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Abstrakt

Syfte: Att undersöka förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua och jämföra resultatet emot 
övriga världen för att avgöra om det är någon skillnad.

Metod: Studien utfördes från den 26 mars till den 9 april. Tre städer besöktes i Nicaragua 
och i  dessa  städer  fick  patienterna  själva  uppsöka undersökningslokalerna  för  att  få  en 
synundersökning. Undersökningsmetoden har varit enkel, utrustningen som har använts har 
varit provbåge, provlåda, plusflipprar och synprövningstavla med Snellen E som har varit 
uppsatt på fem meters avstånd.
 
Resultat:  Totalt så har 1021 patienter ingått i denna studie. Varav 23,1 % var hyperopa. 
Hyperopi  har  definierats  som +0,50 och större.  Myopin  i  denna studie  var  6,9  % och 
klassificerades som -0,50 eller större. Presbyopi har även den redovisats och totalt sett var 
det 845 patienter som hade någon form av presbyopi.
 
Slutsats:  Slutsatsen av denna studie visar att hyperopin i Nicaragua var betydligt mycket 
vanligare än i övriga studier som har gjorts i världen. Denna studie visade också att myopi 
förekom  i  mycket  mindre  utsträckning  än  i  övriga  studier.  Både  genetiska-  och 
miljöfaktorer, så som mycket närarbete, kan spela en roll i skillnaden mellan länderna. 



Summary
Myopia is today the most common refractive error in the western world, but is there a difference 

between the western world's refractive errors and a country which doesn’t have the same lifestyle? 

The purpose of this study was to determine the prevalence of refractive errors in Nicaragua and to 

compare the results to others studies done in the rest of the world. 

In Nicaragua, three cities were visited and in these cities the examinations were performed. The 

patients had got information where the examinations would be carried out, they mostly got this 

information through advertisement and the “word on the street”. The patients who were examined 

were there by free will. The examinations were performed by one optometrist and four optometry 

students. A trial frame, with the belonging lenses, plus- flippers, were used to determine the patient 

refraction. To make the work easier, the patient were asked to look at a test-chart with the Snellen E 

optotype. The patients was then asked to point the E:s direction and by this the language conflict 

was resolved. The whole examination was performed binocular and without fogging.

A total of 1021 patients was qualified for this study. Hyperopi was determined as +0.50 or more and 

myopia  was  determined  as  -0.50  and  more.  Emmetropia  had  the  interval  of  +0.25  to  -0.25. 

Presbyopia was determined as +0.50 or more. Total amount of hyperopic patients were 236, and the 

mean prevalence of hyperopia was 23.1%. Myopia was not as common, with a prevalence of 6.9%. 

There  were  70  patients  with  some form of  myopia.  Making a  total  prevalence  of  emmetropic 

patients to 69.5%. 845 patients had some amount of presbyopia. 

The  conclusion  of  this  study was  that  hyperopia  is  more  common  amongst  the  population  of 

Nicaragua than the rest of the world and that myopia was much less common than in the rest of the 

world. There might be both environmental and genetic reasons for this difference.   
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1 Introduktion

Bland  världens  befolkning  räknas  65  %  som  rättsynta.  Vad  har  då  de  resterande  35  %  av 

befolkningen för problem med synen? Neville A och David W. Adams tar upp att det är någonstans 

mellan 25-30 % av befolkningen i västvärlden som har någon form av myopi, och i vissa områden 

av  Asien  är  denna andelen  ännu större  (McBrien  & Adams,1997).  En  senare  studie  gjorda  på 

skolbarn  i  Hong Kong har  visat  att  myopi  är  mycket  vanligt,  i  de internationella  skolorna var 

prevalensen någonstans mellan 60-66 % och bland de kinesiska skolbarnen var prevalensen 85-88 

% (Lam, Goldschmidt & Edwards, 2004). Utvecklingen av myopi har en koppling till hur mycket 

närarbete som utförs (McBrien och Adams, 1997; Goldschmidt, 2003). Detta är alltså gällande i 

västvärlden, men kan fördelningen av refraktionsfel variera beroende på hur utvecklingen i ett land 

har gått till? Skiljer sig fördelningen av refraktionsfel i Nicaragua jämfört mot västvärlden?  

1.1 Frågeställning
Hur ser fördelningen av refraktionsfel ut i Nicaragua?

1.2 Myopi, vad är det?

Myopi eller närsynthet som det också kallas kommer från det grekiska ordet muopia och betyder 

”för  nära ögonen”.  Myopi  innebär  att  när  parallellt  ljus  infaller  mot ögat,  så bryts  det  inte  till  

makula, även kallad gula fläcken, utan bryts till en punkt framför makula när ackommodationen är 

avslappnad (Goss et al, 1997). Detta gör att personen kommer se suddigt på långt håll, därav termen 

närsynthet eftersom personen ifråga kommer att se bra på nära håll. Figur 1 visar hur ljuset bryts i 

ett emmetropt öga (rättsynt) och figur 2 visar hur ljuset bryts i ett myopt öga.
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Figur 1: Bilden visar den schematiska stålgången för ett  
emmetropt brytande öga



Myopi kan bland annat klassificeras efter debutåldern. Dessa grupper är:

 Kongenital Myopi: Medfödd myopi, till denna grupp hör bara de som har en medfödd myopi 

och en myopi som inte växer bort innan barnet har börjat skolan. 

 Myopi som debuterar  i  ungdomen: Debuten av den här  formen av myopi  sker någon gång 

mellan 6 års ålder och tonåren. En stor del av de som får myopi i ungdomen får endast en liten  

sådan,  och många av dem kommer  mest  troligen  bli  emmetropa senare i  livet.  Finns  även 

möjlighet att de blir hyperopa. 

 Tidig vuxen debuterande myopi: Den här form av myopi debuterar någon gång mellan 20- till 

40- års åldern. 

 Sent vuxen myopi: Vid 40 år och uppåt kan denna formen av myopi debutera. Denna myopi 

ökar mer med åldern och den troliga förklaringen till att myopin debuterar vid den här åldern är 

nukleär katarakt. 

(Grosvenor, 2007, s 44) 

Det finns många olika teorier om varför myopi utvecklas, en av dem som har blivit ett stående 

exempel är den som handlar om miljöns påverkan på utvecklingen av myopi. (McBrien & Adams, 

1997;  Goldschmidt,  2003). Utförs  mycket  närarbete  är  risken  större  att  utveckla  myopi,  vilket 

framförallt omfattar västvärlden och Asien. Detta på grund av att barnen tidigt börjar i skolan och 

att de spenderar mycket tid framför datorn och böcker.  
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Figur 2: Bilden visar den schematiska strålgången för ett  
myopt brytande öga



1.3 Hyperopi, vad är det?

En mer vanlig benämning på hyperopi är översynthet. Hyperopi är ett refraktionsfelet där parallellt 

ljus infaller mot ögat, men brytpunkten ej sammanfaller med makula. Brytpunkten hamnar istället 

bakom ögat, i  ett plan som ej existerar, när ackommodationen är avslappnad (Millodot, 2009, s 

157). Figur 3 visar strålgången för ett hyperopt öga.

 Hyperopi kan klassificeras enligt följande: 

 Absolut hyperopi: Den här formen av hyperopi kan ej bli kompenserad av ackommodationen. 

 Förvärvad  hyperopi: Förvärvad  hyperopi  uppkommer  då  det  blir  ändringar  i  de  refraktiva 

medierna i ögat. Detta kan ske pga sjukdom, ögonkirurgi eller av åldrande. 

 Fakultativ hyperopi: Ackommodationen hjälper till att kompensera den formen av hyperopi. 

 Latent hyperopi: Den typ av hyperopi som är kompenserad av ciliärmusklernas tonus. Med 

hjälp av cykloplegi kan man få fram hela eller delar av denna hyperopi. Cykloplegiska ämnen 

paralyserar  sammandragningen  av  pupillmuskeln  och  paralyserar  även  ciliärmusklerna  runt 

linsen.  

 Manifest  hyperopi: Den totala hyperopin som kan fås fram vid en vanlig synundersökning, 

genom att använda de starkaste plusglasen som ger bäst visus. 

 Enkel  hyperopi: Okomplicerad  hyperopi,  hyperopin  är  ren  hyperopi  utan  någon  form  av 

astigmatism. Hyperopin har ej bildats av sjukdom eller av skada. 

 Total hyperopi: Den totala summan av manifest hyperopi och latent hyperopi. 

(Millodot, 2009, s 157)
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Figur 3: Bilden visar den schematiska strålgången för ett  
hyperopt brytande öga



Till skillnad från myopi ökar hyperopin lite eller inget alls med åldern (Grosvenor, 2007, s 71). Vad 

är det som ligger till grunden att man utvecklar hyperopi? Man har i olika studier föreslagit att  

hyperopi till stor del är ett ärftligt refraktionsfel. Ärftligheten av hyperopin har visats vara upp emot 

89% (Hammond et al, 2001).  

  

1.4 Presbyopi, vad är det?
Den vanligaste benämningen på presbyopi är ålderssynthet. Presbyopi inträffar när den kristallina 

linsen i ögat åldras (Grosvenor, 2007, s 19-20). Allt eftersom linsen blir äldre så byggs det upp mer 

fiberlager kring den, vilket gör att linsen blir stelare och förlorar sin förmåga att ackommodera.

Ackommodation innebär att linsen ändrar sin ursprungliga form för att göra det möjligt att få en bra 

och skarp bild på näthinnan vid närarbete så som läsning (Grosvenor, 2007, s 19-20). För att det ska 

vara bekvämt att utföra närarbete utan att ögonen blir ansträngda brukar man räkna med att det 

behövs hälften av den ackommodation som man har kvar i linsen. Detta betyder att en person som 

har 5 D i ackommodation kommer använda 2,5 D för att utföra ett närarbete. Den här personen 

kommer  då  inte  att  uppleva  några  större  besvär  med  närarbetet  eftersom antalet  dioptrier  som 

behövs för att hålla en skarp bild på 40 cm är 2,5 D. Däremot kommer en person som bara har 3 D 

ackommodation få problem med närarbete, detta eftersom att det bara blir 1,5 D över för läsning vid 

40 cm.  Således  kommer den här  personen behöva ha  någon form av hjälp på  nära håll.  Detta 

problem löses med hjälp av ett par +1,00 D läsglasögon. Då kommer personen uppfylla målet av 2,5 

D vid närarbete (Grosvenor, 2007, s 19-20).

Presbyopi börjar märkas av vid 40- årsåldern och upptäcks ofta av att det blir suddigt när man läser 

eller utför annat närarbete. När väl presbyopin har gjort sig gällande så ökar den sakta i 10 till 12 år 

och blir sedan mer stabil. Typiska värden för korrektion av presbyopi är +1,00 vid 40- årsålder och 

+2,50 vid 55 till 60 års ålder. (Grosvenor, 2007, s 19-20)
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1.5 Tidigare studier som visar förekomsten av refraktionsfel i världen

Det har  gjorts  många studier  tidigare om hur fördelningen av refraktionsfelen ser ut  i  världen, 

särskilt  i  Europa  och  USA.  Övriga  länder  som  har  utfört  sådana  här  studier  är  bland  annat 

Sydafrika, Ecuador och Mexiko. Resultatet från dessa studier visas i tabell 1.   

1.5.1 Tyskland
En  studie  från  Tyskland  visar  att  av  hyperopi  och  myopi  är  den  sistnämnda  det  vanligaste 

refraktionsfelet och prevalensen visar att 19,8 % av deltagarna i studien hade någon form av myopi. 

Myopi i denna studie har klassificerats efter  ≤ -0,50 D. Studien visar också att hyperopi inte är 

speciellt vanligt då endast en prevalense på 5,0 % kunnat styrkas hos de undersökta. Hyperopi var 

klassificerad i denna studie som ≥ +0,50 D. Se tabell 1.

1.5.2 USA, Västeuropa och Australien
En annan studie gjord i USA, Västeuropa och Australien visar på samma tendens som den från 

Tyskland. Prevalensen av myopi var 29,88 % i denna studie, prevalensen av hyperopi var 9,89 %. 

Hyperopin i den här studien har klassificerats som ≥  +3,00. Myopi har klassificerats som ≤ -1,00. 

Se tabell 1.

1.5.3 Sydafrika
I Sydafrika gjordes en studie år 2002 som visar fördelningen av refraktionsfel hos barn. Myopi var 

klassificerad som ≤ -0,50  och hyperopi var klassificerad som ≥ +2,00. Studien har utförts med både 

autorefraktor och retinoskop. Resultaten för prevalensen av refraktionsfelen  där försökspersonerna 

hade  skiats  var,  myopi  2,9%  och  hyperopin  1,8%.  Resultaten  för  autorefaktorn  visade  att 

förekomsten av myopi var 4,0% och förekomsten av hyperopi var 2,6%. Se tabell 1.
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1.5.4 Sydamerika
I  Sydamerika  2004  utfördes  det  en  studie  som  har  inriktat  sig  på  att  undersöka  hur 

myopifördelningen ser ut i Ecuadors regnskog. Den studien har även tagit upp skillnaden mellan 

urinvånarnas refraktionsfel och nybyggarnas refraktionsfel. Myopi var klassificerat som ≤ -0,50 och 

hyperopin har klassificerats som ≥ +1,00. Myopiförekomsten hos urinvånarna var 4,7 % och hos 

nybyggarna var prevalensen istället 5,5 %. I förekomsten av hyperopi var det dock betydligt större 

skillnad  mellan  grupperna.  Där  blev  prevalensen  för  hyperopi  för  urinvånarna  16,1  % och  för 

nybyggarna 11,5 %. Se tabell 1.

1.5.5 Mexiko
En studie gjord på skolbarn i åldrarna 12-13 år, visar att myopi är det vanligaste refraktionsfelet för 

dessa barn. Studien utfördes i norra Mexiko år 2003. Myopiförekomsten var 44 % hos skolbarnen, 

medan hyperopiförekomsten var 6 %. Myopi har i den här studien klassificerats som ≤ -0,50 på ett 

öga. Hyperopi har klassificerats som ≥ +1,00 på ett öga. Se tabell 1. 
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Tabell 1: Tabellen visar olika studier av förekomsten av refraktionsfel

Land Hyperopi- 
prevalensen

Myopi- 
prevalensen

Emmetropi- 
prevalensen

The prevalence rates of 

refractive errors among

children, adolescents, and 

adults in Germany Jobke et al, 

2008) 

5,00% 19.80% 75,20%

The Prevalence of Refractive 

Errors Among Adults in

the United States, Western 

Europe, and Australia (The 

Eye Diseases Prevalence 

Reasearch Group, 2004)

9,89% 29,88% 60,23%

Refractive Error and Visual 

Impairment in African 

Children in South Africa 

(Naidoo et al, 2003)

Retinoskopi 
2,9%

Autorefaktor 
4,0%

Retinoskopi 
1,8%

Autorefraktor 
2,6%

95,3% resp 93,4%

Prevalence of Myopia in an 

Adult Population of Two

Different Ethnic Groups in the 
Ecuadorian Amazon (Jiménez 
et al, 2004)

16,5% hos 
urinvånarna
11,5% hos 

nybyggarna

4,7% hos 
urinvånarna

5,5% hos 
nybyggarna

67,3% hos 
urinvånarna
73,4% hos 

nybyggarna*

Prevalence of Myopia among 

12- to 13-Year- Old 

Schoolchildren in Northern 

Mexico (Villarreal et al, 2003)

6,00% 44,00% 40,5%**

* Förekomsten av astigmatism och ansiometropi har även redovisats i denna studie.

** Förekomsten av astigmatism har även redovisats i denna studie.  
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1.6 Vision for All

Vision for all (VFA) är en ideell organisation som jobbar för att kunna ge en fattig befolkning en 

möjlighet att  kunna se bättre,  detta för att  öka levnadsstandarden och möjligheten till  jobb och 

utbildning. VFA samlar in använda glasögon som sedan tvättas och sorteras upp. Sedan skickas 

dessa  med  de  optiker  och  assistenter  som  åker  till  ett  land  för  att  hjälpa  till.  

(http://www.visionforall.org/index.php )

1.7 Syfte
Syftet med denna studie har varit att studera förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua och jämföra 

detta mot publicerade studier, för att avgöra om det finns någon större skillnad.  
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2 Metod och materiel

2.1 Plats

Samtlig datainsamling har skett i tre städer i Nicaragua: León, Ocotal och Esteli och det var i den 

här ordningen som städerna besöktes.

Nicaragua ligger i Latinamerika och har en befolkning på nästan 6 miljoner invånare. Läs- och 

skrivkunnigheten  i  Nicaragua ligger  på 67,5  %. Befolkning är  överlag  relativt  fattig,  48  % av 

befolkning beräknas  ligga  under  fattigdomsgränsen (https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/nu.html). 

León som var den första staden som besöktes ligger ca 2 mil ifrån Stillahavskusten och har en 

befolkning på ca 150 000 invånare. De flesta av befolkningen försörjer sig genom olika att arbete 

inom tjänstesektorn. Medelåldern i León under denna studien var 51,9 år. 

Ocotal, som var den andra staden som besöktes har en befolkning på ca 40 000 invånare. Ocotal är  

beläget  upp  i  en  dal  vid  inte  så  långt  ifrån  Nicaraguas  gräns  emot  Honduras.  Staden  är  en 

handelsstad och har då handel som största inkomstkälla. Staden ligger på ca 600 m över havet.  

Medelåldern i staden, räknat från denna studien är 49,6 år.

Esteli är precis som Ocotal en handelsstad med en befolkning på ca 100 000 invånare. Esteli ligger 

ca 800 m över havet. Invånarna försörjer sig inom handel och tjänstesektorn och därför är Esteli en 

något rikare stad än de övriga. Medelåldern för patienterna som besökte lokalerna var 46,6 år.     

Resan varade mellan 26 mars och 9 april och under den tiden så har det varit 6,5 dagar som har  

ägnats åt att samla in informationen genom synundersökningar. Resan till Nicaragua har genomförts 

med Vision For All (VFA) som är en ideell organisation som hjälper till att dela ut glasögon åt de 

fattiga som ej har råd med att köpa egna. Synundersökningarna har utförts i lokaler som har haft 

fönster eller öppet tak, på grund av detta har lokalerna varit upplysta av naturligt solljus. Se figur 4. 
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2.2 Försökspersoner

Patienterna till denna studie har frivilligt kommit till de lokaler där synundersökningarna har utförts. 

Patienterna har fått information om att VFA kommer till  dessa lokaler genom lokal reklam och 

ryktesspridning. Total har 1194 synundersökningar gjorts, av de 1194 patienterna har sedan 1021 

stycken kvalificerats sig för själva undersökningen (173 patienter uteslöts från studien p.g.a. att de 

inte  har  fått  några  glasögon  av  något  skäl,  så  som  ögonsjukdomar  som  t.ex.  katarakt, 

diabetsförändringar  i  ögonbotten).  Ålderspannet  på  patienterna  har  varit  5  år  till  96  år  och 

medelåldern var 49,6 år. 

2.3 Journal

När  patienterna  har  kommit  till  lokalen  har  lokala  assistenter  samlat  in  nödvändig  information 

såsom namn, ålder, kön, arbete, läskunnighet samt datumet på undersökningen. Assistenterna har 

antecknat detta på de journaler som har tagits fram inför resan (se bilaga 1). Journalen innehåller 

även fri/habituell visus, refraktion, ordination, anamnes, ikryssningsrutor för katarakt och pterygium 

och fält för att skriva in ackommodationsamplituden. Det noterades även vilken undersökare som 

utförde undersökningen. Journalerna som har använts bygger på VFAs journaler men har redigerats 

för att passa denna resa och datainsamlingen till optikerstudenternas olika studier. Redigeringen har 

gjorts av Julia Sandberg, optikerstudent på Linnéuniversitetet.  
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2.4 Materiel

Materielen som använts för synundersökningarna har varit följande:

 Synprövningtavla med Snellen E optotyp (se bilaga 2), denna har visus utmärkningar från 0,1 

till 1,0 (för 5 meter) 

 Provlåda med provbåge och medföljande glas från VFA (se bilaga 3)

 Hoya mätsticka

 Oftalomoskop (Heine Beta)

 Plusflipprar i styrkorna +1,00 till +2,50 (se figur 5)

2.5 Synundersökningen

2.5.1 Undersökarna
Synundersökningarna har utförts av fyra optikerstudenter från Linnéuniversitetet och en legitimerad 

optiker från Kalmar. Som mest har det varit tre stationer igång samtidigt och de övriga som inte har 

gjort undersökningar har då hjälpt till med att dela ut glasögon. 

2.5.2 Synundersökningsstationerna
Vid stationerna har provlådorna placerats så att de har varit lättillgängliga för den som har utfört 

undersökningen. På stationen har även stolar placerats ut så att både patienten och undersökaren har 

haft något att sitta på. Se figur 6. 
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Figur 5: Bilden visar plus- flipprarna



Synprövningstavlan har satts upp ca fem meter ifrån den stolen som patienten senare har suttit på. 

Innan patienterna kommit fram till undersökaren har de fått instruktioner om hur undersökningen 

ska gå till och vad de ska göra, de ska alltså med fingrarna eller handen visa riktningen på E:et. 

Snellen  E  har  valts  som  tavla  för  att  underlätta  hela  processen,  både  med  tanke  på 

språkförmedlingen och då patienterna inte har kunnat läsa. 

2.5.3 Instruktioner för visusmätning
På de platserna som synundersökningarna har ägt rum har det ur lokalbefolkningen valts pekare 

som ska hjälpa undersökarna i deras arbete, det har varit frivilliga personer som har gjort detta. Vid 

de tillfällen då antalet patienter inte har varit så högt har undersökarna tagit på sig pekarens roll och 

avlöst dem så att de har kunnat få en paus. Pekare har instruerats att peka på de olika optotyperna så 

att patienten verkligen ska förstå vilken optotyp de ska visa riktningen på. Pekarna har lärts upp av 

studenterna och den legitimerade optikern. Instruktionerna har varit att börja peka på en optotyp på 

4:e raden (alltså 0,4 i decimalvisus). Har patienten klarat tre stycken rätt så ska de fortsätta neråt på  

tavlan tills patienten inte längre klarar av att se rätt. Har patienten inte klarat av den 4:e raden så har 

de istället gått uppåt för att kunna se vad de har för fri/ habituell visus.

2.5.4 Avståndssynskärpan och refraktionen
När väl fri/ habituell visus har tagits så har man utifrån detta gått vidare. Har patienten klarat av att 

läsa den 8:e raden(0,8 i decimal visus) eller patienten inte varit under 15 år så har patienten inte fått 

några  glasögon  för  avstånd.  Undersökaren  har  därefter  gått  vidare  med  att  kontrollera  dessa 

patienters närvisus och detta har gjorts på de patienterna som har varit från 25 år och uppåt, för 
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patienter under dessa åldrar har inte närvisus kontrollerats av undersökaren. Har dock inte patienten 

kommit upp i 0,8 i visus så har undersökaren börjat med att kontrollera avståndstyrkan genom att 

börja  med att  använda plus-  flipprarna.  Undersökaren har  börjat  med att  se  om det  blir  någon 

förbättring med + 1,00, är detta fallet så har man gått upp till maximala plus för bästa visus. Har det  

inte  räckt  med  +2,5  D som korrektion  för  att  få  max  visus  så  har  undersökaren  plockat  fram 

provbågen och börjat lägga i mer plus i den, eftersom det då finns högre styrkor att testa med. 

För de patienter som har sett 0,8 men har varit under 15 år har undersökaren hållit fram +1,00 

flippern för att avgöra huruvida patienten upplever suddigt seende eller ej. Detta för att kontrollera 

om det finns någon dold hyperopi. Har det blivit suddigt för patienten med +1,00 har man avbrutit 

synundersökningen och ansett att patienten är emmetrop. Har det dock inte blivit någon skillnad så 

har undersökaren tagit fram max plus på samma vis som tidigare. 

Till  de som inte  har  klarat  av att  se  0,8 i  visus  men inte  fått  en förbättring  med plusglas  har  

undersökaren provat med minus glas. Har det då blivit en förbättring så har man provat ner till 

lägsta minus med bästa synskärpa. Detta har genomförts med lösa provglas som har antingen satts  

in i provbågen eller bara hållits framför patienten.

Undersökningar har utförts binokulärt och utan dimmning

2.5.5 Astigmatismundersökning
Undersökning av astigmatism har inte gjorts noggrant, detta på grund av att det inte har funnits tid 

eller en bra möjlighet för undersökaren att undersöka om det finns någon form av astigmatism. 

Anledningen till att undersökaren inte har haft en bra möjlighet att undersöka astigmatism är att det  

inte har funnits någon rund optotyp att använda och det har inte funnits en korscylinder med större  

intervall än ± 0,25

2.5.6 Ögonundersökning
Till de som inte fått någon förbättring över huvudtaget har undersökaren undersökt i genomfallande 

ljus  för  att  se  om det  finns  grumlingar  i  linsen.  Detta  har  gjorts  med  ett  oftalomoskop.  Har 

undersökaren då sett en trolig anledning till varför patientens synskärpa inte är så bra, har detta 

förklarats för patienten. Patienterna har sedan fått rekommendationen om att uppsöka en läkare för 

att få möjlighet till medicinsk hjälp. 

2.5.7 Närsynskärpan
När undersökaren har kontrollerat avståndsskärpan och eventuellt gett korrektion för detta så har 
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även närsynskärpan kontrollerats genom att patienten har fått hålla en tidning eller liknande på ca 

40 cm avstånd och därefter har man använt plusflipprarna,  undersökaren har hållit  för en plus- 

flipper och beslutet om vilken styrka denna flipper skulle ha har beslutats efter åldern på patienten.  

Undersökaren har sedan visat olika plusflipprar med olika styrkor i för att låta patienten bestämma 

vilken som har varit bäst. Förutom plusflipprarna så har provbågen använts för att ta reda på vilken 

styrka som patienten behöver. Detta har genomförts genom att undersökaren har lagt i plusglas i 

provbågen och patienten har fått välja mellan olika styrkor, efter vad patienten tycker har gett bäst 

synskärpa  vid  läsning på  bekvämt  avstånd.  Plusflipperarnas  styrkor  har  varierat  från  +1,00 till 

+2,50.

2.5.8 Höga additioner
När inte vanlig lässtyrka har hjälpt patienten att se på nära håll har undersökaren fått använda sig av 

höga lässtyrkor, så som +4,00 och uppåt. Dessa styrkor ger även en förstoring som kommer hjälpa  

patienten att lättare kunna läsa. Dessa höga styrkor är inte vanliga och har bara delats ut till dem 

som  har  någon  form  av synnedsättning.  På  dessa  har  det  inte  fungerat  att  göra  en  bra 

avståndsrefraktion pga. synnedsättning.   

2.6 Statistik och analys

Statistikblad (se bilaga 4) har används för att fylla i vilka glasögon som har delats ut till patienterna. 

När dessa har fyllts i har man bockat av efter ordination/refraktion. Detta statistikblad är framtaget 

av VFA och ligger till grund för definitionen av refraktionsfelen och hur de har grupperats. 

Refraktionsfelen  har  klassificerats  enligt  följande,  emmetropi  +0,25  till  -0,25.  Hyperopi  har 

klassificerats som  ≥+0,50. Myopi har räknats från -0,50 och större. Presbyopin har klassificerats 

från +0,50 och uppåt. Astigmatismen har definierats som -0,75 eller större.  

2.7 Litteratursökning

Artiklarna i det här arbetet har letats fram med hjälp av PubMed och Google Scholar. Till arbetet 

har även böcker använts.  Sökord för att  leta artiklarna har bland annat varit:  Myopi, Hyperopi, 

prevalence of refractive errors etc.    
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3 Resultat
Totalt så har 1194 patienter undersökts i denna studie, detta har gjorts i tre städer i Nicaragua, León, 

Ocotal och Esteli. Av dessa 1194 är det 1021 stycken som kvalificerat sig för denna studie, genom 

att dessa har haft någon form av refraktionsfel. De andra 173 har uteslutits på grund av följande 

anledningar. 

 Katarakt, som har gjort det omöjligt att säkerställa om de har ett refraktionsfel eller ej

 Diabetes och andra förändringar på ögonbotten, vilket har gjort att det ej gått att få fram en bra 

refraktion

 Andra osäkra anledningar till att patientens refraktionsfel inte har kunnat fås fram

Resultat för de olika städerna kommer även visas separat, detta för att visa att det funnits skillnader 

mellan  de  städer  som  har  besökts.  De  fem  patienterna  som  har  haft  trolig  astigmatism  som 

förklaring till att visus ej har gått att förbättra har fått instruktioner om att de ska gå till en lokal  

optiker för att få göra en noggrannare synundersökning. Detta på grund av att det inte har funnits 

medel för att hjälpa dessa människor.  

3.1 Förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua

Fördelningen av refraktionsfel i Nicaragua grundar sig på ordinationen som undersökaren har tagit 

fram åt  patienten.  Den  här  statistiken  är  bara  för  de  som är  antingen  hyperopa  eller  myopa.  

Presbyopa  patienter  kommer  tas  upp  i  ett  separat  diagram.  Totalt  var  det  1021  patienter  som 

kvalificerade sig för studien och förekomsten av deras refraktionsfel visas i figur 7. Totalt var det 

23,1 % av patienterna som var hyperopa, 6,9 % som var myopa, 0,5 % hade en astigmatism över 

-0,75 och 69,5 % var emmetropa. Totalt var det 710 emmetropa patienter.   
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Totalt sett så har 306 stycken patienter haft antingen hyperopi eller myopi. 236 var hyperopa och 70 

var myopa. Detta ger fördelningen att 77,1 % var hyperopa och 22,9 % var myoper. Se  figur 8. 

Av alla undersökta var det 845 patienter som hade någon form av presbyopi, detta redovisas i figur 

11. Av det totala antalet patienter var det bara 176 patienter som inte hade någon form av presbyopi. 
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3.2 Hyperopifördelningen i Nicaragua

Totalt så finns det 236 hyperoper med i denna studie och dessa har spridits ut i hyperopi intervall 

från +0,25 till +4,75.

Som figur 9 visar så var de vanligaste hyperopi fördelningen tre grupper. Den ena gruppen var 

+1,00 till +1,25 med 65 patienter. Den absolut vanligaste gruppen var den med +2,00 till +2,25 och 

där kvalificerade sig 74 patienter. Den tredje vanligaste fördelning av hyperopi var den gruppen där 

hyperopin klassificeras efter +1,50 till +1,75 med 47 patienter. Övrig fördelning kan ses i figur 9.  

3.3 Myopifördelningen i Nicaragua

Totalt sett i denna studie så undersöktes 70 patienter som var myopa och dessa har delats in i två 

grupper. En grupp från -0,25 till -3,25 och en där det går från -3,50 och nedåt. Som figur 10 visar  

och även studien så var det inte många myopa som undersöktes. 

I gruppen -0,25 till -3,25 återfinns nästan hela gruppen av myoper, alltså 68 stycken. Det var endast  

2 stycken som hamnade i gruppen -3,50 till nedåt. Se figur 10.  
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3.4 Presbyopifördelningen i Nicaragua

Totalt  kvalificerade sig 845 patienter med presbyopi till denna studie. Här har presbyopin delats in i 

olika grupper från +0,25 till +6,75. De två absolut vanligaste grupperna var de som var från +2,00 

till +2,25 med 284 patienter och gruppen +2,50 till +2,75 där det finnas 262 patienter. Dessa var de 

vanligaste styrkorna som de presbyopa patienterna behövde för att klara av att läsa. Detta framgår i 

figur 11. De patienter som har kvalificerat sig för högre form av addition, har haft någon form av 

synnedsättning och har då behövt större addition med förstoring för att kunna läsa. 
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3.5 Fördelningen av hyperopi i León

Totalt sett så undersöktes 142 hyperopa patienter i León och fördelningen av hyperopin har blivit 

enligt  figur  12.  Gruppen  +0,25  till  +0,75  har  11  stycken  patienter.  Den  största  gruppen är  de 

patienter som behövde +1,00 till +1,25 i korrektion och denna grupp har 45 deltagare. 34 stycken 

har hamnat inom spannet +1,50 till +1,75 och 37 inom intervallet +2,00 till +2,25. Antalet personer 

som sedan har fördelat sig i de tre sista grupperna är 15 stycken. 

3.6 Fördelningen av hyperopi i Ocotal

I Ocotal har det totalt sett förekommit 20 patienter som har haft hyperopi. Fördelningen har blivit 

som diagrammet visar i figur 13. Mest patienter var det i gruppen med styrkorna +2,00 till +2,25.
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3.7 Fördelningen av hyperopi i Esteli

I Esteli undersöktes totalt 69 hyperopa patienter. Fördelningen av dessa kan ses i figur 14. Den klart 

vanligaste fördelningen av hyperopin i Esteli var den med +2,00 till +2,25, här finns 28 patienteter 

representerade. Den näst vanligaste var +1,00 till +1,25 med 16 patienter. Övrig fördelning går att  

se i figur 14. 

3.8 Fördelningen av myopi i León 

I León har den största förekomsten av myopa patienter hittats. I León har 30 patienter undersökts 

som har haft myopi. Som figur 15 visar så har alla myopa patienter i León hamnat i gruppen med 

myopifördelningen -0,25 till -3,25. 
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3.9 Fördelningen av myopi i Ocotal

Cirkeldiagrammet i figur 16 visar fördelningen av myopi i Ocotal. Totalt så undersöktes 21 patienter 

med myopi. Varav 20 har kvalificerat sig för gruppen med myopifördelningen -0,25 till -3,25. En 

patient hade en myopi på över -3,50 dioptrier.

3.10 Fördelningen av myopi i Esteli

Totalt  så undersöktes 19 myopa patienter i  Esteli.  Fördelningen visas i  cirkeldiagrammet nedan 

(figur 17). De flesta myopa patienter i Esteli kvalificerade sig för gruppen -0,25 till -3,25. I denna  

grupp var det totalt 18 patienter. En patient hade en myopi på över -3,50. Resultatet visas i figur 17. 
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3.11 Fördelningen av presbyopi i León

I León undersöktes totalt 381 presbyopa patienter. Deras presbyopifördelning visas av figur 18. De 

vanligaste presbyopifördelningen för presbyopa patienter i León var tre grupper, den ena gruppen 

med intervallerna +1,50 till +1,75 med totalt 59 patienter. Den största gruppen av dessa tre var den 

som hade presbyopi- fördelningen +2,00 till +2,25 där hela 151 patienter kvalificerade sig. Den 

minsta av de här tre grupperna var den med +2,50 till +2,75 med 97 patienter. De övriga gruppernas 

fördelning går att se i figur 18. 

3.12 Fördelningen av presbyopi i Ocotal

Totalt så undersöktes 236 patienter med presbyopi i Ocotal. De två vanligaste grupperna i Ocotal 

var  +2,00 till  +2,25 med 78 patienter.  I  den andra gruppen var  det  73 patienter  och de tillhör 

gruppen med fördelningen +2,50 till +2,75. Övrig fördelning kan ses i figur 19. 

22

+0,50 till +0,75
+1,00 till +1,25
+1,50 till +1,75
+2,00 till +2,25
+2,50 till +2,75
+3,00 till +3,75
+4,00 till +4,75
+5,00 till +6,75

+7,00 och uppåt
Totalt

0 50 100 150 200 250 300 350 400

0
27

59
151

97
36

9
2
0

381

Antal

P
re

sb
yo

pi
n

Figur 18: Diagrammet visar fördelningen av presbyopi i León



3.13 Fördelningen av presbyopi i Esteli

Antalet undersökta presbyoper i Esteli var 228 stycken. Den vanligaste fördelningen av presbyopi i 

Esteli var den med +2,50 till  +2,75 med 92 patienter. Den näst vanligaste med 56 patienter var  

gruppen som är mellan +2,00 till +2,25. 43 patienter hamnade i gruppen +3,00 till +3,75, detta blev 

därför den tredje vanligaste presbyopin i Esteli. Övriga resultat visas i figur 20. 
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4 Diskussion

4.1 Förekomsten av refraktionsfel i Nicaragua
Det vanligaste refraktionsfelet i Nicaragua under den här studien var hyperopi, totalt sett så var det 

236 patienter som undersöktes som hade någon form av hyperopi. Detta ger en hyperopiprevalens 

på 23,1 %. 

Myopi var inte ett lika vanligt refraktionsfel i Nicaragua. Myopin i Nicaragua var väldigt liten, av 

de totalt 1021 som kvalificerade sig för denna studie var det endast 70 stycken som hade någon 

form av myopi. Detta ger en prevalens på 6,9 % 

Astigmatismen i Nicaragua har inte varit speciellt stor, totalt sett så var det 5 stycken patienter som 

misstänktes ha astigmatism. Vilket då ger en prevalens på 0,5 %. Detta är dock inte en säker siffra, 

eftersom klassificeringen av astigmatism har varit större än eller lika med -0,75 D. Den är inte 

heller bekräftad på ett säkert sätt genom att patienterna inte har undersökts för astigmatism. Men 

eftersom så många ändå har fått så pass bra visus med bara enkla plus eller minus glas, kan man dra  

slutsatsen att  astigmatismen hos de här patienterna inte har varit  speciellt  stor och inte bidragit 

nämnvärt till deras dåliga syn. 

Totalt  sett  i  denna  studie  har  det  varit  en  prevalens  på  30,5  % som har  haft  någon  form av 

refraktionsfel. Detta betyder att 69,5 % av befolkningen i Nicaragua kan ses som emmetropa. 

Presbyopi i Nicaragua har varit väldigt vanligt, med tanke på att medelåldern i den här studien har  

varit 49,6 år. Eftersom presbypi framträder när man blir äldre så är det inte så konstigt att 845 

personer har behövt någon form av hjälp för att kunna läsa på nära håll. Totalt sett så har det bara 

varit 176 personer som inte har haft presbyopi. De som har varit presbyopa kan även haft någon 

form av refraktionsfel.

4.2 Skillnaden i refraktionsfel mellan de olika städerna
Vid granskning av resultaten från denna studie visar det sig att det har varit markanta skillnader 

mellan  de  olika  städerna  i  fördelning  av  hyperopi  och  myopi.  I  León  undersöktes  totalt  142 

hyperoper, medan det i Ocotal bara undersöktes 20 stycken. I Esteli var det något fler hyperoper  

som undersöktes, 69. Fördelningen av hyperopin har i stort sett varit konstant i de olika städerna, de 

vanligaste grupperna har varit de från +1,00 till +2,25. Varför har det då blivit en sådan markant 

skillnad mellan städerna? 

En  mycket  stor  anledning  till  detta  är  att  i  León  varade  undersökningarna  i  tre  dagar,  medan 
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undersökningarna i de andra städerna bara har varit två dagar. Det har då totalt sett undersökts fler  

patienter i León än i de andra städerna och därför har fler hyperoper då upptäckts. 

Medelåldern i León har inte varit högre än i övriga landet. I León var medelåldern 51,9 år jämfört 

mot  49,6  år  som  var  medelåldern  av  alla  patienter  i  denna  studie.  Eftersom 

ackommodationsförmågan minskar när man blir äldre (Grosvenor, 2007, sida 20) betyder det att 

patienter som har haft en dold hyperopi kommer (de har alltså ackommoderat bort sin hyperopi) bli 

hyperopa  när  ackommodationsförmågan  blir  sämre  eftersom  de  inte  längre  kommer  kunna 

ackommodera bort sin hyperopi. Men eftersom medelåldern i León var väldigt lik medelåldern av 

alla patienter i denna studie, så kan inte åldern av patienterna bidragit till skillnaden av hyperopa 

patienter mellan de olika städerna. 

En annan anledning till denna skillnaden kan också vara att befolkningen i León känt att de har haft 

fler symptom och av den anledningen kommit till undersökningsplatserna för att få hjälp emot detta. 

Välfärden kan också vara en bidragande anledning till att skillnaden i antalet undersökta hyperoper. 

I León har det varit betydligt fler fattiga människor som har kommit till undersökningsplatsen. De 

har helt enkelt inte haft råd med att gå till en optiker och skaffa sig glasögon. Ocotal och Esteli har 

haft det mycket bättre ställt och inte lika många fattiga har dykt upp för att bli undersökta. Har 

befolkningen det mer välställt så har fler råd att gå till en lokal optiker och i och med detta skaffa  

sig glasögon på den vägen. 

Om det har varit en stor skillnad mellan de olika städerna när det gäller hyperopi har det varit  

motsatsen gällande myopi. Där har antalet myopa som undersökts varit jämnt fördelade. I León 

undersöktes  30  patienter  med  myopi,  i  Ocotal  och  Esteli  har  det  undersökts  21  respektive  19 

stycken. 

Den här jämna spridningen av myopi visar på att myopi i Nicaragua inte är speciellt vanligt. För 

hade myopi varit betydligt vanligare än de 6,9 % som resultatet visar borde det varit mycket fler 

myopa personer som blivit undersökta i León. Detta pga. att det spenderades mer än en dag extra 

med att utföra synundersökningar där. 
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4.3 Skillnad i refraktionsfel i Nicaragua jämfört med resten av världen
Har studien om refraktionsfel i Nicaragua visat på några skillnader i förekomsten av refraktionsfel? 

Jämför man mot studien som gjordes i Ecuador 2004 så visar detta på en relativt nära fördelning i 

förekomsten av myopi. Studien från Ecuador har visar på en förekomst av myopi på 4,7-5,5 % 

(Jiménez et al, 2004) . Studien som utfördes i Nicaragua gav en myopi förekomst på 6,9 %. Dessa 

två länder ligger relativt nära varandra geografiskt, detta gör att de har ett liknade klimat, livstil och 

påbrå.  Som  studier  tidigare  har  visat  så  har  myopi  utveckling  en  koppling  till  närarbete 

(Goldschmidt, 2003). Eftersom båda länderna inte är några industriländer gör detta att det inte är 

speciellt vanligt med krävande närarbete som då skulle kunna påskynda en myopisering. 

När man jämför hyperopiförekomsten mellan dessa två studier så ser man att hyperopi är något 

vanligare i Nicaragua (23,1 %) jämfört med Ecuador (11,5-16,1 %) (Jiménez et al, 2004). Vad den 

här  skillnaden  beror  på  är  svårt  att  säga  specifikt,  den  troliga  anledningen  till  detta  är 

ärftlighetsfaktorn.  Det  kan  finnas  en  större  ärftlighetsfaktor  i  Nicaragua  än  i  Ecuador  och 

ärftligheten för hyperopi har visats sig vara en stor bidragande orsak till utvecklingen av hyperopi 

(Hammond et al, 2001).

En  annan  intressant  jämförelse  mellan  Nicaragua  och  övriga  världen  i  förekomsten  av  olika 

refraktionsfel  är  den studie som gjordes i  Mexiko.  Mexiko är  geografiskt  relativt  nära placerat 

Nicaragua och då borde man med slutledning från tidigare resonemang tro att det borde vara en 

liknande fördelning av refraktionsfelen i Mexiko som det är i Nicaragua, eftersom bägge länderna 

inte är några industriländer, och de då borde ha en liknade livstil och samma påbrå. Men studien 

gjord  på  skolbarn  i  Norra  Mexiko  visar  på  en  helt  annan  förekomst  av  refraktionsfelen. 

Myopiförekomsten där var  hela 44 %, och hyperopiförekomsten var bara 6 % (Villarreal et  al, 

2003) . Detta visar på en markant skillnad i förekomsten av myopi, även förekomsten av hyperopi 

visar på en stor skillnad. Vad kan då anledningen till den här skillnaden vara? Anledningen kan ju 

vara den att studien i Mexiko var utförd på barn mellan 12-13 år, och dessa kan då har utvecklat 

myopi  genom  miljön  av  mycket  läsning,  medan  studien  i  Nicaragua  var  utförd  inom  alla 

åldersintervall. Att det har varit så stor skillnad mellan åldersgrupperna gör givetvis att det är svårt 

att jämföra dessa två studier. Eftersom medelåldern på de patienter som ingick i studien i Nicaragua 

var 49,6 år. Det kan även vara så att Mexiko är på väg att bli ett land där mer synkrävande närarbete 

utförs, och att då myopi utvecklingen genom miljön skulle bidra till den ökade myopiprevalensen.

Ska man jämföra Nicaragua emot USA, Europa och Australien så blir skillnaderna i förekomsten av 

refraktionsfel rätt så stora. Studier utförda i USA, Västeuropa och Australien visar på mycket större 

förekomst  av  myopi  än  vad  som  fanns  i  Nicaragua.  Studien  utförd  i  USA,  Västeuropa  och 

26



Australien visar på en förekomst av myopi på 29,88 % (The Eye Diseases Prevalence Research 

Group, 2004). Studien från Tyskland visar på en något mindre förekomst av myopi men även detta 

resultat (19,8 %) (Jobke,  2004) är betydligt större än vad som fanns i Nicaragua. Skillnaderna 

mellan dessa olika studier visar att det är 22,98 procentenheter större myopi förekomst i västvälden, 

medan studien från Tyskland visar att det är 12,9 procentenheter större förekomst av myopi. 

Även  förekomsten  av  hyperopi  mellan  dessa  tre  studier  är  stor.  I  Nicaragua  fanns  en 

hyperopiförekomst på 23,1 %. Studien från Tyskland visar bara på en förekomst av 5,0 % (Jobke, 

2004) .  Studien  utförd  i  USA,  Västeuropa  och  Australien  visar  en  något  större  förekomst  av 

hyperopi, dock inte större än 9,89 % (The Eye Diseases Prevalence Research Group, 2004). Vad är 

då den bidragande anledningen till att det är så här stora skillnader? Som det tidigare har tagits upp 

så beror det på miljön, västvärlden är mycket rikare och har en helt annan typ av livsstil. Vi har 

blivit mer och mer stilla sittande framför våra datorer och tv apparater. Detta har lett till att vår 

utveckling av myopi har blivit mycket större eftersom myopi utveckling verkar ha ett samband med 

synkrävande närarbete (McBrien och Adams, 1997; Goldschmidt, 2003).      

4.4 Felkällor
En tydlig felkälla i denna studie är att patienterna inte har valts selektivt med hänsyn till ålder, kön, 

sysselsättning och boende. Utan till denna studie har patienterna själva fått uppsöka hjälp. Man kan 

då  dra  slutsatsen  att  det  bara  är  personer  som har  besvär  och  symptom som har  uppsökt  de 

undersökningsplatserna som har funnits. Man kan då dra ytligare en slutsats av detta resonemang 

och det är  att  emmetropa och unga hyperoper ej  har uppsökt undersökningslokalerna för att  få 

någon hjälp, detta eftersom de inte upplever några problem. 

Resan har anordnats med VFA, och deras mål är att hjälpa så många som möjligt på så kort tid som 

möjligt. Detta gör att undersökningarna inte har varit speciellt avancerade och att det inte är helt 

säkert att alla patienter har fått en sådan noggrann undersökning som de egentligen skulle behövt. 

Därav kan många patienter med dold hyperopi missats, eftersom dessa inte har upplevt några besvär 

och att det ej har funnits tid för att utföra en noggrann synundersökning för att eventuellt få fram 

denna hyperopi. 

Synundersökningarna har inte utförts med cykloplegiska ämnen. Detta betyder att hyperopi som kan 

ackommoderas bort inte har upptäckts. 
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Studien  har  bara  utförts  i  tre  städer  och  detta  ger  inte  en  bra  representation  av  hela  landets 

befolkning och förekomsten av refraktionsfel. 

Även språkförbindelsen kan ses som en stor felkälla, eftersom språket som talas i Nicaragua är 

spanska och ingen av studenterna eller optikern talat flytande spanska. Detta har kunnat leda till 

missförstånd angående om patienten egentligen får en förbättring med de glas som har visats för 

patienten. 

Jämförelsen  mellan  de  olika  studierna  kan  också  innehålla  stora  fel,  eftersom  inte  alla  har 

klassificerat refraktionsfelen på samma vis. Metoden för hur man undersökt patienterna har inte 

heller varit exakt likadana. Detta kan då ge ett missledande resultat eftersom vissa metoder har varit  

mer noggranna och bättre kliniskt sett.   

4.5 Slutsats
Slutsatsen av denna studie visar  att  hyperopin i  Nicaragua var  betydligt  mycket  vanligare än i 

övriga studier som har gjorts i världen. Denna studie visade också att myopi förekom i mycket 

mindre  utsträckning  än  i  övriga  studier.  Både  genetiska-  och  miljöfaktorer,  så  som  mycket 

närarbete, kan spela en roll i skillnaden mellan länderna. 
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