellt, detta borde varit en faktor som skulle tagits 

med i beräkningarna från start. Dock är det framförallt skillnaden på resultatet mellan svart 

och frostad ocklusionsspade som är relevant. Huruvida visus för deltagande personer var 

bra eller dåligt, ansågs inte i början av studien signifikant, då skillnaden var vad som var 

syftet i denna studie.   

 

Vi lever i ett stressigt samhälle där allt helst ska ske så snabbt som möjligt, detta avspeglar 

sig även i optikerns yrke. Tidsbrist kan vara en bidragande faktor till slarv eller 

obetänksamhet, men vad innebär det om resultaten av visusmätningen skiljer sig mellan 

olika instrument som används? Vi är som användare ansvariga för att vi vet hur vi ska 

använda våra instrument och till vad. De båda ocklusionsspadarna som användes i denna 

studie har samma utformning dock olika färger, betänker man inte det faktum att det kan 

skilja i resultat mellan de två, finns det inget som hindrar att man använder båda vid 

visusmätning, precis som vid cover test där båda är möjliga att använda. Resultatet i denna 

studie visar på en skillnad på mellan en och två fler korrekt lästa optotyper med den 

frostade ocklusionsspaden. Är denna skillnad relevant?  

 

Tänk dig in i en situation där ett körkortstest eller en visusmätning inför antagning till ett 

visst yrke, som kräver god syn, utförs och patienten ifråga ligger precis på gränsen till vad 

som är godkänt. I detta fall skulle en eller två optotyper kunna vara avgörande för om man 

klarar testet eller inte. Är det då rätt att använda den frostade ocklusionsspaden för att fria 

eller ska den svarat ocklusionsspaden användas för att fälla?  
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Jag anser att det är viktigt att man har en genomgående standard inom optometrin, inte bara 

inför vilka tester som bör utföras utan också på utrustningen som används. Är det rättvist 

mot patienterna om ena optikern använder sig av en svart ocklusionsspade och en annan 

optiker av en frostad ocklusionsspade? Vilket skulle kunna leda till att två patienter som 

skulle få samma resultat om ocklusionsspadarna användes konsekvent, istället hamnar på 

olika sidor om vad som räknas som godkänt i någon form av test. Gränser och regler för 

vad som ska gälla skapas av anledningar. Till exempel så har man bestämt att vid 

körkortstest får man inte ha sämre synskärpa än 0,5 binokulärt, med eller utan korrektion. 

Detta för att man vid sämre synskärpa än så inte anses lämplig att köra fordon i trafiken. 

Vid testet måste hela 0,5 raden läsas korrekt. I detta fall skulle ett problem kunna inträffa 

om patienten läser hela 0,5 raden och ytterligare en optotyp med den frostade 

ocklusionsspaden och två optotyper mindre med den svarta ocklusionsspaden, vilket skulle 

innebära att testet inte blir godkänt. Vilken spade ska då användas? Är sådana små 

avvikelser acceptabla eller ska patienten när man hamnar så nära gränsen fällas? Det finns 

en anledning till att gränser sätts, men hur exakt ska dessa gränser följas? Ska man låta alla 

som ligger i närheten av gränsen frias eller ska man istället låta alla som ligger i närheten av 

gränsen fällas? Jag anser att när det finns regler och gränser så ska de största möjliga mån 

följas. Krävs en synskärpa på 0,5 binokulärt vid körkortstest, ska det också uppfyllas. En 

felaktig optotyp är ett fel. För korrekt klarad gräns, ska alla optotyper läsas rätt för att 

orättvisor ej ska förekomma patienter emellan. Min mening är också att om det finns 

faktorer som påverkar ett förbättrat resultat av synskärpan med frostad ocklusionsspade 

annat än igenkännande av ledtrådar, bör denna inte användas, av den anledning att den 

patient som utför samma test med den svarta ocklusionsspaden ej kommer klara av testet. 

På samma sätt är det lika viktigt att faktorer, annat än val av ocklusionsspade, som kan 

påverka visusresultat är desamma eller så lika som möjligt för alla patienter. Det bästa sättet 

att förhindra eller minska skillnader för patienter emellan, vid samma typ av 

undersökningar är att ha standardiserade värden, som exempelvis belysningen i rummet och 

på syntavlan, avståndet mellan patienten och syntavlan och så vidare. Dock kan man inte 

undkomma de mänskliga faktorerna som kan påverka, optikern och patienten. Psykologiska 

faktorer som, hur väl patienten anstränger sig, lyssnar på och förstår undersökaren samt hur 

optikern instruerar patienten och ser till att uppmuntra alla patienter att anstränga sig så 

mycket som möjligt påverkar också visusresultatet.               

 



 

 

Min åsikt är att vi ska vara konsekventa! Den frostade ocklusionsspaden är framtagen för 

att använda till cover test och bör användas enbart till detta, tills eventuella framtida studier 

kan påvisa att skillnaden emellan ocklusionsspadarna går att förhindra genom att påverka 

en eller flera faktorer som ljusförhållanden, avstånd eller liknande. Vid ockludering har 

standard alltid varit en svart ocklusionsspade. Vi bör ge alla patienter samma 

förutsättningar och använder den svarta ocklusionsspaden för alla patienter. Detta för att 

resultaten varken ska skiljer sig för patienterna för olika tillfällen (på grund av 

ocklusionsspaden) hos en och samma optiker eller mellan olika optikerbutiker.  

I flera fall spelar förmodligen inte den lilla skillnad som en förbättring av en eller två 

optotyper gör, men för att undvika de tillfällen då det faktiskt kan göra det, som tidigare 

nämnts vid exempelvis körkortstest eller andra typer av syngränser, anser jag att den 

frostade ocklusionsspaden ej ska rekommenderas för ocklusion vid visusmätning.          

 

Jag kommer i min framtida yrkeskarriär att använda mig av den svarta ocklusionsspaden 

vid visusmätning.  

Detta val av ocklusionsspade är baserat på mina resultat i denna studie, som visar att den 

svarta ocklusionsspaden och den frostade ocklusionsspaden gav olika visusresultat samt att 

hur mycket visusresultaten varierade mellan de två ocklusionsspadarna var individuellt. 

Med konsekvent användning av den svarta ocklusionsspaden kommer jag inte att behöva 

fundera på om dessa skillnader kan vara avgörande faktorer vid visusmätning. 
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Tabell 2: Sammanställning av visusmätningen med svart respektive frostad ocklusionsspade 

samt pupilldiameter och skillnaden mellan dessa två visusvärden. I slutet av tabellen visas 

medelvärdet av respektive kolumn.  
 

Kön Ålder Pupill Ø 

(svart) 

Millimeter 

Visus 

(svart)  

logMAR 

Pupill Ø 

(frostad)  

Millimeter 

Visus 

(frostad)  

logMAR 

Korrektion Skillnad 

K 19 5,5 -0,16 4,5 -0,18 ingen -0,04 

K 19 7 -0,04 6,5 -0,02 glasögon 0,02 

K 19 6 -0,08 5,5 -0,14 ingen -0,06 

K 20 5 -0,16 4,5 -0,20 k.linser -0,04 

K 20 5 0,00 4 0,00 glasögon 0,00 

K 20 5 -0,08 4 -0,04 ingen 0,04 

K 20 4,5 0,04 4 0,08 glasögon -0,04 

K 20 5 0,02 4 -0,04 k.linser -0,06 

K 20 4,5 0,24 4 0,22 k.linser T -0,02 

K 20 4 0,08 3,5 0,04 k.linser 0,04 

K 20 6 0,14 5 0,14 k.linser (T) 0,00 

K 20 5,5 0,02 5 -0,08 ingen -0,10 

K 20 6 -0,08 5,5 -0,08 glasögon 0,00 

K 20 5,5 -0,08 4,5 -0,14 k.linser T -0,06 

M 20 5 -0,20 4,5 -0,20 ingen 0,00 

K 21 5,5 -0,20 4,5 -0,18 glasögon 0,02 

K 21 5,5 0,04 4,5 0,02 glasögon -0,02 

K 21 5 -0,18 4 -0,08 glasögon -0,10 

K 21 6 0,16 5 -0,02 ingen -0,18 

K 21 4,5 0,06 3,5 0,04 glasögon -0,02 

K 21 4,5 -0,06 3,5 -0,00 glasögon 0,06 

K 21 6 -0,16 5,5 -0,14 glasögon 0,02 

K 21 5 0,00 4 -0,02 glasögon -0,02 

K 21 5 -0,16 3,5 -0,16 glasögon 0,00 

K 21 4,5 -0,06 4 -0,12 k.linser T -0,06 

K 21 5 -0,16 4,5 -0,16 glasögon 0,00 

M 21 5 -0,04 4 -0,10 ingen -0,06 

K 22 5,5 -0,08 5 -0,12 glasögon -0,04 

K 22 4,5 -0,02 4 -0,04 glasögon -0,02 

K 22 4,5 -0,04 4 -0,06 ingen -0,02 

K 22 6 -0,02 5,5 0,00 glasögon 0,02 

K 22 6 -0,18 5 -0,18 glasögon 0,00 

K 22 4 -0,06 4 -0,08 k.linser -0,02 

K 22 5,5 -0,14 4,5 -0,20 ingen -0,06 

K 22 5 -0,14 4 -0,18 glasögon -0,04 

M 22 4,5 -0,08 3,5 -0,12 glasögon -0,04 

M 22 6 -0,06 5 -0,20 ingen -0,14 

M 22 7 -0,08 6,5 -0,14 glasögon -0,06 

M 22 6 -0,18 5 -0,18 ingen 0,00 

K 22 7 -0,18 6 -0,14 glasögon 0,04 

K 23 4 -0,08 4,5 -0,06 k.linser 0,02 

k 23 6,5 -0,08 5,5 -0,06 glasögon 0,02 

K 23 3,5 -0,08 3,5 -0,08 ingen 0,00 

K 23 5 -0,14 4 -0,14 k.linser 0,00 

K 23 5,5 -0,04 4,5 -0,06 ingen -0,02 

K 23 5 0,04 4,5 0,06 glasögon 0,02 

K 23 6 0,12 5 0,02 glasögon 0,10 

K 23 5 -0,18 4,5 -0,20 ingen -0,02 

K 23 6,5 -0,06 5 -0,10 glasögon -0,04 

K 23 6 0,00 5 -0,06 ingen -0,06 
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K 23 4,5 -0,06 4 -0,16 glasögon -0,10 

K 23 5,5 0,04 5 0,02 ingen -0,02 

K 23 5,5 -0,08 5 -0,18 glasögon -0,10 

K 23 6 -0,08 5 -0,10 k.linser -0,02 

K 23 5 -0,04 4,5 -0,06 glasögon -0,02 

K 23 5 -0,08 4 -0,08 k.linser (T) 0,00 

M 23 5,5 0,14 5 0,16 ingen 0,02 

M 23 4 -0,02 3,5 -0,08 glasögon -0,06 

M 23 5,5 -0,08 5 -0,10 ingen -0,02 

K 24 5 -0,06 4,5 -0,08 k.linser -0,02 

K 24 4 -0,04 3 -0,06 k.linser -0,02 

K 24 6 -0,04 5 -0,14 ingen -0,10 

K 24 6 -0,14 5,5 -0,20 ingen -0,06 

K 24 5 0,04 4 0,08 glasögon 0,04 

K 24 5,5 -0,04 4,5 -0,06 ingen -0,02 

K 24 5 -0,04 4,5 -0,10 glasögon -0,06 

M 24 5 0,00 3,5 -0,04 k.linser -0,04 

M 24 5,5 -0,06 5 -0,20 ingen -0,12 

K 25 4 -0,06 4 -0,08 glasögon -0,02 

K 25 5,5 0,04 5 0,02 glasögon -0,02 

K 25 6 -0,02 5,5 -0,06 glasögon -0,04 

K 25 3,5 -0,08 3 -0,16 glasögon -0,08 

M 25 4,5 0,14 4 0,08 ingen -0,06 

M 25 5,5 -0,08 4,5 -0,18 ingen -0,10 

M 25 5,5 -0,12 5 -0,18 glasögon -0,06 

M 25 5,5 -0,08 4,5 -0,14 ingen -0,06 

M 25 5,5 -0,06 5 -0,10 ingen -0,04 

K 26 4,5 -0,04 4 -0,08 k.linser -0,04 

K 26 4,5 0,04 3,5 -0,02 glasögon -0,06 

M 26 6 -0,04 4,5 -0,08 k.linser -0,04 

K 27 6 -0,20 5,5 -0,20 ingen 0,00 

K 27 5 0,08 3,5 0,04 glasögon -0,04 

K 27 5,5 -0,10 4 -0,14 glasögon -0,04 

K 28 4 -0,18 3,5 -0,18 ingen 0,00 

K 29 6,5 0,06 6 -0,06 ingen -0,12 

K 29 4 -0,06 3,5 -0,14 glasögon -0,08 

M 31 3,5 -0,16 3 -0,18 glasögon -0,02 

M 31 5 -0,14 4,5 -0,14 glasögon 0,00 

K 32 5 -0,20 4,5 -0,18 glasögon 0,02 

K 32 4 0,00 3 -0,02 glasögon -0,02 

K 33 4 -0,18 3 -0,20 ingen -0,02 

K 36 4 -0,04 4 -0,10 ingen -0,06 

K 38 4 -0,12 3,5 -0,20 glasögon -0,04 

M 39 4,5 -0,16 4 -0,20 glasögon -0,04 

K 40 5 0,00 4 -0,06 glasögon -0,06 

M 41 6 0,16 5,5 0,06 glasögon -0,10 

M 42 4 -0,08 3,5 -0,18 glasögon -0,10 

K 47 4 0,48 3,5 0,42 k.linser (T) -0,06 

K 54 3,5 0,06 3 0,02 glasögon -0,04 

K 58 3,5 0,02 3 -0,16 glasögon -0,18 

100 st 25,12 5,105 -0,0462 4,385 -0,0804  -0,0338 
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HJÄLP 

MIG ATT BLI OPTIKER 
 

Mitt namn är Sara och jag läser sista året på Optikerutbildningen i Kalmar. 

Jag håller just nu på med mitt examensarbete och är i behov av Din hjälp!  

Jag gör en studie om huruvida ljusperception har betydelse vid 

visusmätning och kommer mäta synskärpan på ett av Dina ögon, på två 

sätt.  

 

Undersökningen går snabbt och tar bara ca 5 min! 

 

Inga särskilda synkrav krävs, all hjälp tas tacksamt emot. Bär Du glasögon 

eller linser, ha då dessa på vid besöket.  

 

Vill du hjälpa mig och delta i studien? Hör av dig för mer information.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakta:  Sara Eriksson 

 se22dw@student.hik.se 

 xxxx - xx xx xx 

 

Handledare: Johanna Enbuske, BSc Optom., Leg. Optiker, Universitetsadjunkt  

 johanna.enbuske@hik.se 

 xxxx - xx xx xx 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Information till deltagande person 

 

Mitt namn är Sara Eriksson och jag läser sista terminen på optikerutbildningen. Jag håller just 

nu på med mitt examensarbete där jag undersöker om synskärpan skiljer sig åt beroende på 

om man ockluderar ena ögat med en svart eller frostad ocklusionsspade. Det vill säga, jag 

undersöker om ljusperceptionen som ögat får genom en ej helt täckande spade påverkar 

resultatet vid visusmätningen.  

Undersökningen tar ungefär 5 minuter och jag kommer mäta visus på ditt högra öga två 

gånger. Först med en svart ocklusionsspade och sedan med en frostad ocklusionsspade. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst och utan orsak avbryta ditt 

deltagande. Alla personuppgifter hanteras konfidentiellt, vilket resulterar i att ditt deltagande 

inte går att kopplas till dig i resultaten av studien. Enbart ålder, kön och resultatet av 

undersökningen kommer att synas i mitt arbete. 

Ersättning till deltagarna ges ej ut. 

 

Har du frågor eller funderingar kring ditt deltagande eller mitt arbete får du gärna kontakta 

mig. 

 

Kontaktuppgifter:   Handledare: 

Sara Eriksson   Leg. Optiker Johanna Enbuske 

xxxx –xx xx xx   xxxx – xxxx xx 

se22dw@student.hik.se   johanna.enbuske@hik.se 

 

Tack för din medverkan!_______________________________________________________ 

Här med ger jag mitt godkännande till att delta i studien: 

 

______________________________ _________________________________ 

Underskrift     Ort och datum 

_______________________________ 

Namnförtydligan 

mailto:se22dw@student.hik.se


 

 

Patientjournal 

 

Datum: ___ / ___ / ___ 

 

Kön: Kvinna   

 

Man 

 

Ålder: _______ år 

 

 

 

Pupill Ø svart ocklusionsspade:      _______ millimeter 

 

Pupill Ø frostad ocklusionsspade:   _______ millimeter 

 

 

 

Fri visus    

 

Habituell visus med glasögon   

 

Habituell visus med kontaktlinser 

 

 

 

Resultat/visus SVART coverspade:  

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

Resultat/visus FROSTAD coverspade: 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Övrigt:  

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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