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Abstrakt  

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur stora forierna och tropierna är hos de 

människor som söker hjälp för sin syn hos Vision for all i Bolivia.  

Metod: En enkel subjektiv refraktion utfördes binokulärt. Efter utprovad korrektion gjordes 

ett covertest på avstånd för att se om patienten hade någon fori eller tropi. Om någon fori 

eller tropi upptäcktes mättes denna upp med ett prismacovertest.  

Resultat: Av 1118 undersökta personer var det 58 som hade en fori som mättes upp. 9 

personer hade någon form av tropi och 8 av tropierna mättes upp. 52 av forierna var exofori 

och 6 var esofori. Storlekarna på exoforierna som uppmättes var mellan 2
Δ 

och 14
Δ
, där 2

Δ
 

var vanligast förekommande. Storlekarna på esoforierna som uppmättes var mellan 2
Δ
 och 

35
Δ
. 1042 personer hade ortofori. 

Slutsats: Studien visar att medelvärdet bland forierna var 2.33
Δ
 exofori. Studien visar även 

att förekomsten av både forier och tropier är mindre i jämförelse med resultat från tidigare 

studier. 

 

 



 
 
 

 
 

      

   

Summary 

 
The aim of this study was to investigate how big the phorias and tropias were in those 

people who searched for help for their vision, from the organization Vision for all, in 

three different towns in Bolivia.  

The method used in this study was a covertest and a prismcovertest. The covertest was 

done on 623 men and 495 women, with ages ranging from 6 to 90 years. It was 

performed at a distance of 5 meters with the patient’s correction on and was done after a 

simple refraction of the patient´s eyes. If a phoria or tropia was discovered during the 

covertest, the size of it was measured with a prism bar. The covertest was done by all 

the four examiners and the prismcovertest was only performed by one of them. The 

deviations were record as eso or exo, and if no deviation was present it recorded as 

ortho. 

 

Of the 1118 examined persons 67 (6 %) of them had a phoria at distance and 58 of the 

phorias were measured. 9 (0.8 %) persons had a tropia and 8 of the tropias were 

measured. 52 of the phorias were exophoria and 6 of them were esophoria. The size of 

the exophorias was between 2
Δ 

and 14
Δ
, and the most common size was 2

Δ
. The size of 

the esophorias was between 2
Δ 

and 35
Δ
. 1042 persons had orthophoria.  

 

The conclusion of this study is that the mean value of all the phorias was 2.33
Δ
 

exophoria and the prevalence of phorias and tropias is less, compared with results from 

other studies.  
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Introduktion 

Synutvecklingen 

Vid födseln är synen dåligt utvecklad och den nyfödde kan se handrörelser eller fingrar 

på sin höjd. Detta beror på att syncentrum är dåligt utvecklat (Wright & Spiegel, 2003, 

s.195). Både syncentrum och syncortex fortsätter att utvecklas efter födseln (Evans, 

2007, s.44). Normal synutveckling kräver synstimulering med klara retinala bilder på 

båda ögonen. Under de 3 första månaderna i livet utvecklas synen som mest och det är 

då som den är mest sårbar, denna period brukar kallas den kritiska perioden. Synen 

fortsätter att utvecklas upp till 7 till 8 års ålder (Wright & Spiegel, 2003, s.157). 

Om något skulle störa synen under den kritiska perioden, till exempel om ena ögat har 

en tropi eller väldigt suddig bild, blir det ingen central bild och fixationen eller visus 

kommer inte utvecklas normalt. Om inte behandling sätts in är det inte troligt att normal 

synskärpa någonsin kommer uppnås. Det har även visats att om ena ögat är ockluderat 

en lång tid under den kritiska perioden, till exempel vid katarkt eller ptos, kommer det 

hämma utvecklingen av visus (Evans, 2007, s.44). 

Binokulär position av ögonen finns redan vid födseln men stereoseende saknas helt 

(Evans, 2007, s.45). Förmågan att kunna se stereoskopiska bilder ökar successivt mellan 

3 och 6 månaders ålder. Kliniska studier har visat att utvecklingen av stereoseende sker 

mellan ålder 2 och 6 månader och denna utveckling går relativt snabbt (Billson,2003, 

s.25). 

Binokulärsyn  

Binokulärsyn är förmågan hos hjärnan och syncortex att smälta samman bilderna från 

höger och vänster öga till en bild. För att få en normal binokulärsyn utan några symtom 

krävs det att syndelarnas anatomi är korrekt. Det krävs även att ögonmusklerna kan 

koordinera ögonens rörelser samt att det sensoriska systemet fungerar. Det är i det 

sensoriska systemet som hjärnan tar emot och integrerar de två monokulära signalerna 

från ögonen (Evans, 2007, s.2). 

Det binokulära synfältet har en diameter på 120 grader och varje punkt i det synfältet 

kommer att avbildas på både höger och vänster näthinna. Dessa punkter har samma 

riktning och kallas korresponderande punkter. De korresponderande punkterna skickar 
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signaler via nerverna till samma punkt i syncortex och ger upphov till 

fusion/binokulärseende (Grosvenor, 2007, s.75). 

Vergens 

Fusion kan delas in i sensorisk fusion, som är processen hjärnan gör för att få två bilder 

till en, och motorisk fusion som är vergens rörelserna ögat gör för att få bilden på 

korresponderande punkter på näthinnan. Det finns två typer av vergens rörelser: 

konvergens och divergens. Konvergensrörelse sker när ögonen riktas inåt och divergens 

är den motsatta rörelsen (Grosvenor, 2007, s.81). 

Människor har ögonen placerade framåt vilket gör att synaxlarna nästan är parallella 

med varandra. Hos de flesta människor så är de dock lite divergerande om det bara är 

anatomin som påverkar positionen på dem, detta brukar kallas det anatomiska viloläget. 

I normala fall är det sällan bara anatomin som bestämmer positionen. När en person är 

vid medvetande så gör muskeltonus och reflexer synaxlarna mindre divergenta (tonisk 

konvergens), detta brukar kallas det fysiologiska viloläget. En annan fysisk egenskap 

som påverkar positionen av synaxlarna är relationen mellan ackommodation och 

konvergens. Denna relation innebär att ögonen konvergerar vid ackommodation, detta 

brukar kallas ackommodations konvergens (Evans, 2007, s.2). Hur mycket som 

ackommodations konvergensen ändras per dioptri för ackommodationen brukar 

benämnas AKA-värde (Goss, 1995, s.12). 

Den slutliga inställningen som ögonen gör för att erhålla binokulärseende kallas fusions 

konvergens. Det är fusions konvergens som gör så att läget på de retinala bilderna 

hamnar på korresponderande punkter (Evans, 2007, s. 2-3).  

Fusions vergens kan antingen vara positiv eller negativ. Positiv fusions vergens är när 

båda ögonen rör sig inåt och negativ fusions vergens är när de rör sig utåt. Det finns 

även en typ av konvergens som kallas proximal konvergens, och det är att ögonen 

konvergerar om de uppfattar att ett objekt är i närheten. Konvergensen är mer utvecklad 

än divergensen (Grosvenor, 2007, s.81 och 227). 

 

 



 
 
 

3 
 

Forier 

Om den fusionala vergensen hindras till exempel om man täcker för ett öga så kommer 

ögonen uppta ett dissocierat läge. Detta läge skiljer sig något från det aktiva läget som 

ögonen har när alla olika konvergens faktorer som tidigare nämnts är med och påverkar. 

Deviationen som ögonen upptar från det aktiva läget till det dissocierade läget kallas 

fori (Evans, 2007, s.4). 

Om synaxlarna är parallella även när fusionen är bruten så har patienten ortofori. Om 

synaxlarna konvergerar så har patienten esofori och om de divergerar har patienten 

exofori. Om en av synaxlarna står över eller under den andra så kallas det hyperfori 

(Grosvenor, 2007, s.224). Om ögonen roterar runt synaxeln när fusionen bryts kallas det 

cyklofori. Om toppen av den vertikala meridianen roterar nasalt kallas det incyklofori 

och om den roterar temporalt kallas det excyklofori. Det andra sättet att klassificera 

forier förutom riktningen på dem, är på vilket avstånd de finns. Vanligtvis mäts 

avståndsfori på 6 meter och närfori på 35-40 cm. Avståndsfori och närfori kan skilja sig 

från varandra både i storlek och riktning därför är det viktigt att mäta båda delarna 

(Evans, 2007, s.6-7). 

Det tredje sätten att klassificera en fori är viktigt ur ett kliniskt perspektiv, och det är om 

forin är kompenserad eller dekompenserad. Forier ger i de flesta fall inga symtom hos 

patienten och när den inte ger några symtom kallas det att den är kompenserad. Skulle 

en fori ge symtom kallas det att den är dekompenserad. En dekompenserad fori kan bero 

på fel i anatomi, motor- eller sensorsystemet. Dessa delar i sig gör inte en fori 

dekompenserad utan det är oftast andra saker som triggar en fori till att bli 

dekompenserad. Dessa saker kan till exempel vara: att synen används för mycket under 

dåliga förhållanden (fel avstånd, dåligt ljus m.m), att det finns problem med 

ackommodationen, låga fusionala reserver, synfel och synfältsbortfall, dålig hälsa, 

stress, ålder, psykologiska problem eller droger (Evans, 2007, s.58-60). 

Symtom på en dekompenserad fori kan vara: suddig syn, diplopi, förvrängd bild, 

problem med stereoseendet, svårt att ställa om från långt till nära håll, huvudvärk, 

grusiga eller trötta ögon (Evans, 2007, s.61). 
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Tropier 

Om motor eller sensor fusionerna inte fungerar normalt kommer det leda till en manifest 

felställning av ögonen som kallas tropi. En tropi kräver en lite mer detaljerad 

klassifikation än forier. Så förutom information om storlek och riktning är det viktigt att 

veta bland annat: vid vilken ålder patienten fick tropin, hur ofta den finns, om tropin 

växlar mellan ögonen, om den är lika stor i alla blickriktningar och hur den påverkas av 

ackommodationen (Elliott, 2007, s.155). 

Om en tropi ska räknas som medfödd ska den finnas före 6 månaders ålder. Kommer 

den efter 6 månaders ålder så räknas den som en förvärvd tropi (Elliott, 2007, s.155). 

Hur ofta tropin finns brukar delas in i om den är konstant eller intermittent. En konstant 

tropi finns där hela tiden och under alla omständigheter. En intermittent tropi finns där 

ibland och ibland inte. Ibland kan en intermittent tropi utvecklas till en konstant tropi 

om den lämnas obehandlad (Evans, 2007, s.8). 

Om tropin växlar mellan ögonen är det en alternerande tropi och är den på samma öga 

hela tiden säger man att det är en unilateral tropi. Patienter med alternerande tropi har 

oftast lika visus på båda ögonen. Det är vanligare att exotropier är alternerande medans 

esotropier ofta är unilaterala (Elliott, 2007, s.156).  

Unilaterala tropier kan man klassificera ytterligare genom att nämna vilket öga som har 

deviationen och vilken riktning deviationen har (Grosvenor, 2007, s.90). Synaxlarna 

kan peka åt olika håll och om de pekar inåt kallas det för esotropi, om de pekar utåt 

kallas det för exotropi, om de pekar uppåt kallas det hypertropi och om de pekar nedåt 

kallas det hypotropi. Om det är en rotation på ögat kallas det cyklotropi. Cyklotropi kan 

i sin tur delas in i excyklotropi där ögat roterar utåt, och incyklotropi där ögat har en 

inåt rotation. Vilket öga det är som har tropin ska också antecknas. Till exempel om 

höger öga pekar uppåt antecknas det som höger hypertropi (Elliott, 2007, s.157-158). 

Tropier kan också delas in i om storleken på tropin varierar beroende på blickriktning, 

detta brukar nämnas som om den är komitant eller inkomitant. Hos en inkomitant tropi 

varierar deviationsvinkel med blickriktningen. Inkomitanta tropier syns oftare hos 

vuxna människor. Hos en komitant tropi är deviationsvinkeln lika stor oavsett 

blickriktning och avstånd, detta syns oftare hos barn (Billson, 2003, s.4). Om en tropi 
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bara finns på ett speciellt testavstånd antingen 6 m eller 40 cm kallas den för periodisk 

tropi (Grosvenor, 2007, s.90). 

Deviationen på tropin kan också variera med hur mycket ögat ackommoderar. Tropin 

kan delas in i: fullt ackommodativ, delvis ackommodativ och icke ackommodativ. Man 

räknar med att ungefär två av tre komitanta konvergenta tropier beror delvis på 

ackommodationen. Detta betyder att tropins deviationsvinkel kommer minska hos 

hyperoper om de bär korrektion. I dessa fall verkar korrektionen som behandling 

(Evans,2007, s.10). 

Andra samsynsproblem 

Binokulära synproblem kan delas in i två breda kategorier:  

1. Problem där binokulärsyn finns men är ansträngt. 

2. Problem där binokulärsyn saknas (tropier som nämnts innan). 

Problem där binokulärsyn finns inkluderar: forier, problem med de fusionala 

vergenserna, fixations disparitet och ackommodationsproblem. Många av problemen 

där fusion finns beror oftast på en insufficiens eller excess av den ackommodativa 

vergensen (Grosvenor, 2007, s.85). 

Duane beskrev fyra stycken samsynsproblem där binokulärsyn finns: konvergens 

insufficiens, konvergens excess, divergens insufficiens och divergens excess (Goss, 

1995, s.13). 

Konvergens insufficiens 

Konvergens insufficiens kan beskrivas som oförmåga att kunna konvergera tillräckligt 

för att ha ett bekvämt binokulärt seende på nära håll. Konvergens insufficiens skulle 

kunna föreställas som en permanent dekompenserad exofori på nära håll. (Evans, 2007, 

s.125). Vid konvergens insufficiens är de kliniska fynden ortofori på avstånd och stor 

exofori på nära. Andra fynd som kan hittas vid konvergens insufficiens är en 

konvergens närpunkt på mer än 10-12 cm, lågt AKA-värde och låga positiva fusionala 

reserver. Ackommodationen är normal vid konvergens insufficiens (Goss, 1995, s.95). 

Symtomen som en patient kan ha vid konvergens insufficiens är oftast i samband med 

närarbete och kan yttra sig som trötta och grusiga ögon, suddig syn, dubbelseende och 
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huvudvärk. Ibland kan patienten säga att symtomen blir mildare om de håller för ett öga 

(Evans, 2007, s.127). Andra symtom kan också vara trötthet, koncentrationssvårigheter 

och att bokstäverna rör på sig vid läsning (Scheiman & Wick, 2008, s.245). 

Konvergens excess 

Konvergens excess är när det finns en esofori på nära håll och ortofori eller lägre esofori 

på långt håll. Det främsta kliniska fyndet är att det beräknade AKA-värdet är högt (= 

7:1) och de negativa fusionala reserverna är låga (Scheiman & Wick, 2008, s.286). 

Symtomen som en patient kan få av konvergens excess är ögontrötthet i samband med 

läsning, svårt att koncentrera sig länge på närarbete, dubbelseende och suddigt seende 

(Scheiman & Wick, 2008, s.287). Andra symtom kan också vara frontal huvudvärk och 

att det är svårt att fokusera på avstånd efter en stunds närarbete (Evans, 2007, s.113). 

Divergens insufficiens 

Divergens insufficiens innebär att patienten har en dekompenserad esofori på avstånd 

och på nära håll är det ortofori eller en fori som är kompenserad. De negativa fusionala 

reserverna är låga på avstånd och det beräknade AKA-värdet är lågt (mindre än 3:1). 

Divergens insufficiens kan blandas ihop med andra synproblem som är mer allvarliga. 

Det som är karaktäristiskt för divergens insufficiens är att forin är lika stor i alla 

blickriktningar (Scheiman & Wick, 2008, s.266-267).  

Det vanligaste symtomet för divergens insufficiens är dubbelseende, som oftast märks 

på långt håll. Dubbelseendet har inte kommit plötsligt utan patienten kan säga att att 

dubbelseendet har varit ett problem en längre tid och att den minskar eller försvinner 

efter vila. Andra symtom kan vara huvudvärk, fotofobi, ögontrötthet, illamående, yrsel, 

åksjuka, suddig syn och svårigheter att fokusera från långt till nära håll (Scheiman & 

Wick, 2008, s.267). 

Divergens excess 

Vid divergens excess hittar man en stor exofori på avstånd, som i många fall kan brytas 

ner till en exotropi. De negativa fusionala reserverna är oftast onormalt höga på avstånd. 

Vid uppmätning av de fusionala reserverna suppremerar ofta det ena ögat och därför 

upplever patienten aldrig något dubbelseende (Evans, 2007, s.122-124). Andra tecken 
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på divergens excess kan vara ett högt beräknat AKA-värde och normala positiva 

fusionala reserver på nära håll och avstånd (Scheiman & Wick, 2008, s.301). 

Symtom som en patient med divergens excess kan ha är att de stänger ett öga vid starkt 

ljus eller på stranden (Scheiman & Wick, 2008, s.301). Andra symtom kan vara 

tillfälligt dubbelseende på avstånd och astenopi (Goss, 1995, s.99). En del patienter lär 

sig att kontrollera deviationen på avstånd med hjälp av ackommodationen och kan därav 

uppleva att de ser suddigt. Den vanligaste orsaken till att de kommer på undersökning är 

att någon av deras nära har märkt att ena ögat divergerar, speciellt vid trötthet, stress 

eller sjukdom (Evans, 2007, s.124). 

Covertest 

Syftet med ett covertest är att se hur ögonen beter sig när fusionen bryts. Att göra ett 

covertest är det enda sättet att skilja på en fori och tropi (Elliott, 2007, s.157-158). En 

nackdel med testet är att det även för erfarna kliniker är svårt att upptäcka en deviation 

på mindre än 2
Δ
-3

 Δ
, man blir dock bättre på att upptäcka små rörelser med träning (Fogt 

et al. 2000). Med ett covertest kan det upptäckas om någon fori är närvarande och 

vilken riktning forin har. Även forins storlek kan uppskattas. Eftersom det är ett 

objektiv test är det väldigt värdefullt vid undersökning av yngre patienter (Scheiman & 

Wick, 2008, s.6 och 37).  

 

Testet kan delas upp i unilateralt covertest och alternerande covertest. Med ett 

unilateralt covertest går det att se om någon tropi är närvarande och vid det alternerande 

om det är någon fori eller tropi närvarande, dock går det inte skilja på om det är en tropi 

eller fori vid ett alternerande covertest. Om det unilaterala covertestet är negativt och 

det alternerande är positivt, indikerar det på en fori. Det unilaterala covertestet bör 

utföras innan det alternerande covertestet (Grosvenor, 2007, s.117). 

Covertestet går ut på att täcka för och av ett öga i taget och under tiden kolla hur ögonen 

rör sig. Testet bör utföras både på avstånd och nära (Evans, 2007, s.19). 

Den viktigaste delen under utförandet av covertestet är att kontrollera 

ackommodationen. Om patienten underackommoderar kommer det resultera i en 

överskattning av storleken på en eventuell exofori eller en underskattning av esofori. 

Om patienten överackommoderar kommer det ge det motsatta resultatet. För att 
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kontrollera ackommodationen är det viktigt att patienten fixerar ordentligt (Scheiman & 

Wick, 2008, s.6).  

När man ska göra covertest på avstånd ska patienten ha sin korrektion på sig och fixera 

på en optotyp som är en storlek större än det ögat som har lägst visus (Evans, 2007, 

s.19). På nära håll ska patienten fixera på en närsticka, på en optotyp som är en storlek 

större än maximala visus för det ögat med lägst visus. Om visus är sämre än 0.33 kan ett 

punktljus användas som fixationspunkt. Under testet ska det vara bra med belysning så 

patientens ögon lätt kan ses utan skuggor. Undersökaren ska sitta framför patienten, 

men utan att skymma sikten för honom/henne, och på ett avstånd av 25-40 cm så små 

ögonrörelser lätt kan upptäckas (Elliott, 2007, s.159).  

Unilateralt covertest 

Det unilaterala covertestet går till så att patienten fixerar blicken på en optotyp. Höger 

öga täcks för i ungefär 1 sekund för att sedan täckas av. Under tiden observeras vänster 

öga för att se om det rör på sig. Skulle det röra sig utåt när höger öga täcks för rör det 

sig om en vänster esotropi och om det skulle röra sig inåt en vänster exofori. Skulle det 

högra ögat vara stilla när det täcks för finns det ingen tropi på vänster öga. Sedan täcker 

undersökaren för vänster öga för en sekund och för att sedan täcka av. Under tiden 

observerar undersökaren då höger öga om det har någon tropi. Testet upprepas flera 

gånger, men ögonen måste återgå till sin normala position innan man upprepar testet 

(Grosvenor, 2007, s.117). 

Om patienten har en fori skulle ögat som täcks för röra sig ur position. När ögat täcks av 

igen så kommer det återuppta fixationen. En fori upptäcks genom att täcka för ett öga 

och sedan täcka av det. När ögat täcks av är det viktigt att täcka av på ett sånt sätt att 

undersökaren kan ha koll på ögat som täcks av för att se om det rör på sig. Har patienten 

en exofori kommer ögat röra sig inåt, eftersom det är riktat utåt bakom 

ocklusionsspaden. En esofori kommer röra sig från en nasal riktning till en temporal. En 

hyperfori kommer röra sig uppifrån och ned, och en hypofori kommer röra sig nedifrån 

och upp. Om till exempel en esofori syntes på höger öga så kommer den synas på 

vänster öga också i samma storlek (Elliott, 2007, s.162-163). 
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Alternerande covertest 

Villkoren för det alternerande covertestet är de samma som för det unilaterala, men det 

går inte att se skillnad på en tropi och fori. Patienten ska ha sin korrektion på sig och 

fixera blicken. Undersökaren täcker för höger öga och flyttar sedan snabbt över den 

framför vänster öga, detta upprepas flera gånger. När undersökaren flyttar 

ocklusionsspaden från det ena ögat till det andra ska ögat som just varit förtäckt 

observeras. Om ögat rör sig inåt indikerar det på en exofori och om det rör sig utåt visar 

det på en esofori. Om ingen rörelse upptäcks räknas det som ortofori (Grosvenor, 2007, 

s.118). 

En fördel med det alternerande covertestet är att deviationen av forin normalt kommer 

bli större än under det unilaterala covertestet, och därav lättare att upptäcka. Varför 

forin blir större under det alternerande testet och inte under det unilaterala är för att 

under det alternerande är fusionen bruten hela tiden. När det unilaterala testet görs så 

återtar ögonen fusion emellanåt under testet. Det alternerande covertestet kan också vara 

bra för att identifiera de forierna som som har en tendens till att brytas ned till en tropi 

(Elliott, 2007, s.158). 

Prismacovertest 

Det går att mäta upp hur stor en fori eller tropi är genom att använda lösa prismor eller 

en prismastav och neutralisera inställningsrörelsen. Prismastavar finns både med 

riktningen bas in och bas ut för att mäta storleken på horisontella forier och tropier, och 

med riktningen bas upp och bas ner för att mäta storleken på vertikala forier och tropier 

(Grosvenor, 2007, s.119). Ett prisma fungerar så att det ändrar riktningen på den 

inkomna bilden så att den hamnar direkt på fovean. Neutralisationen inträffar när det 

finns tillräckligt mycket prisma framför ena ögat, så att de två foveorna tar emot samma 

bild (Wright & Spiegel, 2003, s.152). 

Uppmätningen går till så att undersökaren placerar prismat framför ett öga och 

observerar rörelsen i det andra ögat under tiden som det alternerande covertestet görs. 

Undersökaren ökar prismastyrkan tills ögat börjar gå i motsatt riktning mot vad det 

gjorde först. Till exempel om patienten har en exo-rörelse så ska bas in styrkan ökas, 

först tills ingen rörelse syns och sedan tills en eso-rörelse upptäcks. Oftast så kan det ta 

mellan 2
Δ 

och 4
Δ
 från att ingen rörelse syns tills esodeviationen upptäcks. Prismat som 
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neutraliserar forin eller tropin är styrkan mittemellan från att inte någon rörelse syns tills 

det att den har ändrat riktning (Grosvenor, 2007, s.120). 

Om en tropi ska mätas upp bör det göras under ett unilateralt covertest till en början. 

Undersökaren placerar då prismat framför det ögat som har tropin. Först har 

undersökaren uppskattat hur stor tropin är och placerar den uppskattade prismastyrkan 

direkt framför ögat med tropin samtidigt som det fixerande ögat är förtäckt. Om ingen 

rörelse syns har deviationen blivit rätt uppskattad. När detta har gjorts går det att mäta 

den exakta deviationen med det alternerande prismacovertestet (Evans, 2007, s.25). 

Det är viktigt att det fixerande ögat är förtäckt när prismastyrkan ökas. Därför är det 

bättre att använda en prismastav för uppmätningen än att använda lösa prismor. 

Optotyper eller fixationstavlor som patienten kan se ska användas för fixation. Om 

patienten har en tropi och sämre visus än 0,05 på det sämre ögat så går det att använda 

sig av Krimsky test för att uppskatta storleken på tropin (Wright & Spiegel, 2003, 

s.195). 

Krimsky test innebär att när det neutraliserande prismat har placerats framför ögat så 

lyser undersökaren med en penlight på ögonen. Vid belysningen kommer reflexer från 

lampan att synas på ögonens kornea. Dessa reflexer kommer vara symmetriska i de båda 

ögonen om det är rätt prismastyrka. Det är dock inget tillförlitligt test (Evans, 2007, 

s.25). 

Andra mätmetoder 

Covertestet är det enda objektiva sättet att mäta upp en fori eller tropi. Alla andra 

mätmetoder som finns är till för att mäta upp forier och är subjektiva (Elliott, 2007, 

s.176). Med covertestet är det dock svårt att se forier som är mindre än 2
Δ
-3

Δ
 (Fogt et al. 

2001). Därför bör alltid en subjektiv mätning av forier och då speciellt vertikala forier 

göras. Eftersom små vertikala forier kan ställa till problem för patienten. För att mäta 

upp forier måste fusionen mellan ögonen brytas. Detta kan åstadkommas genom att 

ockludera ett öga (covertest) förvränga bilden som ena ögat ser (Maddox rod), eller 

separera bilderna som ses av de två ögonen (von Graefe´s metod) (Elliott, 2007, s.176). 
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Von Graefes metod 

Von graefes metod innebär att fusionen mellan ögonen bryts med hjälp av prismor som 

flyttar isär bilderna utan att det är möjligt för ögonen att få ihop dem. Ska  till exempel 

horisontala forier mätas upp så används vertikalprisma framför ett öga. Bilden kommer 

då att bli dubbel. Sedan introduceras horisontalprisma framför det andra ögat tills de två 

bilderna står ovanför varandra (Evans, 2007, s.68).  

Testet utförs i foroptern efter att refraktionen är klar. För mätning av horisontala forier: 

ta fram en bokstav eller en vertikal kolumn med bokstäver, storleken ska vara en storlek 

större än bästa visus hos det sämsta ögat. Under mätningen är det viktigt att 

ackommodationen är kontrollerad, säg därför till patienten att hålla bokstäverna tydliga. 

Placera ett prisma på 6
 Δ 

bas upp framför vänster öga och 10
Δ 

bas in framför höger öga, 

bilden kommer nu bli dubbel. Det horisontella prismat är mätprismat. Be patienten att 

titta på kolumnen längst ned (som syns med vänster öga), och ändra prismastyrkan på 

höger öga tills patienten säger att de två kolumnerna är ovanför varandra, detta är då 

slutpunkten (Elliott, 2007, s.177). 

För att mäta vertikala forier: ställ in 15
Δ 

bas in på höger öga och 6
Δ 

bas upp framför 

vänster öga, bilden kommer nu bli dubbel. Bas upp prismat kommer vara mätprismat. 

Be patienten titta på kolumnen till höger och hålla den tydlig. Justera sedan styrkan på 

bas upp prismat i små steg tills patienten säger att de två kolumerna är i samma höjd. 

Det är viktigt att vara noggrann när vertikal forier mäts eftersom små vertikal forier kan 

ge upphov till symtom. För att undivka prisma adaptition så bör mätprismat ändras med 

en hastighet på cirka 1
Δ 

per sekund (Elliott, 2007, s.177-178). 

Maddox stav 

Maddox stav är en serie med parallella glas eller plast stavar som sprider ljuset från ett 

litet punktljus till ett streck som är vinkelrät mot vad riktningen på Maddox staven är. 

När en horisontell Maddox staven placeras framför ett öga kommer patienten att se 

punktljuset som ett vertikalt streck med det ögat som har Maddox staven framför sig 

och som en punkt med det ögat som inte har någon Maddox stav (Grosvenor, 2007, 

s.86). 

Uppmätning av forier med Maddox stav kan antingen göras i foroptern eller med 

provbåge och vilken tavla som helst som har ett punktljus kan användas. Uppmätningen 
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ska göras med patientens korrektion på och går till så att först placeras Maddox staven 

framför höger öga. Linjerna på Maddox staven ska var i horisontell riktning vid 

uppmätning av horisontella forier. Sedan tar undersökaren fram punktljuset och ber 

patienten titta på det. Sedan frågar undersökaren om patienten ser det vertikala strecket 

på höger eller vänster sida om punkten, eller om strecket går genom punkten. Går 

strecket genom punkten har patienten ingen horisontal fori. Om linjen syns på vänster 

sida om punkten indikerar det på exofori. Om linjen syns på höger sida om punkten 

indikerar det på att patienten har en esofori. För att mäta upp hur stor forin är placeras 

ett prisma framför ena öga. Prismat ska ha riktningen bas in för att mäta exofori och bas 

ut för att mäta esofori. Sen ökas prismastyrkan tills patienten säger att strecket går 

genom punkten, detta är då slutpunkten (Elliott, 2007, s.172-173). 

För att mäta upp vertikala forier placerar undersökaren Maddox staven med linjerna 

vertikalt. Sedan frågar undersökaren patienten om strecket är under eller ovanför 

punkten, eller om strecket går igenom punkten. Om linjen går genom punkten har 

patienten ingen vertikal fori. Om linjen är ovanför punkten har patienten en höger 

hypofori som också kan antecknas som vänster hyperfori. Storleken mäts upp genom att 

introducera bas ner prisma framför vänster öga och öka prismastyrkan tills linjen och 

punkten skär varandra. Om strecket är nedanför punkten har patienten en höger 

hyperfori. Storleken på den vertikala forin mäts upp genom att placera ett bas upp 

prisma framför vänster öga och öka prismastyrkan tills strecket skär punkten (Elliott, 

2007, s.172). 

En annat sätt att mäta upp forier med hjälp av en Maddox stav är genom Thoringtons 

metod. Thoringtons metod går till så att en horisontell avståndstavla som är placerad på 

6 m används. Tavlan har en ljuspunkt i mitten och siffror på ena sidan och bokstäver på 

andra sidan om ljuspunkten. Det är 6 cm mellan varje siffra eller bokstav vilket innebär 

att avståndet mellan dem är 1
Δ
 på avståndet 6 m. En Maddox stav placeras framför 

höger ögat och istället för att mäta upp forin med prismor frågar man patienten vilken 

siffra eller bokstav som strecket skär. Skär den till exempel siffran 5 har patienten 5
 Δ

 

esofori, och skär den bokstav B har patienten 2
Δ
exofori. Bild på tavlan visas i figur 1 

(Grosvenor, 2007). 
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      I H G F E D C B A           1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

Figur 1: Visar Thoringtons tavla för horisontell forimätning. Det ska vara 6 cm mellan varje 

siffra eller bokstav som motsvarar 1
Δ 

på ett avstånd av 6m (Efter Grosvenor, 2007, s.227). 

Andra studier 

Tabell 1: Visar andra studier av forimätning som gjorts och vilken metod som använts. 

studie årtal åldrar antal personer metod resultat land 

Chen & 

Abidin 2001 

 

60 

Maddox 

stav 0.28
Δ
exofori  Malaysia 

Makgaba 2006 18 - 30 år 475 von Graefe 0,74
 Δ 

-0,77
Δ
 Sydafrika 

Jorge et al. 2008 20,6 år 118 von Graefe 0,4
Δ
 -0,9

Δ
 Portugal 

Jiménez et al 2004 6 -12 år 1056 Thoringtons 

0.6
Δ 

± 

1.9
Δ
esofori  Spanien 

Palomo et al. 2006 21 - 70 år 

 

von Graefe 0.3-0.6
 Δ

exofori  

Palomo et al. 2006 70 -80 år 

 

von Graefe 0,2
 Δ

esofori  

Goss et al. 2008 21 -27 år 68 von Graefe 0,2
Δ
 exofori  Indiana 

Goss et al. 2008 21 -27 år 68 Thoringtons 0,1
Δ
 esofori Indiana 

 

I Malaysia gjordes en studie på 60 barn där forimätning med Maddox stav gjordes. 

Resultatet blev att på avstånd medelvärdet på 0.28
Δ
exofori. (Chen & Abidin, 2001).  

En annan studie som genomförts är en på 475 sydafrikaner, mellan 18 och 30 år gamla.  

I studien mättes deras forier upp med von Graefes teknik. Medelvärdet för kvinnorna 

var 0,77
Δ 

exofori och hos männen var medelvärdet 0,74
Δ 

exofori (Makgaba, 2006).  

En annan studie som genomförts är en på 118 studenter i Portugal, där studenterna hade 

medelåldern 20,6 år. I studien mättes deras forier med von Graefes metod 3 gånger 

under en 3 års period. Resultatet blev vid första mätningen ett medelvärde på 0,4
Δ 

exofori på avstånd, andra mätningen ett medelvärde på 0,9
Δ 

exofori på avstånd och vid 

den tredje mätningen ett medelvärde på 0,5
Δ
exofori på avstånd (Jorge, Almeide & 

Parafita, 2008).  

I Spanien gjorde man en studie på 1056 barn som var mellan 6 och 12 år gamla. I 

studien mätte de upp forier med Thoringtons metod. Resultatet blev ett medelvärde på 

0.6
Δ 

± 1.9
Δ
esofori på avstånd (Jiménez et al. 2004). 
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En studie undersökte sammanlagt 271 personer som var uppdelade efter ålder. I studien 

uppmättes deras forier med von Graefes teknik. Resultatet blev att medelvärdet på 

avstånd blev 0.3-0.6
 Δ

exofori mellan åldern 21 och 70 år. För de som var mellan 70 och 

80 år blev medelvärdet 0,2
 Δ

esofori (Palomo Álvarez et al. 2006). 

En annan studie som gjorts är en på 68 studenter mellan 21 och 27 år gamla i Indiana. I 

studien jämfördes von Graefes teknik med Thoringtons. Resultatet blev att medelvärdet 

på avstånd med von Graefes blev 0,2
Δ
 exofori och Thoringtons blev 0,1

Δ
 esofori. (Goss, 

Moyer & Teske, 2008). 

Tidigare studier av forimätning presenteras i tabell 1. 

Tabell 2: Visar förekomsten av tropier i tidigare gjorda studier. 

studie 

 

årtal åldrar antal personer förekomst av tropi land 

Garvey et al. 2005-2007 6 -7 år 909 

 

                     1- 1,5 % 

 

Arizona 

Leone et 

al. 

 

2009 6 och 12 år 4093 

 

1,50% 

 

Australien 

Kvarnström et al. 1982 0 -10 år 3126 

 

2,70% 

 

Sverige 

Ohlsson et al. 2001 12 -13år 1046 

 

2,70% 

 

Sverige 

Andersson et al. 2006 4 -15 år 143 

 

3,50% 

 

Sverige 

Varma et al. 2007 0,5 -6 år 6008 

 

                  2,4- 2,5 % 

 

Kalifornien 

Lai et al. 

 

2009 3 -6 år 618 

 

0,97% 

 

Taiwan 

Jamali et 

al. 

 

2009 6 år 815 

 

1,20% 

 

Iran 

Schimiti et al. 1992-1995 

   

0,84% 

 

Brasilien 

 

I en studie av 4093 undersökta i Australien där förekomsten av forier skulle fastställas, 

ingick 1692 6 åringar och 2289 12 åringar. I gruppen med 6-åringar hade 85.4 % 

ortofori, 13.5 % hade exofori och 1 % hade esofori på avstånd. I gruppen med 12-

åringar hade 90.9% ortofori, 7.8 % hade exofori och 1.3 % hade esofori på avstånd. Av 

de totalt 4093 undersökta hade 62 st. (1,5 %) en tropi, där esotropi var vanligast 

förekommande (Leone, Kifley & Morgan, et al. 2009). 

I en studie som gjordes i Brasilien mellan 1992 och 1995 ingick 13 471 st. barn fann 

man 114 st. (0,84 %) som hade en manifest tropi. Av tropierna var 73 st. esotropi, 35 st. 

exotropi och 6 st. var vertikaltropi (Schimiti, 2001). 

I en studie som utförts i Arizona i Tohono O’odham reservat undersöktes 909 barn 

mellan 2005 och 2008. Resultatet blev att av barnen som gick på dagis hade 9 (1,5 %) 
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en tropi, och av barnen som gick i förskola eller första klass hade 3 st. (1 %) en tropi 

(Garvey et al. 2010). 

I Sverige har det gjorts en studie där 3126 st. barn, födda år 1982, följts och undersökts 

från födseln till dess att de var 10 år gamla. Manifest tropi upptäcktes hos 2,7 %. Av 

tropierna var 47 st. esotropier och 18 st. exotropier (Kvarnström, Jakobsson & 

Lennerstrand, 2001). 

En annan studie som har gjorts i Sverige är en där 143 barn mellan 4 och 15 år 

undersöktes. Där hittades det 5st (3.5%) som hade tropi, varav 4st esotropier och 1st 

exotropi (Andersson et al. 2006). 

 

Ytterligare en studie som utförts i Sverige är en där 1046 barn mellan 12 och 13 år 

undersöktes. Resultatet blev att 28 st. (2.7 %) av de undersökta hade en manifest tropi 

(Ohlsson et al. 2001). 

I en studie gjord på 3005 barn med afrikanskt ursprung och 3003 barn med latinskt 

ursprung, kollades bland annat förekomsten av tropier. Barnen var mellan ½ till 6 år 

gamla och studien utfördes i Kalifornien. Resultatet hos barnen med afrikanskt ursprung 

var en prevalens av tropi på 2.5% och hos barnen med latinskt ursprung var prevalensen 

2.4 %. Exotropi var vanligare än esotropi (Varma, 2007). 

I Taiwan gjordes en synscreening på 618 barn i åldern 3 till 6 år, under synscreeningen 

fann man att 6 st. (0,97 %) hade en tropi. Av tropierna var 2 st. exotropi, 3 st. esotropi 

och 1 st. vertikaltropi (Lai et al. 2009). 

I Iran utfördes en studie på 815 barn i åldern 6 år. Resultatet blev att tropi upptäcktes 

hos 10st (1.2%) barn. Av tropierna var 5 st. esotropi, 4 st. exotropi och 1 st. vertikaltropi 

(Jamali et al. 2009). 

 

Resultaten från tidigare studier av förekomst av tropi presenteras i tabell 2. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka hur stora forierna och tropierna är hos 

människor som söker hjälp hos Vision for all i Bolivia. 
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Material och metoder 

Patienter 

Totalt undersöktes 1335 personer som sökt hjälp hos Vision for all. Av de 1335 

personerna ingick 1118 stycken i studien. 623 män och 495 kvinnor deltog och åldrarna 

varierade mellan 6 och 90 år. Undersökningarna gjordes under åtta dagar i tre olika 

städer i Bolivia. Dessa städer var Santa Cruz, Sucre och Cochabamba. Rekryteringen av 

patienterna gick till så att det hade informerats om innan vilket datum och lokal som 

Vision for all skulle komma och göra synundersökningar. Patienterna fick sedan själva 

söka sig dit eller så hade de blivit tilldelade en biljett. Undersökningarna gjordes under 

tiden 5/4-12/4 -2010 av en optiker och tre optikerstudenter. 

 

Tabell 3: Visar antalet män och kvinnor i de olika åldersgrupperna som ingick i studien. 

 

 

 

 

 

 

Material 

Till synundersökningarna användes en visustavla med Snellen E-hakar som var placerad 

5 meter framför patienten (se bilaga 2). Visustavlan innehöll tio rader i minskande steg 

från visus 0.1 – 1.0 Provbåge och provglas, flipprar med styrkorna +1.0D, +1,5D, 

+2.0D och +2.5D. Ocklusionsspade för covertestet och prismastav för uppmätandet av 

en eventuell fori/tropi. Journalblad där resultaten antecknades(se bilaga 1). Begagnade 

glasögon från Sverige som patienten fick om det visade sig att denne behövde 

korrektion. Glasögonen som delades ut skilde inte mer än 0.75D mellan höger och 

vänster öga och de hade inte högre cylinder än -0.50 D. Lokalerna varierade från stad 

till stad. Ibland gjordes undersökningarna utomhus och ibland inomhus. Ljuset berodde 

på vart undersökningarna gjordes. Det kunde vara solljus eller ljus från taklampor.  

Ålder   
Antal 

män 

Antal 

kvinnor Totalt 

under 8   3 3 6 

mellan 8 och 19 18 11 29 

mellan 20 och 35 116 74 192 

mellan 36 och 49 157 139 298 

mellan 50 och 65 239 171 406 

över 65   90 97 187 

summa   623 495 1118 
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Figur 2: Visar bild på prismastavarna som användes vid uppmätningen av forierna och 

tropierna. Staven längst ner var den som användes under studien. Den har riktningen bas in och 

bas ut och finns i 15 olika prismastyrkor från 1
Δ
 till 40

Δ
. 

Utförande 

Innan patienten fick komma in på undersökning fick denne fylla i på journalbladet: 

namn, sysselsättning, ålder, kön och om han/hon kunde läsa. Sedan mättes patientens 

fria visus. Visus mättes binokulärt och journalfördes.  

Sedan gjordes en enkel subjektiv refraktion. Efter visustagingen testades en flipper med 

styrkan +1.00 D om synskärpan blev bättre sämre eller lika. Om det blev bättre testades 

+1.5 D blev det bättre med +1.5 testades än högre styrka i +0.50 steg tills patienten 

upplevde att det blev lika eller sämre. När bästa sfäriska styrkan hittats med flippern 

satte man på en provbåge med de styrkorna på patienten. Styrkan justerades sedan 

binokulärt med lösa provglas. Blev det sämre med plusglas på avstånd och patienten såg 

minst åttonde raden avslutades refraktionen och man provade ut addition om patienten 

var i behov av det.  

Såg patienten sämre än åttonde raden och det blev sämre med plusglas undersöktes det 

om synskärpan blev bättre med minusglas. Efter att bästa synskärpa uppnåtts 

antecknades denna och korrektionen på journalbladet. På journalen antecknades det 

även vilken typ av glasögon patienten skulle ha. Enkelslipade, bifokala eller två par och 

vilken styrka de skulle ha. Även om glasögonen var för nära eller avstånd. 

Efter att bästa korrektion blivit utprovad gjordes ett covertest på avstånd. Om patienten 

var i behov av korrektion på avstånd gjordes covertestet med provbågen på. Covertestet 

utfördes genom att först be patienten titta på en optotyp på den minsta raden eller raden 

ovanför den minsta han/hon kunde se. Under tiden patienten fixerade täckte 

undersökaren för ett öga i taget med en ocklusionsspade för att se om ögat gjorde någon 

inställningsrörelse. Först gjordes ett unilateralt covertest och sedan ett alternerande 
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covertest. Inget covertest på nära håll gjordes. Om någon fori eller tropi upptäcktes 

mättes storleken på denna upp med ett prismacovertest.  

Covertestet utfördes av alla undersökare medans uppmätningen med prismastaven 

endast utfördes av mig. Storleken på forierna och tropierna mättes upp med en 

prismastav med riktningen bas in och bas ut. Esodeviationer neutraliserades genom att 

använda bas ut prisma för att neutralisera exodeviationer användes bas in prisma. 

Storleken och riktningen på forierna och tropierna antecknades på journalbladet. Om 

ingen inställningsrörelse upptäcktes under covertestet journalfördes det som ortofori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Visar hur uppmätningen med prismastaven går till. Pojken i bilden hade esofori och 

man kunde mäta upp den till 35
Δ
 genom att öka bas ut styrkan på staven tills 

inställningsrörelsen blev neutraliserad. 

Efter varje avslutad arbetsdag sammanställdes patienternas ålder, kön, forier/tropier, 

styrka på avstånd och styrka på nära på speciella statistikblad. Innan hemfärden utfördes 

en mer detaljerad statistik-sammanställning alla patienter i studien. 
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Resultat 

Totalt gjordes det synundersökningar på 1335 personer. Av de 1335 st. gjordes det 

covertest på 1118 st. Varför det inte gjordes covertest på alla undersökta berodde 

antingen på tidsbrist, att patienten var enögd eller att patienten inte förstod att han/hon 

skulle fixera blicken på en optotyp. Av de 1118 st. som det gjordes covertest på, var det 

på 67 personer (6 %) som hade en fori på avstånd och 9 personer (0.8 %) som hade en 

tropi på avstånd. På de resterande 1042 personerna (93.2 %) kunde ingen 

inställningsrörelse upptäckas och de journalfördes som ortofori. De 67st personerna 

med fori hade antingen exofori eller esofori i olika storlekar och de med tropi hade 

antingen exotropi eller esotropi i olika storlekar. 

Av de 67st forierna så var det 58st som mättes upp, varför inte alla mättes upp var för 

att patienten antingen inte förstod instruktionerna att de skulle fixera blicken stilla på en 

optotyp, eller så berodde det på kommunikationsbrist mellan optikerna. Av de 9 

tropierna som hittades var det 8 av dem som mättes upp med prismastaven. Varför inte 

alla mättes upp var för att patienten inte hade tillräckligt bra synskärpa på det avvikande 

ögat och kunde därför inte fokusera på tavlan.  

Medelvärdet för hela gruppen, om man räknar bort de personerna med tropier och de 

som inte fick sina forier uppmätta utan bara de 58 st. med uppmätta forier och de 1042 

st. som hade ortofori, är 0,123
Δ
 exofori. Medelvärdet bland de 58st uppmätta forierna är 

2,33
Δ
 exofori. I tabell 4 visas medelvärdet för de olika forierna. 

Tabell 4: Visar medelvärdet av forierna hos männen och kvinnorna. Negativt värde indikerar på 

esofori och positivt värde på exofori. Värdena uttrycks i prismadioptrier. 

  medelvärde medelvärde medelvärde     Medelvärde 

  exofori esofori 

exo-, och 

esofori 

   exo-, eso- och 

ortofori 

kvinnor  3,26 ± 2,36 -5 ± 4,24 2,69 ± 3,21 0,16 ± 0,96  

män  4,16 ± 6,5 -11,75 ± 15,5 1,97 ± 8,19  0,09 ± 1,8  

kvinnor + män 3,69 ± 3,92 -9,5 ± 12,7 2,33 ± 6,18 0,123 ± 1,5  

 

Av det totala antalet forier som upptäcktes var 58st exoforier och 9st esoforier. 

Exoforierna mättes upp från 2
Δ
 bas in till 14

Δ
 bas in, vanligast var 2

Δ
 bas in som 

utgjorde 55,17 % av alla uppmätta forier. Figur 4 visar storleken på exoforierna som 

kunde mätas upp och hur många personer som hade respektive storlek på exoforin. Den 
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visar även att det var 6st exoforier som inte mättes upp av olika anledningar. 

Medelvärdet bland alla uppmätta exoforier är 3,69
Δ
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Visar storleken på exoforierna som kunde mätas upp och antalet personer som hade 

respektive storlek på exoforin.  

Av de 67st forierna som upptäcktes var 9st av dem esoforier. Esoforierna varierade i 

storlek från 2
Δ
 bas ut till 35

Δ
 bas ut. Figur 5 visar storleken på esoforierna som hittades 

och hur många personer som hade respektive storlek på esoforin. Den visar även att det 

var 3st esoforier som inte mättes upp av olika anledningar. Medelvärdet bland alla 

uppmätta esoforier är 9,5
Δ
 esofori. 

 

Figur 5: Visar storleken på esoforierna som hittades och hur många personer som hade 

respektive storlek på esoforin. 



 
 
 

21 
 

Av de 58 personerna som forierna mättes upp på var 29st kvinnor. Ingen kvinna under 

20 år hade någon fori. Bland de kvinnorna där forierna mättes upp var det 13st som var 

mellan 36 och 49 år, 8st mellan 20 och 35 år, 7st mellan 50 och 65 år och en över 65 år. 

Den minsta forin som uppmättes hos kvinnorna var på 2
Δ
 bas in som även var vanligast, 

och den största forin var på 12
Δ
 bas in. Esofori kunde mätas på två kvinnor. En kvinna 

hade 2
Δ
 bas ut och en kvinna 8

Δ
 bas ut. Totalt var det 457st kvinnor som hade ortofori. 

Tabell 3 visar storleken på forierna som hittades hos kvinnorna och hur många kvinnor 

som hade respektive storlek på forin. 

Tabell 5: Visar hur många kvinnor i varje åldersgrupp som hade forier och hur stora forierna 

var i de olika åldersgrupperna 

 

Av de 58 personer som forier mättes upp på var 29 män. Forierna hos männen varierade 

från 2
Δ
 bas in till 14

Δ
 bas in, och 2

Δ
 bas ut till 35

Δ
 bas ut. Där 2

Δ
 bas in var vanligast 

som 14 män hade. En pojke var under 8 år, 4 män mellan 20 och 35 år, 7 st. mellan 36 

och 49 år, 10st mellan 50 och 65 år och 7st var över 65 år. Totalt var det 585 män som 

hade ortofori. Tabell 6 visar storleken på forierna som hittades hos männen och hur 

många män som hade respektive storlek på forin. Dessutom visar tabellen i vilken 

åldersgrupp männen med respektive fori var i. 

 

 

 

 

 

kvinnor                 

storlek på forin 

2 bas 

in 

4 bas 

in 

6 bas 

in 

8 bas 

in 

12 bas 

in 

2 bas 

ut 

8 bas 

ut 

antal under 8 år               

antal mellan 9 och 19 år               

antal mellan 20 och 35 år 6 1   1       

antal mellan 36 och 49 år 9 1 2     1   

antal mellan 50 och 65 år 3 3     1     

antal över 65 år             1 

summa  Antal 18 5 2 1 1 1 1 
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Tabell 6: Visar hur många män i varje åldersgrupp som hade forier och hur stora forierna var i 

de olika åldersgrupperna. 

 

Av de 1118 undersökta personerna var det 9st som hade någon form av tropi, och av de 

9 tropierna var det 8st som kunde mätas upp. 5 män i åldrarna 39 till 52 år hade exotropi 

och bland kvinnorna var det 2 st. som hade esotropi och 2 st. som hade exotropi, åldern 

på kvinnorna var mellan 18 och 63 år.  

Tropierna varierade i storlek, exotropierna varierade mellan 10 och över 40 

prismadioptrier. Esotropierna var på 16 respektive 20 prismadioptrier. Tabell 7 visar 

antal tropier som hittades, vilken storlek och riktning dessa hade. Om patienten var man 

eller kvinna och ålder på patienten. 

Tabell 7: Antal tropier som hittades, vilken storlek och riktning denna hade. Om patienten var 

man eller kvinna och ålder på patienten. 

Män                   

storlek på forin 2 bas in 4 bas in 6 bas in 14 bas in 2 bas ut 4 bas ut 6 bas ut 

35 

bas 

ut 

antal under 8 år               1 

antal mellan 9 och 19 

år                 

antal mellan 20 och 

35 år 2   1 1         

antal mellan 36 och 

49 år 4   2       1   

antal mellan 50 och 

65 år 5 2 2   1       

antal över 65 år 3 1 1 1   1     

summa antal 14 3 6 2 1 1 1 1 

 Antal storlek och riktning Kön Ålder  

 1 16 esotropi kvinna 63  

 1  20 esotropi kvinna 58  

 1 >40 exotropi kvinna 52  

 1 14 exotropi Man 52  

 1 30 exotropi kvinna 18  

 1 30 exotropi Man 51  

 1 10 exotropi Man 49  

 1 10 exotropi Man 41  

 1 ? exotropi Man 39  

 Summa antal: 9 st.  Medel ålder: 

                          

47  



 
 
 

23 
 

Diskussion 

Jämför man denna studies resultat med en del tidigare studier som har gjorts så visar 

denna studie på en mindre prevalens av tropier då endast 9st (0,8 %) hade någon form 

av tropi. I tidigare studier av Varma (2007), Andersson et al. (2006) och Kvarnström, 

Jakobsson & Lennerstrand (2001) hittades en prevalens av tropier mellan 2,4 % och 3.5 

%. Det finns dock en del studier som precis som denna har visat en mindre prevalens av 

tropier och det är studierna som Lai et al. (2009) gjort som fann en prevalens på 0,97 % 

och Schimiti (2001) som fann en prevalens på 0,84 %. Det man kan ha i åtanke är att i 

de tidigare studierna så har det gjorts covertest både på avstånd och nära. I denna studie 

gjordes det bara covertest på avstånd och i en blickriktning, vilket kan ha gjort att man 

missat en del patienter som eventuellt hade en periodisk- eller inkomitant tropi. I de 

tidigare studierna har alla sorters tropier räknats med i statistiken. 

De tidigare studierna har dock inte nämnt något om hur stora tropierna har varit utan 

bara riktningen på dem, undersökaren har bara varit intresserad av förekomsten av 

tropier och inte deras storlek. Det som är intressant är att bland de upptäckta tropierna 

var merparten exotropier, jämför man med studierna som Schimiti (2001), Leone et al. 

(2009) och Andersson et al. (2006) gjort har merparten varit esotropier. Däremot i 

Varmas (2007) studie så var exotropi vanligast. 

På avstånd hittades inte så många forier och de som hittades var inte så stora, 

medelvärdet för gruppen är 0,123
Δ
 exofori. Om man jämför med tidigare studiers 

resultat har medelvärdet också legat kring liten exofori. Medelvärdet för de andra 

studierna har legat på: 0,77
Δ
 exofori för kvinnor och 0,75

Δ
 exofori för män (Makgaba, 

2006), 0,3-0,6
Δ
 exofori för de mellan 20-70 år (Palomo et al. 2006) och 0,28

Δ
 exofori 

(Chen & Abidin, 2001) Bara Jiménez et al. (2004) hittade ett medelvärde på liten 

esofori. Även Palomo et al. (2006) hittade ett medelvärde på esofori hos dem som var 

mellan 70 och 80 år gamla. I denna studie hade 92,8 % ortofori vilket är lite mer än om 

man jämför med studien som Leone et al. (2009) gjorde där de hittade en förekomst av 

ortofori på 85,4 % hos 6-åringar och 90,9 % hos 12-åringar. I tabell 8 kan man se de 

andra studierna och den föreliggande studien presenterad. 
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Tabell 8: Visar de andra studiernas och föreliggande studies resultat från forimätning. 

studie årtal åldrar antal personer metod resultat land 

Chen & Abidin 2001  60 Maddox stav 0.28
Δ
exofori  Malaysia 

Makgaba 2006 18 - 30 år 475 von Graefe 0,74
 Δ 

-0,77
Δ
 Sydafrika 

Jorge et al. 2008 20,6 år 118 von Graefe 0,4
Δ
 -0,9

Δ
 Portugal 

Jiménez et al 2004 6 -12 år 1056 Thoringtons 0.6
Δ 

± 

1.9
Δ
esofori  

Spanien 

Palomo et al. 2006 21 - 70 år  von Graefe 0.3-0.6
 Δ

exofori  

Palomo et al. 2006 70 -80 år  von Graefe 0,2
 Δ

esofori   

Goss et al. 2008 21 -27 år 68 von Graefe 0,2
Δ
 exofori  Indiana 

Goss et al. 2008 21 -27 år 68 Thoringtons 0,1
Δ
 esofori Indiana 

föreliggande 

studie 

2010 6 - 90 år 1118 prisma 

covertest 

0,123
Δ
 exofori Bolivia 

 

I denna studie var dock forierna mindre än i de övriga studierna. I de andra studierna där 

de mätt upp forier har de oftast använt sig av von Graefe eller Maddox rod som är ett 

subjektivt test och kan uppmäta mycket mindre forier och mer exakt. Covertest som 

användes i denna studie är ett objektivt test och det krävs erfarenhet och bra 

förutsättningar för att upptäcka små ögonrörelser (Fogt et al., 2000). I denna studie 

mättes forierna upp med en prismastav som inte kan mäta upp alla prismastyrkor, 

eftersom den går i olika steg mellan 1
Δ 

och 40
Δ
. Så om patienten hade 3

Δ 
kunde man inte 

få fram det eftersom den inte fanns på prismastaven, så man skulle kunna tänka sig att 

flera personer som man mätte upp fori på till exempel har haft storleken 3
Δ
 istället för 

2
Δ
.  

Mätningen med prismastaven utfördes av en student och det kan ha påverkat resultatet, 

eftersom innan studien genomfördes hade studenten inte fått speciellt mycket träning på 

att utföra forimätningar med en prismastav. Det kan ha lett till att resultaten på 

uppmätningarna inte blev de samma som de skulle ha blivit om det var en erfaren 

optiker som gjort mätningarna. 

Enligt studierna av Goss, Meyer & Teske (2008) och Chen & Abidin (2001) brukar 

forierna öka på nära håll. I föreliggande studie utfördes inget covertest på nära håll. Det 

gjordes inte dels på grund av tidsbrist, eftersom det var många människor i kö och man 

ville hinna hjälpa så många som möjligt och dels för att forierna som hittades mättes 

upp med en prismastav. Om undersökaren hade skullat mäta upp en eventuell fori på 
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nära håll hade patienten fått lov att hålla i en närsticka själv, och fokusera på den, 

eftersom undersökarens båda händer var upptagna med prismastaven respektive 

ocklusionsspaden. Det hade varit svårt för patienten att förstå om han/hon skulle ha 

hållit i stickan själv. 

Refraktionen och covertestet utfördes på patienter som bara pratade spanska. Eftersom 

tre av fyra undersökare inte talade spanska hände det ofta att patienten inte förstod 

instruktionerna, att han/hon skulle fixera blicken stilla vid en optotyp, utan kollade 

hellre på ocklusionsspaden eller skakade på huvudet. Det kan ha lett till att 

undersökaren misstolkat en rörelse som fori när det egentligen bara var patienten som 

tittade åt ett annat håll. I en del lokaler som covertestet utfördes i var det dåligt med 

belysning, vilket kan ha gjort att undersökaren missat att se en del rörelser. Eftersom vid 

covertest är det viktigt att ha bra belysning (Elliott, 2007). 

I denna studie utfördes refraktionen och visustagningen binokulärt. För att resultatet ska 

bli riktigt förutsätter det att patienten kan se optotypen man sagt åt dem att titta på. 

Egentligen ska man be patienten titta på en optotyp på en rad större än bästa visus på det 

sämsta ögat (Evans, 2007), men eftersom visus bara mättes upp binokulärt utgick man 

ifrån att de hade lika synskärpa på båda ögonen. Om de då skulle ha haft ett öga med 

sämre visus än binokulära synskärpan, har de inte sett optotypen de ombads att fokusera 

på med båda ögonen och det kan ha lett till missvisande resultat på covertestet.  

Korrektionen som provades ut var inte heller optimal eftersom det inte testades om 

patienten hade behövt cylinderstyrka. I de tidigare studierna har de oftast mätt forier på 

barn och studenter. I denna studie var merparten över 35 år och de sökte upp oss själva, 

därför kan man tänka sig att de med tropier har fått hjälp på annat håll. Inget samband 

mellan ålder och forier kunde ses. Ingen analys av synfel och forier gjordes eftersom de 

flesta undersökta var emmetroper. 

Slutsats 

Studien visar att medelvärdet bland de uppmätta forierna hos de undersökta är 2,33
Δ 

exofori på avstånd. Studien visar även att förekomsten av både forier och tropier är 

mindre om man jämför med resultat från tidigare studier. 
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