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Abstrakt 
Bakgrund: Heteroforier är något man kan se hos de allra flesta personer. Det finns inga 

specifika symtom för forier, utan symtomen kan likväl vara tecken på andra problem. Dessa 

ospecifika symtom kan dock vara tecken på just forier, och med anledning av detta kan det 

finnas ett värde i att mäta forierna hos patienter som uppvisar symtom. I syfte att mäta forier 

kvarstår dock frågan, vilken adekvat metod bör användas? Ger alla metoder samma resultat, 

om inte på vilka sätt skiljer de sig åt? Framkommer någon skillnad i tillförlitlighet metoderna 

emellan? 

 

Syfte: Studiens syfte var att utvärdera repeterbarheten hos tre utvalda forimätningsmetoder 

samt jämföra hur resultaten av de olika metoderna förhåller sig till varandra.  

 

Metoder: I studien jämfördes metoderna Modifierad Thorington (MT), Schober (SCH) och 

von Graefe (VG) på trettio försökspersoner. Samtliga mätningar utfördes i samma 

ordningsföljd och inleddes med Modifierad Thorington följt av Schober och avslutades med 

von Graefe. Varje metod mättes tre gånger för att kunna utvärdera repeterbarheten. I studien 

mättes enbart avståndsforier.  

 

Resultat: Modifierad Thorington sattes som ”guldstandard” varpå de övriga metoderna 

jämförts med den. Vid horisontella forier ≤1,0∆ gav samtliga metoder jämförbara resultat. Vid 

exoforier visade Modifierad Thorington högst forier, medan Schober visade lägst. Endast en 

person hade en esofori  ≥1,0∆ med Modifierad Thorington därför kunde inga jämförelser 

göras mellan resultaten av de olika metoderna vid esofori.   

 

Slutsats: Modifierad Thorington, Schober’s test och von Graefes metod för forimätning 

visade alla jämförbara resultat bortsett från mätningar vid högre forier. SCH visade den bästa 

repeterbarheten baserat på den lägsta standardavvikelsen (0,19∆) följt av MT (0,45∆) och VG 

(0,47∆). Genom att jämföra mätningarnas repeterbarhet med korrelationskoffecienten för 

varje metod (T1 vs T2, and T1 vs T3) kunde en något högre korrelation ses för MT (r=0.96, 

0,96) än SCH (r=0,95, 0,93). Även von Graefe visade bra korrelation mellan mätningarna 

(r=0,90, 0,93), trots att värdena var något lägre än för MT och SCH. 

 



 

Summary 

Heterophorias are found in the majority of patients. As phorias are not bound to specific 

symptoms, it is in fact possible that those presenting with symptoms may in fact suffer 

from other problems unrelated to eventual measured phorias. However, it is difficult to 

rule out the cause of non-specific symptoms, and as such phoria measurements are a 

useful diagnostic tool in symptomatic patients. 

 

As there are numerous techniques to measure phorias it is important to question the 

validity and reliability of a test before it is used. Do all methods provide the same 

results, and if not, in what way do they differ? 

 

Purpose: This research aimed to evaluate the repeatability of three selected methods of 

measuring heterophoria, and to compare the results of the various methods with each 

other. 

 

Methods: Phoria measurements were conducted on 30 subjects using Modified 

Thorington (MT), Schober’s test (SCH) and von Graefe (VG) techniques. The order of 

testing was the same for all subjects; beginning with Modified Thorington then Schober, 

followed by von Graefe. Each method was repeated three times in order to evaluate the 

repeatability. At the conclusion of testing subjects were asked to rate the difficulty of 

each method. 

 

Results: The results of this study show that only one significant difference was 

identified in 6 subjects in each comparison between the methods. Schober's test showed 

the lowest standard deviation (0,19∆) between repeated measurements, whereas von 

Graefe showed the greatest standard deviation (0,47∆). 

 

In line with other studies, Modified Thorington was chosen as the "gold standard" 

whereupon the other methods were compared. With horizontal phorias ≤ 1,0 Δ all three 

methods showed similar results. Modified Thorington gave the highest phoria-values for 

subjects with exophorias, while Schober showed the lowest. Only one person had a 

esophoria ≥ 1,0 Δ with the Modified Thorington, therefore, no comparisons could be 

made between the results of the various methods for subjects with esophoria. 

 

Conclusion: Modified Thorington, Schober’s test and von Graefe’s method of 

measuring phorias showed good agreement except when measuring relatively large 

phorias. Schober’s test showed the greatest repeatability based on a lower standard 

deviation (0,19∆) followed by MT (0,45∆) and VG (0,47∆). Correlation coefficients 

comparing the repeated measurements (T1 vs T2, and T1 vs T3) for each method 

showed a slightly higher correlation for MT (r=0.96, 0.96) than SCH (r=0.95, 0.93). 

Von Graefe showed good correlation between measurements (r=0.90, 0.93), though still 

lower than for MT and SCH. 
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Introduktion 

Binokulärseendet 

Binokulärseende uppnås genom att synintrycken från de båda ögonen smälts samman 

till en enad bild. För att fusion ska vara möjligt krävs, dels att anatomin är normal men 

även att de motoriska och sensoriska systemen fungerar normalt (Evans, 2007, s. 3).  

 

Förändringar som påverkar ögonens anatomi kan antingen vara utvecklingsbetingade 

eller förvärvade av skada eller sjukdom. Utvecklingsbetingade avvikelser träder fram 

under den embryologiska utvecklingen av ögonhålan, okulära muskler eller 

nervsystemet.  

 

Utöver anatomin är det även viktigt att det motoriska systemet fungerar som det ska för 

att binokulär syn ska kunna uppnås, för även om det motoriska systemet är normalt, rent 

anatomiskt, kan avvikelser påverka funktionen som i sin tur stör binokulärseendet. Detta 

kan bero på sjukdom eller nedsatt funktion av det motoriska systemets fysiologi (Evans, 

2007, s. 3).   

 

Det sensoriska systemet är den tredje faktorn som måste vara normalt för att möjliggöra 

fusion. Förändringar i det sensoriska systemet kan uppstå till följd av aniseikoni 

(olikstora bilder), avvikelser i  synbanan, synbarken eller i centrala faktorer i den 

mekanism som integrerar de monokulära bilderna. Avvikelser som påverkar 

koordineringsmekanismen i det motoriska systemet kan även uppstå till följd av 

adaptation och förändringar i det sensoriska systemet, exempelvis suprimering, 

amblyopi och onormal retinal korrespondens (Evans, 2007, s. 3).  

       

Förändringar i binokulärseendet kan delas in i två kategorier; dels förändringar som gör 

att binokulärsyn inte kan åstadkommas och dels förändringar under vilka 

binokulärsynen är bibehållen, men i vilket systemet utsätts för en betydande stress 

(Grosvenor, 2007, s. 85).   
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Tillstånd där binokulärseendet bibehålls trots rubbningar innefattar heteroforier, 

avvikelser i fusionsvergens, fixationsdisparitet och avvikelser i ackommodation. 

Rubbningar kan träda fram i samband med en nedsatt eller överdriven ackommodativ 

konvergens. I de fall där fusion inte är möjligt handlar det om heterotropier, även kallat 

strabismus eller manifest skelning (Grosvenor, 2007, s. 85).  

 

Riktning på ögonens rörelser 

Ögongloben kan delas in i kvadranter med hjälp av olika axlar som alla möts vid 

rotationscentrum, ögats geometriska centrum.  Av bekvämlighetsskäl utgår man från att 

rotationscentrum är beläget 13,5 mm bakom cornea och att ögat roterar runt den 

punkten. Beroende på ögats brytningsfel varierar i själva verket läget på 

rotationscentrum: vid myopi ligger punkten något längre bak och vid hyperopi något 

längre fram (Remington, 2005, s. 179).  

 

X-axeln är den axel som löper horisontellt genom rotationscentrum nasalt till temporalt 

( Fig.1). Y-axeln löper genom ögat och passerar genom den bakre och den främre polen. 

Z-axeln är den vertikala axeln och sträcker sig från superiort till inferiort. De olika 

axlarna är ursprungligen beskrivna av Fick och benämns därav som Ficks axlar. 

Ögonglobens främre pol är den referenspunkt som man använder vid beskrivning av 

ögonrörelser (Remington, 2005, s. 179).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Schematisk bild av ett öga i vilket alla axlar  möts  i rotationscentrum.  

Bild efter http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/plane 

 

S2958.jpg 

http://medical-dictionary.thefreedictionary.com/plane


 

3 

 

Ögonens rörelser har olika benämningar beroende på om det avser båda ögonen eller 

enbart ett öga. Vridningar av ett enskilt öga benämns på engelska som ductions. 

Binokulära rörelser kan antingen benämnas som versions eller vergences, beroende på 

dess riktning (Fig. 2). Vid vergensrörelser rör sig ögonen i olika riktningar, i höger-

vänster led (Remington, 2005 ss. 179-180). Vid konvergens sker en inåtrörelse 

(adduktion) av båda ögonen och vid divergens sker en utåtörelse (abduktion) av båda 

ögonen. Versions är benämningen på när ögonen rör sig i samma riktning till exempel 

när man tittar åt vänster, höger, uppåt eller nedåt (Remington, 2005, s. 180).   

 

Figur 2. Det enskilda ögats rörelser, ductions. a) adduction, b) abduction,  c) elevation, d) depression, 

e) intorsion, f) extorsion. T = temporalt (utåt), N = nasalt (inåt). Bild efter Remington, 2005, s. 180 

 

Faktorer som påverkar binokulärseendet 

Positionen på ögonen och riktningen på synaxlarna i förhållande till varandra bestäms 

av dess anatomiska position. Ögonens placering och riktning gör att synaxlarna nästan 

löper parallellt med varandra hos oss människor. Om man enbart ser till de anatomiska 

faktorerna är synaxlarna i de flesta fall något divergenta vilket kallas för ögonens 

anatomiska viloposition. Vid normala förhållanden existerar sällan det tillståndet 

eftersom fysiologiska faktorer i princip alltid är aktiva. Denna fysiologiska viloposition 

är ett resultat av muskeltonus och posturala reflexer som verkar då en person är 

medvetande och medför vanligen att synaxlarna ställer sig i en mindre divergent 

position (Evans, 2007 s. 3). 
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Ytterligare en fysiologisk faktor som påverkar ögonens position är  förhållandet mellan 

ackommodation och konvergens. På grund av det starka samband mellan 

ackommodation, konvergens och pupillmios som kallas för ”närreflexen” uppstår 

konvergens vid ökad ackommodation. Konvergensen som uppstår till följd av 

ackommodation kallas ackommodationskonvergens (Emslie et al. 2007). 

Ackommodationskonvergens kan även uppkomma till följd av överkorrigering av 

minusstyrka. Varje dioptri (D) av ackommodation följs åt av en viss mängd 

ackommodationskonvergens, vilket benämns som AK/A värdet. Normala AK/A värden 

ligger mellan 3-5 ∆ (prismadioptrier), vilket innebär att varje 1D ackommodation leder 

till en förändring av ackommodativ konvergens på 3-5∆ (Kanski, 2007, s. 740). 

 

För att uppnå binokulärt seende utan dubbelbild (diplopi) görs en slutlig justering av 

ögonen. Finjusteringen kallas fusionsvergens och har till uppgift att positionera de 

retinala bilderna på korresponderande punkter på näthinnan eller inom Panum's 

fusionsområde.  Vid avståndsseende ska synaxlarna vara parallella för att bilden ska 

hamna på den korresponderande punkten i varje öga (Evans, 2007, s. 3). 

   

När båda ögonen fixerar på avstånd står ögonen i dess primära position. I detta skede 

överlappar de båda ögonens synfält varandra, bortsett den temporala delen som avbildas 

på retinas nasala del (Grosvenor, 2007, s. 75). Objekt som ses till höger i synfältet 

kommer att avbildas på den vänstra halvan av retina i båda ögonen, och objekt till 

vänster i synfältet kommer att avbildas på den högra halvan av retina. Det binokulära 

synfältet, där synfälten från de båda ögonen överlappar varandra, har en radie som löper 

från fixationspunkten och ca 60 grader ut (fig. 3). För en given fixationspunkt kommer 

varje punkt inom det binokulära synfältet att avbildas i en särskild punkt på retina i 

varje öga. Dessa punkter är det man kallar för korresponderande näthinnepunkter och är 

belägna i samma riktning i båda ögonen. Nervimpulser från korresponderande punkter 

hamnar på samma punkt i synbarken (Grosvenor, 2007, s. 75). Trots att det heter 

”korresponderande punkter”, är punkten inte precis en punkt i sin rätta bemärkelse, utan 

snarare en punkt i en del av det område som kallas Panum's fusionsområde (Rabbetts, 

2007, s. 165). Så länge avbildningen av en punkt hamnar inom Panum's område finns 

möjlighet till binkoulärsyn utan diplopi. Panum's fusionsområde kan förklaras som 

begränsningen av den maximala disparitet som kan finnas närvarande och samtidigt 

bibehålla fusion och stereoseende (Evans, 2007, s. 378). 
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Figur 3. Höger synfält avbildas på vänster halva på retina i de båda ögonen, dvs temporalt för vänster öga 

samt nasalt för höger öga. Binokulära synfältet löper från fixationspunkten och ca 60° ut i sidled. Bild 

efter  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10944/figure/A829/?report=objectonly 

 

Fusionsvergens utlöses av retinal disparitet och motsvarar den vergens som träder fram 

för att behålla ett enkelt binokulärt seende. Fusionsvergensrörelsen kan antingen vara 

positiv eller negativ. Vid positiv fusionsvergens förflyttas båda ögonen inåt, medan vid 

negativ fusionsvergens förflyttas de båda ögonen istället utåt. Vertikala vergensrörelser 

kan också ses, då flyttas det ena ögat uppåt eller nedåt i förhållande till det andra 

(Grosvenor, 2007, s. 227). I de fall där ögonen konvergerar för mycket i förhållande till 

fixationsplanet kallas avvikelsen för en eso fixations disparitet, och om ögonen 

divergerar för mycket i förhållande till fixationsplanet kallas det för en exo 

fixationsdisparitet (Grosvenor, 2007, s. 224).  

 

Dissociationspositionen är positionen på synaxlarna då fusionsvergensen bryts, till 

exempel genom att ett öga täcks för. Dissociationspositonen skiljer sig lite från den 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10944/figure/A829/?report=objectonly
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aktiva position som upprätthålls när alla faktorer kan spela in. Denna avvikelse från den 

aktiva positionen när ögonen är dissocierade kallas heterofori. Heteroforier eller ”forier” 

är något man hittar hos de flesta personer (Evans, 2007 s. 4).  

 

Heteroforier 

Heterofori definieras som ”en latent deviation av ögonen” (Grosvenor, 2007, s. 85) och 

motsvarar den obalans mellan ögonen som uppträder när den binokulära sensoriska 

fusionen förhindras (Daum & McCormark, 2006, s. 185).  Att en fori är latent innebär 

att den inte syns under normala förhållanden; avvikelsen blir därmed endast synlig när 

fusionen bryts. Kliniskt kan heteroforier klassificeras enligt riktning på avvikelsen, på 

vilket avstånd den uppträder eller huruvida den är kompenserad eller ej (Evans, 2007, s. 

6).  

 

Foripositionen är den position synaxlarna intar med hänsyn till varandra då inget stimuli 

till fusion finns (Grosvenor, 2007, s. 85). I kliniskt arbete används termen orthofori i de 

fall där deviationen är mindre än 1,0∆ horisontellt och mindre än 0,25∆ vertikalt 

(Rabbetts, 2007, s. 179).  

 

Heterotropier 

En skelning som är synlig utan att fusionen bryts definieras som en heterotropi, eller 

manifest skelning. Heterotropier innebär att man endast ser med ett öga medan det andra 

ögat står i skelningsposition (Evans, 2007, s. 4).   

 

Riktning på avvikelsen 

När ögonen är dissocierade kan ögonens synaxlar avvika i vilken riktning som helst, 

eller i en kombination av olika riktningar. När synaxlarna konvergerar vid dissociation 

klassificeras det som en esofori. Exofori är i motsatsen till esofori och innebär att 

synaxlarna istället divergerar vid dissociation. Vid avvikelser i höjdled anger man 

höjden i förhållande till det andra ögat. Deviationen klassificeras alltid efter det öga som 
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står högst (Kanski, 2007, s. 736). Står det högra ögat högre än det vänstra klassificeras 

det som en höger hyperfori, och om det vänstra står högre klassificeras det således 

istället som en vänster hyperfori. Vid dissociation kan ögonen även rotera runt sin egen 

synaxel, det är vad som definieras som en cyklofori. Om ögats övre vertikala meridian 

roterar nasalt kallas det för en incyklofori (inåtrotation) och om det istället roterar 

temporalt handlar det om en excyklofori (utåtrotation) (Evans, 2007, s. 6).  

Figur 4. Ögonens avvikelser vid dissociation. Den grå cirkeln symboliserar dissociation och pilen visar i 

vilken riktning ögat avviker.  

 

Olika metoder att förhindra fusion 

För att kunna mäta heteroforins storlek måste fusionen förhindras på något sätt, till 

exempel genom ocklusion, dissociatonsprisma, distorsion eller med färgade filterglas 

(Rabbetts, 2007, s. 190). 

 

Ocklusionsprincipen används vid Covertest för att skilja ögonens bilder åt. Ett öga täcks 

för med en frostad eller opak ocklusionsspade medan patienten tittar på ett objekt på ett 

visst avstånd. Därmed byts fusionsreflexen och ögat bakom kan uppta ”vilopositionen”. 

I vilken riktning det ockluderade ögat avviker bestämmer dess fori och klassificeras 

enligt figur 4 ovan (Grosvenor, 2007, s. 85). Covertest, CT, kan även användas för att 

bestämma om avvikelsen är en tropi eller fori. Hos en person med tropi som skelar med 

höger öga kommer det vänstra ögat bibehålla fixationen, både när det högra ögat 

ockluderas och när det täcks av. Vid ockludering av vänster öga måste höger öga avvika 

från skelningspositionen för att kunna ta upp fixation. Vid esotropi vrider sig ögat utåt 

för att ta upp fixationen och vid exotropi inåt. En tropi kan antingen vara unilateral eller 

alternerande. En unilateral tropi innebär att det alltid är samma öga som avviker, medan 
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vid en alternerande växlar avvikelsen mellan ögonen (Grosvenor, 2007, s. 117).    

       

Prismadissociation är den metod man använder sig av för att bryta fusionen vid 

forimätning med von Graefes metod. Vid mätning av forier i horisontalled lägger man i 

en 6∆ dissociationsprisma vertikalt, samt en 10∆ mätprisma horisontellt. Vid mätning av 

vertikala forier används en 15∆ dissociationsprisma horisontellt och en 6∆ mätprisma 

vertikalt, vilket gör att patienten ser två bokstäver/rader, en med vardera öga (Elliott, 

2007, s. 177).  

 

Vid forimätningsmetoder som använder sig av en Maddox Rod-lins för dissociation, t ex 

vid Maddox Rod samt Modifierad Thoringtons metoder för forimätning dissocieras 

bilderna genom distorsion. Vid utförande med MR tekniken krävs att man har en tavla 

med en punktformig ljuskälla som lyser mot patienten. Maddoxlinsens räfflor 

förvränger bilden av ljuspunkten så att ljuspunkten istället ses som en linje med det öga 

som har maddoxlinsen framför sig (Elliott, 2007, s. 171).  

 

Dissociaton genom röd/grön filter är inte speciellt vanligt vid forimätningar (Grosvenor, 

2007, s. 86), men det är den princip som används vid Schober's metod att mäta forier 

(NIDEK, 2003, ss. 86-87). Ett rött filterglas sätts vanligen framför höger öga och ett 

grönt framför vänster. Filterglasen i kombination med ett rött och ett grönt stimuli från 

en ljuskälla eller en projektionstavla gör att det öga som har ett rött filter framför sig 

endast ser det röda objektet och det öga med grönt filter framför sig ser endast det gröna 

objektet. Andra användningsområden där man kan använda sig av röd/grönt filter är 

exempelvis vid synterapi eller diagnostisering av manifest skelning (Grosvenor, 2007, s. 

86). 
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Varför mäter man forier? 

Heterofori är ett vanligt tillstånd som kan ses hos de allra flesta människor. I de flesta 

fall är forierna inte på något sätt problematiska och patienterna visar heller inga 

symtom, eftersom forin kompenseras med vergensreserver. Det finns däremot fall där 

heteroforin ger upphov till symtom; detta innebär att forin har blivit dekompenserad. 

Vad som triggar igång reaktionen som gör att en heterofori blir dekompenserad är ofta 

förändringar i patientens allmänna tillstånd eller synstatus (Evans, 2007, s. 8). 

  

Faktorer som avgör för om en heterofori blir dekompenserad, kan klassificeras under tre 

huvudrubriker; heteroforins storlek, sensorisk fusion och motorisk fusion (Evans, 2007, 

ss. 58-59). Det finns inga specifika symtom som är typiska för just heteroforier, och de 

symtom som ibland ses vid dekompenserade heteroforier kan även vara orsakade av 

andra problem. Symtom som kan förekomma vid dekompenserade heteroforier 

sammanfattas i Tabell 1 nedan (Evans, 2007, s. 62).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1: Möjliga symtom vid dekompenserad heterofori 

Symtom                                               Allmän beskrivning  

 

Suddig syn                                            Förvrängd synuppfattning 
Diplopi                                             
Förvrängd syn 

 

Problem med stereoseende                   Binokulära faktorer  
Binokulär okomfort 
Svårigheter vid omställning av fokus 

 

Huvudvärk                                            Astenopiska faktorer  
Värkande ögon 
Ömmande ögon 
Generell irritation 
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Fusionsresever 

Symtom vid heterofori behöver inte nödvändigtvis vara relaterad till storleken på 

avvikelsen vid dissociation. Vissa patienter kan besväras av små forier, medan andra kan 

klara av att kompensera en större fori om bra fusionsreserver finns (Rabbetts, 2007, s. 

190). Fusionsreserven är vergensmängden som finns i reserv för att motverka 

fusionsstörningar och att suddig syn eller diplopi uppträder (Evans, 2007, s. 69). Enligt 

Sheard's kriterium ska fusionsreserven vara dubbelt så stor som forin den avser att 

kompensera för att undvika symtom (Evans, 2009, s. 246).  Fusionsvergenserna kan 

mätas med hjälp av prismastav eller med Risleyprismor i foroptern. Man börjar med att 

mäta den fusionsreserv som motarbetar forin, till exempel vid exofori mäts den positiva 

fusionsreserven först genom att använda Bas Ut prismor för att tvinga patienten att 

konvergera. Patienten fixerar på ett ackommodativt stimuli en rad större än bästa visus 

på det sämre ögat, medan prismastyrkan ökas på staven framför ögat med en hastighet 

på 1-2∆ per sekund. Patienten ombes att säga till om eller när stimulit blir suddigt 

(dimpunkt), och när det sedan blir dubbelt (brytpunkt). Patientens ögon betraktas hela 

tiden genom prismastaven och brytpunkten bekräftas genom att vergensen upphör. 

Därefter minskas prismat tills återhämtning sker och patienten åter rapporterar att bilden 

är enkel (Evans, 2009, s. 245). Negativ fusionsvergensreserv mäts på samma vis som 

positiv, med skillnaden att man istället använder sig av Bas In prisma för att tvinga 

patienten att divergera. 

 

Behandling av dekompenserad heterofori  

Heteroforin behöver endast behandlas i de fall där den ger upphov till symtom, eller då 

binokulärseendet försämras om den inte behandlas (Evans, 2007, s. 58). En fori som 

tidigare har varit kompenserad men som blir dekompenserad kräver att undersökaren tar 

reda på varför detta inträffat. Detta kan bero på en rad faktorer, bland annat förändrade 

arbetsförhållanden, synnedsättning pga sjukdom såsom katarakt eller retinal påverkan, 

trötthet, sjukdom eller emotionell stress (Evans, 2009, s. 244).   

 

Det finns olika sätt att behandla dekompenserade heteroforier och vilken behandling 

man väljer är beroende av forins typ och dess orsak (Evans, 2009, ss. 248-249). Möjliga 

behandlingar för dekompenserade forier är: full korrigering av synfel, synträning, 
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modifiering av korrektionen, prismakorrektion och, om ingen effekt uppnås av de 

tidigare nämnda behandlingarna kan operation bli aktuellt (Evans, 2009, s. 244).  

 

Tidigare studier 

Ett fåtal studier har tidigare gjorts med syfte att undersöka repeterbarheten hos olika 

metoder för forimätning (Rainey et al. 1998). I en studie i vilken 7 olika metoder 

jämfördes visade sig Modifierad Thorington ha den lägsta standardavvikelsen och var 

därmed den mest repeterbara forimätningsmetoden (Rainey et al. 1998). De övriga 

metoderna som jämfördes var tre versioner av Covertest, två versioner av von Graefe 

och två versioner av Thorington. Covertest utfördes som ett uppskattande CT (där 

optikern enbart uppskattade forins storlek), objektivt prismaneutraliserande CT och 

prismaneutraliserande CT med subjektiv respons. Von Graefe utfördes med ständig 

visning av stimuli och som ”flash”-metod, vilket innebär en kort visning av stimulit. 

Thorington utfördes i orginalutförande och som Modifierad Thorington. Det visade sig 

att von Graefe var den metod som var minst repeterbar av de undersökta metoderna. 

Studien visade även att vid båda versionerna av von Graefe fick undersökarna fram 

medelvärden som var relativt mer exo än de andra testerna. Mätningarna i studien 

gjordes däremot enbart på 40 cm avstånd.  

 

Goss, Moyer och Teske (2008) genomförde en studie vars syfte var att jämföra 

resultaten för uppmätta forier och sedan även att jämföra uträknade AK/A värden med 

uppmätta värden från Modifierad Thorington och von Graefe. Mätningarna utfördes i en 

foropter, och metoderna jämfördes både på avstånd och nära. I studien deltog 68 

personer mellan 21 och 27 år. Ordningsföljden varierade genom att mätningarna på 

varannan person inleddes med Modifierad Thorington, och varannan med von Graefe. 

Resultaten visade att avståndsforierna i genomsnitt var 0,2∆ exo med VG och 0,1∆ eso 

med MT. Medelskillnaden var 0,3∆ mer konvergent fori vid mätning med Modifierad 

Thorington och standardavvikelsen av skillnaderna var 1,8∆. Vid lägre forier var 

resultaten av metoderna mycket jämförbara. Goss, Moyer och Teske (2008) förklarar att 

Modifierad Thoringon tenderar att visa lägre forier både vid höga exo- och esoforier, 

vilket i sin tur bidrar till en lägre standardavvikelse för testet. Vid högre forier är 

skillnaden mellan von Graefe och Modifierad Thorington oftast större, och 

överensstämmer därmed inte lika väl.  
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Casillas Casillas och Rosenfield (2006) undersökte repeterbarheten hos von Graefe, 

Modifierad Thorington och Maddox Rod i foropter samt provbåge. Mätningarna med 

varje metod utfördes med minst 24 timmars mellanrum. Resultaten visade att Maddox 

Rod utförd i provbåge hade högst repeterbarhet vid vertikal forimätning både på avstånd 

och nära. Dock kunde endast en liten variation ses eftersom de vertikala avvikelserna 

var väldigt nära orthofori. Utförande i provbåge gav bättre repeterbarhet för samtliga 

utförda metoder vid horisontella mätningar på avstånd än vid mätningar i foropter.  Bäst 

repeterbarhet på avstånd hade Modifierad Thorington utförd i provbåge, medan den 

sämsta repeterbarheten sågs vid von Graefes metod utförd i foropter. Precis som Rainey 

et al. (1998) skriver i sin artikel belyser även Casillas Casillas och Rosenfield (2006) en 

märkbart större exo deviation vid mätning med von Graefe i jämförelse med de två 

andra metoderna i studien.  

 

Syfte 

Syftet med studien var att utvärdera repeterbarheten hos forimätningsmetoderna 

Modifierad Thorington, Schober och von Graefe samt jämföra hur resultaten av de olika 

metoderna förhåller sig till varandra. 

 

Material och metoder 

Försökspersoner 

Personer i åldrarna 20-35 år med friska ögon och normal samsyn söktes till denna 

studie. Det fanns inga begränsningar gällande synfel hos försökspersonerna. Den övre 

åldersgränsen sattes till 35 år med avsikt att exkludera personer med presbyopi eller de 

som kunde ha varit pre-presbyopa. Genom att sätta upp lappar på anslagstavlor (bilaga 

1), skicka ut e-post till studenter och skapa ett evenemang på Facebook rekryterades 31 

deltagare. En person uteslöts från studien med anledning av att denne inte matchade det 

önskade åldersintervallet. Försökspersonerna bestod av 10 män och 20 kvinnor i 

åldrarna 20 till 33 år. Medelåldern för deltagarna var 24,3 år. Med anledning av att 

optikerstudenter i årskurs 2 och 3 har goda kunskaper om hur testerna är uppbyggda och 
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hur de tillämpas fick dessa studenter inte delta i studien eftersom resultaten möjligtvis 

kunde ha påverkats.   

 

Instrument  

Synundersökningen inleddes med en mätning med autorefraktorn för att få fram 

personens objektiva synfel. Till detta användes en autorefraktor av typen KR-8100P från 

Topcon. För att kunna ställa in foroptern korrekt efter patienten mättes avståndet mellan 

pupillerna med hjälp av en PD-mätare. Foroptern som användes vid refraktionering och 

forimätning var en datorstyrd foropter av modell CV 5000 från Topcon, med tillhörande 

skärm Topcon CC-100P. Avståndet mellan patient och synprövningstavlan uppmättes till 

4,3 m och skärmen kalibrerades innan mätningar inleddes. Vid forimätning med 

Modifierad Thorington användes ett kors med en lampa i centrum (fig. 5a). På korsets 

”armar” placerades siffror ut på 4,2 cm avstånd och intill siffrorna placerades vertikala 

streck ut på de horisontella armarna, och horisontella streck på de vertikala armarna. 

Korset kalibrerades för testavståndet 4,2 m då det monterats på en skärm som 

placerades 10 cm framför synprövningstavlan. Siffrorna hade därmed kalibrerats för att 

direkt kunna avläsa patientens fori i prismadioptrier vid testavstånder 4,2 m. Vid de två 

övriga forimätningsmetoderna användes tavlor som fanns inbyggda i LCD-skärmen. 

Rumsbelysningen under testerna sattes till 310 lux, detta efter avvägande för att kunna 

se alla testerna bra under samma belysning. Den valda nivån ligger mellan de 

rekommenderade värdena för belysning i undersökningsrum. Grosvenor (2007, s. 114) 

rekommenderar 130-215 lux, medan i tabellen för generella rekommenderade 

illuminationer rekommenderas 500 lux (Recommended illuminances, 2004).  

 

 

 

 

              a) Modifierad Thorington                         b) Schober                                         c) von Graefe 

Figur 5.  Metoderna som jämfördes i studien.
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Utförande 

Besöket inleddes med att försökspersonen fick läsa igenom och skriva under blanketten 

för informerat samtycke (bilaga 2). Därefter ställdes en kort anamnes för att utesluta 

personer som saknade samsyn. Anamnesbladet i sin helhet finns som bilaga 3.  

 

Undersökningen inleddes sedan med mätning i autorefraktorn. Med de objektiva 

värdena som grund, gjordes en subjektiv refraktion med ena ögat dimmat. 

Forimätningarna inleddes sedan med Modifierad Thorington följt av Schober och 

avslutningsvis von Graefe. Motivering till ordningsföljden beskrivs senare i texten 

under rubriken ”val av ordningsföljd”. Varje metod upprepades tre gånger, forierna 

mättes först horisontellt och sedan vertikalt med varje metod, dock enbart på avstånd.  

   

Efter att alla mätningar var gjorda fick försökspersonerna svara på några frågor om sin 

upplevelse av de olika forimätningsmetoderna. Det frågades om instruktionerna till 

något av testerna var svåra att förstå, om något test upplevdes ansträngande eller 

obehagligt för ögonen samt om något test var att föredra som patient om endast ett av 

testerna skulle ha utförts. Utvärderingsblanketten finns som bilaga 4.  

 

Statistiska beräkningar utfördes i GraphPad Prism 5. Uträkning av p-värden gjordes 

med Two-way ANOVA med Benferroni-multiple comparisons. 

 

Forimätningsmetoder 

Modifierad Thorington 

Precis som namnet antyder är Modifierad Thorington en modifiering av Thoringtons 

metod för forimätning. Skillnaden ligger i vilken dissociationsmetod man väljer att 

använda för att separera bilderna från respektive öga. I orginalversionen av 

Thoringtonmetoden använder man sig av prisma i vertikalled för att separera bilderna, 

medan vid Modifierad Thorington använder man sig istället av Maddox Rod tekniken 

för dissociation (Elliott, 2007, s. 169).  
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Korset som användes vid Modifierad Thorington har en ljuskälla centrerad i mitten. 

Räfflorna på Maddox Rod, MR, förvränger bilden så att ljuspunkten ses som ett rött 

streck med det öga som har MR-linsen framför sig, medan det andra ögat endast ser 

ljuspunkten (Grosvenor, 2007, s. 86). Genom att fråga var strecket befinner sig i 

förhållande till ljuspunkten avslöjas vilken typ av fori patienten har. Om en patient vid 

horisontell forimätning med MR placerad framför höger öga ser det röda strecket till 

vänster om ljuspunkten innebär det att patienten har en exofori pga korsad diplopi. Om 

strecket istället skulle ses till höger om ljuspunkten då MR är placerad framför höger 

öga har patienten en esofori pga okorsad diplopi. Eftersom Modifierad Thorington har 

en mätskala på korsets armar kan man direkt avläsa storleken på forin genom att fråga 

patienten över vilken siffra den röda linjen ligger. Modifierad Thorington kalibreras för 

ett visst mätavstånd och ger därför direkt forins storlek och riktning i prismadioptrier 

(Evans, 2009, s. 246).   

 

Vid mätning av horisontell fori ska räfflorna på MR var orienterade horisontellt, medan 

vid mätning av vertikal fori läggs räfflorna vertikalt eftersom ljuset förvrängs till ett 

streck vinkelrätt mot räfflornas riktning (Evans, 2009, s. 246).  

 

Schober 

Schober’s test är uppbyggt på så vis att ett rött filter placeras framför höger öga och ett 

grönt framför vänster öga i foroptern. På skärmen visas två gröna koncentriska cirklar 

med ett rött kors i mitten. Höger öga ser därigenom ett rött kors och det vänstra ögat ser 

de gröna cirklarna (NIDEK, 2003, ss. 86-87). Schober’s test kan även användas för att 

se om patienten suprimerar ett öga (Evans, 2007, s. 155). Vid utförande av Schober's 

test tillsammans med Topcons CV-5000 foropter och 100p-skärmen hittar man tavlan 

för Schober under fliken ”polarisation”. När Schobertavlan tas fram läggs de korrekta 

filterglasen i automatiskt framför de båda ögonen. Till att börja med kontrollerar man att 

patienten ser ett rött kors och två gröna cirklar. För att kunna avgöra storlek och riktning 

på eventuella forier frågar man personen om korset är precis i mitten av den innersta 

cirkeln, eller om det är förskjutet något i sidled eller i höjdled. Uppger personen att 

korset är förskjutet till vänster lägger man i Bas In – prisma framför höger öga tills 

personen anger att korset står precis i centrum i sidled. När korset är centrerat i sidled 

kontrollerar man hur korset står i höjdled, om det är precis i mitten, över eller under 



 

16 

 

centrum. Står korset precis i mitten noteras ”ortofori vertikalt”, men är det över eller 

under förflyttar man korset med Bas Upp- prisma respektive Bas Ner- prisma tills korset 

hamnar precis i mitten av cirklarna även i höjdled (NIDEK, 2003, ss. 86-87). 

 

Von Graefe 

Vid von Graefes metod för forimätning använder man sig av prismor för att separera 

bilderna från de båda ögonen. Vid mätning av heteroforier i horisontalled använder man 

sig av ett dissociationsprisma i vertikalled och tvärt om vid mätning av vertikala forier 

(Elliott, 2007, ss. 177-178).  

 

Vid mätningarna i denna studie användes en enskild bokstav, från en rad större än bästa 

visus på det sämre ögat. Patienten ombads att blunda under tiden dissociationsprismorna 

lades i. Därefter kontrollerades att patienten såg båda bokstäverna, en bokstav med varje 

öga genom att täcka för ett öga i taget. Efter att ha kontrollerat att patienten såg båda 

bilderna påbörjades forimätningen. I studien användes 10∆ Bas In (mätprisma) framför 

höger öga och 6∆ Bas Upp (dissociationsprisma) framför vänster öga vid mätning av 

horisontella forier vilket gjorde att patienten såg en bokstav nere till vänster och en 

bokstav uppe till höger. Vid horisontell forimätning instruerades patienten att fokusera 

på bokstaven nere till vänster och hålla den tydlig hela tiden, samtidigt som den övre 

bokstaven flyttas i sidled. Patienten ombads sedan att säga till när den övre bokstaven 

hamnade precis ovanför den nedre så de bildade en rak linje, genom att säga ”stopp” 

eller ”nu”.  De prismor som låg i foroptern när patienten sade ”stopp” noterades som 

patientens fori.  

 

När den horisontella forimätningen var gjord fortsatte undersökningen med den 

vertikala mätningen. Vid vertikal forimätning sattes 15∆ Bas In framför höger öga 

(dissociationsprisma) och 6∆ Bas Upp (mätprisma) framför vänster öga. Vertikal 

forimätning utförs på samma sätt som horisontell, skillnaden är att patienten ombads att 

fokusera på den övre bokstaven och hålla den tydlig samtidigt som den nedre bokstaven 

flyttades uppåt. Patienten fick sedan säga till när de två bokstäverna hamnade i linje 

med varandra i höjdled (Elliott, 2007, ss. 177-178). 
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Val av ordningsföljd 

Testernas ordningsföljd valdes utifrån deras olika dissociationsmetoder och hur mycket 

de förväntades att påverka varandra. Eftersom bilderna separeras med hjälp av en MR-

lins vid Modifierad Thorington, och forins storlek avläses direkt på skalan används inga 

prismor. Testet bidrar därmed inte till någon prismaadaptation och av den anledningen 

är det tänkbart att den skulle påverka resultaten av de övriga testerna minst. Schober 

valdes som test nummer två av anledningen att den, till skillnad från von Graefe, endast 

använder prismor för att mäta forins storlek och inte för dissociation. Vid mätning av 

forier med von Graefe's metod används prismor både som dissociation och för att 

uppskatta forins storlek. Prismaadaptationen förväntas därigenom vara störst vid 

forimätning med von Graefes metod. För att minimiera risken att de andra mätresultaten 

skulle påverkas av prismaadaptationen utfördes därför von Graefe sist.  

  

Resultat 

Utvärdering av forimätningsmetoder 

Utvärderingen av de olika metoderna visade att ingen av försökspersonerna tyckt att 

instruktionerna var svåra att förstå, dock var det en person som tyckte att det var svårt 

att förstå hur den röda linjen skulle ses vid mätning med Modifierad Thorington.  

 

Tio personer uppgav att de tyckt att något av testerna var ansträngande för ögonen. Fyra 

personer upplevde von Graefes metod som mest ansträngande, varav en uttryckt att det 

krävdes en ansträngning för att se båda bilderna samtidigt. En person upplevde alla tre 

testerna som ansträngande för ögonen. Schober och Modifierad Thorington upplevdes 

ansträngande hos två personer vardera. En person tyckte att både Modifierad Thorington 

och Schober var ansträngande eftersom personen upplevde att strecket respektive 

krysset rörde sig hela tiden.  

 

Angående svårigheter vid testerna hade tre personer svårt att ”hitta” linjen vid 

Modifierad Thorington. Två personer tyckte det var svårt att avgöra om krysset var 

precis i mitten vid Schober's test och ytterligare en person uppgav att det var svårt att se 
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skillnader under testet. En person tyckte att det var svårt att fokusera på den fasta 

bokstaven vid von Graefe när den andra bokstaven flyttade sig.  

 

Flest personer, 13 st, skulle ha föredragit forimätning med Schober om endast en metod 

hade utförts. Näst mest populärt var von Graefe som 10 personer föredrog. Bland de sju 

personerna som föredrog MT var fyra män, en skillnad mot Schober som endast två 

män föredrog framför de andra metoderna.  

 

Sammanställning av anamnes 

Av samtliga deltagare använde elva personer varken glasögon eller kontaktlinser, tio 

personer använde endast glasögon, åtta personer använde både glasögon och linser och 

en person använde enbart linser.  

            

En person uppgav att hon hade lappbehandlats en kort period som barn. 

Forimätningarna för denna personen visade inga problem med samsynen, men personen 

i fråga upplevde det ansträngande att se båda bilderna vid von Graefes metod. Fyra 

personer svarade att de ser dubbelt vid något tillfälle, bland dessa personer uppkommer 

diplopin endast vid enstaka tillfällen per år, till exempel vid trötthet, migrän eller vid 

tillfällen då glasögonen inte används.  

 

Mätresultat 

Eftersom Modifierad Thorington enligt flera studier anses vara den metod med bäst 

repeterbarhet (Rainey et al. 1998; Casillas Casillas & Rosenfield 2006) har 

medelskillnaden för de olika metoderna räknats ut i förhållande till den metoden. 

Medelskillnaden mellan MT och Schober var i denna studien 0,16∆ (tabell 2), vilket 

innebär att mätvärdena vid Schober tenderar att ge högre eso- respektive lägre exo-

värden i förhållande till MT. Mellan MT och VG var förhållandet det omvända, 

medelskillnaden var -0,37∆ vilket innebär högre exo- respektive lägre eso-värden i 

jämförelse med MT. Medelvärdet för standardavvikelsen var lägst vid Schober's test, 

0,19∆, jämfört med 0,45∆ för Modifierad Thorington och 0,47∆ för von Graefe.  Endast 

resultaten av de horisontella mätningarna har analyserats eftersom inga större skillnader 
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i uppmätta forier kunde ses mellan metoderna vid de vertikala mätningarna.           

 
Tabell 2.  Medelvärden för standardavvikelser och uppmätta forier 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Repeterbarheten kan variera beroende på vilken beräkningsmetod man använder sig av. 

Uträkning genom medel av standardavvikelsen från varje försöksperson resulterade i 

lägst standardavviklse för Schober (0,19∆) (Tabell 2), vilket skiljer sig från uträkning 

genom korrelationskoffecienten med vilken MT visade sig ha den bästa repterbarheten 

(0,96, 0,96) (Tabell 3). Korrelationskoffecienten är ett värde mellan -1 och 1, i vilket 1 

motsvarar en perfekt positiv korrelation.  

 

Tabell 3. Korrelationen mellan den första mätningen och den andra, respektive tredje. 

 

 Mätning 1-2 Mätning 1-3 

Modifierad Thorington 0,96 0,96 

Schober 0,95 0,93 

Von Graefe 0,90 0,93 

 

 

I de flesta fall fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika metoderna (p > 0,05). Vid 

jämförelse mellan Modifierad Thorington och Schober fanns dock en signifikant 

skillnad mellan metoderna hos sex försökspersoner. Även vid jämförelse mellan MT 

och VG, samt mellan Schober och VG fanns en signifikant skillnad mellan metoderna 

hos sex försökspersoner.  

 

 

 Modifierad 

Thorington 
Schober Von Graefe 

Standardavvikelse 0,45∆ 0,19∆ 0,47∆ 

Forier i förhållande till MT  0,16∆ -0,37∆ 
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Figur 6. Medelforier för Schober och von Graefe i jämförelse med MT. Numreringen längs den 

horisontella axeln motsvarar mätresultaten för varje försöksperson med båda dessa metoder i förhållande 

till MT. Negativa värden innebär en avvikelse som är mer divergent eller mindre konvergent i förhållande 

till MT, medan positiva värden motsvarar en avvikelse som är mer konvergent eller mindre divergent i 

förhållande till MT.  

 

Figur 7. Medelvärdet av standardavvikelserna för de tre jämförda metoderna. Diagrammet visar att 

Schober var den metod som hade den lägsta standardavvikelsen i studien.  
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Figur 8. Forier grupperade efter typ.  Grupperingarna utgår från värdet med MT för varje försöksperson. 

Till orthofori har forier inom intervallet  ≤1,0∆ eso/exo inräknats.  

 

Vid orthofori är skillnaderna i uppmätta forier väldigt små mellan de tre metoderna, 

liksom standardavvikelserna. Vid exofori ger Schober de lägsta exoforivärdena och MT 

de högsta. Endast en person hade en esofori större än 1,0∆ med MT, men på denna 

personen gav både Schober och von Graefe resultat som egentligen skulle kvalificeras i 

gruppen exofori.  
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Figur 9. Lådagrammet delar upp mätvärdena i fyra delar där varje del motsvarar 25% av de totala 

värdena. Boxen motsvarar 50% av alla värden och det horisontella strecket visar medianvärdet för 

uppmätta forier med de olika metoderna. Felstaplarna visar det 95%-iga konfidensintervallet för varje 

metod och punkterna visar extremvärdena utanför konfidensintervallet.  

 

Man kan se att varken Schober eller von Graefe har några värden som sticker ut 

speciellt mycket från konfidensintervallet medan Modifierad Thorington har en punkt 

som sticker ut åt eso-hållet.  
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Diskussion 

Eftersom Schober's test inte alls finns omskrivet i böcker eller artiklar såg jag 

examensarbetet som en möjlighet att ta reda på hur den metoden förhåller sig till andra 

mer beprövade forimätningsmetoder. Vid analysering av reslutaten från denna studie har 

Modifierad Thorington satts som ”Guldstandard” och de övriga metoderna har jämförts 

med den (Rainey et al. 1998; Casillas Casillas & Rosenfield 2006). 

 

Mätvärdena resulterade i lägst standardavvikelse för Schober’s test i denna studie. 

Huruvida det är den pålitligaste forimätningsmetoden är därmed inte sagt, eftersom 

standardavvikelsen endast avslöjar spridningen mellan de tre upprepningarna. 

Repeterbarheten skiljer sig nämligen beroende på vilken beräkningsmetod man 

använder sig av. Vid beräkning utifrån korrelationskofficienten uppvisade Modifierad 

Thorington istället den bästa repeterbarheten. Von Graefe uppvisade sämst repeterbarhet 

vid båda dessa beräkningsmetoderna.  

 

VG förväntades vara den minst repeterbara metoden i studien, och MT förväntades vara 

den mest repeterbara metoden baserat på resultat av tidigare studier (Rainey et al. 1998).  

 

En signifikant skillnad i uppmätta forier kunde enbart ses hos 6 försökspersoner av de 

totala 30 i vardera jämförelse mellan metoderna. Med andra ord gav alla tre metoderna 

som ingick i studien jämförbara resultat.  

 

Vid forier ≤1,0∆ skiljde sig resultaten mellan metoderna minst i denna studie, vilket 

även visat sig i andra studier (Goss, Moyer & Teske, 2008). Trots den signifikanta 

skillnaden mellan metoderna hos 6 personer i vardera jämförelse går det inte att säga 

vilken metod man ska använda, bara att det finns en skillnad. För vem bestämmer 

vilken metod som mäter rätt?  

  

I studien gav von Graefes metod resultat som var mer exo (mer divergent deviation) än 

Modifierad Thorington, vilket stämmer väl överrens med resultaten från tidigare studier 

(Rainey mfl 1998; Casillas Casillas & Rosenfield, 2006).  
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En möjlig anledning till den betydande skillnaden i fori mellan MT och de två övriga 

metoderna hos den försöksperson som hade en uppmätt esofori med MT (fig. 8) kan 

vara att fusionsreflexen sattes ur spel vid dissociation med Maddox Rod hos denna 

försökspersonen. Mätvärdena skiljde sig mycket mellan metoderna för denna personen. 

Med MT uppmättes 6∆, 7∆, 7,5∆ (eso), med SCH -1,5∆, -1,5∆, -1,5∆ (exo) och med VG 

-1,5∆ -3,0∆ ,-2,5∆ (exo). Om resultaten från denna person skulle uteslutits från studien 

hade medelskillnaderna mot MT istället varit 0,45∆ för SCH och -0,07 för VG, jämfört 

med 0,16∆ för SCH och -0,37∆ för VG. 

 

Dissociationsmetoden som används vid Schober’s test är troligtvis den som efterliknar 

verkligheten bäst eftersom ögonen dissocieras genom filter och därmed ger en 

visusnedsättning på båda ögonen. MT dissocierar som bekant synaxlarna genom 

distortion och ger därigenom nedsatt visus på ett öga med en nedsatt fusionsreflex som 

följd, VG dissocierar med prismor och stimulerar därmed till prismaadaptation. 

Resultatsmässigt är det därför ingen omöjlighet att Schober skulle kunna vara den mest 

tillförlitliga metoden för forimätning.  

 

Resultaten i studien kan ha påverkats av en rad faktorer såsom prismaadaptation, 

ackommodation, kromatisk aberration, samt val av dissociationsmetod.  

 

Prismaadaptation är ett fenomen som uppträder i olika grad hos olika personer när 

prismor inroduceras framför ögonen. När prisma sätts framför ögonen kan detta 

medföra att forin ökar i samma riktning som prismats apex. Även fusionsvergenserna 

kan påverka deviationsvinkeln om ”flash”-metoden inte används vid von Graefes metod 

för forimätning, vilken inte användes i denna studie. Att tillåta patienten att se genom 

prismorna med fusion orsakar också en okänd mängd prismaadaptation (Daum KM, 

1991, s. 77).    

 

Resultaten av forimätningarna kan även påverkas om ackommodationen inte är fullt 

kontrollerad. Vid ackommodation uppstår en reflexmässig konvergens av synaxlarna 

vilket medför att forins storlek förändras, medan vid avslappnad ackommodation 

kommer synaxlarna att inta ett mer divergent läge. (Grosvenor, 2007, s. 224) 
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Vid Schober’s test används röd-grönfilter som dissociation, vilket kan ge något 

missvisande resultat på grund av den kromatiska aberrationen (Instruction manual bon 

CP-50 chart projector, 2004). Det gröna ljuset (535nm) fokuseras 0,2D framför retina 

och det röda ljuset (620nm) fokuseras 0,24D bakom retina (Borish IM & Benjamin WJ, 

2006, s. 832). Det blir därmed olika ackommodationsnivåer för de olika färgerna vilket 

kan medföra förändringar i patientens ackommodativa status och även ändra forierna 

något.  

 

Andra möjliga faktorer som kan ha påverkat resultatet av studien är typ av 

dissociationsmetod samt att mätningarna utfördes i foropter vilket kan inducera 

proximal ackommodation, eller eventuella huvudvridningar bakom foroptern som kan 

medföra att det inte är den exakta horisontella och vertikala forin som mäts (Casillas 

Casillas & Rosenfield, 2006).  

 

Slutsats 

Repeterberheten för de olika metoderna uppvisar olika resultat beroende på vilken 

beräkningsmetod som används. Modifierad Thorington uppvisade bäst repeterbarhet vid 

beräkning utifrån korrelationskofficienten, däremot visade sig Schober ha den bästa 

repeterbarheten baserat på standardavvikelsen. Oavsett vilken av dessa två metoder som 

användes för att beräkna repeterbarheten resulterade det i sämst repeterbarhet för von 

Graefe, dock var resultaten av alla tre metoderna i studien jämförbara.  

 

Det kan konstateras att Schober ger liknande resultat som de mer beprövade metoderna, 

men att den resulterar i lägre uppmätta forier överlag i jämförelse med MT och VG kan 

vara bra att ha i åtanke.  
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Jag söker dig..  

 

  20-35 år som har friska ögon och normal samsyn 
 

  

 

Jag heter Helena Sandberg och läser sista terminen på Optikerutbildningen vid 
Linnéuniversitetet i Kalmar. Jag håller nu på med mitt examensarbete och söker 
därför personer som vill ställa upp på mätningar till mitt projekt.  

 

 
Det finns flera metoder att utvärdera ögonens samarbetsförmåga. Målet med mitt 
projekt är att jämföra resultaten av tre vanliga metoder att mäta samsyn. 

 

 
Mätningarna beräknas ta ca 45 minuter och görs då det passar dig, vardag eller 
helg, dag- eller kvällstid. Jag ser helst att mätningarna utförs under veckorna 13-16. 
 

 

 

Biocheckar lottas ut bland dem som ställer upp på mina mätningar! 
 

 

 

Vill du veta mer eller boka en tid, hör av dig till mig: 
Helena Sandberg 

hs22gs@student.lnu.se 

 

070-XXXXXXX 
 

 

Besöksadress: Optikerutbildningen, Smålandsgatan 26A, Kalmar 
 
 

Handledare: Peter Lewis, B.Optom. (NZ), Universitetsadjunkt peter.lewis@lnu.se 
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Informerat samtycke 
   

 
Repeterbarheten hos olika forimätningsmetoder – 

en jämförelse mellan Modifierad Thorington, Schober och von Graefe  
 
 
Det finns flera olika metoder som används kliniskt för att utvärdera samsyn och 
samarbetet mellan ögonen. Genom mitt examensarbete vill jag ta reda på hur resultaten 
av tre utvalda metoder förhåller sig till varandra, samt om resultaten förändras om 
mätningarna upprepas tre gånger.  
 
Så går det till: 
Besöket inleds med några frågor som handlar om din syn, medicinering, huvudvärk och 
sjukdomar. Innan mätningarna påbörjas kommer jag att genomföra en enkel 
synundersökning för att korrigera dina eventuella synfel. Efter detta kommer varje 
mätmetod att upprepas tre gånger för att undersöka metodernas repeterbarhet.  
Avslutningsvis kommer du att få svara på några frågor om din upplevelse av de olika 
mätmetoderna.  
 
Undersökningen med alla tester beräknas ta ca 45 minuter. 
 
All data kommer att avidentifieras i rapporten och ingen obehörig kommer att få tillgång 
till resultaten. Vid presentation av studien uppges enbart ålder och kön. Endast jag och 
min handledare kommer ha tillgång till ursprungsdatan.  

 

 
 

 
Jag har tagit del av ovanstående skriftliga information. Jag är medveten om att mitt 
deltagande i studien är fullt frivilligt och att jag när som helst, utan förklaring kan avbryta 
mitt deltagande. 
 
Namn: ………………………………………………………  
 
Födelseår: ……… Man � Kvinna � 
 
Kalmar den……/…….- 2011  
 
 
 
 

Helena Sandberg, Optikerstudent vid Linnéuniversitetet i Kalmar  
070-XXXXXXX 
hs22gs@student.lnu.se 
 
Handledare: Peter Lewis, B.Optom. (NZ), Universitetsadjunkt   
peter.lewis@lnu.se
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Anamnes 

 
 

Tidigare kontakt med synvård 

När var du hos optikern senast? ________________________________________________ 

 Använder du glasögon eller linser? ____________________________________ 

 Hur gamla är glasögonen som används idag? _____________________________ 

 

Ögonsjukvård 

Har du besökt ögonläkare någon gång? ___________________________________________ 

 Varför? Åtgärd?  _________________________________________________ 

Har du någon skelning eller lappbehandlats som barn? ________________________________ 

Har haft någon ögonsjukdom? _________________________________________________ 

 

Medicinering 

Tar du några mediciner? ______________________________________________________ 

 

Diplopi 

Ser du dubbelt någon gång?  ___________________________________________________ 

 När? Hur ofta?   __________________________________________________ 

 

Huvudvärk 

Har du ofta huvudvärk? Hur ofta? _______________________________________________ 

 Uppkommer den vid några specifika tillfällen? ____________________________ 

 Hur länge varar den? ______________________________________________ 

 Var sitter den? ___________________________________________________ 

 

Dagsform 

Hur mår du idag? ___________________________________________________________ 
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Utvärdering av metoder för forimätning 
            

 

 

 

              

 

 

 

 

1. Modifierad Thorington    2.  Schober         3. von Graefe 

 

 

Tyckte du att instruktionerna till något av testerna var svåra att förstå? Om Ja, vilket/vilka? 
 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Tyckte du att något test var ansträngande eller obehagligt för ögonen?  

Om Ja, vilket test? På vilket sätt? 

 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Om endast ett av ovanstående test skulle ha utförts, vilket skulle du då föredragit? Varför? 

 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Övriga kommentarer:  

 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Tack för din medverkan i mitt examensarbete!
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Kalmar Växjö 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 

info.nv@lnu.se  

Lnu.se 

 

 

 

 

 

 

 

 


