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ABSTRAKT 

Bakgrund: World Health Organization, WHO, har i sina studier visat att det globalt 

finns 279 miljoner människor med synnedsättning, av dessa beror 98 miljoner på 

okorrigerade refraktionsfel och representationen är störst i utvecklingsländer hos 

personer över 50 år. 

Syfte: Syftet med denna studie var att ta reda på vilken förbättring i avståndsvisus 

hjälpsökande i Bolivia får med begagnade glasögon från Vision for all, VFA, och 

samtidigt titta på hur fördelningen av refraktionsfel ser ut i jämförelse med andra delar 

av världen. 

Metod & Material: Projektet utfördes i samarbete med VFA under en resa till Bolivia 

i april 2010. Tre städer i Bolivia besöktes och försökspersonerna fick själva söka upp 

undersökningsplatsen. En enklare synundersökning, där bästa sfäriska styrka togs fram 

binokulärt, utfördes av tre optikerstudenter och en legitimerad optiker. Snellen E-hake 

användes tillsammans med provbåge, provglas och flipprar. Resultatet journalfördes 

och analyserades och jämfördes sedan med studier från andra delar av världen. 

Resultat: I studien ingår 1083 försökspersoner mellan 6 och 92 år, varav 622 var 

emmetropa, 300 hyperopa, ≥ +0,25D, och 161 myopa, ≥-0,25D. Medelvärdet på 

fri/habituell visus hos hela populationen var 0,81±0,24, där 16,4% av 

försökspersonerna hade fri/habituell binokulär visus på 0,5 eller högre. När bästa 

korrektion tagits fram hade 89,3% binokulär visus på 0,8 eller högre. Medelvärdet på 

korrigerad visus för hela populationen var 0,91±0,14, vilket är en signifikant 

förbättring (p<0,001). Då man jämförde resultatet med studier från andra delar av 

världen såg man att hyperopi förekomsten i Bolivia var högre än i alla andra studier. 

Myopi förekomsten påminde mest om den i USA i de äldre åldergrupperna och Afrika 

i de yngre åldergrupperna. 

Slutsats: Studien visar att VFA med hjälp av en enkel synundersökning och 

begagnande glasögon gör en förbättring i visus hos människorna i Bolivia. 

Förbättringen innebär inte bara ett bättre seende utan även en bättre livskvalitet och 

ökad möjlighet till utbildning och arbete.  



 

 

 

SUMMARY 

WHO demonstrated in their studies that there are 279 million people with visual 

impairment in the world. Out of these 98 million are caused by uncorrected refractive 

error and the representation is greater in developing countries and among people above 

age 50.  

The aim with this study is to identify what improvement in distance visual acuity, VA, 

people in Bolivia gets with secondhand glasses from Vision for all, VFA. Furthermore, 

the aim is to investigate how the distribution of refractive error is among the population 

of Bolivia in comparison to other parts of the world. The project was carried out in 

cooperation with VFA during a trip to Bolivia in April 2010. Three cities in Bolivia 

were visited and different organizations had informed the subjects about where and 

when the examinations would take place. A simple examination was performed by three 

students and one optometrist. Snellen E tumbling was used together with the trial frame 

and flippers. The results were recorded and analyzed and then compared with studies 

from other parts of the world.  

The study included 1083 persons between age 6 and 92, out of which 622 were 

emmetropes, 300 hyperopes, ≥ +0.25 D, and 161 myops, ≥ -0.25 D. The mean 

free/habitual VA of the entire population was 0.81 ± 0.24, where 16.4% of subjects had 

free/habitual binocular VA of 0.5 or higher. With the best correction 89.3% had 

binocular VA of 0.8 or higher. The mean corrected VA of the whole population was 

0.91 ± 0.14, which is a significant improvement (p <0.001). When comparing the results 

with studies from other parts of the world the prevalence of hyperopia was higher in 

Bolivia in comparison to all other studies. Prevalence of myopia reminded most of the 

U.S. in the older ages, and Africa in the younger ages.  

 

This study shows that a simple eye exam and used glasses makes an improvement in 

VA of the people of Bolivia. In addition to an improved sight, the people also gets a 

better quality of life and a greater opportunity for education and work.  
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1.0 INTRODUKTION 

Visus, synskärpa, är den spatiala upplösningskapaciten av ögats synapparat och 

beskriver gränsen för vilken vinkelstorlek som ögat kan urskilja (Benjamin, 2006, s. 

217). Det är ett mätvärde på patientens förmåga att se detaljer och är den mest använda 

metoden för att mäta synens funktion. Genom att mäta visus får optikern en indikation 

på vilken korrektion som behövs och på patientens okulära hälsa (Elliot, 2003, s. 29). 

Den största orsaken till nedsatt visus beror på okorrigerade synfel (Rosenfield & Logan, 

2009, s. 3).  

1.1 Ögats anatomi  

Brytkraften i det optiska systemet kommer huvudsakligen från kornea, hornhinnan, och 

den kristallina linsen, men beror även på avstånden mellan dem och avståndet till retina, 

näthinnan. Det är viktigt att skilja på den optiska bilden och den retinala bilden. Den 

optiska bilden formas av det optiska systemet och är alltid tydligt fokuserad. En tydligt 

fokuserad retinal bild beror dock på om den optiska bilden sammanfaller med retina 

eller inte (Remington, 2005, s. 3; s. 87). 

Figur 1.1: Ögats anatomi. Bild hämtad med tillstånd från Capio Medocular. 

 

1.1.1 Kornea 

Kornea står för mer än 2/3 av brytkraften i ögat och den bryter i genomsnitt 43.00 D 

(Grosvenor, 2007, s. 4).  Den är genomskinlig och avaskulär, saknar blodförsörjning, och 
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tillhandahåller därför optimal ljustransmission. Främre ytan av kornea täcks av 

tårfilmen och bakre ytan av kammarvätskan. Kornea består av fem lager, epitelet, 

Bowmans membran, stroma, Descemets membran och endotelet (Remington, 2005, s. 

9). Medeltjockleken på en mänsklig kornea är 535µm och den ökar i tjocklek med 23 % 

från centrum till periferin (Doughty & Zaman, 2000, i Ruskell & Bergmansson, 2007, s. 

21).  

 

1.1.2 Kristallina Linsen 

Den kristallina linsen är placerad 3,6 mm bakom kornea. Främre delen är omsluten av 

kammarvätskan och bakre delen av glaskroppen. Linsen är avaskulär och genomskinlig 

och har en elliptisk form som ska fokusera ljusstrålarna på retina. Linsen viktigaste 

funktion är ackommodationen, förmågan att kunna få en klar bild av ett objekt som 

fokuseras på olika avstånd (Grosvenor, 2007, s. 5). Ciliarkroppens zonulatrådar håller 

upp linsen i dess läge, zonulatrådarna är formbara och tillåter linsen att ändra form när 

ciliarmuskeln kontraherar. Linsens formändring medför en förändring i brytkraft och 

kontrahering av ciliarmuskeln leder till en ökad brytkraft hos linsen. I ett 

ackommodationsavslappnat öga bryter linsen omkring 20,00 D, med andra ord omkring 

1/3 av ögats brytkraft (Remington, 2005, s. 87).  

 

1.1.3 Retina – synsinnet 

Retina är det innersta lagret i ögat och är lokaliserat mellan choroidea, åderhinnan, och 

vitreous, glaskroppen. Den inkluderar makula, gula fläcken, som ger den skarpaste 

avbildningen och färgseende. I retina finns fotoreceptorer, stavar och tappar, som 

innehåller fotopigment som absorberar ljusfotoner. Stavarna är mer aktiva i lägre 

belysning och mörker medan tapparna är aktiva vid goda ljusförhållanden (Remington, 

2005, s. 55). Det finns ungefär 100 miljoner stavar och 6 miljoner tappar. I fovea, 

centrala delen av makula, finns omkring 50 000 tappar och inga stavar, när tapparna 

stimuleras av ljus måste det finnas en ostimulerad tapp emellan två stimulerade för att 

en person ska kunna skilja på två punktobjekt. Vid visusmätning avbildar ögats optiska 

system, kornea och linsen, stimulus från en optotyp på retina. Bilden på retina är upp 

och ner- samt spegelvänd. Det infallande ljuset måste passera hela retinan innan det 

absorberas i fotoreceptorerna och omvandlas till nervimpulser. Fotoreceptorerna 

kopplas till ganglieceller med hjälp av nervceller. I gangliecellerna sker den första 
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uppdelningen av signalerna, färg, rörelse och form. Nervtrådar från gangliecellerna 

fortsätter sedan genom synnerven vidare till hjärnan, olika delar aktiveras så att 

personen kan reagera på stimulus. Hamnar det infallande ljuset centralt i makula, i 

fovea, blir bilden mer detaljerad. Ju längre ut från fovea stimulus projiceras desto grövre 

och oskarpare bild skickas till hjärnan. Detta beror på att de centrala delarna 

representerar den största delen av synbarken i hjärnan. Visusmätning är framförallt en 

mätning av tapparnas funktion, eftersom det är dessa som särskiljer olika färger och 

urskiljer små detaljer i god belysning (Martin, 2000, s. 19-25). 

 

1.2 Visusmätning  

En synundersökning inleds med en fullständig anamnes och därefter preliminära 

mätningar. De preliminära mätningarna påbörjas ofta med att ta reda på patientens 

synskärpa utan synhjälpmedel, fri visus. Vid mätningen kan problem som framkommit i 

anamnesen bekräftas, t.ex. suddig syn (Grosvenor, 2007, s. 112). Om patienten har 

glasögon sedan tidigare mäts synskärpan med dessa på, habituell visus. Fri 

avståndsvisus bör mätas på patienter som inte använder glasögon, när habituell visus 

inte går att mäta och när patienten endast använder glasögon på nära håll (Elliot, 2003, 

s. 29-30). Visus mäts vanligen på 6 m (20ft) och 40 cm (16in) (Rosenfield & Logan, 

2009, s. 173-174). Enligt Grosvenor (2007, s. 113) ska mätning av visus ske enligt 

standard av flera anledningar: 

1. Om förutsättningarna ändras från gång till gång, t.ex. förflyttning av utrustning, 

kan inte patientens visus jämföras med tidigare besök. 

2. Om en praktik har fler än ett rum ska patientens visus vara den samma i alla 

rum. 

3. Patientens visus ska inte skilja mellan olika praktiker. 

4. Patientens visus kan behövas i lagsyfte t.ex. för körkort. 

Standardförutsättningar för att mäta visus inkluderar rätt bokstavsstorlek, testavstånd, 

tavla, bakgrund, ljus och kontrast (Grosvenor, 2007, s. 113). 

 

1.3 Metoder för att mäta visus 

Det finns olika test som mäter synapparatens förmåga att urskilja, separera och känna 

igen detaljer (Benjamin, 2006, s. 217). De flesta visustest är igenkänningstest där man 
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vill ta reda på den minsta symbol, bokstav eller siffra, som ögat kan identifiera korrekt. 

Snellen introducerade 1862 visustavlan med optotyper, bokstäver, för visusmätning 

(Rosenfield & Logan, 2009, s. 174). 

 

1.3.1 Snellen tavla 

Original tavlan av Snellen hade sju olika storleksnivåer och det var bara en optotyp på 

den översta nivån. Antalet optotyper ökade successivt för varje rad upptill åtta tecken på 

den lägsta nivån. Snellens tavla har modifierats efter det att originaltavlan togs fram 

(Benjamin, 2006, s. 223). Snellen designade optotyperna så att vidden på ett streck var 

lika med vidden mellan gapet i exempelvis ett E. På de flesta Snellen tavlor är 

optotyperna fem enheter höga och 4 enheter breda. Optoyper som saknar gap, 

exempelvis L och T, fyller inte upp kriteriet för visusmätning, förmågan att urskilja 

gapet. Trots detta används dessa optotyper vid visusmätning, detta för att ha fler 

optotyper att välja mellan (Grosvenor, 2007, s. 9).  

 

1.3.2 Bailey-Lovie Design  

1976 presenterade Bailey och Lovie grundregler för visus tavlor, vilket i grund och 

botten innebar att uppgiften skulle vara lika stor på varje nivå. Med andra ord skulle det 

vara lika många bokstäver på varje rad och storleken på bokstäverna blev det enda som 

skiljde de olika nivåerna åt. Standardiseringen innebar att utformningen på visus 

tavlorna behöver följa en del regler: 

1. En logaritmisk storleksprogression på bokstäver mellan de olika nivåerna 

2. Lika många bokstäver på varje rad 

3. Avståndet mellan varje bokstav och rad är proportionellt med storleken på 

bokstäverna 

4. Medelsvårigheten på bokstäverna är ungefär lika på varje rad 

(Benjamin, 2006, s. 223).  

 

1.3.3 E-hake 

E:et presenteras i olika riktningar, upp, ner, höger, vänster och i ovanliga fall sneda 

riktningar. Patientens uppgift är att tala om i vilken riktning gapet är åt. E:et har tre 
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streck som är lika långa (Benjamin, 2006, s. 219). E-hake används på barn eller vuxna, 

som inte kan alfabetet (Benjamin, 2006, s. 219; Grosvenor, 2007, s. 10). 

1.4 Notering av visus 

Visus definieras som ögats upplösningsförmåga och förmågan att kunna skilja på två 

objekt. För att mäta visus ockluderas ett öga i taget och patienten läser till minsta 

möjliga rad, processen utförs på båda ögonen och sedan binokulärt. Det finns flera 

metoder för att journalföra resultat från visusmätning (Grosvenor, 2007, s.9-10). 

 

1.4.1 Snellen 

Det vanligaste sättet att notera visus är enligt Snellen, som definieras som Test 

avstånd/Det avstånd där bokstäverna upptar 5 bågminuter (Rosenfield & Logan, 2009, 

s. 174). Visus 20/200 betyder att testavståndet var 20ft och den minsta optotypen som 

kunde läsas upptar 5 bågminuter på 200ft (Benjamin, 2006, s. 220).  

 

1.4.2 Decimalvisus 

Används mest i Europa och reducerar ner Snellen till ett decimaltal. Decimalvisus ger 

ingen indikation på vilket testavstånd som använts (Benjamin, 2006, s. 221). 

 

1.4.3 MAR 

MAR, minimum angle of resolution, noteras i bågminuter (Benjamin, 2006, s. 221) och 

anger bågstorleken som måste urskiljas för att patienten ska identifiera optotypen 

korrekt. Vid Landolt C motsvarar det gapet i C:et och vid ett testavstånd på 6 m 

motsvarar 1,0 optotyperna 5 bågminuter. På en Snellenoptotyp motsvarar gapet 1/5 av 

höjden på optotypen, 1,0 optotyperna motsvarar då 1 bågminut (Rosenfield & Logan, 

2009, s. 174). MAR i bågminuter är lika med inverterat decimalvisus (Benjamin, 2006, 

s. 221). 

 

1.4.4 LogMAR 

LogMAR, Logarithm of the Minimum angle of resolution, är logaritmen av MAR. När 

MAR är 1 bågminut (1,0) är logMAR= log10= 0,0. När visus är högre än 1,0 blir 

logMAR värdet negativt, vilket innebär att ju lägre värde desto bättre visus (Benjamin, 
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2006, s. 221). På en logMAR tavla, som innehåller fem optotyper på varje rad och har 

0,1 steg mellan varje rad, motsvarar varje bokstav 0,02 (Elliot, 2007, s. 32). 

1.4.5 VAR 

VAR, visual acuity rating, härstammar från logMAR värden. VAR= 100-50 logMAR, 

där 100 motsvarar 1,0 och 0 motsvarar 0,01. Om det är fem bokstäver per rad motsvarar 

varje bokstav ett värde på 1 (Benjamin, 2006, s. 221-223). 

 

1.4.6 VE 

VE, Visual Efficiency, introducerades 1925 av Snell och Sterling. Skalan utvecklades 

från experiment där ett dimfilter placerades framför ögat, det antogs att synskärpan 

minskade med samma mängd varje gång ett filter lades till. Vid visus 1,0 ansågs det att 

VE var 1,0 (100%) och när visus var 0,1 var VE 0,2 (20%). Utifrån detta togs det fram 

en formel; VE= 0,2
(MAR-1)/9

 (Benjamin, 2006, s. 223).  

 
Tabell 1.2: Omvandlingstabell för visusnotering. Baserad på tabell ur Borish´s Clinical Refraction, 2006, 

s. 222. 

 

LogMar VAR MAR Decimal VE Snellen på 6m 

-0,10 105 0,80 1,25 103,6% 6/4,8 

0,00 100 1,00 1,00 100,0% 6/6 

0,10 95 1,25 0,80 95,6% 6/7,5 

0,30 85 2,00 0,50 83,6% 6/12 

0,50 75 3,20 0,32 67,5% 6/19 

0,70 65 5,00 0,20 48,9% 6/30 

0,90 55 8,00 0,13 28,6% 6/48 

1,00 50 10,00 0,10 20,0% 6/60 

1,50 25 32,00 0,03 0,4% 6/190 

2,00 0 100,00 0,01 

 

6/600 

 

1.5 Refraktionsfel 

Refraktionsfelet, ametropin, i ögat beror på förhållandet mellan korneas krökningsradie, 

kristallina linsens yta och tjocklek, främre kammaren och glaskroppens djup. När ögat 

växer måste förhållandet mellan dessa parametrar behållas, så att fokallängden stämmer 

överens med ögats längd, för att ögat ska fortstätta att vara emmetropt, rättsynt.  

Refraktionsfel uppstår, vid frånvaro av ackommodation, när bilden av ett objekt på 

oändligt avstånd formas utanför näthinnan. När bilden, i ett ackommodationsavslappnat 
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öga, hamnar på näthinnan är ögat emmetropt (Rosenfield & Logan, 2009, s. 159). Axial 

ametropi beror på att ögats längd är för långt eller för kort i förhållande till ögats 

brytkraft. 1 mm för långt eller för kort motsvarar en refraktionsförändring på 3,00 D. 

Brytkraftsametropi beror på att korneas krökningsradie är fel i förhållande till ögats 

längd. 1 mm fel i krökningsradien motsvarar en refraktionsförändring på 6,00 D 

(Martin, 2000, s. 52). De olika kategorierna på synfel är myopi, hyperopi och 

astigmatism (Grosvenor, 2007, s. 13.) 

Figur 1.3: Schematiskt bild över strålgången i ett emmetropt öga. Baserad på bild från Primary Care of 

Optometry,2007, s. 13. 

1.5.1 Myopi 

Myopi, närsynthet, uppstår när bilden av ett objekt avbildas framför näthinnan i ett 

ackommodationsavslappnat öga (Rosenfield & Logan, 2009, s. 159). Detta beror på att 

ögats axiala längd är längre än normalt eller att någon av de optiskt brytande delarna i 

ögat har ökad brytkraft i förhållande till ögats axiala längd (Benjamin, 2006, s. 3). Små 

mängder av myopi beror på en kombination av för lång axial längd och för stor 

brytkraft. Större mängd av myopi, ≥4,0D, beror vanligtvis på att ögats axiala längd är 

för lång. En person som är myop ser suddigt på avstånd utan korrektion, för att 

korrigera refraktionfelet används minusglas (Grosvenor, 2007, s. 13-14). 

Figur 1.4: Schematisk bild över strålgången i ett myopt öga. Baserad på bild från Primary Care of 

Optometry,2007, s. 14. 
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1.5.2 Hyperopi 

Hyperopi, översynthet, uppstår när bilden av ett objekt avbildas bakom näthinnan 

(Rosenfield & Logan, 2009, s. 159). Detta beror på att ögat har otillräcklig brytkraft i 

förhållande till ögats axiala längd. Synfelet uppstår när ögats axiala längd är för kort 

eller när något av ögats optiska element bryter för lite (Benjamin, 2006, s. 9). Små 

mängder av hyperopi beror på en kombination av för kort axial längd och för liten 

brytkraft. Vid större mängd hyperopi, ≥ 4,0D, beror refraktionsfelet vanligtvis på att 

ögats axiala längd är för kort. En hyperop person kan få bilden av ett objekt på 

näthinnan, och uppnå bra visus, genom att ackommodera. Hyperopi korrigeras med 

plusglas då ackommodationsamplituden inte räcker till eller då patienten har symtom 

(Grosvenor, 2007, s. 16-17). 

Figur 1.5: Schematisk bild över strålgången i ett hyperopt öga. Baserad på bild från Primary Care of 

Optometry,2007, s. 16. 

1.5.3 Astigmatism 

Vid astigmatism kan inte ögats optiska system forma en bildpunkt av ett punktobjekt. 

Detta beror på att brytkraften varierar mellan de olika huvudsnitten. Vid regelbuden 

astigmatism är det 90 grader mellan mest och minst brytande huvudsnitt och 

astigmatismens storlek motsvarar skillnaden mellan huvudsnittens brytkraft (Grosvenor, 

2007, s. 17). Vid oregelbunden astigmatism är separationen mellan det mest och minst 

brytande huvudsnitten ≠ 90 grader (Benjamin, 2006, s. 11). Kornea är vanligtvis 

orsaken till signifikant astigmatism, men även den kristallina linsen kan orsaka små 

mängder. Astigmatism korrigeras med cylinderglas där styrkan ligger i det mest 

brytande huvudsnittet och axelläget i det minst brytande huvudsnittet (Grosvenor, 2007, 

s. 18-19). Större mängd astigmatism har visats sig vara ärftligt (Elliot, 2007, s. 113).  
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Figur 1.6: Schematisk bild av strålgången i ett astigmatiskt öga. Baserad på bild från Primary Care of 

Optometry,2007, s. 18. 

1.5.4 Presbyopi 

Presbyopi, åldersynthet, är ett normalt tillstånd som inträffar när ackommodationen inte 

räcker till för att fokusera på nära håll. En allmän regel vid ordination av addition är att 

halva ackommodationsamplituden, som krävs för ett läsavstånd, behövs i reserv för att 

ha komfortabelt seende på det avståndet. Detta innebär att när ackommodations-

amplituden understiger 5,00D får patienten svårt att fokusera 40 cm och närmare (Goss, 

1995, s. 121-122). När linsen växer bildas det hela tiden nya lager ytterst på kortex och 

de äldre lagren blir kvar längst in vid kärnan. Fibrerna pressas samman och blir mer 

kompakta och med tiden kommer linsens förmåga att ändra form, och där med brytkraft, 

minska.  Detta leder till minskad ackommodationsförmåga och patienten får svårt att 

fokusera på nära håll. När presbyopin börjar utvecklas forsätter den att öka i omkring 

10-12 år innan den stabiliseras. När presbyopi utvecklas är det vanligt att många 

emmetroper och låga hyperoper blir mer hyperopa, då ackommodationen blir mer 

avslappnad. Presbyopi korrigeras med plusglas för nära håll och en presbyop person 

behöver vanligtvis +1,00 på nära håll vid 40 årsåldern (Grosvenor, 2007, s. 19-20).  

1.6 Refraktionsmetoder 

Att ta reda på ögats refraktiva status innebär både en objektiv och subjektiv 

refraktionering. Vid en objektiv refraktion undersöks ögats refraktiva status med hjälp 

av optiska instrument, utan att behöva ett subjektivt svar från patienten. Vid en 

subjektiv refraktion tar undersökaren reda på ögats refraktiva status endast genom 

subjektiva svar från patienten (Grosvenor, 2007, s. 183). Det objektiva värdet används 

som startpunkt vid den subjektiva refraktionen (Benjamin, 2006, s. 795). Syftet med att 

göra en subjektiv refraktion är att kombinera sfäriska och cylindriska linser för att göra 
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det möjligt för patienten att fokusera på oändligt avstånd, samtidigt som 

ackommodationen är avslappnad (Grosvenor, 2007, s. 209).  

1.6.1 Dimmetoden 

För att vara säker på ackommodationen är avslappnad dimmas varje öga med plusglas 

tills bilden som formats av ögats optiska system ligger framför retina. Ett vanligt sätt att 

åstadkomma detta är att minska visus till omkring 0,5. Om ögonen inte dimmas innan 

den subjektiva refraktionen börjar finns risken att bilden som formats av ögats optiska 

system ligger bakom retina. Patienten kan då ackommodera och få en skarp bild på 

näthinnan, detta kommer att påverka refraktionen och patienten får för lite plusstyrka i 

sina glasögon (Grosvenor, 2007, s. 209). Plusstyrkan minskas sedan successivt, på det 

öga som ska undersökas och visus förbättras. Ögat som inte undersöks behålls dimmat 

eller ockluderas, täcks för. När visus inte förbättras mer avslutas refraktioneringen på 

det ögat (Elliot, 2007, s. 107-108). 

1.6.2 Donders metod 

Donders metod utgår ofta från ett objektivt värde. Ögat som inte undersöks ockulderas 

eller dimmas. Plusglas används, i 0,25 D steg, för att se om patientens visus förändras. 

Blir visus bättre eller oförändrat läggs plusstyrka på tills visus inte förbättras mer eller 

försämras, vid detta läge stannar man på den högsta plusstyrka som ger bäst visus. Då 

visus försämras med plusglas används minusglas, i 0,25 D steg, tills visus inte förbättras 

mer. Vid Donders metod används ingen ackommodationskontrollering och det kan 

därför vara osäkert att använda på unga patienter med hyperopi (Elliot, 2007, s. 109).  

1.6.3 Korscylinder 

Korscylinder används för att ta reda på vilken cylinderstyrka som behövs för att 

korrigera patientens astigmatism (Grosvenor, 2007, s. 211). Instrumentet har två 

cylindriska element, vanligtvis, med 0,25 D cylinderstyrka med motsatta tecken och 

axellägena 90 grader ifrån varandra. Glaset kan roteras så att två olika cylinderstyrkor 

kan presenteras för patienten. Innan korscylinder används måste bästa sfäriska glas tas 

fram med hjälp av dim- eller Donders metod (Elliot, 2007, s. 113).  
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1.6.4 Monokulär refraktion 

Vid en monokulär refraktion är det ena ögat ockluderat medan en subjektiv 

refraktionering utförs på det andra ögat. Monokulär refraktion anses vara en enklare 

metod att lära sig än binokulär refraktion. Refraktionering är begränsad eftersom 

ockluderingen kan leda till mindre avslappnad ackommodation i jämförelse med 

binokulär refraktion. Efter att bästa sfäriska styrka är framtaget på båda ögonen utförs 

en binokulär balansering så att ackommodationen balanseras (Elliot, 2007, s. 104-405).  

1.6.5 Binokulär balansering 

Binokulär balansering behöver inte utföras om patienten inte har binokulär seende eller 

saknar ackommodationsförmåga, vilket inträffar omkring 60 års ålder (Elliot, 2007, s. 

121). Syftet med att göra en binokulär balansering är inte att balansera styrkorna utan att 

balansera ackommodationen i båda ögonen. Det ena ögat dimmas, vanligtvis vänster 

först, så att visus sjunker tre till fyra rader. Donders metod utförs på höger öga tills den 

styrkan som ger bästa visus tagits fram. Höger öga dimmas sedan och samma procedur 

utförs på vänster öga (Elliot, 2007, s. 122). Ackommodationen behöver inte balanseras 

med hjälp av dimning, även prismor kan användas för att skilja ögonen åt (Grosvenor, 

2007, 215). 

1.6.6 Binokulär refraktion 

Vid en binokulär subjektiv refraktion ockluderas inte något öga under refraktionen, på 

detta sätt blir förutsättningarna mer lika verkliga livet då patienten använder båda sina 

ögon. (Elliot, 2007, s. 125). Båda ögonen dimmas initialt med minst +0,75 DS. Vänster 

öga behålls dimmat medan bästa sfäriska glas, som ger bästa visus, tas fram på höger 

öga. Höger öga dimmas sedan och vänster öga testas. När bästa sfäriska glas är 

framtaget för båda ögonen användas korscylinder för att ta fram vilken cylinderstyrka 

som korrigerar astigmatismen, detta utförs utan ocklusion för något öga (Benjamin, 

2006, s. 855).  

 

1.7 Förekomst av refraktionsfel i andra delar av världen 

Studier visar att förekomst av olika refraktionsfel varierar mellan människor med olika 

etniskt ursprung. Myopiförekomsten är mycket högre i Kina och Singapore (Rosenfield 

& Logan, 2009, s. 164).  
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1.7.1 Asien 

Fan et al. (2004) visade i en studie att myopi, ≥-0,50D, var det vanligast förkommande 

synfelet hos skolbarn i Hong Kong, 36,71%±2,87% (SD). Medelvärdet på refraktionen 

var -0.33DS. Astigmatism var det näst mest förekommande synfelet, 18,1%±0,4% (SD), 

med en variation mellan -1,0 till -5,75DC. I studien deltog 7560 barn i åldrarna 5 – 16 

år, som valts ut slumpvis från hela Hong Kong och hade olika akademisk och 

socioekonomisk bakgrund. Undersökningarna utfördes med hjälp av autorefraktor och 

cykloplegi, totalt avslappnad ackommodation som framkallas av läkemedel. Över 

hälften, 54,52%, av alla barn över 11 år var myopa. Resultatet visade att prevalensen 

och progression av myopi var högre bland barn i Hong Kong än vad som tidigare 

rapporterats i västvärlden. 

 

Saw et al. (2002) undersökte prevalensen av myopi, hyperopi, anisometropi och 

astigmatism på personer över 21 år i Sumatra, Indonesien. 1043 personer deltog och 

refraktionsfel mättes med hjälp av handhållen autorefraktor. Författarna ville utföra 

studien eftersom väldigt få studier är gjorda i södra delen av Asien. Målet var även att 

se i fall det fanns någon likhet med Singapore, där befolkningen har samma etniska 

ursprung men lever i annorlunda miljö. Medelåldern var 36,7±12,7 år (SD) och 

fördelningen mellan män och kvinnor var 498 respektive 545. Majoriteten, 88,6%, av de 

myopa hade en låg myopi, sfäriska ekvivalenten var minst -1,00D. 9,1% hade myopi 

med sfärisk ekvivalent mellan -3,00 till -5,90 D och 2,4% hade sfärisk ekvivalent på 

minst -6,00D. Prevalensen av hyperopi, sfärisk ekvivalent på minst +1,00D, var 9,2%. 

Hyperopi var vanligast bland män i åldrarna 40-49 år, 6,5%, och över 50 år ,26,3%. 

Liknade mönster noterades hos kvinnorna där prevalensen var 15,2% i åldrarna 40-49 år 

och 32,9% hos personer över 50 år. Astigmatism, cylinder på minst -1,00 DC, fanns hos 

18,5% av personerna och vanligast bland äldre vuxna och män. Av de som hade 

astigmatism var de flesta myopa, sfärisk ekvivalent på minst -3,00D. Anisometropi, 

skillnad i sfärisk ekvivalent på minst 1,00 D, fanns hos 15,1% och vanligast bland äldre 

vuxna med myopi, sfärisk ekvivalent på minst -3,00D. Författarna fann att prevalensen 

av myopi, sfärisk ekvivalent på minst – 0,50D, var lägre i Sumatra, 61,6%, än i 

Singapore, 65,0%. Prevalensen av hyperopi, sfärisk ekvivalent på minst +0,50D, var i 

Sumatra 2,6% i åldersgruppen 21-29 år och bland unga i Singapore 1,0%. För personer 

på 40 år och äldre var prevalensen i Sumatra 32,1% och i Singapore 28,4%. 
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1.7.2 USA/Central Amerika 

I en studie av Muñoz et al. (2002) undersöktes det hur synen försvagades på grund av 

okorrigerad refraktionsfel hos den Mexikansk- Amerikanska befolkningen. Personerna 

som ingick i studien var 40 år och äldre. Det utfördes en fullständig ögonundersökning 

enligt standard på alla patienter inklusive visusmätning, patienter med fri visus lägre än 

0,66 refraktionerades för att få fram bästa visus. Alla patienter fick även svara på en 

enkät angående utbildning, inkomst, hälsostatus, i vilken mån de varit i kontakt med 

hälso- och ögonvård, historik angående diabetes och historik angående synproblem. 

4774 personer fullbordade både enkäten och ögonundersökningarna. Prevalensen av 

visus sämre än 0,5 var 8,2% där 73% berodde på okorrigerade refraktionsfel. Bästa 

korrigerad visus sämre än 0,5 ökade från 0,3% hos personer mellan 40-49 år till 18% 

hos personer som var 80 år och äldre. Av de patienter (n=390) som hade fri visus sämre 

än 0,5 förbättrades visus hos 73% till 0,5 eller bättre efter subjektiv refraktionering. 

14% läste en rad mer, 77% läste två eller fler rader mer och 14% läste sex eller fler 

rader. I studien framkom att det fanns en försvagning av synen hos 1,9% av de 4774 

Mexikansk- Amerikanska personerna som ingick i studien. Enligt Muñoz et al. är 

prevalensen jämförbar med prevalensen bland Afroamerikaner och högre än 

prevalensen bland vita Amerikaner. Studiens enkät undersökning visar även att 

okorrigerade refraktionsfel har en negativ påvekan på synrelaterade uppgifter i 

människans vardagsliv. 

 

Vitale et al. (2008) sammanställde resultatet från en studie gjord av National Health and 

Nutrition Examination Survey 1999-2004. I studien undersöktes prevalensen av 

refraktionsfel hos personer, som var 12 år och äldre i USA med hjälp av autorefraktor. 

Ögat med högst sfärisk ekvivalent användes i studien. Hyperopi definierades som 

sfärisk ekvivalent ≥ +3,00D, myopi som sfärisk ekvivalent ≥ -1,00D och astigmatism 

som cylinder ≥ -1,00DC. Refraktionsfelet undersöktes hos 12010 personer. Hyperopi 

prevalensen skiljde sig mellan åldersgrupperna, 1,0% i åldersgruppen 20-39 år, 2,4% i 

åldersgruppen 40-59 år och 10,0% hos personer i gruppen 60 år och äldre. Myopi 

prevalensen var ganska jämnt fördelad mellan åldersgrupperna 20-39 år, 36,2%, och 40-

59, 37,6%, och något lägre för personer i gruppen 60 år och äldre, 20,5%. Prevalensen 

av myopi var vanligare hos vita med icke latinamerikanskt ursprung, 35,2%, än hos 

svarta med icke latinamerikanskt ursprung, 28,6%, och amerikaner med mexikanskt 
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ursprung, 25,1%. I åldersgruppen 60 år och äldre framkom inga skillnader i prevalensen 

mellan människor med olika etniskt ursprung. I åldersgruppen 20-39 år och 40-59 år var 

myopi högre bland vita med icke latinamerikanskt ursprung, 38,7% respektive 40,6%. 

Prevalensen av astigmatism ökade med stigande ålder, i åldersgruppen 20-39 år var 

prevalensen 23,1%, 40-59 år 27,6% och i åldersgruppen 60 år och äldre 50,1%. 

Prevalensen varierade endast lite mellan olika etniskt ursprung. 

 

1.7.3 USA/Europa/Australien 

Kempen et al. (2004) sammanställde studier gjorda på prevalensen av refraktionsfel i 

USA, Västeuropa och Australien under 2000. Sex studier gav data från 29281 personer i 

åldern 40 år och äldre. Metoderna från de olika studierna skiljde sig inte mycket från 

varandra, då alla använde autorefraktor. Prevalensen av hyperopi, med en sfärisk 

ekvivalent ≥ +3,00D, var 9,9%, 11,6% respektive 5,8%. För myopi, sfäriska ekvivalent 

≥ -1,00D, var prevalensen 25,4%, 26,6% respektive 16,4% och för hög myopi, sfärisk 

ekvivalent ≥ -5,00D, 4,5%, 4,6% respektive 2,8%.  

 

1.7.4 Skandinavien  

I en studie som gjordes av Villarreal et al. (2000) undersöktes prevalensen av 

refraktionsfel, med koncentration på myopi, hos 1045 barn mellan 12-13 år i 

Göteborgsområdet i Sverige. Undersökningen inkluderade visusmätning och refraktion 

under cykloplegi. Prevalensen av myopi, ≥ -0,50 D på minst ett öga, var 49,7%. 23,3 % 

av försökspersonerna ansågs vara i behov av glasögon, myopi ≥ -0,75 D på minst ett 

öga. Hög myopi, ≥ -5,00 D på minst ett öga, fanns hos 2,5% av barnen. Prevalensen av 

hyperopi, ≥ +1,00 D i sfärisk ekvivalent på minst ett öga, var 8,4% och prevalensen av 

astigmatism, ≥ -1,5 DC på minst ett öga, var 5,2% där de flesta även var myoper. 

 

Midelfart et al. (2002) undersökte i sin studie prevalensen av refraktionsfel hos unga, 

20-25 år, och medelålders vuxna, 40-45 år, i Norge. Totalt var det 3137 personer, 1248 

unga och 1889 medelålders, med korrigerade visus ≥ 0,5 på ett öga inkluderade i 

studien. Tränade sjuksköterskor utförde refraktioneringen med autorefraktor och sedan 

gjordes en subjektiv undersökning där rödgrön test utfördes och visus kontrollerades. 

Bland alla personer som undersöktes var de flesta emmetropa i båda åldersgrupperna, 

51,8% respektive 52,3%. Prevalensen av myopi, ≥ -0,50 D, var 35,0% hos de unga och 
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30,3% i gruppen med medelålders. Prevalensen av hyperopi, ≥ +0,50 D, ökade med 

åldern från 13,2% hos de unga till 17,4% hos medelålders vuxna där de flesta hyperopa 

var medelålders kvinnor, 20,1 %. 93,3 % hade korrigerad visus 0,8 eller bättre, där 80,1 

% hade visus 1,0.  

 

1.7.5 Afrika 

Naidoo et al. (2003) gjorde en studie för att undersöka prevalensen av refraktionsfel och 

synnedsättningen hos barn i skolåldern i södra Afrika. Barn mellan 5-15 år valdes 

slumpvis ut. Visusmätning, okulär undersökning, retinoskopi och autorefraktion under 

cykloplegi, undersökning av främre segmentet och fundus utfördes. Totalt undersöktes 

4890 barn, prevalensen av fri visus på 0,5 eller sämre på det bästa ögat var 1,4%. 

Refraktionsfel var orsaken hos 63,6% hos de 191 ögonen med nedsatt syn. Myopi, 

minst -0,50D, i ett eller båda ögon fanns hos 2,9% av barnen när retinoskop användes 

och 4,0%  när autorefraktor användes. Hyperopi, +2,00 eller mer, på minst ett öga fanns 

hos 1,8% av barnen när retinoskop användes och 2,6% när autorefraktor användes. Fri 

visus kunde mätas på 4679 barn. Prevalensen på fri visus 0,625 eller bättre på minst ett 

öga var 98,7%. Av de 63 barn som hade fri visus på 0,5 eller lägre var det 12 stycken 

som hade glasögon sedan tidigare. 

 

1.7.6 Globalt 

I en artikel av Resnikoff et al. (2004) sammanställdes den globala synnedsättningen 

under 2002. Sammanställningen gjordes på data från studier som nyligen var 

publicerade, data om nedsatt syn och blindhet bedömdes ut efter definitionen från 

Internationella statistiska klassificeringen för sjukdomar, skador och dödsorsaker 

(tionde upplagan, se tabell 1.7). Totalt fanns det år 2002 161 miljoner människor med 

synnedsättning i hela världen, av vilka 37 miljoner klassades som blinda och 124 

miljoner hade nedsatt syn. Fördelning är inte jämn, utan de minst utvecklade länderna 

står för största delen och de flesta personerna är över 50 år. Studierna visade också att 

kvinnor lider större risk att utveckla synnedsättning än män. Katarakt är den ledande 

orsaker till synnedsättning i alla delar av världen förutom i de allra mest utvecklade 

länderna. 
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Tabell 1.7: Definition av synsvaghet, synnedsättning och blindhet enligt Internationella statistiska 

klassificeringen av sjukdomar, skador och dödsorsaker. Baserad på WHO:s klassificering av 

synnedsättning och Resnikoff et al. sammanställning (2004). 

 

Synsvaghet inkluderar synnedsättning och blindhet. 

Synnedsättning/Synsvag definieras som visus mindre än 0,33, men lika med eller 

högre än 0,05, eller synfält mindre än 20 grader på det bästa ögat med bästa korrektion. 

Blindhet definieras som visus lägre än 0,05, eller synfält mindre än 10 grader på det 

bästa ögat med bästa korrektion. 

 

I en artikel av Dandona et al. (2006) undersöktes prevalensen synnedsättning globalt 

inklusive de som orsakas av okorrigerade refraktionsfel. Totalt fanns det 259 miljoner 

med synnedsättning. 217 miljoner hade visus mellan 0,33 och 0,05 på det bästa ögat, av 

dessa berodde 42,8% på okorrigerade refraktionsfel. Totala antalet personer med 

synnedsättning som beror på okorrigerade refraktionsfel kan variera mellan 82 till 117 

miljoner. Studien visar att det finns 98 miljoner med synnedsättning på grund av 

okorrigerade refraktionsfel som inte räknats med i WHO:s tidigare studie. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilken förbättring i avståndsvisus begagnade 

glasögon från Vision for all, VFA, ger och samtidigt ta reda på förekomsten av olika 

refraktionsfel. Skiljer förekomsten av olika refraktionsfel från studier som gjorts i andra 

delar av världen. 
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2.0 METOD OCH MATERIAL 
 

2.1 Plats 

Undersökningarna utfördes i tre städer i Bolivia, Santa Cruz, Tarabuco och 

Cochabamba, i samband med en resa tillsammans med den ideella organisationen 

Vision for all, VFA, i april 2010. Ett av VFA:s mål är att göra det möjligt för de allra 

fattigaste människorna, som är i behov av glasögon, att studera och arbeta. I Santa Cruz 

och Cochabamba utfördes arbetet i utkanterna av städerna där utveckling är lägre och de 

mer fattiga människorna bor. Tarabuco är en bergsby utanför Sucre där de flesta 

människorna arbetar med jordbruk. Undersökningarna utfördes både inomhus i lokaler 

med belysning och fönster samt utomhus i dagsljus. 

Figur 2.1: Karta över Bolivia. Bilden är hämtad med tillstånd av Lonely Planet. 
© 2010 Lonely Planet 

 

2.2 Patienter och urval 

Under åtta dagar undersöktes totalt 1335 patienter, 252 uteslöts ur studien på grund av 

att fri/habituell eller bästa korrigerad visus inte journalförts. Av de 1083 patienter som 

ingick i studien var det 455 män och 628 kvinnor mellan åldrarna 6 till 92 år. 

Organisationer och kliniker i de olika städerna hade i förväg informerat befolkning om 

när och var undersökningarna skulle ske och patienterna fick själva söka upp 

undersökningsplatsen. 
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2.3 Material 

Provlåda, provbåge och flipper med styrkorna +1,00/+1,50 och +2,00/+2,50, bilaga 7.1, 

användes vid refraktioneringen på både avstånd och nära. Coverspadar från Ciba Vision 

och Bausch and Lomb användes vid undersökning av förekomsten av forier eller 

tropier. Snellen syntavla med E-hake, se bilaga 7.2, användes på 5 meters avstånd med 

minskande bokstavsstorlek i åtta steg mellan visus 0,1 till 1,0. För att lättare kunna 

kommunicera med patienterna använde studenterna en parlör som VFA utformat med 

de nödvändigaste fraserna på spanska och quechua, se bilaga 7.3. VFA:s journalblad 

användes till samtliga patienter, se bilaga 7.4. 

 

2.4 Metod 

Tre optikerstudenter från Linnéuniversitet och VFA:s grundare John Godoy, leg. 

Optiker, utförde synundersökningarna. Efter att patienterna fått hjälp av lokala 

assistenter att fylla i namn, ålder, yrke och om de kunde läsa och skriva på 

journalbladet, se bilaga 7.3, fick de i tur och ordning bli undersökta. Snellen E- hake 

användes på grund av att vissa inte kunde läsa och för att underlätta kommunikationen 

mellan optiker och patient, då endast den legitimerade optikern pratade flytande 

spanska.  

Figur 2.2: Bilden visar en av lokalerna där undersökningarna utfördes.  



 

19 

 

Assistenten pekade på bokstäverna och patienten visade med handen vilket håll E var 

vänt åt. Klarade patienten en bokstav på raden gick man vidare till nästa rad. Endast 

subjektiva synundersökningarna utfördes, på grund av att ingen utrustning för objektiv 

undersökning fanns tillhand vid de aktuella lokalerna. Undersökningen utfördes 

binokulärt utan dimning med samma sfäriska styrka på höger och vänster öga hela tiden. 

Undersökning av astigmatism utfördes inte, detta för att hinna med att undersöka så 

många som möjligt. Fri/habituell visus mättes binokulärt och journalfördes. +1,00 

flipper användes binokulärt för att upptäcka om patienten var hyperop eller emmetrop. 

Patienter som såg ≥0,8 och tyckte det blev sämre med +1,00 räknades som emmetropa. 

Patienter som tyckte det blev bättre med +1,00 räknades till hyperopa och plusglas 

användes för att komma fram till rätt styrka. Om patienten såg < 0,8 och tyckte det blev 

sämre med +1,00 och visus förbättrades med minusglas räknades de till myopa. När 

bästa sfäriska styrka tagits fram, med hjälp av provbåge och provglas på avstånd, mättes 

binokulär visus med den nya styrkan i provbågen och journalfördes. Covertest utfördes 

på de flesta patienterna med bästa avståndskorrektion och om rörelse upptäcktes mätte 

en av optikerstudenterna upp avvikelsen med prismastav. Rörelsens riktning och storlek 

journalfördes. Efter detta fick patienten titta på en text mellan 24-8 pt storlek, 

parlörbladet eller journalkort, bilaga 7.3 respektive 7.4, på ca 40 cm avstånd och ange 

om det var klart eller otydligt. Om patienten var i behov av addition användes flipper 

med styrkorna +1,00/+1,50 , +2,00/+2,50 eller provglas för att komma fram till vilken 

addition patienten behövde på nära håll. Additionen journalfördes. När alla mätningar 

var utförda fick patienten sätta sig och vänta tills assistenten hade letat upp glasögon 

som passade patientens refraktionsfel. De flesta glasögon var begagnade ifrån Sverige, 

men det fanns även färdiga läsglasögon som olika företag skänkt. Glasögonen var 

tvättade och uppmätta i Sverige. Enligt VFA:s sorteringsmall, bilaga 7.5, fick inte skilja 

mer än 0,75 DS mellan höger och vänster öga eller vara mer än 0,75 DC, då 

synundersökningen utförs binokulärt och astigmatism inte mäts upp. En del av glasögon 

medtogs i resväskor från Sverige och resterande fanns i Bolivia sedan tidigare resa. 
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2.4.1 Analys av data 

Insamlad data har sammanställts utefter åldergrupperna som VFA använder i sin 

statistik. Resultaten har sedan utvärderats med hjälp av excel. 22 personer hade 

fri/habituell visus mindre än 0,1, som var syntavlans största rad. Dessa personers 

faktiska visus har uppskattas med hjälp av en formel, D=65,62M
1,360

, från en studie av 

Hirsch et al (1945) där D motsvarar nämnaren i Snellen bråk, 20/D, och M motsvarar 

mängden myopi. Medelvärde, standardavvikelse och p-värde har sedan räknats ut 

utifrån dessa värden. I resultatet redovisas alla visusvärden i decimalform. 

Vetenskapliga artiklar har hämtats via Google Scholar, PubMed och Scopus. 
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3.0 RESULTAT 

Totalt ingick 1083 personer i studien, varav 455 män och 628 kvinnor. Åldern hos 

patienterna varierade från 6 till 92 år, där de flesta befann sig i åldersgruppen 50-65 år. 

Antalet försökspersoner i åldergrupperna var fördelande enligt följande; 5 personer var 

under 8 år, 36 personer mellan 8-19 år, 200 personer mellan 20-35 år, 303 personer 

mellan 36-49 år, 386 personer mellan 50-65 år och 153 personer var över 65 år. Av de 

1083 personer som undersöktes var 622 personer emmetropa, 300 personer hyperopa, 

definition ≥+0,25 D, och 161 personer myopa, definition ≥-0,25 D. 16,4% av 

försökspersonerna hade fri/habituell binokulär visus på 0,5 eller lägre, 70,5% hade 

fri/habituell binokulär visus på 0,8 eller högre och 51,4% av hela populationen hade 

fri/habituell binokulär visus på 1,0. Medelvärdet på fri/habituell visus hos hela 

populationen var 0,81±0,24, se figur 3.1. När bästa korrektion tagits fram hade 89,3% 

binokulär visus på 0,8 eller högre och 68,4% hade binokulär visus på 1,0. Medelvärdet 

på korrigerad visus för hela populationen var 0,91±0,14, vilket är en signifikant 

förbättring (p<0,001), se figur 3.1. 

Figur 3.1: Medelvärde och standarddeviation på fri/habituell- och korrigerad visus hos hela populationen. 

 

3.1 Förbättring av visus 

I alla åldersgrupper, förutom gruppen över 65 år, hade de flesta försökspersonerna 

fri/habituell visus på 0,8 eller högre. Hos åldersgruppen över 65 år hade de flesta 

försökspersonerna, 39,9%, fri/habituell visus på 0,5 eller lägre. Mellan åldersgrupperna 

under 8 år och upp till 36-49 år ökade andelen som har fri/habituell visus på 0,8 eller 

högre med åldern, från 60% till 83,2%, se tabell 3.3. I åldersgrupperna 50-65 år och 
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över 65 år minskade andelen med fri/habituell visus på 0,8 eller högre till 68,7% 

respektive 37,9%. I hela populationen var det 18,8% fler som hade visus på 0,8 eller 

högre med korrektion än utan eller med habituell korrektion. Totalt hade 22 personer 

visus lägre än 0,1 och såg då ingen av raderna på syntavlan. 18,2% av dessa klassas som 

blinda utan korrektion enligt WHO:s klassifikation, visus längre än 0,05, se tabell 1.7. 

Förbättringen hos dessa personer var spridd mellan två till åtta rader med korrektion, där 

medelförbättringen var 5,3 rader och 13,6% kunde läsa alla rader med korrektion. Enligt 

WHO:s klassifikation av synnedsättning, tabell 1.7, klassas 4,5% av populationen i 

denna studie som synsvaga, visus mellan <0,33 och ≥0,05, utan korrektion. När bästa 

korrektion tagits fram hade endast 0,18% av försökspersonerna visus lägre än 0,33. 

Figur 3.2: Medelvärde och standarddeviation på fri/habituell- och korrigerad visus fördelat i de olika 

åldersgrupperna. 

Den största förbättringen i visus sågs hos personer över 65 år, andelen som hade visus 

på 0,8 eller bättre ökade från 37,9% i fri/habituell visus till 63,4% med korrektion, se 

tabell 3.3. I denna åldersgrupp var 37 personer myopa, 45 personer hyperopa och 71 

personer emmetropa. Näst största förbättring i visus sågs hos personer under 8 år, där 

20% fler hade visus 0,8 eller högre med korrektion än utan korrektion eller med 

habituell korrektion. I åldersgruppen 36-49 år var förbättringen minst, andelen som hade 

visus på 0,8 eller bättre före och efter refraktion ökade endast med 14,8%. Denna grupp 

bestod av 67% emmetroper. Medelvärdet och standarddeviationen för fri/habituell och 
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korrigerad visus i de olika åldersgrupperna visas i figur 3.2. Visusvärdena var minst 

utspridda i åldergruppen 36-49 år, 0,88±0,19 respektive 0,96±0,09, både för 

fri/habituell- och korrigerad visus. Mest spridning i fri/habituell visus var det hos 

personer under 8 år, 0,70±0,37, och i korrigerad visus var spridningen störst hos 

personer över 65 år, 0,78±0,18, se figur 3.2. 

Tabell 3.3: Redovisar förbättring i visus för samtliga åldersgrupper 

 

3.2 Fördelningen av refraktionsfel i åldersgrupperna 

I alla åldersgrupper var de flesta försökspersonerna emmetropa på avstånd. Hyperopi 

var det vanligaste refraktionsfelet i alla åldersgrupper, och prevalensen var störst i 

åldersgruppen 50-65 år, 37,7%. Myopi var det minst förkommande refraktionsfelet i alla 

åldersgrupper. De flesta myopa var i åldrarna 20-35 år och 50-65 år, 25,5% i båda 

grupperna, men åldersgruppen > 65 år hade störst andel försökspersoner med myopi, 

24,2%, i jämförelse med de andra grupperna, se tabell 3.4. 

Tabell 3.4: Fördelning av refraktionsfel. Totalt antal försökspersoner i åldersgrupperna är fördelat enligt 

följande. <8år: 5 personer, 8-19 år:36 personer, 20-35 år: 200 personer, 36-49 år: 303 personer, 50-65 år: 

386 personer, >65 år: 153 personer. 

Åldersgrupp 
Fri/Habituell 

visus ≥ 0,8 i antal 

Andel med 

fri/habituell 

visus ≥0,8 i 

åldersgruppen 

Korrigerad 

visus ≥ 0,8 i 

antal 

Förbättring 

i procent 

< 8 år 3 60,0% 4 20,0% 

8- 19 år 28 77,8% 35 19,4% 

20- 35 år 158 79,0% 194 17,0% 

36- 49 år 252 83,2% 297 14,8% 

50- 65 år 265 68,7% 342 19,9% 

> 65 år 58 37,9% 97 25,5% 

 Myopa Hyperopa Emmetropa 

Ålders 

grupp 
Antal 

Andel 

av 

totalt 

antal 

Andel i 

ålders 

gruppen 

Antal 

Andel 

av 

totalt 

antal 

Andel i 

ålders 

gruppen 

Antal 

Andel 

av 

totalt 

antal 

Andel i 

ålders 

gruppen 

< 8 år 1 0,1% 20,0% 2 0,6% 40,0% 2 0,3% 40,0% 

8-19 år 7 4,3% 19,4% 8 2,7% 22,2% 21 3,4% 58,3% 

20-35 

år 
41 25,5% 20,5% 66 22,0% 33,0% 93 15,0% 46,5% 

36-49 

år 
34 21,1% 11,2% 66 22,0% 21,8% 203 33,0% 67,0% 

50-65 

år 
41 25,5% 10,6% 113 37,7% 29,3% 232 37,3% 60,1% 

> 65 år 37 23,0% 24,2% 45 15,0% 29,4% 71 11,4% 46,4% 
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4.0 DISKUSSION 

I Sverige och andra välutvecklade länder ser vi det som en självklarhet att ha tillgång till 

glasögon och kontaktlinser för att korrigera våra refraktionsfel och få ett tydligt seende. 

Väldigt få klassas som synsvaga pågrund av okorrigerade refraktionsfel. WHO visar i 

sin studie att 42,8% av alla synnedsättningar i världen beror på okorrigerade 

refraktionsfel (Dandona et al. 2006) och att fördelningen i världen är ojämn då de flesta 

med synnedsättning finns i mindre utvecklade länder (Resnikoff et al. 2004). WHO 

skriver även att okorrigerade refraktionsfel kan leda till förlorad utbildning eller 

arbetsmöjlighet samt lägre produktivitet och försämrad livskvalitet (http 1, 2007). 

Denna studie visar att begagnade glasögon från VFA gör stor skillnad genom att 

förbättra visus. Att visus ökar med korrektion i samtliga åldergrupper tyder på att VFA:s 

insatts hjälper och att många är i behov av glasögon. Över hälften, 68,4%, av alla 

försökspersoner hade visus 1,0 med bästa korrektion, vilket är en förbättring när man 

jämför med hur stor andel, 51,4%, som hade visus på 1,0 utan eller med habituell 

korrektion. Andelen som hade visus på 0,5 eller lägre minskade från 16,4% till 2,3% 

med bästa korrektion. Majoriteten, 96,0%, som hade korrigerad visus på 0,5 eller sämre 

var 50 år eller äldre, vilket då kan tyda på att katarakt och andra åldersrelaterade 

sjukdomar påverkar visus negativt. 

 

4.1 Fri/Habituell visus 

Personer över 65år var den enda gruppen där inte flest personer hade fri/habituell visus 

på 0,8 eller högre, de flesta personerna i denna grupp hade fri/habituell visus på 0,5 eller 

lägre, 39,9%. Detta beror antagligen på att hyperoper får sämre visus på avstånd då 

ackommodationen inte längre hjälper till. Av samma anledning minskar andelen med 

fri/habituell visus på 0,8 eller högre, i åldersgruppen 50-65 år och hos personer över 

65år i jämförelse med de andra grupperna där andelen med visus på 0,8 eller bättre ökar 

med åldern upp till 49 år. Medelvärdet för hela populationen ökade från 0,81±0,24 i 

fri/habituell medelvisus till 0,91±0,14 i korrigerad medelvisus. Detta visar att visus har i 

medel förbättras med 0,1 hos hela populationen. Att medelförbättringen hos hela 

populationen inte visar ett högre värde beror på att det vanligaste refraktionsfelet i alla 

åldergrupper var hyperopi, majoriteten av dessa kan fortfarande kompensera för sitt 

refraktionsfel med hjälp av ackommodation. 
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4.2 Förbättring av visus 

Förbättringen hos personer över 65 år var större än förbättringen i alla andra 

åldersgrupper, visus på 0,8 eller högre ökade från 37,9% utan eller med habituell 

korrektion till 63,4% med ny korrektion. I denna grupp ingick 153 försökspersoner, 

varav 24,2% var myopa och 29,4% hyperopa. Vid en ålder över 65 år finns ingen 

ackommodation kvar att använda för att kompensera för hyperopi. Av denna anledning 

får de med hyperopi lägre fri visus, än en ung person med hyperopi som ackommoderar 

och den totala förbättringen i visus för gruppen blir högre. Hos personer under 8 år var 

förbättringen näst störst, 20%. Det ingick endast 5 försökspersoner i denna grupp och 

resultatet blir därför mindre tillförlitligt. Den grupp som hade minst förbättring var 36-

49 år, med en ökning på 14,8%. Gruppen bestod av 67,0% emmetroper som kan vara 

förklaringen till att förbättringen inte var högre. Andelen hyperoper i gruppen var 21,8% 

och myoper 11,2%. Vid en ålder mellan 36-49 år finns fortfarande stor del av 

ackommodationen kvar och de med hyperopi kan fortfarande kompensera för sitt 

refraktionsfel och får då högre fri visus. Förbättringen i visus hade sett annorlunda ut 

om antalet deltagande i varje åldersgrupp hade varit lika många. 

 

4.3 Fördelningen av refraktionsfel i åldersgrupperna 

Hyperopi var det vanligaste refraktionsfelet i alla åldersgrupperna, och de flesta med 

hyperopi var mellan 50-65 år. Detta kan bero på att många emmetropa och låghyperopa 

blir mer hyperopa när de blir prebyopa. Myopi var det minst förkommande 

refraktionsfelet i alla åldersgrupper och förekomsten av myopi, bland alla 

försökspersoner, var förhållandevis jämnt fördelad mellan åldrarna 20 till >65 år. 

Prevalensen av myopi var högre i åldersgruppen >65 år, 24,2%, jämfört med de övriga 

grupperna. Anledningen till detta kan bero på att många äldre utvecklat katarakt som 

inducerar myopi när linsen blir grumlig. En riskfaktor för katarakt är solljus och då 

Bolivia ligger på hög höjd är solen väldigt starkt och många arbetar utomhus hela 

dagarna utan tillgång till solglasögon. Anledningen till att prevalensen av refraktionsfel 

är mycket lägre i de lägre åldergrupperna i Bolivia kan vara att de flesta 

försökspersonerna var mellan åldrarna 36-65 år. Detta kan bero på att personer omkring 

40 år och äldre börjar förlora ackommodationsförmågan och får då problem på nära 

håll, emmetroper som tidigare inte haft problem med synen behöver nu uppsöka hjälp. 

Hyperoper som tidigare kunnat ackommodera för att få en tydlig bild börjar i 40 
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årsåldern få problem på avstånd och även på nära håll. Detta betyder att i de äldre 

åldersgrupperna är det både emmetroper, hyperoper och myoper som har problem. Då 

patienterna själva fick uppsöka undersökningsplatsen var det framförallt de med 

synproblem som kom. Några kom för att de tyckte de var spännande eller bara ville ha 

ett par glasögon, men dessa var få i jämförelse med totala antalet patienter. Det kom 

färre unga emmetroper, då de inte upplever några problem med synen och låga 

hyperoper som genom ackommodation får en tydlig bild. Detta gör att det antagligen 

finns fler unga emmetroper och hyperoper i landet än vad som framgår i denna studie. 

Hade det varit lika många deltagande under 20 år som mellan 50-65 år hade 

fördelningen av refraktionsfel antagligen sett annorlunda ut i dessa åldersgrupper. 

 

4.4 Jämförelse med andra delar av världen 

Vid jämförelse av prevalensen och fördelningen av refraktionsfel i andra delar av 

världen var myopiprevalensen högst i Indonesien och Kina, 61,60% respektive 54,2%, 

se tabell 4.1. Prevalensen bland motsvarande åldersgrupper i Bolivia var mycket lägre. 

Myopiprevalens bland personer äldre än 65 år i Bolivia, 23,0%, liknade prevalensen 

bland personer äldre än 60 år i USA, 20,5%. Definitionen på myopi var högre i USA, se 

tabell 4.1, och prevalensen hade troligtvis varit högre om det varit samma definition 

som i denna studie. Resultaten skiljde sig mer åt när jämförelser gjordes i de lägre 

åldersgrupperna, 20-39 år i USA respektive 20-35 år i Bolivia, där prevalensen av 

myopi var högre i USA, 36,2%, än i Bolivia, 25,5%, se tabell 4.1. Detta kan bero på att 

autorefraktor användes i studien i USA och det kan då ha medfört att emmetroper sitter 

och ackommoderar och får då negativa mätmätvärden som indikerar myopi. Vid 

jämförelse av resultatet för myopiprevalens i en yngre åldersgrupp i Bolivia liknar det 

mest resultatet i Afrika. I Bolivia var myopiprevalensen bland personer mellan 8-19 år 

4,3% och i Afrika bland personer mellan 5-15 år 4,0%, se tabell 4.1. 

 

Hyperopiprevalensen i Bolivia var högre i de flesta åldergrupperna vid jämförelse med 

andra delar av världen, se tabell 4.1. Detta kan bero på att definitionen av hyperopi var 

mycket lägre i Bolivia än i övriga studier, men även om de hade varit lägre definitioner i 

de andra studierna hade förmodligen prevalensen i Bolivia varit högre än i många av de 

andra länderna, se tabell 4.1. Resultatet i Bolivia liknade mest prevalensen i Indonesien 

och Afrika. I Bolivia var hyperopiprevalensen i åldersgruppen 50-65 år 37,7% och i 
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Indonesien hos personer över 40 år 32,1%, se tabell 4.1. Då det endast skiljer 0,25D 

mellan definitionerna kan jämförelsen göras med större tillförlitlighet. Den stora 

skillnaden var att i Indonesien användes endast objektiv refraktion med autorefraktor, 

men då försökspersonerna är 40 år äldre är risken för att ackommodationen spelar in 

mindre. I åldersgruppen 8-19 år i Bolivia var 2,7% hyperopa och i Afrika bland åldrarna 

5-15 år 2,6%, se tabell 4.1. Att resultaten liknar varandra kan bero på att människor i 

Bolivia har liknade levnadsstandard som människorna i Indonesien och Afrika. 

 

I Skandinavien och USA är prevalensen av myopi högre och hyperopiprevalensen lägre 

i jämförelse med Bolivia där det är tvärtom, se tabell 4.1. Detta kan bero på att 

människor i mer utvecklade länder arbetar mer på nära håll än människorna i Bolivia. 

Studien av Vitale et al. (2008) i USA visade att myopi var vanligare bland vita med icke 

latinamerikanskt ursprung än hos svarta med icke latinamerikanskt ursprung och 

amerikaner med mexikanskt ursprung. Detta visar att etniskt ursprung kan spela in i 

myopiutveckling.  

 

Då patienterna i denna studie fick söka upp undersökningsplatsen själv blir det inte 

samma slumpmässa urval som använts i de övriga studierna. Detta påverkar självklart 

då studierna jämfördes med varandra eftersom det finns både de som har problem med 

synen och de som inte upplever några problem bland försökspersonerna i övriga studier. 

Även vid jämförelse av vilken metod som använts för att ta reda på patientens 

refraktionsfel skiljer de olika studierna åt. I de flesta studier som granskats har 

autorefraktor använts, i två av studierna har mätningen gjorts tillsammans med 

cykloplegi. Det är bara i en av de andra studierna, Villareal et al (2000), som subjektiv 

refraktion utförts. Det gör att det finns felkällor när resultat från Bolivia jämförs med de 

andra studierna. Om cykloplegi använts eller inte påverkar framförallt förekomsten 

hyperopi, eftersom fler hyperoper upptäcks då cykloplegika används. Definitionen av 

refraktionsfel skiljer mellan de olika studierna och detta påverkar också när jämförelse 

görs mellan dem.  
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Tabell 4.1: Sammanställning av studier på prevalens av refraktionsfel. *barn över 11år 

Land/ 

område 
Författare 

Antal 

försöks-

personer 

Ålders 

grupp 

Myopi 

prevalens 

Definition 

Myopi 

Hyperopi 

prevalens 

Definition 

Hyperopi 

Kina Fan et al 7560 5-16 år 54,2% * ≥-0,50D - - 

Indonesien Saw et al. 1043 >21år 61,60% ≥-1,00D 
21-29år 2,6%   

>40 år 32,1% 
≥+0,50D 

USA Vitale et al. 12010 >12år 

20-39år 36,2% 

40-59år 37,6% 
≥60år 20,5% 

≥-1,00D 

20-39år 1,0%  

40-59år 2,4% 
≥60år 10,0% 

≥+3,00D 

USA/ 

Väst 

europa/ 

Australien 

Kempen et 

al. 
29281 >40år 

USA 25,4% 

EUR 26,6% 

AUS 16,4% 

≥-1,00D 

USA 9,9% 

EUR 11,6% 

AUS 5,8% 

≥+3,00D 

Sverige 
Villarreal et 

al. 
1045 12-13 år 49,7% ≥-0,50D 8,4% ≥+1,00D 

Norge 
Midelfart et 

al. 
1248 20-25 år 35,0% ≥-0,50D 13,2% ≥+0,50D 

Norge 
Midelfart et 

al. 
1889 40-49 år 30,3% ≥-0,50D 17,4% ≥+0,50D 

Afrika 
Naidoo et 

al. 
4890 5-15år 4,0% ≥-0,50D 2,6% ≥+2,00D 

Bolivia 
Denna 

studie 
1083 6-92år 

<8år  0,10% 

8-19år 4,3% 

20-35år 25,5% 

36-49år 21,1% 
50-65år 25,5% 

>65år  23,0% 

≥-0,25D 

<8år 0,6% 

8-19år 2,7% 

20-35år22,0% 

36-49år 22,0% 
50-65år 37,7% 

>65år 15,0% 

≥+0,25D 

 

Prevalensen av fri/habituell visus på 0,5 eller lägre var i Bolivia 16,4%, detta är högre 

än 1,4% som Naidoo et al. fann i Afrika (2003). I USA/Central Amerika var 

prevalensen på fri visus lägre än 0,5 8,2%, detta är aningen högre än i Bolivia där 

prevalensen var 6,5% i samma åldergrupp. Bästa korrigerad visus lägre än 0,5 ökade 

med åldern i USA/Central Amerika, från 0,3% hos 40-49 år till 18% hos 80 år och 

äldre. I Bolivia hade ingen under 50 år korrigerad visus lägre än 0,5, men prevalensen 

ökade från 0,50% i 50-65 år till 1,96% i >65år. Skillnaden mellan länderna kan bero på 

flera faktorer. Det kan delvis bero på att försökspersonerna i denna studie endast 

behövde klara en bokstav per rad vid visusmätningen. Detta gör att det är enklare och 

patienterna får ett högre visusvärde. I denna studie mättes endast binokulär visus och det 

ger då ett högre visus än om monokulär visus mäts. Både studien från Afrika och från 

USA/Centralamerika baserade sina värden på monokulära mätningar från ögat med bäst 

visus.  

 

2007 publicerade WHO en bok om projektet Vision 2020: The right to sight, som görs i 

samarbete med IAPB, International Agency for the Prevention of Blindness. I boken 
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visas det att den största orsaken till global blindhet efter katarakt är okorrigerade 

refraktionsfel. År 2006 fanns det globalt 259 miljoner människor med synnedsättning 

varav av 98 miljoner berodde på okorrigerade refraktionsfel. De minst utvecklade 

länderna står för den största delen och de flesta personerna är över 50 år (Resnikoff et 

al. 2000 & Dandona et al. 2004). Målet med projekt Vision 2020 är att minska den 

globala förekomsten av blindhet och synnedsättning som beror på okorrigerade 

refraktionsfel. I Bolivia var det 4,5% som hade fri/habituell visus <0,33 och ≥0,05 och 

klassas då som synsvaga utan korrektion. Av de 22 personer som inte kunde läsa någon 

rad på syntavla klassades 18,2% som blinda innan de fick glasögon. Medelvärdet för 

korrigerad visus för dessa var 0,53±0,19 vilket betyder att de enligt svenska lagar får 

köra bil om de använder korrektion.  

 

VFA:s mål är att hjälpa de allra fattigaste människorna att se bättre så att de kan lära sig 

läsa och skriva. För att hinna hjälpa så mänga som möjligt utfördes endast en binokulär 

undersökning och samma styrka placerades framför höger och vänster öga hela tiden. 

Detta gjorde att refraktionen bestämdes utifrån det dominanta ögats refraktion. Patienter 

som hade visus 0,8 eller högre räknades som emmetropa om det blev sämre med +1,00 

framför båda ögonen. Dessa patienter kan ha varit låghyperopa eller lågmyopa. Då 

refraktionen utfördes utan dimning kan hyperoper och emmetroper som haft svårt att 

slappna av ackommodationen klassats som emmetroper respektive myoper. 

Undersökningarna i denna studie utfördes av fyra olika personer och resultatet kan 

därför ha påverkats då det kan vara skillnader mellan personernas undersökningar. 

 

4.5 Slutsats 

Denna studie visar att begagnade glasögon från VFA ger en förbättring i visus hos en 

grupp människor i Bolivia. Förbättringen innebär inte bara ett bättre seende utan även 

en bättre livskvalitet och ökad möjlighet till utbildning och arbete. 
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7.0 BILAGOR 
 

7.1 Provlåda 
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7.2 Snellen syntavla 
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7.3 Vision For All:s Parlör 

 

Att. Malin VFA-brigad –  Bolivia, april - 10 .́ 

På svenska En castellano En quechua 
Hej! God dag / …eftermiddag / 

…natt! 

Tack! 

Välkommen. 

Jag heter Malin. 

Angenämt. 

Ja / Nej. 

 

Stig fram. 

Sätt dig / Er. 

Har du problem med synen? 

Titta på tavlan med bokstäver. 

 

Kan du läsa? 

Läs bokstäverna. 

 

Kan Ni vara snäll och läsa? 

Vilken rad kan Ni läsa? 

 

Ser du första raden? 

    andra …?  /  tredje …   ? 

    nästa … ?   /  sista …    ? 

 

Bättre?  / Sämre?  / Lika? 

 

Märker du någon skillnad 

mellan 1 & 2? 

Utan glas? / Med glas? 

 

Ett ögonblick. 

 

Prova. 

Kan du trä på en nål? 

 

Detta är glasögon på 

avståndsseende. /  närseende. 

Känns glasögonen bra? 

Nu är vi klara!    

Vi slutar! 

 

Tack ska du ha. 

Det var så lite. 

¡Hola! ¡Buenos días / … tardes 

/…  noches! 

¡Gracias! 

Bienvenido –a. 

Me llamo Malin. 

Mucho gusto. 

Sí / No. 

 

Adelante, por favor. 

Siéntese, por favor. 

¿Tiene problemas con la vista? 

Mira al cuadro con letras. 

 

¿Sabe leer? 

Léeme las letras, por favor. 

 

¿Puede leer, por favor? 

¿Cuál linea puede leer? 

 

¿Puede leer la primera linea? 

     la segunda  ?  / la tercera ? 

     la próxima  ?  / la última ? 

 

¿Mejor? / ¿Peor? / ¿Igual? 

 

¿Hay alguna diferencia  entre 

uno y dos? 

¿Sin lentes? / ¿Con lentes? 

 

Un momento, por favor. 

 

Prueba. 

¿Puedes ensartar una aguja? 

 

Son lentes para mirar  

de lejos. /    de cerca. 

¿Se sienten bien los lentes? 

¡Estamos listos!  

¡Terminamos! 

 

¡Muchas gracias! 

De nada. 

Imaina caskanqui, Allillanchu, i 

allin punchau,/tardiñatac/tuta. 

Dios pagarakunqui. 

Allinpuni Jamunqui! 

Noccaj suti, Malin! 

Ancha sumac. 

Ari / Manan. 

 

Pasaicuy mira allichu! 

Tiyaicuy, mira allichu! 

Manachu allin cashan ñawuiqui? 

Ccawai ñaupacta chai letracunata, 

mira allichu. 

Leyeita yachanqichu? 

Leyercowai chai letracunata, 

miraallichu. 

Leyeita atinquichu, mira allichu? 

Maicken lineata leyeita, 

atinquichu? 

Primero lineata leyeshanqui? 

….iscai lineata? / q´uinsa lineate? 

    chai jkocta?  / ultimupi cacri? 

 

as allinchu?  /  astawancha?  /  

icha igualchu? 

Ymainatac cashan J´ocpi  

    iscaipiwan? 

Mana lentesniyocc? / 

Lentesniyocc? 

Joc ratulla mira allichu. 

 

Malliycuy. 

buindycuita atinquichu hocc 

aujata? 

Cai  lentescca caru ccahuanapac. 

 “            -    “ caillapac ó caillapi. 

Allillanchu lentes cashan? 

Listuña cashanchecc 

I Tucunchecña. 

 

Dios pagarasunqui! 

Imamanta. 
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7.4 Journalblad 

 

 



 

38 

 

7.5 VFA sorteringsmall
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