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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra Multilens Bilux Iris-glas mot deras vanliga 

polariserade filterglas på syncentralspatienter med uttalade bländningsbesvär.  

Metod: I studien undersöktes 15 personer mellan 42-89 år. Försökspersonerna som hade bokad 

tid hos Syncentralen i Kalmar fick valet att ställa upp på en studie där de skulle få testa 

ytterligare ett filterglas. Patienterna återkallades efter ett par veckor då synskärpetester gjordes 

i hög och lågkontrast med och utan bländningsbelysning. Undersökningen innefattade även en 

intervju under vilken patienten fick berätta vad han/hon tyckte om respektive glas.  

Resultat: Kontrast påverkade visus. Högkontrast visus påverkades inte nämnvärt med olika 

filterglasen eller bländning. För lågkontrast visus fanns heller ingen signifikant skillnad mellan 

filterglasen med eller utan bländning. En del patienter upplevde bättre synförhållanden med Bilux i 

vissa situationer. 

Slutsats: Högkontrast samt lågkontrast visus påverkades inte nämnvärt med de olika 

filterglasen eller med bländning. Subjektivt upplevdes förbättrade synförhållanden i vissa 

situationer med Bilux och vanliga filterglas. 

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

The aim of this study was to compare Multilens Bilux Iris against their regular 

polarized filter-glasses on low vision subjects with pronounced light sensitivity.  

 

A total of 15 people aged 42-89 years participated in the study. All were patients at 

the low-vision clinic at the hospital in Kalmar, Sweden. Patients were recruited 

during a prior routine examination whereby they were asked if they would be 

willing to participate in a study in which they would have the chance to try an extra 

pair of filter-glasses.  

The patients were recalled after a few weeks for the examination. Patients’ high- 

and low contrast visual acuity was measured both with and without glare. An 

interview with all of the patients was also conducted regarding the different filter 

lenses. 

 

This study showed no significant difference in high contrast or low contrast visual 

acuity, with or without the different filters examined during this study. A subjective 

difference was however detected between filters under certain situations.   
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INTRODUKTION 

SYNSKÄRPA 

Redan under antiken upptäckte människor, när de tittade på himlavalvet, att en del 

kunde se två stjärnor där andra bara såg en (Colenbrander 2001, s. 1; Grosvenor 

2007, s. 9). Dessa stjärnor hade ett avstånd från varandra på 1 bågminut eller 

mindre (Grosvenor 2007, s.9 ).  

   Synskärpa, eller visus som det också kallas, är ett begrepp som används för att 

beskriva ögats upplösningsförmåga. Ögats upplösningsförmåga kan definieras som 

förmågan att se två intill varandra fristående objekt som separerade. Med andra ord 

är alltså visus ett mätvärde på hur små detaljer ett öga har förmåga att urskilja. 

(Benjamin 2006, s. 217; Grosvenor 2007, s. 9). 

   Visus mäts idag genom att en patient ska identifiera en bokstav, så kallad optotyp. 

Visus specificeras genom öppningen i en optotyp som man anger i bågminuter. Ett 

normalseende öga anges därav som förmågan att kunna urskilja en öppning på en 

storlek av 1 bågminut eller mindre (Grosvenor 2007, s. 9-10). Det finns flera sätt att 

specificera synskärpan på till exempel: decimal, logMAR och Snellenbråk.  

 

Snellenbråk 

Snellenbråk infördes av Snellen i slutet av 1800-talet. Synskärpan anges genom att 

testavståndet står som täljare i bråket, medan nämnaren anger vilket avstånd 

optotypen skulle behöva stå på för att detaljen i bokstaven skulle vara 1 bågminut 

(Grosvenor 2007, s. 11). 

 

Decimal 

I Sverige anges visus för det mesta i decimal, där 1,0 är normal visus (dvs. 

motsvarar 1 bågminut). Decimal visus minskar sedan när optotyperna blir större, 

respektive ökar om de blir mindre (Benjamin 2006, s.221; Grosvenor 2007, s.11)  

 

logMAR 

Ett annat sätt att ange visus på är logMAR. Med logMAR mäter man visus med 

hjälp av en logaritmisk skala (log), och där MAR står för engelskans ”Minimum 

Angle of Resolution” vilket översatt på svenska betyder minsta upplösningsvinkel. 

Där är normal visus 0.0, och ökar istället när optotyperna blir större. Om patienten 
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kan urskilja mindre optotyper, än de med en öppning på 1 bågminut, anges visus 

som ett negativt värde (Grosvenor 2007, s. 174-175) 

 

Tabell 1: Visar decimal visus och dess respektive värde i logMAR.(inspirerad av 

tabell 8-5 ur Grosvenor 2007, s. 175). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bokstavsoptotyper och olika tavlor 

De bokstäver som används idag som optotyper på syntavlor baseras oftast på ett 

rutmönster som brukar vara fyra till fem enheter brett och fem enheter högt. Själva 

bredden på optotypdelarna i bokstaven är ofta en femtedel av höjden. Höjden samt 

bredden kan skrivas ut som till exempel: 5x5 (5 enheter högt, 5 enheter brett) 

(Benjamin 2006, s. 218-220).  

   Herman Snellen var den första som designade speciella tecken, vilka han kallade 

optotyper för att specifikt mäta visus. Dessa optotyper hade en serif, en klack, i 

varje ände på en bokstav (se figur 1) Han tog fram en tavla med dessa, och 

kalibrerade den så att andra skulle kunna göra detsamma, och därigenom få en 

gemensam standard. Edmund Landolt, några år senare, använde istället optotyper 

utan denna klack, det vill säga sans serif (se figur 1). Louise Sloan, år 1959, tittade 

på den relativa läsbarheten för samtliga bokstäver ur det latinska alfabetet och sedan 

designade en ny tavla med en ny tavla bestående av 10 optotyper (C, D, H, K, N, O, 

R, S, V, Z) med teckenstilen sans serif (5x5) (Colenbrander 2001, s. 1-8). 

 

Bailey-Lovie tavla 

Ian Bailey och John Lovie, år 1974, och tittade på vad avståndet mellan rader och 

bokstäver hade för inverkan på visus. De tillverkade utefter sina experiment, en 

tavla i vilket avståndet mellan varje rad/optotyp är detsamma som optotypens 

storlek. De valde att använda fem optotyper för varje rad, i teckenstil sans serif fast 

Decimal LogMAR 

  

Decimal LogMAR 

0.1 1.0 0.5 0.3 

0.125 0.9 0.63 0.2 

0.16 0.8 0.8 0.1 

0.2 0.7 1.0 0.0 

0.25 0.6 1.25 (-0.1) 

0.32 0.5 1.6 (-0.2) 

0.4 0.4 2.0 (-0.3) 
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med 5x4 (se figur 1). De gjorde även syntavlan i en logaritmiskskala (Benjamin 

2006, s. 223; Colenbrander 2001; Ferris, Kassoff, Bresnick & Bailey 1982). 

Fördelen med en logaritmisk skala är att den ger en mer rättvis utvärdering av 

synskärpan då precis noterbara skillnader i visus ger jämbördiga resultat över hela 

tavlan (Westheimer 1979) 

 

 

Figur 1: visar 3 olika optotyper (Snellen H, sans serif 5x5 samt 5x4) (inspirerad av 

figur 7-2ur Benjamin 2006, s. 220). 

 

ETDRS (Early Treatment Diabetic Retinopathy Study) 

Synskärpetestet ETDRS härstammar från en studie med samma namn (Early 

Treatment Diabetic Retinopathy Study). I studien hade man tagit patienter med 

diagnosen diabetesretinopati och dessa behandlades sedan med fotokoagulation. 

Studiens syfte var att evaluera patienterna och iaktta deras synförändringar (Rice 

1982; Ferris et al. 1982). 

   I ETDRS studien tog man och kombinerade Bailey-Lovie tavlan med Sloans 

optotyper (Ferris et al. 1982).  ETDRS har idag blivit en sorts ”guldstandard” på 

grund av sin vida användning världen över (Benjamin 2006, s. 225). ETDRS finns 

även som lågkontrasttavlor. 

 

 

Kontrast 

Kontrast är ett begrepp som anger luminans eller färgskillnader mellan ett objekt 

respektive en bakgrund. Det kan definieras som luminansskillnaden mellan två 

stimuli: (Lmax – Lmin)/(Lmax + Lmin) - (Michelson kontrast) (Grosvenor 2007, s. 

13).  

   Ett ”tröskelvärde” för kontrast innebär den minsta mängden kontrast som krävs 

för att förmå möjligheten att se ett objekt (det vill säga minsta mängd kontrast som 

krävs för att urskilja ett objekt). Om tröskelvärdet sedan inverteras får vi en 

beskrivning på kontrastkänslighet. En patient med låg kontrastkänslighet är en 

patient som behöver mycket kontrast för att kunna se ett föremål, och omvänt för 
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högkontrastkänslighet. När visus mäts görs detta i högkontrast, medan 

kontrastkänslighet däremot mäts i lågkontrast. Det finns flera sätt att göra detta på 

till exempel med hjälp av spatiala frekvenser med mera (Benjamin 2006, s. 247). 

 

Spatial frekvens 

Vid traditionella kontrastkänslighetsmätningar presenteras patienten för ett repeterat 

stimuli i form av vertikalt orienterade streck (som kan liknas vid ett ”galler”). Ett 

sådant galler specificeras som spatial frekvens (se figur 2). Detta kan jämföras med 

detaljens storlek i en optotyp. 

 

 

Figur 2: Spatial frekvens. 

 

Spatial frekvens mäts i cykler per grad, där en cykel motsvarar en gallerdel + 

utrymmet till nästa gallerdel. Till exempel kan vi ta en spatial frekvens på 30 

cykler/grad (det vill säga 30 galler och 30 öppningar emellan gallren). Detta 

motsvarar 60 detaljer inom 1 grad, vilket indikerar på att varje detalj har ett värde 

på 1 bågminut (det går 60 bågminuter på en grad). Därför är ekvivalenten för 30 

cykler/grad, visus 1.0 (decimal). Kontrastkänslighet för spatial frekvens uttrycks i 

log contrast sensitivity units (logCS). Kontrastkänslighet varierar med den spatiala 

frekvensen (Benjamin 2006, s. 247-251; Grosvenor 2007, s. 170-175).  

 

Vistech (Vision contrast test system) 

Vistech är ett test framtaget av Ginsberg 1984 och består av sex rader med cirklar, 

vardera med en bredd på 7,62 cm. I cirklarna återfinns spatiala frekvenser, vars 

cykler ökar i storlek för varje rad. Varje enskild rad har däremot hela tiden samma 

spatiala frekvens, men minskar i kontrast från vänster till höger (Grosvenor 2007, s. 

172). 
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Pelli-Robson 

En Pelli-Robson tavla är en rektangulär tavla (86 x 63) avsedd för att användas på 

en meter. Den har sex optotyper på varje rad och varje rad delas in i två delar (tre 

optotyper var), där varje del har varsin bestämd kontrast. För var tredje optotyp som 

går minskar kontrasten med en faktor på 0.15 log enheter (Grosvenor 2007, s. 172-

173). 

 

ETDRS i lågkontrast 

ETDRS-tavlan är utformad som ett ljusskåp (Ferris et al. 1982). Tavlorna till skåpet 

är bytbara och finns i olika optotypskombinationer och kontrastmängder 

(exempelviss 100%, 10% och 5% kontrast). Varje tavla har en enskild kontrast, 

vilket gör att man inte mäter kontrastkänslighet med ETDRS, utan minsta 

upplösbara optotypen för en specifik kontrastnivå. För att utvärdera bländning kan 

ett tillägg göras till tavlan, genom att två halogenlampor sätt på var sida av 

ljusskåpet; dessa är riktade mot patienten (Benjamin s. 278-279). 

 

Excentrisk fixering 

Ögats bästa upplösningsförmåga återfinns i centrala makula. Förmågan avtar desto 

längre ut från den centrala delen man kommer (Jackson & Wolffsohn 2007, s. 317; 

Kerr 1971; Jacobs 1979).  

   För människor som har nedsatt syn i den centrala delen av ögat kan 

upplösningsförmågan i ögats perifera delar dock vara att föredra (Gustafsson & 

Unsbo 2003, s. 535). Patienter med centrala skotom kan lära sig ta till vara på detta. 

Istället för att med ögat fixera rakt fram på ett objekt, lär de sig fixera vid sidan om, 

över eller under objektet. Bilden av objektet kommer då att avbildas i det perifera 

området i näthinnan där patienten har sin bästa upplösningsförmåga (Jackson & 

Wolffsohn 2007, s. 316-318). Med hjälp av förstoringshjälpmedel kan sedan 

patienter till viss del använda denna syn till bland annat läsning och tv tittande. Men 

att fixera excentrisk kan aldrig ersätta den centrala synen (Gustafsson & Unsbo 

2003, s. 535). 
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SYNSVAGHET 

Synsvag eller synskadad är en person som efter korrigering med konventionella 

glas/linser fortfarande inte uppnår tillräckligt hög synskärpa för att räknas som 

normalseende. Detta kan vara ett medfött problem eller bero på sjukdomar, till 

exempel glaukom, åldersrelaterad makula degeneration (AMD) med mera. 

 

Personer med nedsatt syn delas av Världshälsoorganisationen, (på engelska: World 

Health Organisation, förkortat WHO) in i olika kategorier (visus i decimal): 

 

(0) Lätt synnedsättning: 0,3 - 0,8 

(1) Måttlig synsvaghet: 0,1 - <0,3 

(2) Uttalad synsvaghet: 0,05 - <0,1 

(3) Grav synskada med små synrester: 0,02 - < 0,05 

(4) Grav synskada med mycket små rester: förmåga att uppfatta ljus - <0,02 

(5) Grav synskada, inga synrester: Ej förmåga att uppfatta ljus 

 

Patienter kan även ha centralt bevarat synfält men ändå räknas som 

synnedsatta. Om det centralt bevarade synfältet har en utbredning på 5 till 10 

grader från centrum tillhör patienten kategori tre. Patienter med mindre 

bevarat synfält än 5 grader från centrum tillhör kategori 4 (detta alltså oavsett 

uppmät synskärpa, visus). 

 

Sjukdomar som kan leda till synsvaghet 

Det finns flera olika tillstånd/sjukdomar som kan leda till nedsatt synfunktion, som 

till exempel glaukom, AMD, katarakt och diabetesretinopati.  

 

Glaukom 

Glaukom är ett multi-faktorellt tillstånd. Den kan orsaka neuropati (nervskador), 

som kan resultera i progressiv synfältsförlust. Sjukdomen kan potentiellt orsaka 

blindhet. Dess viktigaste riskfaktor är ökat tryck i ögat (eng. intra ocular pressure, 

IOP), på grund av reducerat utflöde av kammarvatten ur ögat. 

   Den vanligaste typen är primärt öppenvinkelglaukom. Den drabbar 

uppskattningsvis 1 på 100 människor över 40 års ålder (Kanski 2007, s. 382). 
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Trycket i ögat ökar när inte avflödet av kammarvattnet i ögat fungerar som det ska. 

Det höga trycket skadar ögats synnerv. Sjukdomen är smygande och ger inga 

direkta symptom i början och kan leda till stora synfältsbortfall (Inde 2007, s.45-47; 

Kanski 2007, s. 382-389).  

   Akut trångvinkelglaukom är en annan typ som uppstår när iris hindrar avflödet av 

kammarvattnet ur ögat, genom att hindra det från att nå trabekelverket (som sköter 

avflödet). Detta sker på grund av att iris trycks mot trabekelverket eller mot linsen i 

ögat (Kanski 2007, s. 391-397; Jackson, Carr, Fisch, Malinovsky & Talley 1994, s. 

3). Sjukdomen börjar oftast plötsligt och kan ha symptom som smärta, rödhet, 

suddig syn med mera (Jackson et al. 1994, s. 10). 

 

Åldersrelaterad makula degeneration (AMD) 

Åldersrelaterad makuladegeneration är en degenerativ sjukdom som drabbar 

makula (gula fläcken). AMD är den vanligaste sjukdomen i västvärlden som leder 

till icke reversibel synförlust hos patienter över 50 år (Kanski 2007, s. 629). AMD 

kan delas in i två former: en våt och en torr. 

   Den torra varianten ger en gradvis försämring av synen under månader eller år. 

Den drabbar vanligtvis båda ögonen men för det mesta i olika takt. Vid AMD 

uppstår små blinda fläckar i den centrala seendet som tillsist kan leda till ett så 

kallat skotom. Skotom är en blind fläck där inget ljus kan uppfattas (Kanski 2007, 

s. 634). 

   Vid våt AMD lider ögats näthinna (retina) av minskad blodcirkulation vilket gör 

att nya lättblödande blodkärl bildas, som sen leder till svullnad i makulan. (Jackson 

& Wolffsohn 2007, s. 81-82, Inde 2007 s. 55). Behandlingar så som tex laser 

(fotokogulation), fotodynamisk terapi med mera har visats minska framfarten av 

sjukdomen och ibland ge bättre synskärpa (Jackson & Wolffsohn 2007, s. 84-87). 

 

Katarakt  

Katarakt (även kallad gråstarr) är ett samlingsnamn för olika former av grumlingar i 

ögats lins. Grumlingarna leder till synnedsättning och uppkommer vanligtvis med 

hög ålder, men kan även drabba yngre individer. Tillståndet går att åtgärda genom 

kirurgi, där man byter ut ögats lins mot en i plast. Man återfinner katarakt oftast i 

båda ögonen, och sjukdomen kan i ett tidigt skede ge bländningsbesvär (Inde 2007, 

s.37-43; Kanski 2007, s. 337-364). 
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Diabetesretinopati 

Diabetes är en sjukdom där blodets innehåll av glukos är förhöjt. Diabetesretinopati 

är en direkt orsak av sjukdomen (Inde 2007, s. 63). Makulaödem är den vanligaste 

synnedsättande orsaken i början av utvecklingen av diabetesretinopati. 

Nykärlbildning i näthinnan kan växa ihop med glaskroppen, som sedan lossnar i en 

senare del av livet, och löper då större risk för näthinneavlossning och 

glaskroppsblödning (Jackson & Wolffsohn 2007, s. 57-58). Patienter kan till 

exempel behandlas med laser fotokoagulation (Rice 1982) eller Lucentis 

(Läkemedelsverket 2011) för att minska sjukdomens progression. 

 

Syncentralen 

Syncentralerna i Sverige arbetar med habilitering samt rehabilitering för synskadade 

patienter. Målet är att personalen tillsammans med patienten ska hjälpa denna att 

utveckla bästa möjliga funktionsförmåga. Detta för att ge så bra förutsättningar som 

möjligt att leva ett jämlikt liv. Till syncentralen kommer man främst via remiss från 

ögonläkare (www.syncentralerna.se).  

 

 

BLÄNDNING 

Bländning eller ljuskänslighet kan delas in i tre grupper (Benjamin, 2006, s. 271-

272): funktionshindrande bländning (eng: disability glare), obehagsbländning (eng: 

discomfort glare) och ljusadaptationsbländning (eng: light-adaptation glare). 

Funktionshindrande bländning är förlust av synskärpa på grund av en perifer 

blädningskälla. Denna sort är den vanligaste använda kliniska mätningen av 

bländning. Obehagsbländning är känslan av obehag i vissa ljusförhållanden som 

leder till synförlust då patienten vill titta bort (Benjamin 2006, s. 271; Jackson & 

Wolffsohn 2007, s. 161). Ljusadaptationsbländning är synreduktion på grund av en 

efterhängande bild av bländningskällan, som fås efter att ha tittat rakt på ett starkt 

ljus (Benjamin 2006, s. 271-272).  

   Vanligaste bländningen som mäts är den funktionshindrande, och det kan göras 

med till exempel en Brightness acuity tester (BAT) eller Halogen glare test. 
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Brightness Acuity tester (BAT) 

Är ett handhållet instrument vars topp är formad som en hemisfäriskt vitt klot. En 

lampa lyser upp sfären, som sätts framför patientens öga. Patienten läser sedan, med 

ett öga okluderat, på en syntavla genom en liten apertur i sfären (Benjamin 2006, s. 

277-278). 

 

Halogen Glare test 

CSV-1000 Halogen Glare test är ett tillägg till ETDRS ljusskåpet. Det består av två 

halogenlampor satta på varje sida av skåpet; dessa riktade mot patienten (Benjamin 

2006, s. 278-280). 

 

 

FILTERGLAS 

Ljustransmission 

När strålning från solen når jorden filtreras flera våglängder bort av atmosfären. 

Den minsta våglängden som når jordens yta ligger på 280 nm. Det mänskliga ögat 

kan uppfatta våglängder från 380 till 780 nm. Mycket av den strålning ögonen 

exponeras för når aldrig näthinnan. Istället absorberas den av ögats olika delar 

(hornhinnan, främre kammaren eller glaskroppen). Ultraviolett (UV) strålning är 

strålning med kortare våglängd (100-400nm) än det synliga ljuset och är potentiell 

att skada ögat (Jalie 2007, s. 97-98). 

   Transmittans, eller transmissionsfaktor, är en dimensionslös storhet. Den 

beskriver förhållandet mellan infallande och genomsläppt strålningsintensitet. Den 

kan beskrivas som: T = I’ / I  

   I är det infallande ljusets intensitet, och I’ intensiteten på det transmitterade ljuset. 

Reflektionsförluster ignoreras (Freeman & Hull 2003, s.383). I verkligheten spelar 

reflektionen en stor roll i resultatet, och måste tas hänsyn till. Ljuset som inte 

reflekteras eller transmitteras absorberas i materialet och kan beskrivas som  

I’ = Ie
-αt

  

där t är materialets tjocklek och α är en absorptionskoefficient. I färgat material 

beror koefficienten mycket på våglängd, och detta kallas selektiv absorption. 

(Freeman & Hull 2003, s. 384). 
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Flera studier har visat att kortare våglängdsstrålning har en negativ effekt på ögats 

näthinna. Bakom mörka linser i till exempel solglasögon, vidgas ögats pupill för att 

släppa in mer ljus och exponeras på så sätt mer för strålning. Det är därför viktigt att 

glas har skydd för den kortare våglängdsstrålningen (Jalie 2007). 

  

Spektrala kurvor 

Inom optiken pratar man ofta om spektrala transmittanskurvor. Detta är ett sätt att 

ställa upp och visa hur mycket av ljuset och vilka våglängder ett glas släpper 

igenom (Walsh 2001). Med hjälp av till exempel en Humphrey Model360 Lens 

Analyzer är det möjligt att mäta ljusets transmittans (se figur 3). 

 

 

Figur 3: Visar en spektral kurva för Multilens bicovers 450 POL 3. X-axeln visar 

våglängder, medan y-axeln visar antal procent. 

 

Filterglas 

I försök att sakta in utveckling av vissa degenerativa sjukdomar (till exempel 

AMD), tillpassas ibland filterglas som blockerar korta våglängder (UV samt blått 

ljus). Forskning visar på att filterglas kan öka kontrasten och förbättra den visuella 

funktionen (Baggesen, Ganer & Langagergaard 2003, s. 455-458; Benjamin 2006 s. 

557; Zigman 1992, s. 325-328). Det finns även forskning som visar att filterglas kan 

förhindra bländning (Gray, Maxwell, Naurman, Perkins & Suryakumar 2001). 

 

Polarisation 

Man kan beskriva ljusets rörelse i form av en våg, en frekvensrörelse (se figur 4).  
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Figur 4: Ljus som vibrerar i två riktningar, vinklade 90 grader från varandra (den 

långa pilen visar ljusets färdriktning med tid, de mindre visar höjd och bredd) 

 

Vanligt ljus kan representeras som en vågrörelse som vibrerar i alla riktningar. 

Detta kallas icke polariserat ljus.  

 

Polariserade glas fungerar som ett galler och blockerar de våglängder som rör sig i 

alla riktningar förutom en. Resultatet kallas polariserat ljus. Detta ljus svänger 

enbart i ett plan (se figur 5). 

 

 

Figur 5: Icke polariserat respektive vertikalt polariserat ljus (den långa pilen visar 

ljusets färdriktning med tid, medan de små pilarna visar ljusets svängning) 

 

När ljus träffar en horisontalt reflekterande eller brytande yta, kan ljuset bli delvis 

eller helt polariserat (se figur 6). Det ljus som reflekteras har främst eller bara en 

horisontalsvängning.  
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Figur 6: Icke polariserat ljus träffar en brytande yta, där det reflekterande ljuset 

blir polariserat (ljuset som bryts är inte utritat, och de två långa pilarna visar ljuset 

färdriktning med tid, medan den små pilarna visar ljusets svängning) 

  

Polariserade glas är därför väldigt bra när det återfinns reflekterat ljus från flata ytor 

(Walsh 2001) Bländning uppstår ofta från vatten, snö, metalliska ytor och vägar 

med mera. Eftersom detta ljus främst består av horisontala vågor orienteras därför 

polariserat glas så att glaset absorberar dessa vågor och enbart släpper igenom de 

vertikala (Jalie 2007, s. 102). 

 

Bilux Iris 

Personer med ljuskänslighet och bländningsbesvär behöver mörka glasögon i ljusa 

miljöer. I miljöer där ljusnivån inte är lika hög kan dessa upplevas som för mörka. 

Bilux Iris är en produkt som är framtagen av Multilens för att komma åt problemet 

(Broschyr Multilens 2011-01-10, s. 1-2). 

 

 

Figur 7: Ett par Bilux Iris i en bicover båge 

 

Glaset har två områden (se figur 7). En mörkare del runt hela glaset och en cirkulär 

ljusare del med en diameter på 10 mm. Den cirkulära delen placeras precis framför 

pupillerna på varje öga (Broschyr Multilens 2011-01-10, s. 1-2; Personlig kontakt 

Martin Hellström från Multilens 2011-05-19). 
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Figur 8: Spektralkurva för Multilens bicovers Bilux Iris med filter på 511. Den övre 

kurvan visar ljustransmission i den cirkulära öppningen. Den nedre visar 

ljustransmission i den perifera delen. 
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SYFTE 

Syftet med denna studie var att jämföra högkontrast och lågkontrast visus med 

Multilens Bilux Iris-glas mot deras vanliga polariserade filterglas på 

syncentralspatienter med uttalade bländningsbesvär. 

 

Patienternas subjektiva upplevelse av de olika glasen undersöktes också. 
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MATERIAL & METOD 

Arbetet utfördes på Syncentralen, Länssjukhuset i Kalmar. Arbetet tog sin början 

den 18 januari 2011 då ett planeringsmöte hölls med optiker Sussanne B och 

synpedagog/chef Gun Olsson. 

Material 

För visus mätning i olika kontraster användes en ETDRS tavla, modell CAT. NO. 

2425, med inbyggd bländningsbelysning. Tavlan var tillverkad för ett avstånd på 

4 meter.  

   Tavlorna som användes till denna var en högkontrasttavla (CAT. NO. 2110, 

CHART ”R”) med en kontrast på 100%, respektive en lågkontrasttavla  (CAT. NO. 

2153), med en kontrast på 10%. Tavlorna hade skilda bokstavskombinationer. 

Alla mätningar gjordes med samma instrument. 

Urval 

Patienter med uttalade besvär med ljuskänslighet som skulle tillpassas med 

filtercoverglas. Sammanlagt tillpassades 15 patienter, varav alla kom på 

återkallelsen och undersöktes. Åtta av dessa var kvinnor, de övriga sju var män. 

 

Utförande 

Pre-utförande 

Syncentralens optiker frågade de patienter som besökte syncentralen från 19 januari 

och fram till den 28 mars och hade uttalade besvär med ljuskänslighet om de var 

intresserade av att delta i en undersökning. Erbjudandet var att få pröva ett par extra 

filterglas utöver de som normalt tillpassas. 

 

Om svaret från den tillfrågade var jakande så blev patienten tillpassad med ett 

filtercoverglas från Multilens. Beroende på deras behov tillpassades glasen i olika 

filtersorter (främst 450 och 511) samt  med polarisationsfilter (pol 3). Bågmodellen 

hette bicoverglas och tillpassades i tre olika storlekar (S, M och L). 

   Filtercoverglasen tillpassades så att de kunde sitta över eventuella glasögon om 

patienten använde detta. Mätningar som PD avstånd och pupillhöjd togs även vid 

detta besök. Sedan användes dessa värden till att skicka en beställning till Multilens 
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på ett par Bilux Iris i motsvarande filtersort/polarisation. Dessa skickades sedan 

direkt hem till deltagaren från Multilens via posten. 

   Under sitt besök hos syncentralens optiker fick även deltagaren information om 

att de skulle bli kallade någon gång i april månad för själva undersökningen. Denna 

skulle göras av en optikerstuderande från Linnéuniversitetet i Kalmar. Deltagarna 

skulle där i mellan undersökningarna pröva de båda coverglasögonen hemma för att 

bilda sig en uppfattning om de olika glasen. Deltagarna fick även en 

informationslapp (se bilaga 1). 

 

Återkallelse 

Den 28 mars började syncentralen att sända ut återkallelser till patienterna (se 

bilaga 2). 

 

Utförande 

Det första som gjordes vid patientens återbesök var att gå igenom det informerande 

samtycket (se bilaga 3). När detta var gjort och undertecknat utfördes 

undersökningen enligt figur 9. Det första steget i den processen var att mäta 

habituell hög respektive lågkontrast visus, på ETDRS-tavla. Denna mätning och 

alla efterföljande gjordes med patientens egna avståndsglasögon eller linser 

(alternativt okorrigerat om patienten inte använde sig av tidigare nämnda).  

   Patienten bads att läsa uppifrån och ner, från vänster till höger på tavlan. Patienten 

blev informerad om att de skulle chansa när de fick problem att urskilja en bokstav.  

   Det fanns ingen tidsbegränsning och testet avbröts först när patienten läste alla 

fem bokstäver på en rad fel eller när det var för patienten helt omöjligt att gissa/se 

några bokstäver. 

   Avståndet till tavlan fick varieras utefter patientens synskärpa. När patienten gick 

in i rummet stod alltid tavlan på 2 meters avstånd från patientens ögon. Avståndet 

fick, om nödvändigt, sedan ändras utefter hur mycket patienten kunde se. Dock 

förblev det sedan valda avståndet detsamma för varje patient under hela 

undersökningen. De avstånd som användes var 1, 2 respektive 3 meter. 

 

Steg 1 

Varje steg delas in i två delar. Den ena delen är att mäta visus med vissa 

förutsättningar med högkontrasttavlor. Den andra delen är att med samma 
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förutsättningar som för högkontrast, mäta visus med en lågkontrasttavla.  

   I första steget var de två delarna att mäta habituell hög respektive lågkontrast 

visus. Om patienten använde sig av avståndsglasögon eller linser skulle dessa sitta 

på. Patienten fick först läsa på högkontrast tavlan, och sedan på lågkontrasttavlan 

(detta var genomgående för hela undersökningen). Testet avbröts enligt 

ovannämnda kriterier. 

 

Steg 2 

Det andra steget i processen var att mäta habituell hög respektive lågkontrast visus 

med Biluxcoverglas. Om patienten var korrigerad fick de ta på sig Biluxcoverglasen 

ovanpå sina glasögon respektive linser. 

 

Steg 3 

Mätning av hög respektive lågkontrast visus med filtercoverglasen ovanför 

eventuell korrektion. 

 

Steg 4 

Patienten behöll filtercoverglasen på, och mätningar i hög respektive lågkontrast 

gjordes med tavlans inbyggda bländningsbelysning påslagen. Efter mätningarna var 

klara släcktes bländningsbelysningen ner och tavlorna togs bort och patienten 

ombads ta av sig filtercoverglasen. 

 

Steg 5 

Inräknat uppehåll från visus tagandet på 15 minuter. Under denna tid påbörjades en 

intervju med patienten. Patienten fick svara på olika frågor och fick besvara dem 

fritt, alternativt utefter svarsalternativ på de frågor där det fanns olika alternativ (se 

bilaga 4). Efter 15 minuter passerat återupptogs mätningarna.  

 

Steg 6 

Mätning av hög respektive lågkontrast visus med Biluxcoverglas med 

bländningsbelysning (samma procedur som i steg 4). 

 

Steg 7 

15 minuters uppehåll. Eventuella icke ställda frågor från intervjun kunde ställas här. 
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Figur 9: Undersökningens tillvägagångssätt. 

 

Steg 8 

Mätning av hög respektive lågkontrast visus, enbart okorrigerat alternativ 

korrigerat, med bländningsbelysning. 

 

Hela undersökningen tog ungefär 1 timme att genomföra. Alla mätresultaten skrevs 

ner på sex stycken separata protokoll (se bilaga 5). I protokollet sattes ett kryss över 

Hög- & 

Lågkontrast. 

Okorrigerat eller 

ev. korrektion. 

Ev. korr/okorr 

samt BILUX. 

Ev. korr/okorr 

samt FILTER. 

Hög- & 

Lågkontrast. 

Hög & 

Lågkontrast i 

Bländningsläge. 

Hög- & 

Lågkontrast. 

 

Hög & 

Lågkontrast i 

Bländningsläge. 

 

Hög & 

Lågkontrast i 

Bländningsläge. 

 

15 min. Paus 

samt ev. fort. 

Intervju. 

15 min. Paus  

samt Intervju. 

Informerat 

Samtycke. 
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varje bokstav som patienten inte kunde läsa eller läste fel. Sedan kunde visus tas 

fram genom omräkning till logMAR. 

 

I omräkningen räknades antalet missade optotyper på den rad då logMAR är lika 

med 0.0 samt alla rader ovanför. Dessa missade bokstäver har alla sedan ett värde 

på 0.02 logMAR styck. Förutsatt att patienten har missat bokstäver tas dessa och 

adderas till logMAR 0.0.  

   Om patienten även hade sett bokstäver och läst dessa rätt på raden under 

logMAR 0.0 togs dessa och subtraherades med värdet man tagit fram tidigare. Även 

här var varje subtraherad bokstav värd 0.02 logMAR.  

   Om antalet lästa bokstäver, under raden då logMAR är lika med 0.0, skulle varit 

större än antalet missade bokstäver, på och över logMAR 0.0 raden, skulle detta lett 

till ett negativt logMAR (detta eftersom att vinklen, MAR, då är mindre än 

1 bågminut). 

 

Eftersom testerna skedde på olika avstånd för olika patienter var en siffra tvungen 

att adderas till slutresultatet för att kompensera för detta. Tavlorna som användes 

var tillverkad för ett avstånd på 4 meter, men i studien användes tre andra avstånd 

(1, 2 respektive 3 meter).  

   Därför adderades för en patient som tittat på tavlan på avståndet 1 meter 0.6 

logMAR. Det vill säga att 30 bokstäver adderades till alla patienters resultat, som 

hade läst på det avståndet. För patienter som läst på 2 meter adderades 0.3 logMAR 

(15 bokstäver) och för de på 3 meter adderades 0,15 (7,5 bokstäver). 

 

Samma rum på syncentralen, länssjukhuset i Kalmar, användes under hela projektet. 

 

Informationssökning 

Vid informationssökning av bland annat artiklar användes Universitetsbiblioteket i 

Kalmars tidskriftsdatabaser PubMed, LibHub, artikelsök samt söktjänsten Google 

Scholar. Information har även tagits från internet och ur böcker. 

 

Statistiska beräkningar 

Statistiska beräkningar (en 2 vägs upprepade mätningar ANOVA) och grafer 

genomfördes i programmen GraphPad Prism  och Microsoft Excel.  
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RESULTAT 

Totalt deltog 15 försökspersoner i studien. Av dessa inkluderades alla 15 i den 

objektiva delen av studien, och 12 i den subjektiva. De som exkluderades ur den 

subjektiva delen var två som hade råkat fått dubbla par Bilux-filterglas och inget 

vanligt filterglas samt en som hade fått hem Bilux-paret för sent för att hinna testa 

dem. 

Följande förkortningar används och är genomgående under hela resultatet: 

U = Visus i hög/lågkontrast utan filterglas. 

B = Visus i hög/lågkontrast med Biluxfilterglas. 

F = Visus i hög/lågkontrast med vanliga filterglas. 

G = Med bländningsbelysning 

 

Objektiva studien 

15 inkluderade försökspersoner av 15 möjliga. Äldsta patienten var 89 år och den 

yngsta 42 år. Medelvärdet på åldern låg på 73,53 år, och median värdet låg på 76år. 

 

För tabell över alla patienter och mätvärden se bilaga 6 
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Excel 

 

Figur 10: Resultatet av ETDRS-testet i högkontrast (100%) utan bländning. 

Resultatet i logMAR. 

 

 

Figur 11: Resultatet av ETDRS-testet i högkontrast (100%) med bländning. 

Resultetet i logMAR. 

 

 

I figur 10 och 11 visar X-axeln visar olika patienter och Y-axeln visar visus i 

logMAR. Högre stapel motsvarar sämre visus. 
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Figur 12: Resultatet av ETDRS-testet i lågkontrast (10%) utan bländning. 

Resultatet i logMAR (observera att patient 12 inte deltog i denna delen). 

 

 

Figur 13: Resultatet av ETDRS-testet i lågkontrast (10%) med bländning. 

Resultatet i logMAR (observera att patient 12 och 15 inte deltog i någon respektive 

alla mätningarna i denna delen). 

 

I figur 12 och 13 visar X-axeln visar olika patienter och Y-axeln visar visus i 

logMAR. Högre stapel motsvarar sämre visus.  
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GraphPad Prism 
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Figur 14: Medelvärde för visus för samtliga deltagare (n=15) under både hög- och 

låg kontras, samt med olika filter- och bländningsförhållanden. (Error bars 

representera SEM). Högre staplar motsvarar sämre visus. 

 

 

Olika samband analyserades med hjälp av GraphPad Prism. En 2-vägs ANOVA för 

upprepade mätningar genomfördes (se figur 14) och följande blev resultet: 

 

Kontrast hade en signifikant effekt på visus (p=0,0258), se figur 14. Det visar att 

högkontrast visus är överlägset lågkontrast visus.  

 

Det fanns ingen skillnad i visus mellan att ha filter eller Bilux glas, eller att vara 

utan, mellan högkontrast optotyper eller lågkontrast, med eller utan bländning 

(P>0,05). 
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Subjektiva studien 

I den subjektiva studien deltog 15 patienter, varav 3 exkluderades. Medelåldern låg 

på 74,5 år meden median åldern låg på 76,5 år. 

 

 

Figur 15: Resultat från intervjuerna på frågan hur ofta de använt de olika glasen. 

 

 

Figur 16: Resultatet från intervjuerna på frågan om hur de tycker de olika glasen 

fungera under hela testperioden. 
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Sammanfattning Subjektiva intervjun 

Bilux hade använts mest utomhus, men även i bilen och vid datorn.  

Filterglasen hade använts även dem mest utomhus, men även vid vila, i bilen, vid 

datorn och inomhus.  

 

De största fördelarna med Bilux som angavs var bättre förmåga att se på avstånd, 

bättre förmåga att se på datorn samt att fokousera på någonting. 

De största nackdelarna med bilux var att de blev bländade genom ”hålet”, var 

tvungna att vrida på huvudet för att se och svåra att gå med. 

 

De största fördelarna med vanliga filter var att de fungerade bra utomhus, var 

vilsamma och kunde ”användas till allt”. 

De största nackdelarna med vanliga filter var att patienter upplevde sämre syn på 

grund av att det blev för mörkt, och svåra att fokusera.  

 

 

På frågan ”vilket är bäst för dig, Bilux eller filterglas?” 

8 patienter uppgav att vanliga filterglas var det bästa för dem. 2 angav Bilux som 

den bästa för dem. 2 patienter kunde inte bestämma sig utan tyckte båda var bäst för 

dem, men vid olika situationer. 

 

De 2 som svarade Bilux angav förmågan att kunna fokusera bättre i vissa 

situationer som anledning. 

De 8 som svarade filter angav främst anledningarna ”mest användning utav”, större 

synfält, behagligare och van vid. 

De 2 som svarade båda angav att de olika glasen fungerade bra i olika situationer 

för att de ser mer med Bilux, men vid ljusare miljöer blir de bländade. Då var 

filterglasen bättre. 

 

6 av de som angav att filter var det bästa för dem angav också att de tyckte Bilux 

fungerade väldigt bra vid speciella situationer (2 vid datorn, 2 när man vill se bättre 

och 2 när man vill fokusera på någonting). 
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DISKUSSION 

Den objektiva studien visade att det inte var någon signifikant skillnad i visus med 

Bilux respektive filter i varken hög eller lågkontrast, med eller utan 

bländningsbelysning.  

 

Studien visade dock på att kontrast signifikant påverkar visus. Visus blev sämre i 

lågkontrast (10%) och bättre i högkontrast (100%). Detta är sedan tidigare känt. 

 

Patienterna i studien hade alla lågt visus. För dem stora förändringar kan komma 

fram som små med den tavla jag använt. I deras fall skulle kanske ett känsligare test 

än ETDRS synprovningstavlan vara aktuellt. De förändringar de upplevt kanske 

inte uppfattades på grund av att testets sensitivitet inte är tillräckligt för att fånga 

upp skillnaderna.  

Patienter över lag såg även bättre utan Bilux eller filterglasen. Dock gjordes inget 

test på hur de tyckte komforten var med eller utan Bilux eller vanligt filterglas. 

Subjektiva åsikter om att de ser bättre med filter eller Biluxglasen kan kanske vara 

på grund av att de kanske är komfortmässigt skönare. En fråga till patienten vad de 

komfortmässigt tyckte var skönast borde kanske genomförts för att utvärdera 

resultaten närmare.   

 

Den subjektiva studien visade på att Bilux hade fungerat bra för en del patienter vid 

olika specifika situationer, men i andra inte. Främst fungerade Bilux bättre när 

patienten behövde/ville se bättre på eller fokusera på något specifikt med ögonen. 

Två personer hade haft stor nytta av dem vid datorn. 

 

De situationer då Bilux fungerade sämre var vid rörelse, då patienten till exempel 

gick på promenad. Upplevelsen kan ses i kombination med känslan av inskränkt 

synfält som en del också upplevde. Flera av patienter upplevde också att de 

bländades genom hålet. Detta beror på att Bilux skyddar deras ögon mot snett 

infallande ljus, men släpper igenom för mycket ljus rakt framifrån, igenom den 

ljusare öppningen i glaset. Bilux fungerar alltså mindre bra vid bländning rakt 

framifrån.  
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Anmärkningsvärt är att 7 av 12 patienter tyckte att vanliga filter var mycket bra, 

medan bara 1 tyckte att Bilux var mycket bra. Det var alltså få som tyckte att Bilux 

var mycket bra. Detta tillsammans med att åtta personer tyckte vanliga filterglas var 

bäst för dem. Samtidigt syns ingen större förändring i hur ofta patienterna använt de 

olika glasen (figur 15). 

 

Slutsats: 

Högkontrast visus påverkades inte nämnvärt med olika filterglasen eller bländning. 

För lågkontrast visus fanns heller ingen signifikant skillnad mellan filterglasen, med 

eller utan bländning. Subjektivt, upplevdes dock en skillnad, men det är svårt att 

kvantifiera denna. 

 



 

TACKORD 

Jag vill ge ett stort tack till.. 

..min handledare Jörgen Gustafsson som har väglett mig genom arbetet,  alltid 

haft svar på mina frågor och förståelse. Jag hoppas att du återhämtar dig 

snabbt. 

..min andra handledare Peter Lewis, som fick ta över då Jörgen blev 

frånvarande, och vägledde mig genom det kvarvarande arbetet. Utan dig hade 

jag inte klarat det. <3  

.. alla försökspersoner som ställt upp på mitt arbete. Utan er hade mitt 

examensarbete aldrig gått att genomföra. 

..Gun Olsson och Susanne Berggren och alla andra på Syncentralen i Kalmar 

som tog hand om och hjälpte mig med allt på plats, och fick mig att känna mig 

som hemma. 

.. Multilens för att de bidrog med alla Bilux Iris glasen till patienterna. 

..mina vänner i klassen för många härliga stunder, goda råd och mycket mera. 

..min familj som alltid är med mig, på det ena eller andra sättet. 

..mina övriga nära vänner för allt stöd i både med- och motgångar. 

 

TACK! :-) 

 

Mikael Einarsson 

2011-05-23 
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Bilaga 1 

 
  

Institutionen för naturvetenskap 

 
 

2011-01-19  

 

 

Tack för att du vill medverka i 

undersökningen om Bilux filter. 

 

 

Genom att medverka i studien av dessa nya 

bländningsskydd får du en unik möjlighet att 

jämföra dessa med ett traditionellt filter. I gengäld 

vill vi att du kommer tillbaka för utvärdering hos 

optikerstuderande Mikael Einarsson från 

Linnéuniversitetets optikerutbildning. 

Undersökningen kommer att genomföras i april på 

Syncentralen. 

 

 

Tack för din medverkan. 

Optikerutbildningen, 

Institutionen för 

Naturvetenskap 

0480-446000 Telefon 

0480-446398 Direkt 

0480-446262 Fax 

Adress Linnéuniversitetet, 391 82 Kalmar 

Besöksadress Optikerutbildningen, 

Smålandsgatan 26 A, Kalmar 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 
  

Institutionen för naturvetenskap 

 
 

2011-03-21  

Tack för att du vill medverka i 

undersökningen om Bilux filter 
 

 

Du är välkommen till Syncentralen, Länssjukhuset 

i Kalmar för utvärdering hos optikerstuderande 

Mikael Einarsson från Linnéuniversitetets 

optikerutbildning.  

Medtag båda paren filterglasögon som du fått 

prova hemma. 

 

Tid: 

 

 

 

Tack för din medverkan!  

 

Optikerutbildningen, 

Institutionen för 

Naturvetenskap 

0480-446000 Telefon 

0480-446398 Direkt 

0480-446262 Fax 

Adress Linnéuniversitetet, 391 82 Kalmar 

Besöksadress Optikerutbildningen, 

Smålandsgatan 26 A, Kalmar 



 

 

Bilaga 3 

Informerat Samtycke 
 

Tack för att du är med och ställer upp som forskningsperson. Denna studies mål 

är att se om det finns några skillnader mellan Biluxfilterglas jämfört med vanliga 

filterglas. Resultatet kan ge en vägledning för framtida patienter på syncentralen. 

 
Så här går det till: 

1. Först kommer din synskärpa mätas, först normalt och sedan med filter och 

biluxglas. Detta kommer att göras med 2 olika synprovningstavlor. 

2. Sedan kommer mätningarna göras om, men denna gång med 

bländningslampor, för att se hur bländningen inverkar. 

3. Intervju om bilux och filterglas 

 

All mätdata avidentifieras i rapporten och ingen obehörig kommer att få tillgång 

till resultaten. 

 

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

ovanstående 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 deltaga:……………………………………… 

 

Namn: …………………. Datum: ……………. 

 

Tack för din medverkan! 

 

Mikael Einarsson, me22jj@student.lnu.se , mobil: 0730 – 485516 

 

Handledare:Jörgen Gustafsson,  Optiker/ universitetslektor 

Jorgen.gustafsson@lnu.se  
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:me22jj@student.lnu.se
mailto:Jorgen.gustafsson@lnu.se


 

 

Bilaga 4 

 

 

1. Hur ofta har du använt biluxfilterglsen? 

1. Dagligen 

2. 5-6 gånger/vecka 

3. 2-4 gånger/vecka 

4. 1 gång/vecka 

5. Mera sällan 

6. Aldrig 

2.Hur ofta har du använt de vanliga filterglasen? 

1. Dagligen 

2. 5-6 gånger/vecka 

3. 2-4 gånger/vecka 

4. 1 gång/vecka 

5. Mera sällan 

6. Aldrig 

 

3.Hur tycker du att det har fungerat att använda Biluxfilterglasen? 

1. Mycket dåligt 

2. Ganska dåligt 

3. Varken bra eller dåligt 

4. Ganska bra 

5. Mycket bra 

6. Vet ej/minns ej 

4.Hur tycker du att det har fungerat att använda de vanliga filterglasen? 

1. Mycket dåligt 

2. Ganska dåligt 

3. Varken bra eller dåligt 

4. Ganska bra 

5. Mycket bra 

6. Vet ej/minns ej 

 

5.När och var har du använt dig av biluxglasen? 

 

 

 

 

6.När och var har du använt dig av de andra filterglasen? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7.Finns det några speciella situationer då du tycker att biluxglasen har fungerat bättre 

respektive sämre? 

 

 

 

 

8.Varför har de fungerat bättre/sämre vid de situationerna? 

 

 

 

 

9.Finns det några speciella situationer då du tycker att de vanliga filterglasen har 

fungerat bättre respektive sämre? 

 

 

 

 

10.Varför har de fungerat bättre/sämre vid de situationerna? 

 

 

 

 

11.Vilka är bäst för dig; bilux eller vanliga filter? 

 

 

 

 

 

 

12.Varför? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 5 

 
 

 

 



 

 

Bilaga 6 

 

Tabell 1: Mätningar ETDRS i hög respektive lågkontrast, med och utan bländning. 

Vänsterkolumn visar olika patienter och den översta kolumnen visar under vilka 

förhållanden testen gjorts. Enhet: logMAR. 
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