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Abstract 

 

Syfte: Att undersöka förekomst av hyperopi i förhållande till läskunnighet hos 

hjälpsökande hos VFA i Bolivia, samt jämföra med studier från andra delar av världen. 

Metod: Studien utfördes i april 2010 på tre olika orter i centrala Bolivia. Patienterna 

sökte själva upp platsen för att få en undersökning. Subjektiv refraktion utfördes 

binokulärt, utan dimning, med hjälp av provbåge, provlåda och syntavla med Snellen E, 

uppsatt på 5 meters avstånd. Hyperopi räknades som sfärisk ekvivalent ≥ +1,00 D, 

myopi som ≤ –0,25 DS. 

Resultat: 1 313 personer undersöktes, varav 1 271, mellan 6 och 92 år gamla, ingick i 

studien. Förekomsten av hyperopi var totalt 23,8% (som mest 39,8% hos kvinnor 66-92 

år gamla, och som minst 10,7% hos kvinnor 6-19 år gamla), läskunnighet totalt var 

81,7% (kvinnor 74,7%, män 90,7%). Det var något lägre läskunnighet bland hyperoper 

(78,1%) än bland myoper (83,2%) och emmetroper (82,7%).  

Slutsats: Bolivia verkar ha större förekomst av hyperopi än Asien och Europa. 

Hyperopi ökar med åldern, främst efter 50-årsåldern. Miljöfaktorn ser ut att ha viss 

betydelse. 
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Summary 

The aim of this study was to investigate the prevalence and risk factors of hyperopia in a 

Bolivian population seeking help from VFA. A group of three optometry students and a 

licensed optometrist performed eye exams in three different places (Santa Cruz, Tarabuco 

and Cochabamba) in central Bolivia, during eight days in April, 2010.  

 

The subjects were asked about age and whether or not they were able to read and write. 

Subjective refractions were carried out binocularly with +1.00/+1.50 DS and +2.00/+2.50 

DS flippers and a trial frame, without fogging lenses. A Snellen E visual acuity chart was 

placed at a distance of 5 meters, thus making it easier for analphabetic patients and for 

examiners when language differences made communication difficult. Subjects were asked 

to use their hands to show in which direction the E, on which the assistant was pointing at, 

was located. Visual acuity of at least 0.8 according to Snellen decimal, and a deterioration 

of visual acuity upon having +1.00 DS in front of eyes, was considered to be equal to 

emmetropia. If visual acuity improved with +1.00 DS, the power was increased until the 

patient recorded a deterioration. If visual acuity was less than 0.8 and not improving with 

convex lenses, minus lenses were added until the best possible visual acuity was reached.  

 

A total of 1 313 people, aged 6-92 years, were examined; full data could be retrieved from 

1 271 subjects (720 of which were women). The overall prevalence of hyperopia was 

23.8%, ranging from 10.7% of females, 6-19 years of age, to 39.7% of females 66-92 years 

of age. 81.7% of the subjects were able to read and write; 90.7% of the men and only 

74.7% of the females. There was somewhat lower ability to read and write amongst 

hyperopes (78.1%) compared to myopes (83.2%) and emmetropes (82.7%).   

 

The conclusion of this study was that the prevalence of hyperopia in the sample group in 

Bolivia, with 23.8%, was higher than what other studies have found in Asia and Europe. 

Hyperopia was more common in people over 50 years of age. The ability to read and write 

was lower amongst hyperopes (78.7%), compared to myopes (83.2%) and emmetropes 

(82.7%), which shows that the environment could be a factor to hyperopia development; 

further studies must be carried out to get better proof of its influence.  
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1.0 Introduktion 

1.1 Frågeställning 

Det är vanligt att man kopplar mycket närarbete till en ökad utveckling av myopi (se exv. 

Saw et al., 2002 b och Mutti et al., 2002). Kroppen anpassar sig efter människans behov. 

Finns det även tillfällen då kroppen utvecklar hyperopi för att tillgodose ett behov? Finns 

det ett behov av hyperopi? En person kanske utvecklar hyperopi för att kompensera för en 

pseudomyopi? Ex: en ung boliviansk bonde som är analfabet jobbar ute på fälten i solen 

varje dag och har ständig mios; enligt närtriaden finns det en synkines mellan mios, 

konvergens och ackommodation (Remington 2005, s 262) - i starkt ljus ackommoderar 

personen mer, men har störst behov av att se bra på långt håll. Finns det ett samband 

mellan hyperopi och miljö?  

 

1.2 Tidigare studier  

Enligt Grosvenor (2007, s 71) antas hyperopi vara en genetisk åkomma, eftersom den till 

skillnad från myopi har en långsam utveckling. Hammond et al. (2001) fann i sin studie 

med tvillingpar att ärftligheten för hyperopi var 89 %, och att anlaget verkade vara 

dominant. Få studier har tittat noggrannare på hur miljö påverkar hyperopiutveckling. 

 

I flertalet studier (exv. Wu et al., 1999) beskrivs hur hyperopi verkar ökar med åldern, upp 

till man är runt 50 år, och därefter minska. Faktorer associerade med hyperopi är de 

omvända för myopi, d.v.s. mindre närarbete, mer utomhusvistelse och lägre 

utbildningsnivå.  

 

Definitionen av hyperopi skiljer sig kraftigt mellan olika författare. Exv. Villarreal et al. 

(2000) och Saw et al. (2002 a) använder definitionen sfärisk ekvivalent ≥ +1,00 D. Andra 

beskriver hyperopi som sfärisk ekvivalent > +0,50 D (Wong et al., 2000 och Hendricks et 

al., 2009) eller ≥ + 3,00 D (Vitale et al., 2008, och The Eye Diseases Prevalence Research 

Group, 2004). I denna studie räknas hyperopi som en sfärisk ekvivalent ≥ +1,00 D.  

 

1.3 Hyperopi 

Hyperopi beskrivs av Remington (2005, s 3) som det tillstånd vid vilket avståndet från 
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cornea till retina är för kort i förhållande till corneas och linsens totala brytkraft, vilket gör 

att infallande ljus fokuserar bakom retina och ger en näthinnebild som är oskarp. Genom 

att ackommodera kan en hyperop flytta bildfokus in till näthinnan och få en skarp bild. 

Hyperopi kan korrigeras genom att använda positiva linser, som ökar konvergensen på de 

inkommande ljusstrålarna, se figur 1.  

  

Figur 1. Hyperopi; parallellt infallande strålar bryts i ett öga med avslappnad ackommodation så att fokus 

hamnar bakom näthinnan (streckade linjer). En konvex lins ökar konvergensen på de infallande ljusstrålarna 

så att de fokuserar på näthinnan. Bild modifierad efter Remington (2005, s 5, figur 1-4). 

 

Man kan dela in hyperopi i två grupper – axial hyperopi och brytkraftshyperopi. Vid axial 

hyperopi beror brytningsfelet på att ögat är för kort. Brytkraftshyperopi innebär att 

brytkraften är för svag i förhållande till ögats längd; ett exempel på detta är afaki.  

 

När man blir äldre är det vanligt att ögats brytkraft minskar i samband med att den 

kristallina linsens brytningsindex gradvis minskar eller att ögats axiallängd ökar lite, och 

refraktionen går åt mer positiva hållet. Detta kallas åldersrelaterad hyperopi (Grosvenor, 

2007, s 71-72).  

 

Förutom hyperopi finns brytningsfelen myopi och astigmatism. Vid myopi bryter ögat 

parallellt infallande ljusstrålar så att de fokuserar framför näthinnan och skapar en suddig 

retinalbild. Myopi korrigeras med konkava linser. Vid astigmatism har ögat oregelbunden 

ljusbrytning, och korrektion består av cylinderglas. Astigmatism kan uppträda tillsammans 

med myopi eller hyperopi. Emmetropi betyder rättsynthet, alltså ett öga helt utan 

brytningsfel. 



 

3 
 

1.4 Biverkningar av okorrigerad hyperopi 

Hyperopi kan vara svår att upptäcka vid en rutinundersökning. Särskilt på barn, som har en 

väldigt aktiv ackommodation. Då oupptäckta hyperoper får gå utan korrektion kan de få 

besvärliga fysiska symtom som kan påverka beteende och livskvalitet.  

 

Smärta runt eller i ögonen liksom återkommande frontal huvudvärk, som är frånvarnade 

när man vaknar och förvärras över dagen, associeras med okorrigerad hyperopi. Ögonen 

kan vara röda, irriterade eller tåras.  

 

Grosvenor (2007, s 69) citerar Eames (1953) som beskriver hur okorrigerad hyperopi 

påverkar barns beteende. De ogillar skolan och lärare och tycker inte om att läsa. Barnen 

föredrar sport och utomhusaktiviteter. Detta eftersom de måste använda ackommodationen 

för att övervinna synfelet och ansträngningen skapar trötthet och ibland obehag och till och 

med illamående vid längre stunders närarbete. Orsaken till ett sådant beteende kan lätt 

misstolkas och stämplas som inlärningssvårigheter, vilket alltså inte är fallet.   

 

Rosner och Gruber (1985) har undersökt förhållandet mellan synfel och färdigheter i 

synperception genom att jämföra screening test i perceptionsförmågor med refraktionsfel. 

Barn i åldrarna 5-12 år undersöktes på University of Houston Optometry Clinic, och 

resultatet visade att barnen med en hyperopi på mer än +1,25 D klarade sig sämst. 

Slutsatsen var att hyperoper lider av större risk att halka efter i utvecklingen av olika 

förmågor i synperception än myoper och emmetroper.  

 

Då okorrigerade hyperoper konstant går och ackommoderar mer för att kunna se klart 

följer även att de använder mer ackommodativ konvergens än normalt, vilket kan resultera 

i en esotropi. Även om esotropi inte uppstår, kan personen i fråga få en utmattning av 

ögonmusklerna efter en längre tids närarbete, vilket i sin tur kan påverka läsförmågan. 

Grosvenor (2007, s 68) beskriver tre olika sätt som synen beter sig på hos okorrigerade 

hyperoper med ansträngd ackommodation: dels kan ackommodationen slappas, så att 

bokstäverna kommer ur fokus och texten blir oläsbar; dels kan ett öga börja skela nasalt, 

vilket minskar ansträngningen för ögonen men i stället skapar ett dubbelseende; och dels 
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kan enkel syn behållas fast med ökad påfrestning genom omedveten ansträngning för att 

undvika dubbelseende och suddig syn.  

 

Att ett öga skelar nasalt är normalt hos nyfödda under de första månaderna, då nervbanor 

för synskärpa, binokulär koordination och ögonrörelser är under utveckling. Men då barnet 

blivit 6 månader gammalt och ett öga fortsätter att skela inåt näsan ofta, så är orsaken 

troligen hyperopi (Grosvenor, 2007, s 68). Konvexa linser som korrigerar hyperopin får 

nästan alltid ögonen att ställa sig rätt igen, men om barnet har gått okorrigerad en längre tid 

kan det ha uppträtt suppression av ett öga eller amblyopi. Detta eftersom barnets hjärna, 

när den fått stridande information, lärt sig att koppla bort informationen från det öga som 

skelar inåt.  

 

Moore et al. (1997, s 29) drar slutsatsen att hyperopi är en större riskfaktor än myopi för 

utveckling av permanent synförlust. En tidig diagnos och behandling av hyperopi kan 

förhindra utveckling av amblyopi och det är därför viktigt att upptäcka översynthet hos 

barn så tidigt som möjligt. 

 

1.5 Ackommodation 

Ackommodation definieras som den process, genom vilken den kristallina linsen varierar 

sin fokala längd som en respons till förändringar i det infallande ljusets vergens 

(Grosvenor, 2007, s 6). Processen styrs av ciliarmuskeln som innerveras av autosomatiska 

nervsystemet. Parasympatisk stimulering aktiverar muskeln till kontraktion 

(ackommodation), medan sympatisk innervation har en inhiberande effekt (Widmeier, Raff 

& Strang, 2006, s 203).  

 

Det finns olika teorier om hur ackommodation egentligen sker. En teori, Helmholtz’ teori, 

är att zonulatrådarna vid avslappnad ackommodation drar i linsen så att den blir platt, och 

när ciliarmuskeln drar ihop sig vid ackommodation så slappas trådarna, och linsen, med sin 

viscoelasticitet, antar en mer sfärisk form, som är tjockare på mitten och därmed får en 

större brytkraft. Schachar och Bax (2001) menar att mekanismen för ackommodation är 

den motsatta, nämligen att ciliarmuskeln vid kontraktion drar i zonulatrådarna, och indirekt 
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i linsen, ut från centrum, vilket ger en tillplattning av linsens yttre kanter, samt en ökning 

av centrumtjockleken, vilket ger en högre brytkraft.  

 

Figur 2. Främre delen av ögat i genomsnitt. A: Helmholtz; B: Schachar; a: avslappnad ackommodation,  

b: stimulerad ackommodation. Baserad på bild i Benjamin (2006, s. 94). 

 

Man kan dela in ackommodation i proximal ackommodation, tonisk ackommodation, 

vergens-ackommodation och reflexackommodation (Benjamin, 2006, s 97). Proximal 

ackommodation är ackommodation stimulerad av känslan av att ha något nära inpå (objekt 

på mindre än tre meter); ett exempel är när man sitter bakom en foropter och 

ackommoderar extra mycket – så kallad instrumentmyopi. Proximal ackommodation styrs 

av perceptuella ledtrådar.  

 

Även då det inte finns några synintryck eller medveten ackommodation finns en viss tonisk 

ackommodation, som alltid är närvarande; denna kan mätas i ett helt mörk rum och ligger 

normalt på runt 1,00 D för unga vuxna och minskar med åldern (Benjamin, 2006, s 98).  

 

Vergens-ackommodation sker till följd av konvergens enligt närtriaden, med ett normalt 

ackommodation/konvergens-förhållande (AKA) på runt 0,4 D per meter vinkel (MA).  

 

Reflexackommodation är ackommodation som sker automatiskt då kontrasten reduceras 

och ger en suddig retinalbild, dock max upp till runt 2 D, då man måste börja 

ackommodera genom viljan. Reflexackommodationen är förmodligen den största och 

viktigaste delen av ackommodationen både vid monokulär och vid binokulär syn 

(Benjamin, 2006, s 97).  
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1.6 Ackommodationsstörningar 

En latent hyperopi kan yttra sig som ackommodationsstörningar. Genom att mäta 

ackommodationen på olika sätt kan man bättre se om problemet bakom patientens symtom 

ligger i en okorrigerad hyperopi.  

 

Ackommodationsstörningar kan resultera i suddig syn, huvudvärk, ögontrötthet och/eller 

andra svårigheter associerade med närarbete (Goss, 1995, s 135). För att utvärdera 

ackommodativ funktion kan man mäta ackommodationsamplitud, ackommodations-

facilitet, under- eller överackommodation samt relativ ackommodation. 

 

Ackommodationsamplituden är ett mått på den maximala ackommodationen som en 

individ kan frambringa och mäts genom exv. push-up metoden. Genom Hofstetters formel 

kan man räkna ut förväntad ackommodationsamplitud efter ålder. En ung individ som 

uppvisar prepresbyopi kan i själva verket vara en okorrigerad hyperop, vars 

ackommodation inte räcker till på nära håll eftersom den används redan på avstånd.  

 

Ackommodativ facilitet är hur snabbt en individ kan skifta mellan olika lägen av 

ackommodation. Man testar faciliteten genom att skifta mellan två ackommodativa stimuli 

av olika nivåer, exv. med hjälp av en –2,00/+2,00 D flipper och ett läsprov på fixerat 

avstånd till patientens ögon. Patienten rapporterar när bokstäverna först har klarnat efter 

varje växling med flippern. Antalet cykler (en cykel = en växling i stimuli och tillbaka 

igen) per minut ger ett värde på ackommodationsfaciliteten. Man ska klara av minst 11 

cykler per minut på ett monokulärt test och minst 8 cykler per minut på ett binokulärt test 

(med –2,00/+2,00 D flipper och 40 cm läsavstånd). En seg ackommodationsväxling ger 

suddig syn på avstånd efter fokusering på nära håll och tvärt om.  

 

Vid ackommodation på nära håll konjugerar näthinnan vanligtvis med en punkt något 

bakom objektet för intresse; ackommodativ respons är alltså normalt något mindre än 

ackommodativt stimulus, så kallad underackommodation, eller lag of accommodation. Om 

ackommodativ respons är större än ackommodativt stimulus är det en överackommodation, 

eller lead of accommodation. Man kan mäta över-/underackommodation med ett 
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retinoskop enligt monocular estimation method (MEM) eller Nott dynamisk retinoskopi 

(Goss, 1995, s 137). En underackommodation på mer än 0,75 D ifrån ackommodativt 

stimulus tyder på ett behov av addition. 

 

Relativ ackommodation mäts genom att öka plusstyrkan tills sudd uppstår (negativ relativ 

ackommodation – NRA) samt öka minusstyrkan tills sudd uppstår (positiv relativ 

ackommodation – PRA) (Goss, 1995, s 141).  

 

1.7 Emmetropiseringsprocessen 

Emmetropiseringsprocessen är den biologiska process som styr mot att uppnå och behålla 

emmetropi under uppväxten. Eftersom förekomsten av emmetropi är mycket hög då man 

jämfört med ”normal” distribution, anses emmetropiseringsprocessen vara aktiv. Tillväxten 

av en eller flera okulära biometriska komponenter kan kompensera för variationer i andra 

komponenters dimensioner (Benjamin, 2006, s 18).  

 

Mycket arbete har lagts ner på att försöka förhindra eller kontrollera utvecklingen av 

myopi, men man inte lagt ner mycket arbete på hyperopi (Grosvenor, 2007, s 68). Här i 

Sverige följer man barnens synutveckling och då en ofullständig eller felande 

emmetropiseringsprocess upptäcks ges korrektion. Att korrigera hyperopi i unga åldrar ser 

ut att ha en positiv effekt på emmetropiseringen, då användningen av ackommodationen 

blir mer normal (Mutti, 2007).  

 

Varghese et al. (2009) undersökte refraktiv status hos nyfödda i första veckan och fann att 

det vid födseln existerar en hyperopi, dock ej hos prematura barn. Barn födda i vecka 37 

eller senare hade en medelrefraktion på +3,95 +/- 2,76 D.  

 

Från födseln och fram till fullvuxen ålder växer ögonen med runt 8 mm i axiallängd hos 

emmetroper, vilket kräver en reduktion av brytkraften på mellan 20 och 30 D för att undgå 

ametropi (Sorsby et al., 1957). Kompensation för dessa 20-30 dioptrier fås bl.a. genom att 

den kristallina linsen blir plattare, att corneas kurvatur blir flackare, och att främre 

kammaren blir djupare.  
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Hur ögat växer styrs av gener, men även av visuell feedback till hjärnan (Remington, 2005, 

s 132). Med andra ord kan miljön och hur man använder sina ögon påverka 

emmetropiseringsprocessen. Frågan är just hur stor denna miljöfaktor är för utvecklingen 

av hyperopi.  

 

1.8 Bolivia 

Bolivia är ett land med stora naturtillgångar, men har trots det stor fattigdom då resurserna 

fördelas väldigt ojämnt. Enligt Kooperation utan gränser (http 4) lever tre fjärdedelar av 

befolkningen i fattigdom (brist på anständig levnadsstandard) och drygt hälften av dessa i 

absolut fattigdom (avsaknad av tillfredställande grundläggande behov). I Human 

Development Report 2009 – HDI rankings hamnar Bolivia på 113:e plats av totalt 182 

länder över hela världen, under benämningen medium human development (http 1). HDR 

tar hänsyn till tre dimensioner: ett långt och hälsosamt liv (beräknad livslängd), utbildning 

(läs- och skrivkunnighet bland vuxna samt inskrivningar vid utbildningsinstitutioner) och 

levnadsstandard (köpkraftsparitet, PPP och inkomst).  

 

Det finns en utbredd diskriminering mot kvinnor i Bolivia (http 2). Våld mot kvinnor är 

vanligt förekommande, prostitution är lagligt och aborter olagligt. Läs- och 

skrivkunnigheten är lägre bland kvinnor än bland män och färre kvinnor än män går hela 

grundskolan ut. Grundskolan är åtta år och barnen börjar när de är 6 år gamla. Då det finns 

en brist på skolor får eleverna undervisas i omgångar.  

 

I Bolivia finns det ett bra försäkringssystem för hälso- och sjukvård, men endast för dem 

som är fast anställda (http 2). Större delen av befolkningen får alltså bekosta all eventuell 

sjukvård själva. Det är även dålig tillgång på vårdinrättningar i vissa delar av landet och 

hos delar av befolkningen finns en stor misstro för sjukvården.  

 

1.9 Vision For All 

Vision For All är en ideell organisation som samlar in begagnade glasögon och andra 

synhjälpmedel, som sedan delas ut till behövande i utvecklingsländer över hela världen. 

VFA har ett samarbete med LIONS som samlar in glasögon där de har klubbar (http 6). De 

http://hdr.undp.org/
http://www.latinamerika.nu/
http://www.visionforall.org/
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finns även insamlingar till VFA i många optikerbutiker runt om i landet. Trasiga och 

repiga glasögon slängs; resterande tvättas, mäts upp och placeras i var sin platspåse, på 

vilken styrkan antecknas med röd penna för minusstyrka och med grön eller blå penna för 

plusstyrka. Man behåller inga glasögon med cylinder på över -0,75 D, med större skillnad 

än 0,75 DS mellan höger och vänster glas eller med progressiva minusglas; undantag kan 

göras för glasögon med höga styrkor. För bifokala och progressiva glasögon fylls en 

särskild vit lapp i med styrka och addition; denna lapp läggs sedan i påsen så att 

glasögonen är väl synliga (http 5). Flera gånger om året åker frivilliga medlemmar till 

länder där det finns människor som inte har råd att skaffa glasögon; under år 2008 besöktes 

9 länder. Flera medlemmar är optiker och på varje resa följer några av dessa med för att 

göra synundersökningar på de hjälpsökande.  
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2.0 Syfte 

Att undersöka hjälpsökande i Bolivia på en biståndsresa med Vision For All, ta reda på 

förekomst av hyperopi samt läskunnighet i nämnda grupp, och jämföra med övriga data.  
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3.0 Material och metod 

3.1 Plats 

Undersökningarna utfördes på tre olika orter i Bolivia, Sydamerika. Två av dessa, Santa 

Cruz och Cochabamba, kan räknas som storstäder, medan den tredje, Tarabuco, bättre 

representerar en by på landsbygden. Aulor och föreläsningssalar uthyrda av lokala sjukhus 

eller kliniker tjänstgjorde som lokaler, som i stor utsträckning hade insläpp av naturligt 

solljus. Arbetet utfördes genom den svenska ideella organisationen Vision For All.  

 

Figur 3. Bolivia. Platserna som besöktes var SantaCruz, Cochabamba samt Tarabuco,  

som ligger en bit ifrån Sucre. Bild hämtad från http://www.ne.se/bolivia. 

 

3.2 Urval 

Alla patienter som undersöktes kom frivilligt till undersökningslokalerna. Lokala 

organisationer i samarbete med Vision For All spred i förväg ut information om var och 

när undersökningarna skulle ske. I Santa Cruz sändes information om arbetet ut även via 

TV och tidning, vilket ökade folktillströmningen. Alla patienter var Bolivianska invånare, 

med ursprung antingen från Spanien eller från Bolivias urbefolkning.  

http://www.ne.se/bolivia
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3.3 Material 

Undersökningarna utfördes med hjälp av flipprar, +1,00/+1,50 DS och +2,00/+2,50 DS, 

provbåge och provlåda. En syntavla med Snellen E användes, då det var enklare för 

analfabeter och gjorde det lätt för undersökaren att förstå patienten trots stora svårigheter 

med språket. Syntavlan placerades så att den var väl upplyst och satt på 5 meters avstånd 

från patientens ögon. Raderna motsvarade optotypstorlekar på 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 

0,8 och 1,0 i decimalform enligt Snellen. Vid cover testen användes cover-spadar i opak 

plast. Som läsprov vid tillpassning av addition användes vanliga dagstidningar eller 

journalbladen. Journalerna som användes är utformade av John Godoy och har A6-storlek 

för att kunna skrivas ut 4 st på ett papper och därmed spara pengar och miljö.  

 

 

Figur 4. Provlåda, syntavla och journalblad. 

 

3.4 Metod 

Då Vision For All’s mål är att hinna undersöka och hjälpa så många människor som 

möjligt under varje resa, förenklas synundersökningarna för att korta ner arbetstiden.  

 

En legitimerad optiker och tre optikerstudenter utförde synundersökningar under totalt åtta 

arbetsdagar. I Tarabuco fick de som ville bli undersökta var sin nummerlapp och delades in 

i mindre grupper, som fick ett visst klockslag så att patienterna kom pö om pö. På de 

övriga ställena fick folket stå i kö. Patienterna fick först hjälp av en assistent att fylla i en 

journal, med uppgifter om namn, kön, ålder, yrke och läskunnighet. Patienterna togs sedan 

om hand av en optiker, som tog fri/habituell binokulär visus, utförde en enkel binokulär 

refraktion, tog korrigerad binokulär visus, provade ut addition vid behov och gjorde ett 

cover test med bästa avståndskorrektion. Patienterna gick sedan till en assistent som delade 
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ut färdiga glasögon efter recepten som optikerna skrivit. I slutet av varje dag gjordes en 

sammanställning av dagens arbete. 

 

Då sjukhuspersonal och medlemmar i koopererande organisationer fanns tillgängliga fanns 

det assistenter som kunde ge instruktioner till patienterna. De uppmanades att titta på 

visustavlan och med handen ange den riktning som E:et, som assistenten pekade på, hade. 

Vidare skulle de meddela om bilderna på tavlan blev bättre, sämre eller lika då linser 

presenterades framför deras ögon.  

 

Då fri visus var 0,8 eller bättre och försämrades med +1,00 DS binokulärt ansågs patienten 

vara emmetrop (i vissa få fall testades låg minusstyrka). Då visus förbättrades med +1,00 

DS ökades plusstyrkan binokulärt med flipprarna till dess att visus försämrades. Sedan 

gjordes en justering i provbåge med +/-0,50 DS. Om fri visus var sämre än 0,8 och inte 

förbättrades med +1,00 DS presenterades minusglas för patienten till dess att visus ej 

längre bättrades. I de fall då minusglas inte fick upp visus till 0,8 eller bättre, och patienten 

inte hade uttalad katarakt eller ett eget glasögonrecept, testades cylinder med enkla 

cylinderglas som snurrades tills patienten upplevde att bilden blev skarpare (det fanns inga 

korscylindrar tillgängliga).  

 

Efter avståndsrefraktionen provades läsaddition ut på personer 40 år eller äldre samt de 

som sade sig ha problem på nära håll. Plusglas presenterades för patienten medan denna 

tittade på ett läsprov. Här antecknades den styrka som patienten tyckte var bäst baserat på 

individuellt läsavstånd.  

 

Unilateralt och alternerande cover test utfördes endast på avstånd på grund av tidsbrist. De 

patienter som uppvisade fori eller tropi hänvisades till en av optikerstudenterna, som då 

mätte upp storleken på forin/tropin med hjälp av prismastav och cover-spade. 
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4.0 Resultat 

4.1 Undersökt grupp 

Totalt undersöktes 1 313 individer. Av dessa uteslöts 42 personer, som antingen hade eget 

recept, som hade mogen katarakt, eller där man utifrån journalen inte kunde utläsa 

refraktion eller läskunnighet. Det var alltså 1 271 personer (720 kvinnor och 551 män), 

mellan 6 och 92 år gamla, som ingick i studien. Figur 5 visar åldersfördelningen. 

Merparten av patienterna (35%) var mellan 50 och 65 år gamla. Åldersfördelningen skiljde 

sig inte nämnvärt mellan kvinnor och män.  

 

 

Figur 5. Total åldersfördelning 

 

 

4.2 Hyperopiförekomst 

Förekomsten av hyperopi var totalt 23,8%, och varierade mellan 10,7% hos kvinnor 6-19 

år, till 39,8% hos kvinnor 66-92 år. 14,9% var myoper och 61,3 % emmetroper (se tabell 1 

och 2, samt figur 6). Myopi var något vanligare bland kvinnor och emmetropi var något 

vanligare bland män. Hyperopi ökade med åldern hos kvinnor och minskade med åldern 

hos män, men ökade hos båda grupperna efter 50–60-årsåldern. Totalt minskade myopi 

med åldern i grupperna fram till 50-65 år, men ökade sedan påtagligt i den äldsta 

åldersgruppen. Emmetropi var vanligast i åldersgruppen 36-49 år, och minskade sedan 

med högre ålder (se tabell 2). Bland hyperoperna var +1,00 till +1,25 DS vanligast 
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(60,9%). Tabell 3 visar fördelningen av olika grader av hyperopi.  

Tabell 1. Refraktionsfördelning efter kön 

  
n 

Myopi 

≤ -0,25 DS 

Emmetropi 

0-+0,75 DS 

Hyperopi 

≥ +1,00 DS 

Kvinnor 720 15,8% 60,6% 23,6% 

Män 551 13,8% 62,3% 24,0% 

Totalt 1 271 14,9% 61,3% 23,8% 

 

 

Figur 6. Refraktionsfördelning 

 

Tabell 2. Refraktionsfördelning efter åldersgrupp 

  6-19 år 20-35 år 36-49 år 50-65 år 66-92 år 

   

Kvinnor 

  

 

n = 28 n = 149 n = 176 n = 264 n = 103 

Myop ≥ 0,25 D 32,1% 23,5% 10,8% 11,4% 20,4% 

Emmetrop 0 - +0,75 D 57,1% 57,0% 68,2% 60,2% 54,4% 

Hyperop  ≥ 1,00 D 10,7% 19,5% 21,0% 20,8% 39,8% 

   

Män 

  

 

n = 16 n = 87 n = 145 n = 181 n = 122 

Myop ≥ 0,25 D 0,0% 16,1% 11,7% 9,4% 23,0% 

Emmetrop 0 - +0,75 D 75,0% 67,8% 75,9% 60,2% 43,4% 

Hyperop  ≥ 1,00 D 25,0% 16,1% 12,4% 30,4% 33,6% 

   

Totalt 

  

 

n = 44 n = 236 n = 321 n = 445 n = 225 

Myop ≥ 0,25 D 20,5% 20,8% 11,2% 10,6% 21,8% 

Emmetrop 0 - +0,75 D 63,6% 61,0% 71,7% 60,2% 48,4% 

Hyperop  ≥ 1,00 D 15,9% 18,2% 17,1% 29,2% 29,8% 
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Tabell 3. Grad av hyperopi  

    +1,00 -  +1,50 -  +2,00 - +2,50 - +3,00 - +4,00 - 

  n +1,25 D +1,75 D +2,25 D +2,75 D +3,75 D +4,75 D 

Kvinnor 170 62,4% 22,9% 10,0% 2,4% 1,8% 0,6% 

Män 132 59,1% 24,2% 9,8% 5,3% 0,8% 0,8% 

Totalt 302 60,9% 23,5% 9,9% 3,6% 1,3% 0,7% 

 

4. 3 Läskunnighet 

Läskunnigheten var totalt 81,7% (74,7% bland kvinnorna och 90,7% bland männen, se 

tabell 4-6). Läskunnigheten var bland kvinnorna större hos myopa (80,7%) än hos 

emmetropa (73,9%) och hyperopa (72,9%). Läskunnigheten bland männen var större hos 

emmetropa (93,9%) än hos myopa (86,8%) och hyperopa (84,8%). Läskunnigheten hos 

gruppen i stort var något lägre hos hyperopa (78,1%) än hos emmetropa (82,7%) och 

myopa (83,2%).  

 

Tabell 4. Läskunnighet bland kvinnor 

  n Läskunniga Icke läskunniga 

Myoper 114 80,7% 19,3% 

Ememtroper 436 73,9% 26,1% 

Hyperoper 170 72,9% 27,1% 

Totalt 720 74,7% 25,3% 

 

Tabell 5. Läskunnighet bland män 

  n Läskunniga Icke läskunniga 

Myoper 76 86,8% 13,2% 

Ememtroper 343 93,9% 6,1% 

Hyperoper 132 84,8% 15,2% 

Totalt 551 90,7% 9,3% 

 

Tabell 6. Läskunnighet totalt 

  n Läskunniga Icke läskunniga 

Myoper 190 83,2% 16,8% 

Ememtroper 779 82,7% 17,3% 

Hyperoper 302 78,1% 21,9% 

Totalt 1 271 81,7% 18,3% 
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4.4 Jämförelse mellan orterna 

Då man jämförde hyperopiförekomsten i de tre städerna syntes ett samband mellan synfel 

och ålder, snarare än mellan synfel och boendemiljö (stad/landsbygd). Det var störst 

hyperopiförekomst (30,7%) i Santa Cruz, storstaden, som också hade störst grupp av 50-

65-åringar (43,4%). Landsbygden runt Tarabuco hade 22,5% hyperoper och bara 31% 50-

65-åringar. Cochabamba hade minst andel hyperoper (17,8%) och störst spridning mellan 

åldrarna (se tabell 7 och figur 7).  

 

 

Tabell 7. Jämförelse mellan de tre städerna 

 

          Andel icke 

  n Myopi Emmetropi Hyperopi läskunniga 

Santa Cruz 410 9,8% 59,5% 30,7% 10,7% 

Tarabuco 484 19,0% 58,5% 22,5% 32,4% 

Cochabamba 377 15,4% 66,8% 17,8% 8,5% 

 

 

 

 

Figur 7. Jämförelse av åldersfördelningen i de tre städerna 
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5.0 Diskussion 

Med nyare tider och allt mer arbete på nära håll, exv. med datorer, har förekomsten av 

myopi ökat, bl.a. i Europa och Asien. Troligtvis har detta även medfört att förekomsten av 

hyperopi minskat på dessa platser. I Bolivia är denna ”nya” livsstil ännu inte helt 

integrerad, vilket även visar sig i en lägre förekomst av myopi och en högre förekomst av 

hyperopi. 

 

5.1 Jämförelse med tidigare studier  

Förekomsten av hyperopi verkar vara större i Bolivia än i Europa. Jämför med Hendricks 

et al. (2009) som fann 10 % hyperoper (> +0,50 D) bland 17–60-åringar i Holland och 

Cortinez et al. (2008), som fann 18,1 % hyperoper (≥ +0,50 D) bland 25–65-åringar i 

Argentina (se tabell 8). I den aktuella studien fann man endast 47 personer (3,7 %) som 

hade en refraktion på +0,25 till +0,75 D, och hade man inkluderat dessa i 

hyperopiförekomsten hade det varit ännu större skillnad. Däremot är det i denna studie 

bredare åldersspann, vilket kan vara missvisande, eftersom hyperopi verkar öka med 

åldern. Även undersökningsmetoderna skiljer sig åt, vilket kan påverka resultatet. Metoden 

i denna studie var mycket enkel, och flertalet hyperoper har förmodligen missats. Varför 

det skulle vara större förekomst av hyperopi i Bolivia än i Europa kan antas vara för att 

Europa har en stark dator- och Internetkultur, för att så gott som alla är läskunniga och 

många yrken kräver en hel del närarbete, samt att européerna har större möjlighet att 

komma till en optiker och få glasögon tidigt, vilket kan hjälpa till i 

emmetropiseringsprocessen.  

 

Även Asien ser ut att ha lägre förekomst av hyperopi än Bolivia. Dandona et al. (1999) fick 

fram en förekomst av hyperopi på 8,5 % bland en tätortsbefolkning i Indien, och Saw et al. 

(2002) fann 9,2 % hyperopi i en vuxen befolkning i Indonesien.  

 

Myopiförekomsten i Bolivia var 14,9 %, vilket är lågt jämfört med andra länder. I 

Indonesien fann Saw et al. (2002 a) 48,5 % myopi (≤ -0,50 D); Dandona et al. (1999) fann 
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i sin grupp av tätortsbefolkning 19,39 % myoper (< -0,50 D); i Holland påträffade 

Hendricks et al. (2009) 30 % myopi (< -0,50 D); av en grupp kontorsarbetare i Argentina 

hade 29,2 % myopi 0,50 D eller större (Cortinez et al., 2008); myopiförekomsten i Spanien 

kom Montés-Micó et al. (2000) fram till var 21,2 %. 

 

Tabell 8. Förekomst av hyperopi i utvalda studier 

                  

  Förekomst av hyperopi i utvalda studier             

            Hyperopi-     

  Land Studie Population n Åldrar definition %   

                  

  Bolivia denna studie hjälpsökande hos VFA 1 271 6-92 ≥ + 1,00 D 23,8   

                  

  Europa               

  Holland Hendricks et al. (2009) sjukhuspersonal 444 17-60 > + 0,50 D 10   

  Argentina Cortinez et al. (2008) kontorsarbetare 1 518 25-65 ≥ + 0,50 D 18,1   

  Spanien Montés-Micó et al. (2000) allmän 7 621 3-93 ≥ + 0,50 D 35,6   

                  

  Asien               

  

Indien Dandona et al. (1999) tätortsbefolkning 1 722 > 15 ≥ + 1,00 D 8,5   

Indonesien Saw et al. (2002 a) allmän 1 043 ≥ 21 ≥ + 1,00 D 9,2   

                  

 

5.2 Arv och miljö 

Vid en jämförelse av refraktionsfördelningen i de olika åldersgrupperna (se tabell 2), 

kunde man se att hyperopi, likt myopi, i denna populationsgrupp ökade med åldern från 

50-årsåldern, vilket strider mot tidigare studier, som funnit att hyperopi ökar med åldern 

med en vändning i 50–60-årsåldern. En teori är att katarakt, som ser ut att vara mer 

förekommande i Bolivia och som mer sällan behandlas, har en stor inverkan på ökningen 

av ametropi vid högre ålder.  

 

Det var något lägre läskunnighet bland hyperoperna totalt, vilket tyder på att miljö kan ha 

en påverkan på utvecklingen av hyperopi. Vid jämförelse mellan städerna fanns dock inget 

större samband mellan hyperopiförekomst och boendemiljö (stad/landsbygd), eftersom de 

två tätorterna Santa Cruz och Cochabamba hade högst respektive lägst förekomst av 
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hyperopi, medan landsbygden runt Tarabuco hade ett tal däremellan.  

 

En intressant iakttagelse är att det i Spanien är högre förekomst av hyperopi än i de andra 

europeiska länderna som jämförts i tabell 8. Eftersom stora delar av Bolivias befolkning 

har spanska anor, kan detta vara ett tecken på stark ärftlighet för hyperopi. Dessutom fanns 

det störst andel spanjorer i Santa Cruz, som också hade högst förekomst av hyperopi. 

 

5.3 Felkällor 

Patientgruppen i denna studie motsvarar endast 0,13 ‰ av Bolivias befolkning, om man 

räknar med att Bolivia har 10 miljoner invånare (http 3); gruppen är heller inte 

slumpmässigt utvald, då patienterna själva uppsökte hjälp. Därför ger denna studie inte en 

helt rättvis bild av hur fördelningen av brytningsfel ser ut generellt i Bolivia.  

 

Läskunnigheten var högre än vad jag från början trodde att den skulle vara, främst bland 

männen. Enligt John Godoy uppfattas det i Sydamerika som skamligt att vara analfabet och 

folket var därför kanske mindre villiga att erkänna att de var det. När man ställde frågan 

var flera personer osäkra på sitt svar och sa att de kunde läsa lite grann. Detta antecknades 

som ett ja för kan läsa. Resultatet för läskunnighet kan alltså ifrågasättas.  

 

Då många av patienterna klagade på huvudvärk vid närarbete, eller behövde läsaddition 

trots låg ålder, misstänktes att flera hade en latent hyperopi. Det var t.ex. flera 20-35-

åringar som behövde läsaddition på runt +1,00 D. En annan förklaring är att befolkningen i 

Bolivia åldras snabbare, eller har en annorlunda emmetropiseringsprocess. ”Delayed 

subjective refraction” eller fördröjd subjektiv refraktion bör användas som 

refraktionsmetod för patienter som misstänks ha latent hyperopi eller en 

ackommodationsspasm (Carlson och Kurtz, 2004, s 131). Metoden går ut på att få 

patientens ackommodation att slappna av maximalt och därmed öka acceptansen av 

plusglas vid korrektion av refraktionsfel. Idealet hade varit att använda denna metod, men 

då arbetet utfördes under tidspress var detta inte möjligt.  

 

På grund av tidsbrist var journalföringen ytterst enkel. Namn och ålder togs på alla 
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patienter, men yrke och läskunnighet uteblev på en del; på vissa journaler hade det inte 

antecknats om styrkan, exv. +1,00 D, var för långt eller för kort avstånd. 

Kommunikationssvårigheter mellan patient och undersökare var emellanåt ett stort 

problem, vilket kan ha påverkat resultatet av undersökningen. Vid framtida liknande 

studier rekommenderas noggrannare journalföring samt integrerad journalföringsteknik. 

 

5.4 Bolivia 

Läskunnigheten var större bland männen (91,0%) än bland kvinnorna (74,2%). Detta kan 

grunda sig i traditionen att kvinnorna sköter hemmet medan männen utbildar sig och tar ett 

jobb för att försörja familjen.  

 

Läskunnigheten var också mindre på landsbygden runt Tarabuco (67,6%), än i 

Cochabamba (91,5%) och Santa Cruz (89,3%). Detta visar tydligt att det finns stora 

skillnader mellan städerna, möjligtvis beroende på skilda språk och traditioner hos 

befolkningsgrupper av olika härkomst. I området kring Tarabuco fanns fler indianer från 

ursprungsbefolkningen, och i Santa Cruz och Cochabamba fler spanjorer. En annan teori är 

att ju fattigare befolkningen är, desto lägre är läskunnigheten.  

 

Mycket sol, i kombination med höga höjder (starkare UV-strålning) och brist på solskydd 

för ögonen, gav stor förekomst av ptrygium. Katarakt var vanligt bland äldre.  Störst 

förekomst av dessa tillstånd fanns också i Tarabuco, där riskfaktorerna beskrivna ovan var 

som störst.  

 

5. 5 Förslag till fortsatta studier 

Det hade varit intressant att fråga alla patienter om de upplever några problem kopplade till 

ögonen och synen, för att ta reda på om okorrigerade hyperoper eller ev. latenta hyperoper 

upplever besvär så som huvudvärk eller symtom på ackommodationsstörningar. Språket är 

förstås ett problem. Kanske skulle man kunna utforma några extra punkter på journalen, 

översatt till spanska – ofta huvudvärk vid närarbete ja/nej, ofta ögontrötthet vid närarbete 

ja/nej osv. Ett annat förslag är att fråga varje patient om ursprung, så att genetiska faktorer 

kan utvärderas mer noga. 
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6.0 Slutsats 

Hyperopiförekomsten i den undersökta gruppen i Bolivia är 23,8 %, betydligt högre än vad 

som funnits i tidigare studier utförda i Europa och Asien. Hyperopi var vanligare bland 

äldre, över 50 år gamla.  

 

Läskunnigheten var något lägre hos hyperopa (78,1 %) jämfört med myopa (83,2 %) och 

emmetropa (82,7 %). Fler studier krävs för att bättre bevisa miljöfaktorns påverkan på 

utveckling av hyperopi. 
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