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ABSTRAKT
Syfte: Syftet var att ta reda på vilken metod som är lämpligast att använda för 
synfältsundersökning vid ett körkortstest hos optiker samt vilken metod det är vanligast 
att optiker i Sverige använder idag. Dessutom var syftet att utreda varför optiker inte får 
använda konfrontationstest då det är den metod läkare ska använda för 
synfältsundersökning enligt körkortsföreskrifterna. 
Metod: En enkätundersökning med 275 deltagande optiker gjordes. De fick besvara ett 
fåtal frågor kring vilken metod de använder när de undersöker synfältet vid ett 
körkortstest samt deras kunskap och inställning till bestämmelserna kring vilken metod 
som skall användas utav optiker och läkare. Enkätundersökningen publicerades med web-
enkätprogrammet Easy Survey. 
Resultat: Enkätundersökningen visade att endast 58,5 % av optiker i Sverige använder 
sig av den speciellt avsedda apparaturen. 34,9 % av deltagarna svarade att de använde sig 
av Donders konfrontationstest. Undersökningen visade på att många optiker i Sverige inte 
vet vilken metod de enligt föreskriften från 2008 ska använda. Dessutom visar resultaten
att en klar majoritet av dem inte förstår varför inte optiker får använda samma metod som 
läkare för synfältsundersökning vid ett körkortstest. 
Slutsats: Studien visar att en majoritet av optiker i Sverige använder den av myndigheten 
rekommenderade metoden men att många också använder Donders. Ett konfrontationstest 
borde vara mer lämpligt att använda för att undersöka synfältet vid en synprövning för 
körkort hos optiker än en synfältsapparat. Optiker har tillräckligt stor kunskap för att klara 
av att använda Donders konfrontationstest och när det utförs korrekt verkar det vara mer 
tillförlitligt än en apparatur så som Campitestet, då det undersöker synfältet mer utförligt. 



Optometrist visual field examination in conjunction with 

issuing of drivers licence

The aim of this study was to find out what method is most appropriate to use 

when examining the visual field on a person applying to get their permission to 

drive a vehicle. The purpose was also to find out what method most Swedish

optometrists use today and to investigate why optometrist are not allowed to use a 

confrontationtest since that is the appropriate method for doctors according to the 

rules. 

A survey among 275 Swedish optometrist was submitted. They were asked about 

what method they use when they examine the visual field on a potential new 

driver. Questions about their knowledge and attitude regarding the provisions 

were also asked. The survey was performed in april 2010 using the web-based 

survey program Easy Survey. 

The survey showed that only 58.5 % of the optometrist in Sweden uses the 

specific equipment for visual field examinations. 34.9 % of the contestants 

answered that they use Donder’s confrontations test. The study showed that many 

optometrist in Sweden do not know what method they are suppose to use 

according to the provision from 2008 and that a majority of them do not 

understand why optometrist can not use the same method as doctors when 

examining the visual field on a potential driver. 

The study shows that a majority of optometrist in Sweden use the correct method 

for examining the visual field but that also many optometrist use Donders 

confrontationtest. The conclusion of this study is that a confrontationstest should 

be more appropriate than a specific equipment to use when examining the visual 

field in conjunction with issuing of drivers license. Optometrists are well qualified 

to perform a Donders confrontationtest and when it is performed correctly it 

seems to be more reliable than automated equipments like Campitest, based on 

the fact that a confrontationtest examines the visual field more thorough. 
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Introduktion

Inspirationen till den här studien kom efter en lektion under ”Optikern i 

samhället” kursen. Jag, med flera blev förvånade när vi kom in på synprövningen 

för körkort. Att optiker måste använda synfältsapparat för att undersöka synfältet 

var vad som förvånade oss. Dels på grund av att läkare får använda Donders, men 

också för att de ställen vi jobbat och praktiserat på ofta inte haft någon 

synfältsapparat. 

Studien inleddes därmed med några hypoteser. 

Jag trodde att många optiker använder sig av ett konfrontationstest när de ska 

undersöka synfältet vid en synprövning för körkort trots att det inte är en tillåten 

metod. Jag trodde dessutom att många optiker inte vet att de måste använda 

synfältsapparat enligt körkortsföreskriften. Jag ville därför ta reda på mer om det 

här. 

Synfält

Om man enkelt ska förklara vad man menar med ett synfält så motsvarar det hur 

stor del av ens omgivning som ses om man fixerar sin blick på en punkt rakt 

framför sig. För att visualisera hur ett synfält är uppbyggt kan det jämföras med 

en ö i tre dimensioner. Öns yta representerar det område som kan ses runt

fixationspunkten och höjden på ön representerar hur otydliga saker som kan 

uppfattas i just den punkten. Ju högre punkten ligger, desto otydligare stimuli kan 

urskiljas. (Kanski, 2007) 

Det normala, friska synfältet har en hög topp mitt på ön vilket motsvarar macula 

på retina (näthinnan). Det är där känsligheten är som allra högst och man kan 

uppfatta de minsta detaljerna. Ju längre ut i periferin desto lägre blir känslighet 

och höjden på ön minskar. På en punkt i midperiferin finns det ett hål i ön. Detta 

representerar blinda fläcken där det inte är någon känslighet eftersom 

synnervsutträdet går ut där igenom. Synfältsön omges utav ”ett hav av mörker” 

där vi inte kan uppfatta eller se någonting. Detta ligger därmed utanför vårt 

synfält. (Kanski, 2007)
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Synfältet delas in i fyra kvadranter. Detta görs med en horisontell och en vertikal 

linje som skär varandra i fixationspunkten. (Remington, 2005) Storleken på 

synfältet anges i grader. Det normala synfältet för ett öga har ungefär följande 

parametrar enligt Kanski (2007). 

Superiort 60˚
Nasalt 60˚
Inferiort 80˚
Temporalt 90˚

Synfältsbortfall & synbanorna

Vid vissa sjukdomstillstånd och vid skador på synbanorna kan synfältsbortfall

uppkomma. Exempel på vanligt förekommande orsaker till synfältsbortfall är 

glaukom, näthinnesjukdomar, synnervssjukdomar och hjärnskador. (Hedin, A, 

2001) Förekomsten av synfältsbortfall är cirka 3-5 %. Det blir dock vanligare ju 

med ökad ålder. (Benjamin, 2006) 

Ett synfältsbortfall kallas även scotom. Det man syftar på är den area i synfältet 

som har nedsatt synfunktion. Ett område där synfunktioner är helt borta kallas för 

ett absolut scotom. En region som däremot bara har nedsatt funktion, där större 

och skarpare objekt fortfarande kan uppfattas kallas för ett relativt scotom. En del 

scotom har inte så skarpa kanter, där ett absolut scotom omges av ett område av 

relativt scotom. (Kanski, 2007) 

Synbanornas uppgift är att föra informationen som vi ser i omgivningen till 

hjärnan där den kan samordnas och tolkas.(Remington, 2005) Man kan dela in 

synbanorna i 4 regioner; region 1-4. (Benjamin, 2006) Beroende på var på 

synbanorna en skada sker så kommer synfältsdefekten få vissa karaktäristiska 

egenskaper, så som placering, storlek och form. (Remington, 2005) Detta beror på 

den konsekventa organisationen av nervfibrerna i det synbanorna. (Benjamin, 

2006) 

Region ett utgörs av yttre retina och choroidea. En skada i region ett ger ett 

monokulärt bortfall såvida inte en likadan skada skett i båda ögonen. Scotomet 

delar form och storlek med den orsakande skadan. (Benjamin, 2006)



3

Andra regionen består av inre retina (ganglionceller och ganglion axoner), 

synnervsutträdet och de optiska nerverna. Ett synfältsbortfall som beror på skada i 

denna region är även det monokulärt. Till skillnad från synfältsbortfallet i region 

ett får det dock sin form efter de påverkade nervfiberbuntarna. Det ger ett mycket 

typiskt utseende och form. Exempel på ögonsjukdomar som ger skada i region två 

är glaukom, branch retinal venocklusion, branch artärocklusion, ischemisk optisk 

neuropati, optisk neurit och medfödda avvikelser så som optic pits och drusen. 

(Benjamin, 2006)

Det optiska chiasmat där de optiska nerverna korsas utgör region tre. En skada i 

chiasmat ger en heteronym hemianopsi, det vill säga ett bitemporalt eller binasalt 

synfältsbortfall. (Benjamin, 2006)

Den sista, fjärde regionen består av allt inom synbanorna bakom chiasmat, det vill 

säga de optiska banorna, laterala genicularkropparna (”omkopplingsstationer”), 

visuella radiations och visuella cortex (syncentrat i hjärnan). En skada i den 

regionen ger i motsats till skada i region tre en homonym defekt, det vill säga 

unilateralt antingen i de högra eller vänstra halvorna av synfälten för höger

respektive vänster öga. (Benjamin, 2006) 

Trafikmedicin & synfält i trafiken

Begreppet trafikmedicin innebär alla de medicinska aspekterna som bör tas 

hänsyn till i trafiken. I Sverige regleras de medicinska krav som ställs på den som 

har körkort utav Transportstyrelsen. Det är även Transportstyrelsen som beslutar 

om undantag från gällande regler. Alla regler gällande detta finns samlade i 

körkortsföreskriften (idag gällande VVFS 2008:158). Olika avsnitt behandlar 

kroppens olika funktioner (exempelvis hörsel och syn) och sjukdomar som kan 

påverka körförmågan. Det tas även upp hur undersökningar utav den som söker 

tillstånd för körkort ska utföras, utav vem de får utföras och hur det ska 

dokumenteras. (www.transportstyrelsen.se) 

Synfältet har en väldigt central roll när man pratar om körförmåga. Det spelar stor 

roll för både avstånd och hastighetsbedömning samt för förmågan att upptäcka 

saker i periferin. (Groeger, JA., 1988 & Osaka, N., 1988 i Hedin, A, 2001) Synfält 

är därför en viktig del i trafikmedicinen. De flesta länder har därför ett krav på 
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synfältet för innehav av körkort. Däremot så varierar kraven från land till land. 

(Hedin, A, 2001)

VVSF 1998:89

Fram till 2008 då VVFS 2008:158 antogs gällde VVFS 1998:89, den tidigare 

versionen av körkortsföreskriften. Kravet på synfältet var då som följande. ”Det 

binokulära synfältet ska minst motsvara ett normalt ögas synfält. Sammanfallande 

synfältsdefekter med perifer placering samt begränsad utbredning och begränsat 

djup, utgör dock inte hinder för innehav.” (VVFS 1998:89, 2 kap, 3§) 

I VVFS 1998:89 skiljdes det mellan synprövning som fick utföras utav läkare och 

synscreening som fick utföras av ”a) personal vid trafikskola b)legitimerad 

optiker och c) den som erhållit särskilt tillstånd av Vägverket”(VVFS 1998:89, 16 

kap, 5§) Synprövningen skulle utföras på följande sätt. ”Synfältsundersökning, i 

regel enligt Donders konfrontationsmetod, utförd på vardera ögat för sig med 

prövning minst ett par gånger i varje kvadrant.”(VVFS 1998:89, 16 kap, 3§) 

Synscreeningen skulle utföras på följande sätt. ”Synfältsundersökning, varvid 

sökanden med vardera ögat säkert skall uppfatta alla ljuspunkter som visas. Vid 

prövning av synförmågan åt sidan behöver dock inte punkter utanför 85˚ 

uppfattas.”(VVFS 1998:89, 16 kap, 7§) 

Dir. 2006:119

Inför uppdateringen av körkortsföreskrifterna skrevs 2006 ett direktiv som 

berättade hur översynen av författningarna kring körkort skulle gå till, exempelvis 

vem som skulle se över dem, vad som skulle ses över och varför. Allt detta finns 

sammanställt i Dir. 2006:119. Nedan finns ett kort utdrag ur detta direktiv. 

En särskild utredare skall göra en översyn av körkortsförfattningarna 

och med dem sammanhängande författningarna. Regler på detta 

område berör allmänheten i stor utsträckning och bör därför vara 

tydliga och lättöverskådliga. De begrepp och definitioner som används 

bör vara enhetliga. Utredare skall särskilt uppmärksamma vilka 

möjligheter som finns att förenkla, förtydliga och samordna 

bestämmelser på området. Regler som kan vara krångliga och 
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svårtillämpade för allmänhet och myndigheter bör så långt som 

möjligt undvikas. 

VVFS 2008:158

Detta resulterade alltså så småningom i den nya körkortsföreskriften VVFS 

2008:158, där många omformuleringar och ändringar gjorts. Det nya kravet på 

synfält för körkortsinnehavare formuleras så här. ”Det binokulära synfältet ska 

minst motsvara ett ögas synfält. Trots vad som sägs i första stycket utgör 

sammanfallande synfältsdefekter inte hinder för innehav om defekterna har 

perifer placering, begränsad storlek och begränsat djup. Samtliga dessa 

förutsättningar ska vara uppfyllda.” (VVFS 2008:158, 2 kap, 5§) 

En ändring som gjorts är att synundersökningen för körkort numera kallas 

synprövning oavsett om den utförs utav läkare eller annan behörig person. 

Begreppet synscreening har alltså slopats. I premorian för den nya 

körkortsföreskriften (2008) anges anledningen till detta vara att ”Begreppet 

synscreening i tidigare gällande föreskrifter har tagits bort eftersom detta har

kritiserats som oklart av flera remissinstanser och uppges ha vållat problem i

tillämpningen. Det har t.ex. förekommit att synscreening har tolkats som 

undersökning endast av synskärpa.” 

Enligt VVFS 2008:158 (16 kap, 1§) får synprövning för innehav i grupp I utföras 

av följande. ”1. läkare 2. legitimerad optiker, oftalmologassistent, ortoptist, 

optometritekniker, ögonsjuksköterska, sjuksköterska med vidareutbildning i 

ögonsjukvård, eller 3. den som är anställd hos optiker eller vid trafikskola och 

som har genomgått utbildning enligt 8§.”  

Synprövning utförd av läkare skall utföras på följande sätt. 

”synfältsundersökning, i regel enligt Donders konfrontationsmetod, utförd i varje 

öga för sig med prövning minst ett par gånger i varje synfältskvadrant.”(VVFS 

2008:158, 16 kap, 5§) När synprövning utförs av annan än läkare ska den omfatta 

följande. ”synfältsundersökning utförd med apparatur avsedd för 

synfältsprövning.” (VVFS 2008:158, 16 kap, 7§) Apparaten som ska användas 

beskrivs i 9§ av kap 16. ”Den apparatur som används vid synprövning enligt 7§ 

ska ge information om synskärpa och synfält och i övrigt vara lämplig för sådan 
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prövning. Bestämmelser om medicintekniska produkter finns i Läkemedelverkets 

föreskrifter (LFVS 2003:11)” 

I boken Trafikmedicin utgiven av dåvarande Vägverket beskrivs 

synfältsundersökningarna som krävs för de olika körkortsbehörigheterna mer 

förenklat än i körkortsföreskrifterna. (Hedin, A, 2001)

Vid synscreening för körkort (mc och personbil) används en grov 

prövning av upptäckandet i horisontalmeridianen. Lysande prickar i 

periferin (ut till 80˚) och nasalt skall upptäckas. Att man accepterar 

denna enkla metod beror på att synfältsdefekter är mycket ovanliga 

utan känd sjukdom i ögonen eller hjärnan. Hälsodeklarationen skall 

alltså alarmera om misstänkt defekt eller ögonsjukdom; då krävs 

noggrann undersökning med perimetri. 

För högre behörighet krävs läkarundersökning av synfältet. Då man inte 

har anledning att misstänka synfältsdefekt gör man vanligen en s.k. 

konfrontationsprövning.(Hedin, A, 2001)

SOSFS 1995:4 

I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd – Legitimerade optikers 

arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården (SOFS 1995:4) beskrivs optikerns 

arbetsuppgifter. Vidare följer ett kort utdrag. ”Optikern har till uppgift att…c) till 

läkare hänvisa patienter med misstänkta sjukliga förändringar av ögat eller dess 

funktioner eller ögonförändringar till följd av skador, d) utfärda intyg om en 

patients syn och utföra de undersökningar som behövs i sammanhanget” (SOSFS 

1995:4, 2§) 

Trafikskolepersonal & synprövning

I premorian för den nya körkortsföreskriften 2008 diskuteras det kring att många 

remissinstanser tyckt att trafikskolepersonal inte längre borde få utföra 

synprövningar. Man har uttryckt att man tycker att ”synprövning är en uppgift

endast för legitimerad personal inom hälso- och sjukvården och att synprövning 

vid trafikskolor därför bör slopas.”(PM, VVFS 2008:158)
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Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR) har sedan fått svara på den remissen. 

De menar på att ”Trafikskolepersonal hänvisar rutinmässigt elever till optiker 

eller ögonläkare vid brister och vid osäkra bedömningar.” samt att ”Prövningen 

är maskinell och utrymme för feltolkning finns inte.” De påpekar även att ”När 

verksamheten infördes på trafikskolorna var tanken från början att sjukvården 

skulle avlastas och servicen till körkortstagarna öka.”

Slutligen har det dock beslutats att trafikskolorna ska få fortsätta att utföra 

synprövningar med motiveringen ”Å andra sidan ansågs det angeläget med en 

bred tillgänglighet till synundersökning för blivande körkortshavare. Verket 

föreslog därför att möjligheten till synscreening vid trafikskolorna skulle finnas 

kvar.” (PM, VVFS 2008:185)

Regler i andra länder

I Danmark krävs ett synfält på 120 grader i den horisontella meridianen för 

körkortsinnehav mätt med Donders. Så här beskrivs det i cirkulären om körkort 

från april 2009. ”Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares, hvis ansøgerens 

binokulære synsfelt er over 120 grader i det horisontale plan vurderet a.m. 

Donders.”

I Storbritannien liksom i Danmark krävs ett synfält på 120 grader i den 

horisontella meridianen mätt med ett objekt som motsvarar White Goldman 1114e 

inställningen. Det får dessutom inte finnas några defekter 20 grader över eller 

under fixation. (Marsden & Craig, 2009) 

Perimetri & synfältsscreening

Med perimetri utvärderas synfältet. Det finns olika typer av perimetri som 

undersöker på olika vis och är lämpliga vid olika tillfällen. Perimetri delas in i 

kinetisk och statisk perimetri. (Kanski, 2007) Förr ansågs kinetisk perimetri vara 

det bästa testet tillgängligt, men på senare år har den statiska perimetrin med sina 

automatiska perimetrar tagit över allt mer. (Grosvenor, 2007) 
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Kinetisk perimetri

Vid kinetisk perimetri används ett konstant rörligt objekt som förs in i patientens 

seende område från ett icke seende område (Ahreborg & Lindberg, 2005). På så 

sätt fastställs synfältsgränserna. Kinetisk perimetri kan bland annat utföras med en 

Goldmann perimeter. (Kanski, 2007) Det är en hemisfärisk projektionsperimeter, 

det vill säga apparaten är formad som en halvglob som används som 

projektionsyta för stimulin. (Grosvenor, 2007) 

Statisk perimetri

Statisk perimetri innebär att mätningen utförs samma ställe i synfältet och istället 

ändras intensiteten på stimulit för att se hur starkt stimuli som krävs för att 

patienten ska uppfatta det i just den punkten. Proceduren utförs på punkter över 

hela synfältet. (Kanski, 2007) Originalvarianten av statisk perimetri innebar att 

man presenterade stimulin längs fyra meridianer (90, 180, 45 och 135˚) med cirka 

50 testpunkter i vardera meridian. Numera har perimetrarna precis som all annan 

datorteknologi utvecklas något enormt. Därmed har de automatiska statiska 

perimetrarna med sina många fördelar snabbt tagit över. De gör det möjligt att 

snabbt och enkelt göra en utförlig synfältsundersökning. En av de mest 

förekommande automatiska perimetrarna är Humphrey Field Analyser. 

(Grosvenor, 2007)

Då inte någon form av synfältsdefekt misstänks hos en patient är en detaljerad 

synfältsundersökning inte nödvändig. De är tidsomfattande och upplevs onödiga 

att utföra på varje patient. En enkel synfältsscreening är däremot väldigt lätt att 

utföra och kräver i princip ingen utrustning. (Grosvenor, 2007) Två metoder för

synfältsscreening är konfrontationstest och synfältsapparater som till exempel 

Campitest. 

Konfrontationstest

Vid ett konfrontationstest sitter undersökaren mitt emot patienten. Undersökaren

konfronterar alltså patienten, därav namnet. Metoden ger undersökaren 

information om begränsningarna för det yttre synfältet, alltså var de yttre 

gränserna för synfältet går. (Grosvenor, 2007)
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Elliot (2003) beskriver metoden för ett konfrontationstest som följande:

Undersökaren sitter mellan 66 cm och 1 m framför patienten. Undersökaren ska 

vara placerad på samma höjd som patienten. Patienten ockluderar sitt ena öga 

med sin hand och undersökaren ockluderar sitt motsatta öga (exempelvis patients

vänster öga, undersökarens höger öga). Patienten får fixera på undersökarens 

öppna öga. Undersökaren rör sedan objektet in i synfältet från olika håll, i de olika 

kvadranterna och jämför patientens synfält med sitt eget. 

Konfrontationstestet kan varieras i väldigt stor utsträckning. Olika kliniker 

använder sig av olika testobjekt. Vanligt är att använda fingrar, handflatan, 

ansiktet eller färgat eller vitt ljusobjekt. Ett annat sätt att variera testet på är antal 

kvadranter man visar objekt i samtidigt. (Bass et.al, 2007) En väl använd metod är 

fingerräkningskonfrontationstestet. Istället för att bara identifiera när objektet 

uppfattas får patienten beskriva hur många fingrar undersökaren håller upp. 

(Anderson, Shuey & Wall, 2009)

Få bra studier kring konfrontationstest har gjorts. För att dock ge en liten bild av 

hur tillförlitligt ett konfrontationstest är presenteras en del av det arbete som gjorts 

på konfrontationstestområdet i en sammanfattning nedan. 

Enligt Pandit et al. (2001) har olika sorters konfrontationstest olika känslighet för 

att upptäcka synfältsdefekter. I en studie jämfördes effektiviteten/känsligheten hos 

7 olika varianter av konfrontationstest. Med känsligheten menar de i hur många 

procent av fallen en skada som upptäckts med full tröskel automatisk statisk 

perimetri även upptäcks då man använder de olika typerna av konfrontationstest.

Följande resultat presenterades

Tabell 1 (Pandit et al, 2001)

Typ av konfrontationstest Känslighet
Beskrivning av undersökarens ansikte 44%
Fingerräkning i kvadranterna 35%
Kinetisk, finger 40%
Kinetisk, 20 mm vitt objekt 48%
Kinetisk, 20 mm rött objekt 56%
Röd färg jämförelse 60%
Centralt synfältstest med rött objekt 73%
Alla testerna kombinerade 76%
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Det mest känsliga testet för synfältsbortfall enligt studien är ett centralt 

synfältstest utfört med ett rött objekt. (Pandit et al, 2001)

I en annan studie undersöktes 284 patienter mellan 8 och 90 år med både ett 

konfrontationstest och Humphreys automatiska perimetri program. Resultatet från 

perimetrin antogs som standard. Resultat som presenterades var även här en 

jämförelse över hur många procent av fallen en skada som upptäckts med 

perimetri även upptäcks med ett konfrontationstest. I den här studien gjordes dock

jämförelsen beroende på vilken typ av skada det var. (Johnson & Baloh, 1991) 

Nedan följer en sammanställning av resultaten från studien. 

Typ av defekt Känslighet
Främre defekt 26,6%
Altitudinal scotom 100%
Central/centrocecal scotom 100%
Monokulär hemianopsi 66,7%
Konstriktion 50%
Paracentrala scotom 33,3%
Fläckvisa defekter 6,1%
Bakre defekter 68,3%
Homonym hemianopsi 76%
Junctionalt scotom 75%
Bitemporal hemianopsi 50%

Då fläckvisa defekter exkluderades ökade känsligheten för främre defekter till 40 

%. (Johnson & Baloh, 1991)

I en artikel av Anderson, Shuey och Wall (2009) utreds hur ett konfrontationstest 

ska utföras för att det ska bli som mest effektivt. De diskuterar även testets 

tillförlitlighet och vilka eventuella begränsningar det har. 

Ett fingerräkningskonfrontationstest bör utföras genom att visa upp en eller två 

fingrar per hand i en eller två av patientens synfältskvadranter. Att visa fingrar i 

två kvadranter samtidigt begränsar antalet svar som krävs från patienten utan att 

göra testet mindre tillförlitligt. Skulle patienten svara fel får man testa en kvadrant 

i taget för att utesluta vilken sida det är som är drabbad. När konfrontationstestet 

utförs på det här viset krävs som minst endast två svar utav patienten i det fallet 

då synfältet är normalt. Detta gör det till ett mycket effektivt screeningstest. 

(Anderson, Shuey & Wall, 2009) 
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En utav testets begränsningar är att det bara upptäcker större defekter. Mindre och 

relativa scotom kan lätt gömmas. Dessutom undersöks bara synfältet 20˚ till 60˚ 

utanför fixation. Därmed upptäcks bara perifera defekter. I artikeln 

rekommenderas därför att ett fingerräkningskonfrontationstest kompletteras med 

ett test av det centrala synfältet, exempelvis med hjälp av ett Amslertest eller ett 

ansiktsbeskrivningstest. (Anderson, Shuey & Wall, 2009) 

Apparat avsedd för synfältsprövning

Essilor har ett test som är avsett för synfältsprövning. Det kallas för Campitest 

och är numera del av en apparat som heter Visiotest. Det är den här typen av 

apparat som körkortsföreskriften syftar på. Essilors bruksanvisning för Campitest 

beskrivs att det är en apparat som är till för att mäta det horisontella synfältet. Det 

står markerat att den inte är fullt tillräcklig för att ersätta en 

perimetriundersökning utförd av en specialist. Principen för Campitestet är att

röda blinkande dioder som motsvarar maximala känsligheten i ögat ska uppfattas 

utav patienten. (Bruksanvisning, Campitest)

Undersökningsproceduren ska gå till som 

följande enligt bruksanvisningen. 

Undersökningen utförs individuellt för vardera 

öga. I början väljs RE (höger ögas) eller LE 

(vänster öga). När RE valts kommer en 

fixationspunkt för höger öga i form av en röd 

diod lysa. Patienten får fixera på den röda 

punkten under hela testet. Genom att 

undersökaren trycker på knappar markerade 

med 100, 90, 80, 70, 60 och N lyses punkter 

upp längs med bågen. Patienten får säga till om 

en lampa lyser och lokalisera om den befinner sig till höger eller vänster om 

fixationspunkten. Svaret bör komma inom 5 sekunder för att testet ska vara 

tillförlitligt. Siffrorna på knapparna står för vinkeln mellan ljuspunkten som lyser 

upp och synaxeln. Knappen markerad med N testar det nasala synfältet. Samma 

procedur upprepas för andra ögat. 
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Syfte

Syftet med den här studien är att ta reda på vilken metod som är lämpligast att 

använda för synfältsundersökning vid en synprövning för körkort hos optiker samt 

vilken metod optiker använder idag. Dessutom är syftet att ta reda på varför 

optiker inte får använda Donders konfrontationstest vid en synprövning då det är 

den metod som läkare ska använda sig av. 
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Metod & material

I det här arbetet har tre metoder använts för informationsökning; litteratursökning, 

enkätundersökning samt intervjuer. Metoderna valdes då de kompletterar 

varandra väl. 

Litteratursökning

Bakgrundsinformation till arbetet söktes genom intervjuer och litteratursökning. 

Vid litteratursökningen användes tre sökmotorer; PubMed, GoogleScolar och 

Scopus. Dessutom användes vanliga Google vid sökning efter hemsidor till de 

instanser och företag som bidragit med information genom intervjuer och 

publicerat material. 

Intervjuer

Intervjuerna har mestadels utförts genom mailkorrespondens. Några kortare 

telefonintervjuer har också gjorts. Personliga möten var inte möjliga med tanke på 

den korta perioden som arbetet utfördes på. En dialog med Lars Englund, 

Chefsläkare vid Transportstyrelsen har förts via mail. Frågor och tankar kring 

körkortsföreskrifterna har på så sätt diskuterats och försökt besvarats. Information 

om gällande regler i Danmark samt Storbritannien har fåtts dels genom egen 

informationssökning. Gällande Danmark har även hjälp fåtts från Elisabeth Gro 

Christensen vid danska politifuldmægtig via mail. 

Enkätundersökning

För att ta reda på hur optiker i Sverige tillämpar körkortsföreskriften gjordes en 

enkätstudie. Enligt Neuman (2000) krävs ett urval på cirka 30 % för populationer 

under 1000 personer och 10 % för populationer över 10000 personer för att en 

undersökning ska vara tillförlitlig. Naturligtvis spelar det även roll hur man 

randomisera urvalet för undersökningens tillförlitlighet.

Enligt uppgifter från SACO finns det ungefär 2200 legitimerade optiker i Sverige 

idag. Ett urval någonstans runt 20 % valdes eftersom det ligger någonstans 

mittemellan de två kriterierna. Det betyder ett urval på cirka 440 optiker. Tidigare 

arbeten av optikerstudenter i Kalmar gjorda med web-enkät med svenska optiker 
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som målgrupp inte gett en respons på mer än cirka 60 % (Gillberg, 2008). Därför 

skickades enkäten ut till ungefär 750 optiker. 

På optikerförbundets hemsida fanns tillgång till mer än 750 optikers 

kontaktuppgifter. I samarbete med Paul Folkesson, ordförande i Optikerförbundet 

utformades ett mail som skickades ut med enkäten. Stor vikt lades i mailet vid att 

enkäten var helt frivillig och att inga svar skulle gå att spåra till vem som svarat. 

Dessutom fick det framgå vart kontaktuppgifterna funnits samt att de skulle 

förstöras direkt efter utskicket gjorts. Allt för att förebygga irritation bland 

medlemmarna. Mailet finns att läsa i bilaga 1.

För att skapa ett randomiserat urval bland Optikerförbundets medlemmar gjordes 

en sökning på bokstaven a i sökfältet på hemsidan. En lista på alla medlemmar 

som har ett a i antingen sitt för eller efternamn erhölls då. Adresser som fanns 

med mer än en gång, exempelvis informationsadresser till butiker, samt 

medlemmar som inte hade en butik registrerad som arbetsplats, till exempel lärare 

vid Optikerutbildningarna sorterades bort från listan och ingick därmed inte i 

undersökningen. 

Att utveckla en hypotes är ett bra första steg vid konstruering av en enkät 

(Neuman, 2000). Tre punkter på vad som ansågs relevant att ta reda på sattes upp 

och låg till grund för frågorna vid utformningen av enkäten. De tre punkter var 

följande:

- metod vid synfältsundersökning. 

- kännedom kring VVFS 2008:158. 

- optikers inställning till föreskriften. 

Vidare bestämdes vilka sakfrågor som respondenterna skulle besvara. Sakfrågor i 

ett frågeformulär är de frågor som handlar om faktiska omständigheter, där den 

som svarar inte behöver ta ställning till något (Trost, 2001). Exempelvis på 

sakfrågor som inkluderades i den här undersökningen var; hur gamla de är, hur 

länge de jobbat som optiker samt vilken stad de är verksamma i. Detta för att 

jämförelser senare skulle kunna göras mellan olika grupper i urvalet. 
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Vid formuleringen av frågorna lades stor tonvikt vid att inte ställa ledande frågor 

eller använda sig av negationer i frågorna. Enligt Trost (2001) är det dessutom 

viktigt att en fråga endast innehåller en fråga för att respondenten inte ska bli 

förvirrad samt för att göra tolkningen av resultaten lättare och mer tillförlitlig. 

Enkätfrågorna finns bifogade i bilaga 2.

För publiceringen av enkäten användes det web-baserade enkätprogrammet 

EasySurvey. (http://www.easysurvey.se/tour.htm) Enkäten publicerades den 31 

mars 2010. Samma dag skickades den ut till cirka 300 optiker. Följande dag 

skickades den ut till ytterligare 300 optiker. Den 2 april skickades de sista 

enkäterna ut, det vill säga cirka 150 st. På grund av begränsningar i e-posten som 

användes delades utskicket upp på det här sättet. E-posten tillät endast 300 mail 

om dagen för att undvika skräppostsutskick. 

Publiceringstiden på enkäten var 30 dagar. Den 9 april hade enkäten kommit upp i 

248 respondenter. Svarsfrekvensen hade avtagit under ett par dagar och det 

förväntades inte att någon betydande stor andel av de resterande utskicken skulle 

besvaras. Därför gjordes en sammanställning av resultatet redan då. Fram till sista 

publiceringsdagen kom ytterligare 27 svar in. Dessa kompletterades det med efter 

enkäten stängt. Detta gav ett urval på 275 deltagare. Målet på 440 svar var satt 

högt för att gardera att tillräckligt många svar skulle uppnås i slutändan. 

Genom enkätprogrammet kunde resultaten av enkäten extraheras till ett 

exceldokument där de sammanställdes. Svaren på de flesta frågorna kunde lätt 

direkt illustreras i grafer utifrån resultaten i Excel. För att ge en bild utav 

spridningen av de deltagande optikerna över landet gjordes däremot en indelning 

efter de tre landsdelarna; Götaland, Svealand och Norrland. En tabell med de 

angivna städerna, antal deltagande optiker i städerna och vilken landsdel staden 

ligger i gjordes. Utifrån de kunde hur stor andel av deltagarna som kommer från 

vardera landsdel beräknas. 
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Resultat

Optikerna som deltog i enkätundersökningen var mellan 23 och 80 år och hade 

jobbat som optiker mellan 0,5 och 53 år. De hade en medelålder på 41,28 år och 

hade i medel jobbat 14,35 år. Medianåldern på deltagarna var 42 år och 

medianvärdet på antal yrkesversamma år var 15 år. I figur 1 visas sambandet 

mellan hur många år optikerna har jobbat och hur gamla de är. Resultatet visar att 

det finns en klar trend i hur länge man jobbat i jämförelse med hur gammal man 

är. Men att det även finns många deltagare som avviker från den. 
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Figur 1: Förhållandet mellan optikernas ålder och hur länge de varit yrkesverksamma.

Deltagarna var utspridda i Sverige från Ystad i söder till Kiruna i norr. För mer 

information om fördelningen över landet se protokollet över vilka städer 

deltagarna besvarat att de jobbar i, i bilaga 3. Efter indelning av deltagarna i de 

tre landsdelarna var fördelningen mellan Götaland, Svealand och Norrland; 47 %, 

41 % respektive 12 %, se figur 2. 
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Figur 2: Diagrammet visar optikerna som besvarat enkätens fördelning över landet uppdelat i de 
tre landsdelarna. 

Enligt enkäten använder 58,5 % av optiker i Sverige sig av en apparatur avsedd 

för synfältsprövning när de gör en synfältsundersökning vid ett körkortstest. 34,9 

% använder sig av Donders konfrontationstest. Övriga 6,9 % använder någon 

annan metod än de två föregående, se figur 3. Några av deltagarna som svarat 

”Annan metod” har angett vilken metod de använder sig av i rutan med plats för 

övriga kommentarer. Exempel på sådana metoder är 

fingerräkningskonfrontationstest, konfrontationstest med rött objekt. Figur 4 visar

förhållandet mellan vilken metod optiker använder och deras ålder. Utifrån 

resultaten kan ingen trend ses eller slutsats dras.

Vilken metod använder du för att testa synfältet vid en körkortskontroll? 
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Figur 3: Antal optiker som använder sig av respektive metod.
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Figur 4: På y-axeln motsvarar 1: Apparatur avsedd för synfältsprövning, 2: Donders 

konfrontationstest och 3: Annan metod. Diagrammet visar fördelningen mellan metoderna i 

förhållande till optikernas ålder.

I enkätundersökningen tillfrågades optikerna om de kände till att det gjorts en 

förändring i körkortsföreskriften 2008 för att förtydliga att personer som inte är

läkare och utför körkortstest ska använda sig av en speciellt avsedd apparatur för 

synfältsprövning när synfältet undersöks.  35,6 % av optikerna som besvarade 

enkäten uppgav att de inte kände till det. Övriga 64,4% kände till det sen tidigare. 

Se figur 5. 

Enligt VVFS 2008:158 skall "Synprövning utförd av annan än läkaren 

omfatta: ... 2. synfältsundersökning utförd med apparatur avsedd för 

synfältsprövning." Detta var en av ändringarna som gjordes från VVFS 

1998:89. Visste du om att du måste använda speciellt avsedd apparatur när 

du undersöker synfältet vid en körkortskontroll?
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Figur 5: Stapeldiagrammet visar hur många som svarat ja respektive nej på frågan.
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Studien visar dessutom att en klar majoritet av alla optiker i Sverige tycker att 

reglerna kring vilken metod som ska användas vid synfältsundersökning vid ett 

körkortstest borde vara lika för optiker och läkare. 86,5 % av deltagarna tyckte att 

reglerna borde vara lika, 4,0 % hade svarat nej och övriga 8,4 % visste inte vad de 

tyckte i frågan, se figur 6. Många av deltagarna hade kommentarer kring denna 

fråga. ”Varför ska det vara någon skillnad?” är en återkommande kommentar. 

Många kommenterar att apparaterna för synfältsprövning anses vara för dyra. 

Många anser dessutom att ett väl utfört konfrontationstest är bättre än apparaterna. 

Några kommenterar att de har en apparat på deras praktik men att den antingen 

bara används ibland eller inte alls. 

Enligt VVFS 2008:158 skall ”Synprövningen vid läkarundersökning omfatta: 

…2. synfältsundersökning, i regel enligt Donders konfrontationsmetod, 

utförd i varje öga för sig med prövning minst ett par gånger i varje 

synfältskvadrant.” Tycker du att reglerna för optiker och läkare borde vara 

desamma i detta fall?
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Figur 6: Diagrammet visar hur många som svarat ja, nej samt vet ej på frågan.

I bilaga 4 finns de övriga kommentarer deltagarna lämnade att läsa. 
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Diskussion 
Många optiker och inte minst vi optikerstudenter har frågat oss varför det 

ändrades vilken metod optiker ska använda vid synfältsundersökning vid

synprövning för körkort vid uppdateringen av körkortsföreskriften 2008 när det

inte gjorde det för läkare. Vad är det som gör att optiker inte anses kunna utföra 

ett konfrontationstest ordentligt? Är det optikern eller testet det är fel på 

egentligen?

Inledningsvis var det här tanken med arbetet. Hypoteser och stora tankar kring att 

ta reda på varför de tagit ifrån optikern sin rättighet att göra Donders fanns. Efter 

hand som föreskrifterna och allt skrivet material kring dem lästs och analyserats 

har det framkommit att så faktiskt inte alls är fallet. 

Optiker har aldrig fått använda sig av konfrontationstest vid körkortskontroller. 

Det har sedan 1983 då optiker fick börja utföra synscreening varit meningen att de 

ska använda sig utav en synfältsapparat. Den nya frågan är istället. Hur kan detta 

ha undgått så många optiker? Hur kommer det sig att cirka 42 % av optikerna i 

Sverige idag inte använder sig av den enligt körkortsföreskriften korrekta 

metoden för synfältsundersökning? 

Om man tittar på spridningen av deltagarna över landet i figur 2 så är det väldigt 

representativt för befolkningsspridningen. 47 % av deltagarna jobbar i Götaland, 

41 % i Svealand och 12 % i Norrland. Befolkningsmängden är fördelad över 

landet så att 48 % bor i Götaland, 40 % i Svealand och 12 % i Norrland. Det 

skiljer alltså som mest 1 procentenhet mellan befolkningens fördelning över 

landet och deltagarnas spridning. Detta gör urvalet väldigt representativt för 

landets optiker.  

Det fanns vissa begränsningar i enkätprogrammet Easy Survey. För att göra 

analyseringen och tolkningen av resultatet enklare så fick flervalsfrågor användas, 

där alltså deltagaren fick ett par alternativ att välja mellan. När enkäten 

publicerades hade det varit att föredra att flervalsfrågorna inte var förinställda på 

något svar. Detta var tyvärr inte möjligt. Därför var det översta svaret på de 

frågorna markerat från början och deltagarna fick själv ändra till det alternativ den 
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ville svara. Det kan ifrågasättas om vissa deltagare kan i ren lathet ha låtit svaren 

stå kvar på de förinställda svaren på vissa frågor. Detta verkar dock ej troligt i 

detta fall då de flesta inte valt det förvalda svaret på flervalsfrågorna. Det spelar 

säkert in att enkäten innehöll så få frågor. Den korta tid deltagaren behövde lägga 

ner på enkäten bör inte gett den möjlighet att hinna bli uttråkad eller rastlös. 

Samtliga hypoteser som ställts inför studien blir bekräftade av resultatet från 

enkätundersökningen. Cirka 34,9 % använder sig av konfrontationstest och 6,9 % 

använder sig av någon form av test utöver apparatur och Donders konfrontation. 

Det betyder att det är mer än 40 % av optikerna i Sverige som antingen inte vet 

vilken metod de ska använda enligt föreskriften eller medvetet väljer att inte följa 

den. Enkätundersökningen visar att 35,6 % av optikerna inte visste om vilken 

metod som skall användas enligt föreskriften. Sambandet mellan att inte följa 

föreskriften och att inte ha koll på vad det står i den har inte gått att få fram. Detta 

hade kunnat vara intressant att analysera närmre. 

Figur 4 visar att optikerns ålder inte påverkar valet utav metod. Figuren visar att 

det finns optiker i hela ålderspannet representerade på alla tre linjerna som 

illustrerar de tre svarsalternativen. Tidigare fanns en tanke om att äldre optiker 

kanske i större utsträckning använde Donders av gammal vana och att 

nyutexaminerade optiker skulle vara mer måna om att följa de regler som är 

uppsatta och därför använda synfältsapparaturen. Detta har dock som sagt ej blivit 

bekräftat av resultatet. 

Att så många optiker använder metoder som inte är tillåtna enligt 

körkortsföreskriften är rätt häpnadsväckande. Det häpnadsväckande i det är inte 

att de utsätter någon för en risk genom att använda andra metoder. Det som är 

anmärkningsvärt är snarare det faktum att nästan en hel yrkeskår kan vara så emot 

något en myndighet bestämt utan att det blivit någon ändring på det. Varför ville 

ingen få fram sina åsikter vid uppdateringen av körkortsföreskriften? Varför inga 

remisser? 
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Om vi går tillbaka till det faktum att 35,6 % av de som besvarade enkäten inte 

kände till att det gjorts ett förtydligande i den nya körkortsföreskriften 2008 så 

kommer naturligt frågan, varför gjordes förtydligandet? Att det behövdes med 

tanke på att man kunde tolka den gamla föreskriften på den punkten vitt och brett

är förståeligt. Det var väldigt otydligt att en speciell synfältsapparat skulle 

användas. I direktivet står det bland annat att målet med ändringen var att 

förtydliga svårttolkade begrepp. Det är självklart. Men vad hände efter den nya 

föreskriften kommit? Informerades optiker runt om i landet kring denna 

förtydelse? Om inte, varför inte? Varför gjordes förtydligandet om man trodde att 

de som praktiserar lagen redan hade koll på läget?  

Under arbetets gång har Transportstyrelsens tryckta informationstidning, 

Trafikmedicin använts i stor utsträckning. Den kommer ut ett par gånger om året 

och behandlar så som titeln säger ämnet trafikmedicin. Bland annat finns det en 

sektion där läkare och personer från allmänheten kan skicka in frågor kring 

körkortstillstånd och undersökningar. I ett par av numren har frågorna handlat om 

just synfältsundersökningar. Tyvärr har ingen av frågorna handlat om 

konfrontationstestets tillförlitlighet och inga av frågorna har varit ställda av 

optiker. Hur ser kommunikationen mellan optiker och transportstyrelsen ut? 

Varför inte skapa en bättre dialog mellan optiker och övriga ”körkortssverige”? 

Låt optikerna säga sitt så kanske de mer kan acceptera det föreskrifterna säger till 

dem.  

Vid mail-korrespondens med Chefsläkaren vid transportstyrelsen ställdes bland 

annat frågan: varför får inte optiker använda Donders? Följande svar erhölls då: 

Skälet till att optiker inte ska använda Dondersprövning är att man saknar 

kompetensen att utifrån sjukhistoria bedöma när en sådan undersökning inte 

räcker. Metoden är också för grov för att vara tillräckligt bra i många fall av 

synfältsdefekter i trafiken. Min bedömning är att apparaturen (som bara ska 

användas när det inte finns misstanke på ögonsjukdom) är säkrare än Donders.

Man menar alltså på att optiker inte skulle ha tillräckligt med kompetens för att 

kunna klara av att utföra ett konfrontationstest och tolka resultatet. Det framgår 
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dock inte vad detta baseras på. Frågan är om optikerutbildningarnas 

utbildningsplaner har vägts in när detta uttalande gjorts? 

Jag tycker dock att anledningen till att optiker måste använda sig utav 

synfältsapparat vid synfältsundersökning verkar bottna i att trafikskolepersonal 

över huvudtaget får utföra synprövningar. Trafikskolepersonal fick tillstånd att 

utföra synprövningar före optiker. Då bestämdes alltså reglerna kring hur en före 

detta såkallad synscreening skulle utföras utifrån en trafikskolepersonals 

perspektiv och kunskaper. När optiker året efter, 1983 (Premoria för VVFS 

2008:158) även de fick tillstånd fick de gå under samma regler som 

trafikskolepersonalen, förmodligen mycket för att det var enkelt så. Optiker hade 

då inte skyddad yrkestitel vilket säkert också kan ha spelat in. Så ser det inte ut 

idag. När inget kontrollerade vem som kallade sig optiker är det kanske inte så 

konstigt att man inte riktigt vågade lita på optikers färdigheter och kunskaper. 

Ett konfrontationstest borde vara mer lämpligt än ett Campitest att använda vid 

synfältsundersökning vid synprövning för körkort av optiker. Då studier gjorda 

för att jämföra tillförlitligheten mellan de två metoderna inte funnits tillgängliga 

kan jag inte sätta några siffror på varför. Men anledningen till att det inte 

undersökts är förmodligen att det är så självklart. Campitetstet undersöker endast 

längs den horisontella meridianen medan man med ett konfrontationstest 

undersöker i samtliga 4 synfältskvadranter. 

Campitestets enda fördel ligger alltså i dess enkelhet. Det gör det möjligt för 

någon att utföra en enklare undersökning av synfältet utan att förstå vad den håller 

på med. Därmed är det kanske en bra lösning för trafikskolepersonal om de nu 

borde få utföra synprövningar över huvudtaget. Men inte är det väl en passande 

beskrivning på vad en optiker sysslar med. Det är det här vi är utbildade till. Inte 

har vi väl läst tre år på högskola för att utföra undersökningar som 

transportstyrelsen beskriver som ”en maskinell prövning utan utrymme för 

feltolkningar.”
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Slutsats

Denna studie visar att de flesta optiker använder den av Transportstyrelsen 

rekommenderade synfältsapparaten. Ett stort antal optiker använder dock 

konfrontationstest vid synprövning för körkort trots att detta inte är en tillåten 

metod enligt körkortsföreskriften. 

Optiker och läkare borde ha samma lagliga rättigheter att genomföra 

synfältsundersökningar vid synprövning. Det finns ingen anledning till varför 

optiker inte skulle klara av att utföra ett konfrontationstest korrekt och bedöma 

resultatet. 

Studien visar att anledningen till att optiker inte får använda samma metod för 

synfältsundersökning som läkare dels bygger på okunskap kring optikers 

kompetens. Även brist på engagemang och handlingskraft vid förra uppdateringen 

av körkortsföreskriften från optikers sida kan ha spelat in. 
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Bilagor 

Bilaga 1

Hej. 
Jag heter Maja Lidén och jag läser sista året på Optikerutbildningen vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Som avslutning på utbildningen skriver vi ett 
examensarbete under 8 veckor. 

Mitt examensarbete har jag valt att inrikta på optikerns synfältsundersökning vid 
körkortskontrollen. Jag gör en enkätstudie bland svenska optiker för att ta reda på 
vilken metod som är vanligast att använda. Mitt syfte med arbetet är att ta reda på 
vilken metod som är lämpligast att använda av optiker. Utöver enkätstudien 
kommer jag i mitt examensarbete att göra en litteraturstudie samt ett par intervjuer 
kring ämnet. 

Min enkät innehåller endast 3 frågor och tar bara några få minuter att besvara. Det 
är självklart frivilligt att delta men jag skulle bli väldigt glad om just DU vill 
hjälpa mig i mitt arbete genom att besvara mina frågor. Enkäterna kommer 
naturligtvis att behandlas konfidentiellt och ska endast användas till mitt arbete. 
Det kommer inte att gå att spåra vem som gett vilka svar eller vem som deltagit i 
undersökningen. För utskicket av enkäter har jag fått tillgång till mail-adresser via 
Optikerförbundet. Jag kommer att radera era kontaktuppgifter efter jag gjort 
utskicket och inga påminnelser kommer därför att skickas ut.  

Gå in på web-sidan nedan för att besvara frågorna direkt om du vill hjälpa till. 
http://www......

Tack på förhand. 

Maja Lidén 

Har du några frågor kan du kontakta mig på min mail: maja_liden@hotmail.com



Bilaga 2

Ålder:              Antal yrkesverksamma år:                      Stad: 

Vilken metod använder du när du testar synfältet vid en körkortskontroll? 

a) Donders konfrontationsmetod

b) Apparatur avsedd för synfältsprövning

c) Annan  

Enligt VVFS 2008: 158 skall ”Synprövning utförd av annan än läkare omfatta: …

2. synfältundersökning utförd med apparatur avsedd för synfältsprövning.”

Detta var en av ändringarna som gjordes från VVFS 1998:89. 

Visste du om att du måste använda speciellt avsedd apparatur när du undersöker 

synfältet vid en körkortskontroll? 

Ja

Nej 

Enligt VVFS 2008:158 skall ”Synprövningen vid läkarundersökning omfatta: …

2. synfältsundersökning, i regel enligt Donders konfrontationsmetod, utförd i 

varje öga för sig med prövning minst ett par gånger i varje synfältskvadrant.”

Tycker du att reglerna för optiker och läkare borde vara desamma i detta fall? 

Ja

Nej

Vet ej

Plats för eventuella övriga kommentarer:



Bilaga 3

Oskarshamn 1
Göteborg 24
Östersund 2
Stockholm 73
Helsingborg 11
Malmö 14
Kalmar 3
Västerås 3
Borås 2
Bollnäs 2
Jönköping 3
Ljungby 1
Kramfors 3
Lund 4
Norrköping 3
Kristianstad 4
Söderhamn 2
Örebro 7
Nyköping 1
Linköping 9
Sundsvall 3
Gislaved 1
Klippan 1
Karlstad 6
Uppsala 13
Karlskrona 2
Nybro 1
Vårgårda 1
Höganäs 1
Umeå 3
Hässleholm 3
Uddelvalla 7
Örnsköldsvik 4
Nyhammar 1

Vindeln 1
Luleå 2
Strängnäs 1
Växjö 3
Värnamo 4
Boden 1
Vingåker 1
Landskrona 3
Eksjö 1
Falun 3
Ystad 2
Visby 3
Västervik 1
Vetlanda 1
Halmstad 2
Enköping 1
Härnösand 1
Karlshamn 1
Borlänge 2
Falköping 1
Skövde 1
Hjo 1
Norrland 1
Alingsås 1
Lidköping 1
Strömsund 1
Ulricehamn 1
Fränsta 1
Mjölby 2
Skellefteå 1
Osby 1
Nässjö 1
Piteå 1
Kiruna 1



Bilaga 4

Kommentarer från enkätundersökningen i fältet för övriga kommentarer. 

Vi utför inga kontroller.Vi utför undersökningar. Viktigt med  språkbruket. Vi använder oss 
av Zeizz FDT

Vad härligt med en proffsig hänvisning direkt till frågorna :) Lycka till med exjobbet! Kram 
en optikerkollega

Har under många år jobbat med synfälltsapparatur men den är sedan något år trasig och inte 
ersatt

De flesta maskiner för synfältsprövning för körkort möter bara det horisontella synfältet och 
alltså inte i alla kvadranter. Så Donders i alla kvadranter ger alltså ett tillförlitligare värde än 
maskinen! Borde man då inte specificera maskiner för synfältsprövning?

vi har införskaffat en synfältsmätare nu

Även annan allmänt accepterd synfältsapparatur borde vara godkännd såsom HFA etc.

Den utrusting som föreskrives är allt för dålig. Vi använder oss av en Humphrey FDT.

(desamma stavas detsamma) En motfråga: Hur många personer har synfältsbortfall i båda 
ögonen i Sverige kontra personer med färgdefekter, vilket inte kontrolleras idag? Den 
speciella apparaturen skulle ersättas egentligen med en riktig screeningapparat

Fingerräkning. Synfältskonfrontationstest

Gör fingerräkningssynfältsundersökning, dvs mer noggrannt än vanlig Donders.

Jag tycker även att assistenter och optimetri tekniker kan göra körkortstest.

Bra frågor för x-arbete och eftersom Donders metod föreslås till läkare så använder jag denna 
metod för alla körkortskortskoller även om godkänd synfältsmätare finns i praktiken. Vi har 
även tillgång till perimeter för ögonhälsoundersökningar. Självklart ska optiker och 
ögonläkare kunna använda samma metodik/undersökning.  Lycka till med x-jobbet:-)

för 20 år sen gick körskoleanställdaen kurs  på en 2x2 tim kurs med fika emellan för att få 
appartbehörighet ,Idag har väl ingen gått sån kurs, Anser att våra opterass borde göra den 
minst lika bra!!!som de.

Vi har ingen utrustning för synfältstest, därav donders metod. Fast är inte den metoden eg 
bättre??

Visiotest/Essilor

Varför skall det vara någonskillnad?



Vi har ingen speciell apparatur, den är för dyr tycker man. Körkortskontrollen borde enligt 
min mening inte utföras av någon annan än optiker eftersom det bara är vi som har kunskapen 
om att mäta syn ordentligt.

Använder Donders metod också ibland, kanske 75% synfälts apparat...

Använder även Syfältsmärning med ljuselektroder samt Oculos Easefield vid behov

Jag anser att vår butiks apparatur för synfältsprövning är ett skämt. Synfältsmätning är tyvärr 
något som man ofta "hastar" igenom. Låter det oseriöst? Ja, det är det oxå... Intressant jobb du 
gör. Lycka till!

Fattar inte att körskolor inte omfattas av utbildning och krav liknande VÅR.??

Eftersom jag idag jobbar med laseroperationer av ögon, är det i princip aldrig jag utfärdar 
kkintyg som inkluderar synfältsmätning

Har inga kommentarer.

Ankäten var förifylld med Ja för fråga 5 och 6. det gör tyvärr resultatet i enkäten lätta att 
ifrågasätta.

Tycker att även assistenter borde få göra detta.

I och för sig händer det att jag använder Donders metod också, då "apparatrummet" är 
upptaget...

Tyvärr är detta ingen utrustning som butikerna prioterar, så många butiker jag har varit extra i 
vid sjukdom saknar denna apparatur och utför testerna ändå med Donners.

Bra frågor! Lycka till med arbetet

vilken metod man använder har mycket med utrustning på arbetsplatsen. på mitt mina två 
första jobb hade jag lämplig utrustning. det senaste jobbet hade ingen utrustning. där var jag 
tvungen att använda mig av donders konfrontationsmetod.

Lycka till med studien!

Vilken metod jag använder alternerar mellan Donders och apparatur, men oftast blir det 
Donders.

Vid misstanke om ev defekter använder vi oss även av Humphrey´s fdt, men vet ej om den 
godkänns?

Jag har tidigare jobbat i annan butik i 4 år, där fanns det ingen apparatur för synfältsmätning. 
De (och jag) använde Donders metod där.

använder en röd kula som jag för in i en båge från utanför personens synfält (använder ej mitt 
eget synfält som referenspunkt och rör ej kulan i ett rakt plan, till skillnad från 
konfrontationsmetodiken, men annars ganska likt)



Det borde vara samma krav vid läkarundersökning och optikerundersökning. Vid kontroll hos 
annan (tex körskolan) är det vara lämpligt att synfältsapparatur ska vara ett krav.

Vid misstanke av avvikelser i synfältet används apparatur avsedd för synfältsmätning

Hej! Jag arbetade på Tomtebodaskolans Resurscenter i många år. Där utförde vi "boll på 
pinne" på mindre barn, tillsammans med ögonläkare. Typ Donders metod, fast man står 
bakom barnet och en person framför som ser till att fixationen är rakt fram. Ofta med hjälp av 
en leksak. Då kan man även kontrollera kvadranter samt synfältet neråt/uppåt. När barnen 
blev tillräckligt stora för att undersökas i med dataperimeter, fick vi fram ett synfält, som i 
stort sätt överinstämde med det som gjort när de var små, "boll på pinne"
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