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Examensarbetet ingår i programmet 

Abstrakt 

Syfte: Att jämföra ackommodations-amplituden med Hofstetters formler genom att upprepa 

Sterners et al. mätningar.  

Metod: Mätningarna skedde på 35 personer.  Krav för att kunna vara med i studien var att 

inte ha tropi, amblyopi eller anisometropi.  Det var två personer som uteslöts, den ena 

klarade inte stereotestet och den andra på grund av amblyopi. Först gjordes en variant av 

modifierad Humphriss och cyclodami, det öga som inte undersöktes dimmades med 1,5 

dioptri (D). Stereoseendet testades med Wirts ring test. Ackommodations-amplituden mättes 

med push-up-metoden med en RAF-stav.  

Resultat: Medelåldern för de 33 försökspersonerna var 22,26 år. Vid jämförelse med 

Hofstetters formel för medelvärden var de monokulära värdena statistiskt signifikanta 

(p<0,05) men inte de binokulära värdena (p>0,05). För höger öga var 78,8 % lägre och för 

vänster var 69,7 % än de förväntade värdena. Vid en jämförelse med Hofstetters 

minimumvärden hade 30,3 % för höger öga och 36,4 % för vänster öga en lägre 

ackommodations-amplitud.  Korrelationen mellan ålder och ackommodations-amplitud var -

0,38 för vänster och höger öga. Binokulärt var korrelationen -0,37.   

Slutsats: Enligt denna undersökning är de monokulära mätvärdena lägre än Hofstetters 

förväntade värden. Dock är undersökningen för liten för att kunna påstå att Hofstetters 

värden är för högt satta. För att kunna fastställa ett sådant påstående skulle det behövas 

vidare studier med större populationer och åldersgrupper .  

 



 

 

 

 

Summary 

This study compares the amplitude of accommodation from Hofstetter's formulas by 

repeating Sterner et al. measurements.  

The measurements were made on 35 subjects. The criteria to be included in the study 

were to have no tropia, amblyopia or anisometropia. There were two persons who were 

excluded from the study; one did not pass the stereo test and the other due to amblyopia. 

First a refraction was made with a variant of modified Humphriss and cyclodamia. The 

eye that was not examined was fogged with +1,5 diopter (D). Stereopsis was tested with 

Worth ring test. Accommodation-amplitude was measured with the push-up-method 

with a RAF-ruler. 

The mean age of the 33 subjects was 22.26 years. When compared to Hofstetter’s 

formula the averages for the monocular values were statistically significant (p <0.05) 

but the binocular values was not significant (p> 0.05). For the right eye 78.8% had 

lower amplitude than the expected values and for the left eye 69.7% had lower 

amplitude than the expected values. When this study’s values were compared with 

Hofstetter’s minimum values there were 30.3% who had lower amplitude for the right 

eye and 36.4% who had lower amplitude for the left eye. The correlation coefficient 

between age and amplitude of accommodation was -0.38 for left and right eye. 

Binocular the correlation was -0.37.  

According to this study the monocular measurements are lower than the expected values 

of Hofstetter’s formulas. However, this investigation is too small to be said that 

Hofstetter’s values are too high. In order to establish such a claim it would require 

further study with larger populations and larger age groups.  
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Introduktion 

Ackommodation är ögats förmåga att se tydligt på olika avstånd. Thomas Young kom 

1801 fram till att det är linsen som gör att vi kan se föremål på nära håll, genom att visa 

att ett afakt öga inte kan fokusera på ett nära objekt. När det infallande ljusets 

konvergens ändras så ändras den kristallina linsens tjocklek för att bilden ska hamna på 

näthinnan. (Grosvenor 2007, s 6).  

Den kristallina linsen ändrar inte sin brytkraft själv utan styrs av zonulatrådarna som i 

sin tur fäster till ciliarkroppen. När ögonen fokuserar på avstånd (oändligheten) är 

ciliarkroppen avslappnad. Då blir zonulatrådarna spända och linsen blir utsträckt och 

tunn. Detta gör att ljuset fokuserar på näthinnan, om det inte finns något refraktionsfel 

eller om refraktionsfelet är korrigerat. När ögonen fokuserar på ett objekt på nära håll 

spänns ciliarkroppen, som en sfinktermuskel, och slappar zonulatrådarna. De slappa 

zonulatrådarna gör att linsen blir tjockare. Den främre och bakre ytan på linsen blir mer 

konvexa och linsens brytningsförmåga ökar. Vid ackommodation dras även pupillen 

samman, pupillkanten av iris och linsens främre yta åker framåt. På grund av 

gravitationen sjunker linsen neråt under ackommodation. (Grosvenor 2007, ss 6-7).  

Vid ackommodation sker både konvergens och pupillmios. När ett objekt flyttas 

närmare ögonen dras den raka mediala muskeln samman för att bilden ska hamna på 

fovea. Ciliarkroppen dras samman för att hålla objektet tydligt och sfinktermuskeln i iris 

dras samman för att förbättra skärpedjupet. (Remington 2005, s 262).  

Det finns flera olika stimuli till ackommodation, bland annat suddighet eller om 

minuslinser sätts framför ögat. Det senare sker inte naturligt. När blicken flyttas från ett 

objekt till ett annat blir bilden suddig och då ändras ackommodationen så att bilden på 

näthinnan blir tydlig (Ciuffreda 2006, s 101). 

 

Ackommodations-amplitud 

Ackommodationen kan mätas som ackommodations-amplitud eller ackommodations-

intervall (eng. range of accommodation). De baseras på den mest avlägsna och den 

närmaste punkten ett öga kan se en bild tydligt. Ackommodations-intervallet är 
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avståndet mellan när- och fjärrpunkten. Ackommodations-amplituden är den maximala 

ackommodationsnivån ett fullt korrigerat öga kan uppnå. Det mäts från oändligheten till 

den närmaste punkten som en bild fortfarande kan ses tydligt. Närpunkten subtraherat 

med fjärrpunkten ger ackommodations-amplituden. De två metoderna mäter inte den 

ackommodativa responsen i ögat utan bara vilket ackommodations-stimuli som använts. 

Anledningen till detta är att det inte finns någon metod för att mäta den ackommodativa 

responsen vid varje givet tillfälle. (Ciuffreda 2006, s 128, Grosvenor 2007, s 7).  

 

Mätning av ackommodations-amplituden 

Ackommodations-amplituden kan mätas med push-up-, push-down- eller 

minuslinsmetoden. Push-up-metoden mäts genom att patienten tittar på minsta raden 

som kan urskiljas på en närtavla som är 40 cm från ögonen och sedan flyttas tavlan 

närmare till första bestående suddighet uppstår. Push-down-metoden utförs med en 

närprovstavla som hålls nära patienten. Texten är suddig från början och flyttas sedan 

från patienten till minsta raden kan urskiljas. (Elliott 2005, ss 138-139). Då 

närprovstavlan flyttas nära patienten ska rörelsen av närprovstavlan vara långsam för en 

mjuk och följsam ändring i ackommodationsresponsen. Dioptrierna ökar nämligen inte 

linjärt med närprovstavlan, utan snabbare. Därför bör undersökaren gradvis minska 

hastigheten ju närmare patienten stimulit kommer för att hålla ökningen i dioptrier 

konstant (Ciuffreda 2006, s 130). Minuslinsmetoden mäts med närprovstavlan konstant 

på 40 centimeters avstånd och patienten tittar på minsta raden som kan urskiljas. 

Minuslinser läggs till patientens korrektion tills raden är suddig. Därefter räknas 

ackommodations-amplituden ut genom att addera 2,50 dioptrier (D) för avståndet till 

antalet dioptrier som lagts på korrektionen (Grosvenor 2007, s 233). Den största 

skillnaden mellan metoderna är att vid push-up- och push-down-metoden flyttas 

närprovtavlan. Den kommer nära patienten och då blir bilden på näthinnan av 

bokstäverna upp till 400 % större (Ciuffreda 2006, s 130). Vid minuslinsmetoden är 

närprovstavlan konstant på 40 cm från ögat och bilden på näthinnan kommer snarare 

minskas då minuslinser appliceras, enligt Ciuffreda (2006, s 130) upp till 10 % mindre. 

(Grosvenor 2007, s 233). För push-up-metoden ökar det proximala stimulit för 

ackommodationen medan den är konstant vid minuslinsmetoden (Ciuffreda 2006, s 
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130). Därför brukar push-up-metoden ha högre mätresultat än minuslinsmetoden. 

(Grosvenor 2007, s 233). Enligt Ciuffreda (2006, s 130) är push-up-metoden mer 

naturlig än minuslinsmetoden.  

Antona et al. (2009) studerade de tre olika metodernas inbördes repeterbarhet, med en 

undersökare per metod. De mätte på 61 personer med en genomsnittlig ålder på 19,7 år. 

Resultatet av deras studie visade att repeterbarheten skiljs åt mellan metoderna. 

Minuslinsmetoden har bäst repeterbarhet och push-up-metoden sämst. De kom även 

fram till att push-up-metoden ger högst mätvärden och minuslinsmetoden ger lägst 

mätvärden. Därför bör en och samma metod alltid användas för en viss patient.  

 

RAF-staven 

RAF-staven togs fram för att undersöka förhållandet mellan avståndsvisus och närvisus 

samt för att kunna mäta konvergens och ackommodation. Staven är 50 centimeter (cm) 

lång och har ett plaststöd som ska placeras på patientens kind. På staven finns det 

markeringar i centimeter, dioptrier, förväntad ålder och normalvärden för konvergens. 

RAF-staven har en rörlig närprovstavla som har fyra sidor med olika figurer. En sida 

har Snellen-bokstäver, som på 35 cm har samma vinkel till ögat som en visustavla har 

på 6 m. Den andra sidan har bokstäver med Roman typsnitt med storlek N5, N8, N10 

och N12. Den tredje sidan har ord från en telefonkatalog. Den fjärde sidan har en lodrät 

linje med en centralt placerad punkt, som används för att mäta konvergens (Neely, 

1956). Närprovstavlan är monterad så att den kan flyttas med en mjuk, följsam rörelse. 

Så länge plaststödet är placerat mot patientens kind blir avläsningen av mätvärdena 

korrekta (Adler, 2004). 
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Figur 1. RAF-stav 

 

Normalvärden 

Normalvärden för ackommodations-amplitud baseras ofta på Duanes tabeller från 1912 

eller på Hofstetters formler från 1950 (Cacho et al., 2002). Hofstetter tog fram sina 

formler i en retroaktiv studie av Donders, Duanes och Kaufmans mätningar av 

ackommodations-amplituden.  

  

 Hofstetters analys av Donders mätningar 

Enligt Hofstetter (1944) ville Donders undersöka presbyopi, då närpunkten blir mer och 

mer avlägsen. Donders mätte på emmetropa eller nästan emmetropa. Han testade om 

mesta plus eller minsta minus gav bäst visus. Mätningarna gjordes på både den mest 

avlägsna punkten och den närmaste punkten patienten kunde se tydligt. Mätningarna 

gjordes binokulärt med ”absolut” ackommodation. Donders antog att maximal 

ackommodation endast kan fås när ögonen konvergerar maximalt, vilket han kallade för 

”absolut” ackommodation. Maximal konvergens uppnås enligt Donders när 

ackommodations-amplituden var inom 22 centimeters avstånd, ett genomsnittligt öga 

konvergerar då minst 16 . Han använde nodalpunkten, sju millimeter bakom kornea, 

som startpunkt. Efter mätningarna ritade Donders kurvor som inte följer hans mätvärden 
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speciellt noga. Hofstetter (1944) tolkade det som att Donders ansåg att hans mätvärden 

inte var tillräckliga för något annat än en enkel kurva från den ena ytterligheten till den 

andra. Donders efterföljande tabeller baseras på dessa framtagna kurvor, inte på hans 

mätvärden. 

 

Hofstetters analys av Duanes mätningar 

Enligt Hofstetter (1944) tyckte Duane att Donders mätningar inte var tillräckliga. Bland 

annat ansåg han att Donders inte kunde anta att patienterna var emmetropa. Duane 

refraktionerade med homatropin på personer under 47 år. Ackommodations-amplituden 

mätte han monokulärt, även om han trodde att full ackommodations-amplitud inte 

kunde uppnås monokulärt. För att uppnå maximal ackommodation upprepade Duane 

mätningarna och han instruerade patienterna noggrant. De värden som användes var de 

högsta mätvärdena för varje öga. Mätningarna skedde från glasögonplanet, 13-14 mm 

från kornea. För att visa sina resultat schematiskt ritade Duane tre kurvor. En kurva för 

medelvärdet och två för att visa gränserna för normalvärdena. Gränskurvorna täcker 

troligen inte en viss procent, utan de är dragna efter mätvärdena. Duane kom fram till att 

hans mätningar var högre än Donders. 

 

Tabell 1. Jämförelse mellan Donders och Duanes mätningar. En skillnad som inte är uppräknad är 

antalet mätningar, Duane mätte på 4000 ögon, vilket enligt Duane (1922) är åtta gånger fler mätningar 

än vad Donders gjorde. 

Donders Duane 

- Mätte på emmetropa eller 

nästan emmetropa, testade bara 

mesta plus eller minsta minus 

- Refraktionerade med homatropin 

på försökspersoner under 47 år 

- Mätte binokulärt, med maximal 

konvergens 

- Mätte monokulärt, utan hänsyn till 

konvergens 

- Mätte från nodalpunkten, 7 mm 

bakom kornea 

- Mätte från glasögonplanet, 13-14 

mm framför kornea 
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När Hofstetter räknar om Donders värden från nodalpunkten till glasögonplanet blir 

snarare Donders värden högre än Duanes monokulära värden.  

I en annan undersökning jämförde Duane monokulära och binokulära ackommodations-

mätningar. Genom att använda resultatet från den undersökningen räknade Hofstetter 

om Duanes monokulära mätvärden till binokulära mätvärden. Detta gjorde Hofstetter 

för att kunna jämföra dem med Donders binokulära värden. Vid den jämförelsen skiljer 

sig värdena knappt från varandra. De stämmer överens i åldrarna 20-40 och över 60 år.  

 

Hofstetters analys av Kaufmans mätningar 

Hofstetter (1944) gjorde även en analys av Kaufmans mätningar från 1894. Kaufman 

beskrev inte hur mätningarna gick till men avsåg att upprepa Donders mätningar på en 

större population. Kaufman specificerade inte varifrån han mätte, om det var från 

nodalpunkten eller från glasögonplanet. Mätningarna skedde på personer med normal 

eller nästan normalt visus. De med stora korrektioner eller med patologiska symtom 

uteslöts. Kaufman gjorde en subjektiv avståndsundersökning och kontrollerade 

refraktionen genom retinoskopi. Ackommodations-amplitud-mätningarna gjordes 

monokulärt. Resultaten från Kaufmans mätningar har nära korrelation med Donders 

resultat. Av Kaufmans studie drog Hofstetter slutsatsen att konvergens inte behövs för 

att uppnå maximal ackommodation vid ackommodations-amplitud-mätningar. 

Konvergensen kan snarare ses som en begränsande faktor då den inte kan verka fritt 

från fusion som fås av stimulit ifrån mätobjektet.  

 

 Hofstetters formler 

Hofstetter ansåg att hans analys inte motiverar användandet av kurvorna från Donders 

och Duanes mätningar eftersom de inte visar hur ackommodations-amplituden utvecklas 

med åldern tillräckligt bra. Det kan ändå vara bra att veta på ett ungefär hur 

ackommodationen ändras med åldern. Han ansåg att ett linjärt samband var lämpligt, 

därför gjorde Hofstetter en kompromiss mellan Donders och Duanes resultat och gjorde 

tre linjära samband.  



 

 

7 

 

Utifrån dessa linjära samband gjorde Hofstetter tre formler som publicerades 1950. För 

formeln till medelvärdet för varje ålder utgick Hofstetter från att ackommodationen 

minskar med 0,3 D per år och att vid 60 år är den 0,50 D. Detta medför att 

ackommodations-amplituden är 18,5 D vid noll års ålder. Formeln för medelvärdet blir 

då; 18,5-0,3*ålder. Då det var en stor spridning av mätvärdena gjorde han två formler 

till som gränser för normalvärdena. För den övre gränsen utgick Hofstetter från en 

ackommodations-amplitud på 1,0 D vid 60 års ålder och att den minskar med 0,4 D per 

år. Detta ger en ackommodations-amplitud på 25 D vid noll års ålder. Den maximala 

formeln blir då; 25-0,4*ålder. För den nedre gränsen utgick Hofstetter från att 

ackommodations-amplituden var 0 D vid 60 års ålder och att den minskar med 0,25 D 

per år. Detta ger en ackommodations-amplitud 15 D vid noll års ålder. Minimum 

formeln blir då; 15-0,25*ålder. 

Dessa formler är gjorda för att passa in mätvärdena från Donders och Duane samt för att 

det ska vara enkelt att räkna ut ackommodations-amplituden. 

 

Annan jämförande studie med Hofstetters formler 

Sterner et al. (2004) tyckte att de referensvärden som baseras på Hofstetters formler och 

gamla mätningar inte är tillräckligt vetenskapliga. Enligt Sterner et al. innehåller 

Duanes studie flera viktiga frågor som är oklara eller som inte är förklarade i detalj. 

Som exempel kan nämnas att det är oklart vilka kriterier det fanns för att vara med i 

undersökningen och vilka som uteslöts ur undersökningen. Utifrån dessa gamla 

mätningar antar undersökare världen över att barn har bra ackommodation, att den är 

flexibel och inte blir uttröttad. Dock förekommer nedsatt ackommodation även hos icke 

presbyopa. Därför mätte Sterner et al. ackommodations-amplituden på barn i åldrarna 6-

10 år och jämförde dessa värden med de åldersförväntade värdena. De mätte på 76 barn, 

av dem uteslöts fyra som hade astigmatism över -0,75 D. Om något av barnen hade haft 

tropi, amblyopi eller anisometropi hade de uteslutits ur undersökningen. Mätningarna 

skedde med Donders push-up-metod med en RAF-stav. Försökspersonerna bar bästa 

avståndskorrektion och ackommodations-amplituden mättes tre gånger per öga och tre 

gånger binokulärt. Deras mätningar visade en statistisk signifikant skillnad mellan deras 

monokulära mätvärden och Hofstetters förväntade värde (p < 0,001). De fick en 
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medelskillnad på -3,60 D för höger öga och -3,50 D för vänster öga lägre än Hofstetters 

förväntade värden. Binokulärt var medelskillnaden -0,80 D lägre och visade sig inte 

vara statistiskt signifikant (p = 0,072). De fann inget betydelsefullt samband mellan 

ålder och ackommodation för denna åldersgrupp, varken monokulärt eller binokulärt. 

Pearsons korrelationskoefficient för höger öga var 0,10, för vänster 0,05 och binokulärt 

-0,22. Från deras mätningar drog de slutsatsen att det inte går att anta att barn i 6-10 

årsåldern har en hög ackommodations-amplitud. Därför bör ackommodations-

amplituden mätas vid en synundersökning på barn.  

 

Varför bör ackommodationen mätas?  

En onormal ackommodation kan ge problem på nära håll, inte bara för presbyopa 

personer. Det finns flera olika tillstånd som till exempel ackommodations-spasm, -

infacilitet, -trötthet och -insufficiens (eng. spasm-, infacility-, fatigue- och insufficiency 

of accommodation). Ackommodations-spasm ger huvudvärk och ögonansträngning. För 

en emmetrop kan det utvecklas en pseudomyopi efter mycket närarbete, de får sällan 

huvudvärk eller andra ögonansträngningssymtom utan upplever oftast suddighet på 

avstånd. Ackommodations-infacilitet ger svårigheter för patienten att snabbt ställa om 

ackommodationen, de upplever problem med att växla mellan avstånd och nära. Med 

ansträngning kan deras ackommodativa mätvärden vara normala. Även om en person 

har normal ackommodations-amplitud kan de klaga på trötthet och ögonansträngning 

efter närarbete. De kan ha ackommodations-trötthet, som utmärks av att de har lågt 

AK/A värde och underackommodation (eng. lag of accommodation). Detta kan ge hög 

exofori på nära avstånd. Ackommodations-insufficiens ger en låg ackommodations-

amplitud, lägre än förväntat utifrån patientens ålder. Ackommodations-insufficiens ger 

astenopi vid närarbete. (Grosvenor 2007, s 267).  

 

Enligt Duanes (1922) klassificering är ackommodations-amplituden låg om det 

uppmätta monokulära värdet är lägre än hans minimumgräns. Kriterierna har 

modifierats sedan dess, men de grundas fortfarande på Duanes klassificering eller utgår 

från Hofstetters formler. Till exempel gjorde Russell och Wick (1993) en undersökning 
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om behandling av ackommodations-insufficiens. Deras klassificeringskriterium var en 

ackommodations-amplitud 2,5 D lägre än Duanes förväntade värde. Dwyer och Wick 

(1995) undersökte hur refraktion påverkar ackommodations- och konvergens-problem. 

Deras krav för ackommodations-insufficiens var att den binokulära ackommodations-

amplituden var minst 2 D under det förväntade värdet från Hofstetters formel. Det finns 

även de som har fler kriterier än en låg ackommodations-amplitud. Till exempel Rouse 

et al. (1999) som undersökte konvergens-insufficiens på 9-13 åringar. De klassificerade 

ackommodations-insufficiens som när ackommodations-amplituden var lägre än värdet 

från Hofstetters minimumformel eller om underackommodationen är över +1,0 D. Även 

Porcar och Martinez-Palomera (1997) använde flera kriterier i deras studie om hur 

vanligt det är med binokulära problem. Deras krav för ackommodations-insufficiens var 

att ackommodations-amplituden var minst 2 D lägre än Hofstetters minimumformel, att 

den positiva relativa ackommodationen är nedsatt, under 1,25 D, att inte lyckas göra -2 

D tydligt vid facilitets test, monokulärt under 6 cykler/min och binokulärt 3 cykler/min, 

att underackommodationen är över 0,75D eller att BKC-värdet är över 1 D. De angav 

inte hur många kriterier som bör uppfyllas föra att diagnosticera ackommodations-

insufficiens. 

Cacho et al. (2002) kom fram till att endast en låg ackommodations-amplitud inte räcker 

för att diagnosticera ackommodations-insufficiens. De föreslår att en låg 

ackommodations-amplitud, 2 D under Hofstetters minimumvärden, samt om patienten 

inte klarar -2 D vid monokulär ackommodations-facilitet ska vara diagnosticeringskrav 

för ackommodations-insufficiens. 

Andra orsaker till en onormal ackommodation är amblyopi, tropi och anisometropi. 

Ciuffreda et al (1983) kom fram till att amblyopa personer har en nedsatt 

ackommodations-amplitud, även de som har blivit behandlade som barn. Amblyopa 

personer har en nedsatt känslighet för att bedöma vad som är suddigt och när stimulit 

inte är tydligt. Därför är amblyopi ofta förknippat med en avvikande ackommodation. 

Vid amblyopi är visus två rader sämre än normalt, med full refraktion (London & Wick 

2006, s 1461). Ciuffreda et al. (1983) kom även fram till att endast tropi, utan amblyopi, 

ger nedsatt ackommodations-amplitud i det icke dominanta ögat. Tropi medför att det 

inte finns något stereoseende eller en normal centralfusion. Vid en normal centralfusion 
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klarar personer 40 bågsekunder eller bättre på nära håll (Parks 1975, s 83). Weakly 

(2001) undersökte bland annat hur anisometropi påverkar binokulärseendet. Han kom 

fram till att binokulärseendet försämras vid en anisometropi mer än 2 D hos myopa, 1 D 

hos hyperopa, 1,5 D i skillnad på cylinder hos hyperopa och 2 D i skillnad på cylinder 

hos myopa. 

 

Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka om Hofstetters formel för ackommodation 

stämmer för åldersgruppen 19-29 år. Undersökningen ska upprepa Sterners et al. 

mätningar.  
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Metod 

Försökspersoner 

Genom e-postkontakt hittades 35 försökspersoner i åldrarna 19-29 år. Åldern som har 

använts i formlerna är den ålder de har vid mätningen, till exempel är de födda 90/05 så 

räknades de som nitton år. Alla försökspersoner var optikerstudenter i Kalmar. Kriteriet 

för att delta i studien var att försöksperonsern inte skulle ha tropi, amblyopi eller 

anisometropi. Kravet för samsyn var att de skulle klara 40 bågsekunder (Parks 1975, s 

83), kravet för amblyopi var att visus inte skulle vara lägre än 0,8 med full refraktion 

(London & Wick 2006, s 1461). Kravet för anisometropi var 2 D hos myopa, 1 D hos 

hyperopa, 1,5 D i skillnad på cylinder hos hyperopa och 2 D i skillnad på cylinder hos 

myopa (Weakley, 2001). Efter mätningarna uteslöts två kvinnliga försökspersoner, en 

klarade inte samsynstestet på 40 bågsekunder och den andra hade visus under 0,8. Av de 

33 personer som ingick i studien var medelåldern 22,26 år. Det var 27 kvinnor och 6 

män med i studien. 

 

Mätningar  

För att jämföra försökspersonernas resultat gjordes först en synundersökning med en 

variant av modifierad Humphriss och cyklodami för att korrigera för eventuella synfel. 

Först lades försökspersonens nuvarande korrektion i en provbåge. Om de inte hade 

glasögon så började undersökningen från noll. Sedan lades +1,50 D till vänster öga för 

att dimma det, när höger öga undersöktes. Undersökaren kontrollerade att visus sjönk i 

förhållande till dimmningen, till cirka 0,3. Sedan lades plus- eller minuslinser på sfären 

till bästa sfär uppnåddes och cylinderns styrka och axelläge kontrollerades. Därefter 

upprepades samma procedur för vänster öga. När båda ögonen var kontrollerade testade 

undersökaren om +0,25 D binokulärt blev bättre. Om så var fallet lades det till 

försökspersonens sfär och testade med +0,25 D igen. (Elliott 2005, ss 182-183, s 186, 

Grosvenor 2007, ss 217-218). 

 

Samsynen testades med Stereo fly test. Detta test består av tre delar och den delen som 

användes var The Wirt Rings Test. Wirt Rings test består av nio delar där varje del 
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innehåller fyra cirklar och testet blir svårare för varje del. Av de fyra cirklarna har en 

cirkel korsad disparitet. Den ser ut att stå ut från pappret. Testet utfördes med full 

korrektion och med polariserande filterglasögon. De försökspersoner som missade en 

del av testet, men klarade nästa, fick på nytt testa den del de missade. Testet utfördes på 

40 cm avstånd (Saladin 2006, ss 922-923). 40 bågsekunder, som var gränsen för 

binokulärseende i denna undersökning, mäter den svåraste delen, del nio. 

 

Figur 2. Wirt test och polariserandeglasögon 

 

Ackommodations-amplituden mättes med push-up-metoden, eftersom Hofstetters 

formel är uppbyggd på mätningar med denna metod och Sterner et al. använde denna 

metod. Mätningarna skedde tre gånger per öga och tre gånger binokulärt med en RAF-

stav. Undersökningen gjordes med full korrektion för avstånd och först mättes höger 

öga, sedan vänster öga och sist binokulärt. Det öga som inte mättes ockluderades. 

Belysningsstyrkan i rummet var 730 lux och luminansen var 30 cd/m
2
. 

Försökspersonerna fixerade på den minsta raden på närprovstavlan. Den minsta raden 

mättes med en lupp (Peak scale lupe (7x)) och höjden på bokstäverna var 0,7 mm. 

Enligt en konverteringstabell (från Bioptic Drivings hemsida) motsvarar 0,73 mm på 40 

cm ett decimal visus på 0,8. Närtavlan placerades först på 40 cm avstånd och 

undersökaren flyttade den närmare försökspersonen med en jämn hastighet, ca 2,5 cm 

per sekund, tills första bestående suddighet uppstod enligt push-up-metoden (Elliot 

2005, ss 138-139). Undersökaren frågade om försökspersonen kunde göra bilden tydlig 

igen, om så var fallet flyttades närtavlan närmare igen tills första bestående suddighet 
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uppstod. Resultatet avlästes på RAF-staven i centimeter och avrundades till närmaste 

halvcentimeter. Sedan räknades resultatet om till dioptrier.   

 

Statistik  

Mätresultaten fördes in i diagram tillsammans med värdena för Hofstetters formler för 

förväntat-, maximum- och minmumvärden. För att testa om undersökningen var 

statistiskt signifikant jämfördes mätresultat med förväntade värden från Hofstetters 

formel med hjälp av Student T-test. För att veta om ålder och ackommodations-

amplitud hade ett samband testades dessa värdens korrelation genom att beräkna 

korrelationen i Microsoft Excel 2007. 
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Resultat  

Mätningarna gjordes på 35 personer varav två uteslöts. I studien fanns det fyra stycken 

olika mediciner som några av försökspersonerna tog. Ingen av de som tog medicin hade 

nedsatt ackommodation i jämförelse med övriga deltagare i studien. Medelvärdet av den 

sfäriska ekvivalenten på synfelen var för höger öga -1,258 D (± 2,90) och för vänster 

öga -1,131 D (± 2,80). Figur 3 visade fördelningen mellan korrektion och ålder. 

 

 

Figur 3. Korrektions fördelningen i olika åldrar för höger och vänster öga 

 

De resultat som redovisades var ett medelvärde av de tre mätningarna på varje öga samt 

binokulärt. Vid jämförelse med Hofstetters förväntade värden var de monokulära 

mätresultaten statistiskt signifikanta enligt Student T-test. För höger öga var p<0,05 och 

för vänster var p<0,05. När de binokulära mätvärdena jämfördes med Hofstetters 

förväntade värden var de inte statistiskt signifikanta, p=0,32, men vid jämförelse med 

minimumvärdena var de statistiskt signifikanta, p<0,001.  
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Höger öga 

(Se figur 4.) För höger öga är medelvärdet på ackommodations-amplituden 10,41 D     

(± 2,25 D). Den högsta uppmätta ackommodations-amplituden var 15,02 D och den 

minsta uppmätta var 6,01 D. Vid jämförelse med Hofstetters förväntade värden var 

medelvärdet -1,37 D lägre (p<0,05), som mest -4,79 D lägre och +3,12 D högre. Det var 

26 personer (79 %) som hade en ackommodations-amplitud lägre än de förväntade 

värdena. Medelvärdet för de 26 var -2,19 D under det förväntade värdet, som mest -4,79 

D och som minst -0,19 D lägre. Vid jämförelse med Hofstetters minimumvärde hade 10 

personer (30 %) en lägre ackommodations-amplitud (p<0,05). Medelvärdet var -1,16 D 

lägre (p<0,05), som mest -2,24 D och som minst -0.16 D lägre.  

I figur 4 syns även trendlinjen för mätningarna, formeln för den skiljer sig lite från 

Hofstetters medelvärdesformel (-0,30*ålder+18,50). 

 

Figur 4. Ackommodations-amplituden för höger öga, de heldragna linjerna var  Hofstetters förväntade 

värden, maximum- och minimumvärden. Den gula linjen är trendlinjen för mätningarna. 
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Vänster öga 

(Se figur 5.) För vänster öga var medelvärdet på ackommodations-amplituden 10,57 D 

(± 2,39 D). Den högsta uppmätta ackommodations-amplituden var 16,67 D och den 

minsta uppmätta var 5,56 D. Vid jämförelse med Hofstetters förväntade värden var 

medelvärdet -1,21 D lägre, som mest -4,90 D lägre och +4,77 D högre. Det var 23 

personer (70 %) som hade en ackommodations-amplitud lägre än de förväntade 

värdena. Medelvärdet var -2,29 D under det förväntade värdet (p<0,05), som mest -4,90 

D och som minst -0,02 D lägre. En jämförelse med Hofstetters minimumvärde visade 

att 12 personer (36 %) hade en lägre ackommodations-amplitud, där medelvärdet var     

-1,04 D lägre (p<0,05), som mest -2,69 D och som minst -0,16 D lägre.  

I figur 5 syns även trendlinjen för mätningarna, formeln för den skiljer sig lite från 

Hofstetters medelvärdesformel (-0,30*ålder+18,50). 

 

Figur 5. Ackommodations-amplituden för  vänster öga, de heldragna linjerna var  Hofstetters förväntade 

värden, maximum- och minimumvärden. Den gula linjen är trendlinjen för mätningarna. 
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Binokulärt  

(Se figur 6.) Binokulärt var medelvärdet på ackommodations-amplituden 11,31 D        

(± 2,37 D). Den högsta uppmätta ackommodations-amplituden var 16,24 D och den 

minsta uppmätta var 6,32 D. Vid jämförelse med Hofstetters förväntade värden var 

medelvärdet -0,43 D lägre, som mest -4,08 D lägre och +4,04 D högre. Det var 20 

personer (61 %) som hade en ackommodations amplitud lägre än Hofstetters förväntade 

värde. Med ett medelvärde -1,81 D lägre än det förväntade värdet (p>0,05), som mest    

-4,08 D och som minst -0,02 D lägre. För sex personer (18 %) var ackommodations-

amplituden lägre än Hofstetters minimumvärde, medelvärdet var -1,08 D lägre 

(p<0,001), som mest -1,93 D och som minst -0,32 D lägre.  

I figur 6 syns även trendlinjen för mätningarna, formeln för den skiljer sig lite från 

Hofstetters medelvärdesformel (-0,30*ålder+18,50). 

 

 

Figur 6. Ackommodations-amplituden binokulärt, de heldragna linjerna var  Hofstetters förväntade 

värden, maximum- och minimumvärden. Den gula linjen är trendlinjen för mätningarna 
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Korrelationer  

För att testa om det fanns något samband mellan ackommodations-amplitud och ålder 

undersöktes korrelationen. Beräknat med Excels formel för korrelation var 

korrelationskoefficienten för höger öga -0,38 och för vänster öga -0,38. Den binokulära 

korrelationskoefficienten var -0,37. Korrelationen mellan synfel och ackommodations-

amplitud testades också. För höger öga var korrelations koefficienten -0,60 och för 

vänster öga -0,61. Det var inga starka samband men i figur 7 syns ändå en tydlig 

trendlinje.  

 

 

Figur 7. Ackommodations-amplituden fördelning för olika korrektioner 

 

Denna studies resultat hade inte riktigt lika höga värden som Sterners et al. resultat från 

2004. Båda studierna visade statistiskt signifikanta resultat för de monokulära 

mätningarna men inte för de binokulära vid en jämförelse med Hofstetters förväntade 

värden.  
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Tabell 2. Jämförelse med Sterners mätningar. Alla värden är medelvärden. 

 Sterners et al. mätningar 

(6-10 åringar) 

Denna studies mätningar 

(19- 29 åringar) 

Ålder Flickor: 8,3 

Pojkar: 8,1 

22,26 år 

Refraktion H: ±0 D 

V: +0,25 D 

H: -1,258 D 

V: -1,131 D 

Ackommodations-

amplitud 

(Standardavvikelse)  

H: 12,40 D (± 3,7 D) 

V: 12,50 D (± 3,7 D) 

Bin: 15,20 D (± 3,8 D) 

H: 10,41 D (± 2,25 D) 

V: 10,57 D (± 2,39 D) 

Bin: 11,31 D (± 2,37 D) 

Medelvärde av 

Hofstetters förväntade 

värde i respektive 

åldersgrupp 

16,1 D 11,78 D 

Mätningarna 

subtraherat med 

värden från Hofstetters 

medelvärdes formel  

H: -3,60  

V: -3,50  

Bin: -0,80  

H: -1,73  

V: -1,21  

Bin: -0,43  

T-test H: p < 0,001 

V: p < 0,001 

Bin: p < 0,072 

H: p = 0,0023 

V: p = 0,0085 

Bin: p = 0,32 

Korrelation mellan 

ålder och 

ackommodation 

H: 0,10 

V: 0,05 

Bin: -0,22 

H: -0,38   

V: -0,38 

Bin: -0,37 

Procent under 

Hofstetters minimum 

värden 

H: 57 % 

V: 51 % 

Bin: 22 % 

H: 30 % 

V: 36 % 

Bin: 18 % 
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Diskussion  

Resultat i jämförelse med Hofstetters formler och Sterners et al. studie 

Denna studies monokulära mätvärden av ackommodations-amplituden var lägre än 

Hofstetters förväntade värden. Det var 79 % och 70 % som hade en amplitud lägre än 

Hofstetters värden för höger respektive vänster öga. I jämförelse med Hofstetters 

minimumformel hade 30 % av försökspersonerna för höger öga och 36 % för vänster 

öga en lägre ackommodations-amplitud (p < 0,05). Trendlinjerna för mätningarna var 

lägre än Hofstetters medelvärdesformel både monokulärt och binokulärt. Det var ingen 

stor skillnad mellan formeln för trendlinjen och Hofstetters medelvärdesformel. Det 

syns dock en markant skillnad mellan linjerna i tabellerna.  

Resultaten för denna studie visade inte lika stor skillnad till Hofstetters värden som 

Sterner et al. kom fram till. Sterner et al. har dock mätt på en större population och även 

mätt på en yngre åldersgrupp, 6-10 åringar. Donders och Duane mätte inte på barn 

under åtta år (Hofstetter, 1950) vilket kan ha gett ett för högt värde för barn under åtta år 

och därmed blir även Hofstetters förväntade värden för höga. Detta kan leda till att 

Sterner et al. kom fram till en större skillnad jämfört med vad denna studie kom fram 

till. 

Något som kan ha gett lägre värden i denna studie än Hofstetters förväntade värden är 

att refraktionen som gjordes var en enkel kontroll, med endast +0,25 D binokulärt som 

en binokulär avstämning. Detta kan ha gett för mycket minus i korrektionen och därmed 

gett en lägre ackommodations-amplitud då försökspersonen måste ackommodera extra. 

Om så var fallet skulle det kanske inte bli lika stor skillnad mellan denna studie och 

Hofstetters värden. Men det skulle kunna ge en ännu större skillnad till Sterners et al. 

värden i så fall.  

 

Analys av mätningarna 

Både Hofstetters formler, Sterner et al. samt denna studie har använt push-up-metoden. 

Push-up-metoden ger en högre ackommodations-amplitud än push-down- och 

minuslinsmetoden (Antona et al, 2008, Grosvenor, 2007, s 233). De högre mätvärdena 

beror på att närprovstavlan flyttas närmare patienten och då blir bilden större och det 

proximala stimulit ökar (Ciuffreda 2006, s 130). Speciellt vid en hög ackommodations-
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amplitud då bildstorleken blir betydligt större när den kommer så nära patienten. Detta 

borde i teorin inte påverka resultaten för denna studie då alla har använt samma metod. 

Det går dock inte förutsätta att metoderna har utförts helt lika, då inte Donders eller 

Duanes metodbeskrivning hade följts eftersom fullständig beskrivning inte hade hittats. 

En faktor som skiljer undersökningarna åt är fixationsobjektet. Denna studie har använt 

en bokstavsrad som har decimalvisus 0,8 på 40 centimeters avstånd. Donders använde 

flera vertikala streck medan Duane använde ett smalt vertikalt streck. Hofstetter (1944) 

antog att Donders och Duanes skillnad i fixationsobjekt inte gav någon stor skillnad i 

resultaten. Kanske kan det ge skillnad när deras resultat jämförs med denna studies 

resultat. 

En faktor som kan anses vara en felkälla är att vid mätningarna i denna studie så hade 

inte försökspersonerna samma huvudlutning eller blickriktning. Även om undersökaren 

alltid sänkte staven en liten bit så att försökspersonerna tittade lite nedåt. Atchinson et 

al. (1994) ansåg att skillnaden mellan olika huvudlutningar och blickriktningar ger så 

pass liten skillnad att det inte behövs räknas med. 

Det togs inte någon hänsyn till toppunktsavståndet vid mätningarna.  

En sak som undersökare däremot bör tänka på är att mätvärdena med de andra 

metoderna blir lägre än med push-up-metoden och därmed borde bli lägre än de 

förväntade värdena från Hofstetters formel. Detta är något som kanske inte är allmänt 

känt och borde därför uppmärksammas.  

Sedan var Hofstetters formler baserade på binokulära mätningar, då han gjorde om 

Duanes monokulära mätningar till binokulära för att de skulle stämma bättre överens 

med Donders mätningar. Vid binokulära mätningar ger konvergensen en högre 

ackommodations-amplitud. Ackommodations-amplituden ökar med ca 0,50 D hos barn 

och unga vuxna (Ciuffreda 2006, s 129). Frågan är om det är signifikant att undersöka 

de binokulära mätningarna. Sterner et al. (2004) hävdar att det är de monokulära 

mätningarna som anger om ackommodationen är nedsatt. Vid monokulära mätningar 

ger inte konvergensen högre värden utan det är bara ackommodationen som mäts, men 

det är ändå binokulärt som är det naturliga. 
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Korrektion och ackommodations-amplitud 

Hofstetters formel byggde på mätningar som är gjorda för drygt hundra år sedan. Det är 

allmänt känt att det sker en allmän myopisering i västvärlden nu, har detta påverkat 

ackommodations-amplituden? 

McBrien och Millodot (1986) undersökte om ackommodations-amplituden ändras med 

korrektionen. De kom inte fram till ett linjärt resultat. Låg myopa har den högsta 

ackommodations-amplituden följt av hög myopa, emmetropa och sist hyperopa. I denna 

studie fanns ett samband mellan ackommodations-amplitud och korrektion. I motsats till 

McBrien och Millodots resultat har den ett linjärt samband, dock ett svagt sådant. Där 

har hög myopa störst ackommodations-amplitud, följt av låg myopa, emmetropa och 

sist hyperopa. Ackommodations-amplitud och korrektion har inte en stark korrelation (-

0,60), men vid en större undersökning, med fler försökspersoner, skulle sambandet 

kunna ändras. 

 

Diagnosticerings kriterium 

Hofstetters (1944) ansåg att hans analys av Donders och Duanes mätningar bara gav ett 

ungefärligt värde. Där har han antagit en minskning på 0,3 D för att formlerna ska bli 

enkla att använda. Detta för att det skulle vara lätt för undersökaren att snabbt räkna ut 

på ett ungefär vad ackommodations-amplituden borde vara. Ändå finns det 

diagnosticerings kriterier av till exempel ackommodations-insufficiens som endast 

bygger på att ackommodations-amplituden är ett visst värde under Hofstetters 

minimumformel.  

I denna undersökning var det endast fem personer som hade problem vid närarbete och 

tre personer upplevde svårigheter att växla mellan avstånd och nära. Det var en person 

som upplevde problem endast utan sina glasögon. Alla mätningar skedde med full 

korrektion för avstånd, de som hade additionstillägg i sina glasögon fick inte det under 

mätningarna. Därför borde personen med symtom utan glasögon i teorin inte påverkas 

då korrektion användes vid mätningarna. Av de fyra personer som upplevde problem 

vid närarbete med glasögon hade alla låga ackommodations-amplituder, men inte de 

lägsta amplituderna i denna undersökning. Ingen av de fyra med symtom uppfyller 
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kravet för ackommodations-insufficiens om kriteriet är en ackommodations-amplitud 2 

D lägre än Hofstetters minimumvärden. Däremot är det två personer i studien vars 

monokulära värden är mer än 2 D under minimumvärdena och skulle enligt det kriteriet 

diagnosticeras för ackommodations-insufficiens. Enligt kriteriet Duane (1922) kom 

fram till för ackommodations-insufficiens, en lägre ackommodations-amplitud än hans 

minimumvärden, så har fyra personer ackommodations-insufficiens för de monokulära 

mätningarna. För de binokulära värdena hade tre personer ackommodations-insufficiens 

enligt Duanes kriterie. Ingen av dem hade symtom vid närarbete.  

Enligt denna studies resultat borde inte diagnosticeringen av till exempel 

ackommodations-insufficiens bygga på endast ett visst värde under antingen Hofstetters 

minimumformel eller Duanes kriterium, utan bör baseras på något mer. Cacho et al. 

(2002) föreslog att ackommodations-insufficiens ska diagnosticeras på både låg 

ackommodations-amplitud och svårigheter med monokulär ackommodations-facilitet. 

Där kriterierna var att ackommodations-amplituden var 2 D lägre än Hofstetters 

minimumvärden och att patienten inte klarade -2 D vid monokulär ackommodations-

facilitet. 

 

Slutsats 

Monokulärt var ackommodations-amplituden lägre än de förväntade värdena från 

Hofstetters formel. Det är därför viktigare att tänka på vilka symtom patienten har än 

om ackommodations-amplituden är låg, då Hofstetters formel endast ger ungefärliga 

värden. Sen är frågan om värdena i hans formler är för höga? Enligt denna studie så är 

svaret ja för de monokulära mätningarna, men inte för de binokulära. Vilket inte är 

särskilt konstigt då Hofstetters formler är byggda på binokulära mätningar. För att 

kunna fastställa om de verkligen är för höga så behövs vidare studier med större 

populationer och större åldersgrupper.  

Utifrån denna studie gick det inte att dra en slutsats om ackommodations-amplituden 

har ändrats med den ökande myopiseringen. Populationen var för liten för att kunna dra 

den slutsatsen. Denna studie visar snarare att det fanns en linjär korrelation mellan 

korrektion och ackommodations-amplitud. 



 

 

 

Tackord 

Alla som har deltagit som försökspersoner i studien, utan er hade studien inte kunnat 

genomföras. 

 

Min handledare Oskar Johansson för tips och råd under arbetets gång. 

 

Familj och vänner som har varit ett stort stöd och har hjälpt mig under arbetets gång 

samt har korrekturläst arbetet. 

 

Ann-Mari Svensson som hjälpte mig med språket och meningsuppbyggnad i texten. 

Även till Bertil Sterner som skickade sin avhandling till mig. 
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     Bilaga 1 

Hej! 

Är du mellan 19-29 år och vet att du inte har samsyns problem?  

I så fall vore jag väldigt tacksam om Du vill ställa upp i mitt examensarbete! 

Jag heter Karin Jansdotter och läser sista året på Optikerprogrammet, som ni kanske vet så har vi 

börjat med våra examensarbeten och nu behöver jag Din hjälp för att kunna göra mina mätningar.  

Mitt arbete går ut på att undersöka om personer i åldrarna 19-29 år ackommoderar lika bra som vi 

förväntar oss enligt en formel som baseras på ålder (Hofstetters formel för ackommodation). Först 

kommer jag att göra en refraktion, kolla om ni har samsyn och sedan mäts ackommodationen. 

Mätningarna beräknas ta ca 30 min och görs när det passar Dig, vardag eller helg på dag- eller 

kvällstid. 

Jag behöver mäta på minst 35 personer så jag är tacksam om så många som möjligt ställer upp!  

 

Kontakta mig; kj22fh@student.lnu.se  

 

Handledare; Oskar Johansson  oskar.johansson@lnu.se  

mailto:kj22fh@student.lnu.se
mailto:oskar.johansson@lnu.se
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Är Du mellan 19-29 år? 
 

I så fall är jag väldigt tacksam om Du vill ställa upp i mitt examensarbete! 

Jag heter Karin Jansdotter och läser sista året på Optikerprogrammet. Mitt 

arbete går ut på att undersöka personer i åldrarna 19-29 år och se hur nära 

ögonen en bild kan föras och fortfarande ses tydligt. Först kommer jag att göra 

en synundersökning och kollar även av ditt stereoseende. Sedan mäts er 

förmåga att hålla en bild tydlig på nära håll.  

Mätningarna beräknas ta ca 30 min och görs när det passar Dig, vardag eller 

helg på dag- eller kvällstid. 

 

 

Som tack bjuder jag på fika! 

 

Kontakta mig; kj22fh@student.lnu.se  

 

Handledare; Oskar Johansson   oskar.johansson@lnu.se  

                       Leg. optiker, BSc Optom/universitetsadjunkt 
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     Bilaga 3 

 

Informerat samtycke – Ackommodationsmätning 

 

 

Syftet med denna undersökning är att se hur nära ögonen en bild kan föras och fortfarande ses 

tydligt (ackommodera). Resultatet jämförs med resultatet av uträkningar från formler som 

Henry W Hofstetter tog fram 1950 (Useful age-amplitude formula), som beräknas med hjälp 

av ålder. 

 

Dina ögon undersöks så att eventuella brytningsfel är rätt korrigerade. För att testa om du kan 

vara med i undersökningen så kommer dina ögons samarbetsförmåga att testas. Om dessa 

värden visar att du är lämplig så mäts din förmåga att hålla en bild tydlig på nära håll 

(ackommodations amplitud). Testet kommer att göras med båda ögonen och med ett öga åt 

gången. Varje mätning upprepas tre gånger.  

 

Mätningen kommer att ta ca 30 minuter och du kommer inte utsättas för någon risk eller något 

obehag. 

 

I rapporten kommer endast ålder och kön registreras, inga andra personuppgifter kommer att 

finnas med. 

 

 

 

 

 

Jag har muntligt och skriftligen informerats om studien och har tagit del av ovanstående 

skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien är fullt frivilligt och 

att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Jag samtycker till att delta: 

      

 

Namn:                Datum:  

 

Födelseår/månad:          /           Man � Kvinna � 
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Protokoll    Patient nr:  

Ålder:    Datum:  

Anamnes: (ö-läk, mediciner, systemsjukdom, problem på nära håll, svårighet att fokusera) 

      

      

      

      

       

 

Habituella glasögon: 

 Sfär Cyl Axelläge Visus 

H     

V     

 

Refraktion: 

 PD Sfär Cyl Axelläge Visus 

H      

V      

 

Wirt test:   

 

Ackommodations amplitud: 

 Mätning 1 Mätning 2 Mätning 3 

Höger öga    

Vänster öga    

Binokulärt    
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