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Abstrakt 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att värdera användningen av lågkontrast-optotyper, 

jämfört med traditionella högkontrast-optotyper, vid subjektiv refraktionering hos 

individer med åldersrelaterad makuladegeneration. Samt att undersöka om detta ger ett 

mer exakt refraktionsvärde och därmed bättre syn. 

 

Metod: Subjektiv refraktion utfördes mot hög (100 %) och låg (10 eller 25 %) kontrast 

hos 15 patienter med åldersrelaterad makuladegeneration. Ett objektivt värde i form av ett 

autorefraktorvärde eller habituell korrektion användes som utgångsläge. Bracketing-

teknik, specialbeställda flipprar från Multilens, provbåge, provglas och 3 olika starka 

korscylindrar (±0,25 DC, ±0,50 DC och ±1,00 DC) användes till refraktionen. Visus 

mättes i fyra olika kombinationer: korrektionen man fann vid högkontrast-refraktionen 

mättes mot hög och låg kontrast; och korrektionen man fann vid lågkontrast-refraktionen 

mättes mot hög och låg kontrast. 

 

Resultat: Vektors analys användes för att analysera skillnaderna i refraktionsvärden 

mellan hög och låg kontrast. T-test visar att det inte finns någon statistisk signifikant 

skillnad (p > 0,05) i refraktion mellan de olika kontrasterna. Analys av visusvärden visar 

att det blir en statistiskt signifikant förbättring (p < 0,05) när visus mäts mot hög i stället 

för låg kontrast. Dock fann man ingen statistiskt signifikant skillnad (p > 0,05) då visus 

mättes mot optotyper med hög/låg kontrast med lågkontrast-refraktionen jämfört med 

högkontrast-refraktionen. 

 

Slutsats: Subjektiv refraktion mot optotyper med låg kontrast kan hos vissa individer med 

åldersrelaterad makuladegeneration ge något bättre visus. Dock var inte förbättringen av 

klinisk signifikans och därför ger inte resultaten i denna studie något stöd för att det skulle 

vara användbart att inkludera lågkontrast-refraktion hos alla individer med AMD. 
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Summary 

The aim of this study was to evaluate the use of low contrast optotypes, in contrary to 

ordinary high contrast optotypes, in subjective refraction among patients with age-related 

macular degeneration. We also wanted to investigate if this method provides a more accurate 

refractive value and thereby better vision. 

 

Subjective refraction was performed using high (100 %) and low (10 or 25 %) contrast 

optotypes. The sample consisted of 15 patients with age-related macular degeneration. An 

objective value was obtained from an autorefractor, or measured from habitual correction, and 

used as a starting point in the refraction. The refraction was performed using bracketing, 

specially ordered flippers from Multilens, trial frame, trial lenses and three different Jackson 

cross cylinders (±0,25 DC, ±0,50 DC and ±1,00 DC). Visual acuity was measured in four 

different combinations: the values from both high and low contrast refraction were tested 

individually on high and low contrast optotypes. 

 

Vector analysis was used to analyse the differences in refractive error between high and low 

contrast. T-test shows no statistically significant difference (p > 0,05) between the different 

contrasts. Analysis of visual acuity shows a statistical significant improvement (p < 0,05) 

when measured on high, instead of low, contrast. However, no statistically significant 

difference (p > 0,05) was found for visual acuity measured on high or low contrast optotypes 

with the low contrast refraction compared to the high contrast refraction. 

 

The conclusion of this study is that subjective refraction performed using low contrast 

optotypes slightly improves visual acuity in some patients with age-related macular 

degeneration. But the improvement found in visual acuity was not of clinical significance, 

thereby the present study do not support the concept of including low contrast refraction in all 

patients with AMD. 
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1 Introduktion 

1.1 Synskadad 

Runt om i världen har 161 miljoner människor nedsatt synförmåga. Av dessa är 37 miljoner 

blinda och 124 miljoner synsvaga. Majoriteten av individerna finns i utvecklingsländerna och 

den största andelen upptas av de över 50 år (Resnikoff, Pascolini, Etya’ale, Kocur, 

Pararajasegaram, Pokharel & Mariotti, 2004). 

  

I Sverige är c:a 100,000 personer synskadade där en klar majoritet, 80 %, är i pensionsåldern 

och 3 % är barn. Av samtliga är 10 % gravt synskadade (Hjälpmedelsinstitutet, 2009). 

 

Enligt Synskadades Riksförbund (2011) har en person som är synskadad ”så nedsatt 

synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp 

orientera sig”. Med synskada ämnas här synsvag, grav synskada och blindhet.  

1.1.1 Indelning av synnedsättning enligt Världshälsoorganisationen WHO:s definitioner 

Tabell 1: Från Optikerförbundets State of the Art, ”Patient med nedsatt syn, reducerad syn och synskadad.” Dokument nr: 

3.1 (28) Godkänd att användas (med tillägg) genom personlig kontakt med Paul Folkesson, Ordförande Optikerförbundet, 12-

04-04. Gustafsson (2009). 

Benämning Kategori Synskärpa (decimalvisus) 

Lätt synnedsättning 0 0,3 - 0,8 

Måttlig synsvaghet 1 0,1 - < 0,3 

Uttalad synsvaghet 2 0,05 - < 0,1 

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

Grav synskada med mycket små synrester 4 P - < 0,02 

Grav synskada, inga synrester 5 ej P 

 

Tillägg: Patienter med centralt bevarat synfält som har en utbredning 5 – 10 grader från 

centrum placeras i kategori 3; de med synfältsutbredning mindre än 5 grader från centrum hör 

till kategori 4 (oavsett synskärpa). P = Perception 

 

Inom kategori 1-3 klassificeras man som ”svagsynt” och i kategori 4-5 används termen 

”blind”. Det finns ytterligare en kategori, kategori 9, vilken innefattar en grupp som är 

obestämd eller ospecificerad (Jackson, 2007c, s. 3).  
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Tillstånd som orsakar synskada kan vara kongenitala (exempelvis genetisk eller utvecklad 

missbildning), ärftliga (exempelvis retinitis pigmentosa) eller förvärvade (exempelvis 

åldersrelaterade förändringar). Synskada kan resultera i att den drabbade individen får 

problem med att fungera självständigt i vardagen med att utföra enkla dagliga aktiviteter. Att 

köra bil, ta sig fram på ett säkert sätt, läsa och se på TV är några exempel. De vanligaste 

orsakerna till synskada i den vuxna populationen är katarakt, åldersrelaterad 

makuladegeneration, glaukom och diabetesretinopati där åldersreaterad makuladegeneration 

är den vanligaste orsaken till permanent synförlust. Förekomsten av dessa tillstånd ökar med 

åldern (AOA, 2010; Taylor, Keeffe, Vu, Wang, Rochtchina, Pezzullo & Mitchell, 2005). 

1.1.2 Begreppen synfunktion och funktionell syn 

I artikeln ”Aspects of vision loss – visual function and functional vision” från 2003 beskriver 

August Colenbrander skillnaderna mellan synfunktion och funktionell syn. De båda termerna 

är väl sammanlänkade men det finns signifikanta skillnader. Synfunktion beskriver hur ögat 

och synsystemet fungerar och inkluderar bland annat synskärpa, synfält, kontrastkänslighet, 

färgseende och djupseende. Funktionell syn däremot beskriver hur en person fungerar i 

synrelaterade dagliga aktiviterer såsom att läsa och skriva, att hitta och ta sig fram, men även 

att känna igen ansikten. Behandling av synsvaga individer benämns som synrehabilitering, 

där det är särskilt viktigt att särskilja dessa begrepp. Den nedsatta synfunktionen har lett 

patienten till rehabilitering, där förbättring av den funktionella synen är målet (Colenbrander, 

2003; Jackson, 2007a, ss. 167-168). 

1.1.3 Belysning 

Det har länge varit känt att belysning spelar en betydande roll för seendet hos synsvaga 

människor. Bowers, Meek och Stewart (2001) undersökte läsförmåga och läshastighet hos 

patienter med åldersrelaterad makuladegeneration med en belysning som varierade mellan 50-

5000 Lux. De fann att majoriteten av individerna i studien krävde minst 2000 Lux för att 

uppnå bästa möjliga läsförmåga. De konstaterar dock att det finns stora variationer mellan 

individer och att extra belysning bör provas ut individuellt. Haymes och Lee (2006) jämförde, 

belysningens effekt på närvisus hos en grupp individer med AMD mot en referensgrupp. Vid 

300 Lux var medelvärdet 0,74 LogMAR hos AMD-gruppen. När belysningen höjdes till 3000 

Lux ökade synskärpan till 0,61 LogMAR, en förbättring på 0,13 LogMAR. Hos 

referensgruppen fann man en förbättring på 0,03 LogMAR vilket stödjer tidigare studier om 

att synsvaga människor kräver starkare belysning än normalsynta för att uppnå bästa möjliga 
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synförmåga (Brown & Garner, 1983; Brown, Zadnik & Bailey, 1984; Sheedy, Bailey & 

Raasch, 1984).  

1.1.4 Förstoring 

När synen är så pass nedsatt att full korrigering av brytningsfelen inte räcker till är det 

nödvändigt att göra bilden större. Då kommer fler retinala celler involveras och den retinala 

bilden ökas i storlek vilket gör att den synskadade kan uppfatta objektet. Glasögonmonterade 

kikarsystem och monokulära handhållna kikare är två exempel på lösningar för 

avståndseendet. För närseendet finns bland annat handhållna förstoringsglas och ”hög-

additionskorrektion” (Dickinson, 1998, ss. 69-72; Rumney, 2007, ss. 198-209).  

1.1.5 Det åldrande ögat 

I samband med att vi blir äldre, sker fysiologiska förändringar i våra ögon. Några normala, 

icke-patologiska, förändringar som uppstår är till exempel minskad korneal känslighet, ökad 

”mot-regeln astigmatism”, mios, försämrad ackommodation och ökat refraktivt index i 

vitreous. Förändringar relaterade till näthinnan kan vara minskat synfält, förlust av 

kontrastkänslighet vid lägre frekvenser och fördröjd återhämtning efter bländning. I vissa fall 

är det svårt att dra en tydlig gräns mellan normalt åldrande och tidiga patologiska 

förändringar. Katarakt är ett sådant fall där gränsen mellan ”normal” grumling och tidig grå 

starr är hårfin. I näthinnan sker förändringar som har väl etablerade associationer med ålder 

såsom makulopatier och glaukom (Bailey, 1993; Silvestri, 2007, s. 79).  

1.2 Åldersrelaterad Makuladegeneration (AMD) 

1.2.1 Prevalens 

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är den i västvärlden ledande orsaken till 

bestående synnedsättning hos individer över 50 år (Kanski, 2007, s. 629). I Sverige är c:a 

350,000 personer drabbade av någon form av sjukdomen, av vilka c:a 45,000 har en allvarlig 

synnedsättning (Algvere & Gjötterberg, 2007). Runt om i världen är det totalt 30-50 miljoner 

individer som är drabbade (Wang, Wang & Chan, 2011). 

1.2.2 Sjukdomen 

Vid Åldersrelaterad Makuladegeneration är det de centrala delarna av seendet som påverkas 

och sjukdomen leder till synförlust (Chen, Bedell & Zhang, 2010). Trots det faktum att AMD 

är vanligt och drabbar miljontals individer runt om i världen är det fortfarande oklart exakt 
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hur sjukdomen utvecklas. En orsak tros vara oxidativ stress som kan uppstå då näthinnan 

innehåller höga koncentrationer syre vilket i kombination med starkt solljus, speciellt det 

energirika blå ljuset, gör att det bildas fria radikaler. Dessa fria radikaler bidrar till bildandet 

av drusen (nedbrytningsprodukter från pigmentepitelet och fotoreceptorerna) (Algvere & 

Seregard, 2002; SBU Alert-Rapport Nr 2008-03; Wong, Koo & Chan, 2011). Även 

cigarettrök sägs öka den oxidativa stressen i näthinnan (AREDS Report No. 19, 2005). Enligt 

Wang, Wang och Chan (2011) spelar inflammation och autoimmunitet en viktig roll. 

Makrofager och gliaceller sägs påskynda förloppet av AMD och precis som oxidativ stress 

föreslås autoimmunitet spela en viktig roll när drusen bildas. 

1.2.3 Riskfaktorer 

AMD är en multifaktoriell sjukdom och i litteraturen nämns en rad olika riskfaktorer som 

ökad ålder, kön, etnisk tillhörighet, hereditet, genetiska faktorer, social status, katarakt, 

diabetes, rökning, övervikt, högt blodtryck och synfel (Bentley & Sandhu, 2009, ss. 148-149; 

Kanski, 2007, s. 629; Silvestri, 2007, s. 78). Enligt Wong, Koo och Chan (2011) är den enda 

fastställda riskfaktorn rökning vilket kan kopplas till oxidativ stress. I AREDS Report No. 19 

(2005) konstaterade man att riskfaktorerna utbildning, rökning, etnisk tillhörighet, ålder och 

högt BMI är signifikanta för utveckling av avancerad AMD. I studien fann man även att 

diabetes endast har en svag association till sjukdomen. Det som stödjer en genetiskt 

bidragande faktor är fyndet av en predisponerande genvariant på kromosom Iq32, vilken 

inkluderar genen som kodar för komplementfaktor H (CFH) (Chen, Bedell & Zhang, 2010). 

The Singapore Malay Eye Study är den första populationsstudie som visar att personer med 

hyperopi och kortare axiallängd löper större risk att utveckla tidiga tecken på AMD (Lavanya, 

Kawasaki, Tay, Cheung, Mitchell, Saw, Aung & Wong, 2010).  

1.2.4 Indelning 

AMD kan delas in i tre olika skeden, ett tidigt och två sena. De två sena är mer allvarliga och 

benämns vanligen som torr och våt typ (SBU Alert-Rapport Nr 2008-03). Det är i näthinnans 

pigmentepitel och i fotoreceptorerna degenerationen startar (Algvere och Gjötterberg, 2007). I 

det tidiga skedet är synskärpan väl bevarad, helt eller till största delen, och kännetecknas av 

drusen och pigmentförändringar (SBU Alert-Rapport Nr 2008-03). Den torra formen av AMD 

ansvarar för 80 – 90 % av sjukdomsfallen, där den våta formen står för mer än 90 % av de fall 

där patienterna drabbas av en allvarlig synförlust (Chen, Bedell & Zhang, 2010). 
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1.2.5 Torr AMD 

Torr AMD, även kallad ”icke-exsudativ-” eller ”atrofisk AMD”, karaktäriseras av drusen och 

områden av atrofi i retinas pigmentepitel såväl som i fotoreceptorerna (Wang, Wang & Chan, 

2011). Sjukdomen utvecklas vanligen långsamt över flera år med en i början måttlig 

synnedsättning (Algvere & Gjötterberg, 2007) som succesivt blir sämre (SBU Alert-Rapport 

Nr 2008-03).  

1.2.6 Våt AMD 

Våt AMD, även kallad ”fuktig-”,”exsudativ-” och ”neovaskulär” AMD, karaktäriseras av 

kärlnybildning och blödningar/läckage i näthinnan. Kärlnybildning är högst allvarligt och kan 

snabbt (inom veckor/månader) leda till svår synnedsättning. I regel drabbas båda ögonen av 

sjukdomen men vanligen inte samtidigt. Om det ena ögat är drabbat av kärlnybildning är 

risken c:a 60 % att även andra ögat, om det finns tidiga åldersförändringar, inom en tidsperiod 

av 5 år utvecklar våt AMD (Algvere & Gjötterberg, 2007; SBU Alert-Rapport Nr 2008-03).  

1.2.7 Symtom 

Tabell 2: Baserad på Tabell 4.2, Low vision manual, Jackson & Wolffsohn, 2007, s. 80. 

Torr AMD Våt AMD 

Försämrad läsförmåga och läshastighet Akut förvridning av synen (metamorfopsi) 

Centralt eller paracentralt scotom Plötslig central synförlust 

Hoppande ord och bokstäver Röd missfärgning av synen 

Hallucinationer (Charles Bonnet syndrom) Hallucinationer (Charles Bonnet syndrom) 

  Okulär smärta på grund av subretinal blödning 

1.2.8 Behandling 

I dagsläget finns ingen behandling för varken den tidiga eller torra formen av AMD (SBU 

Alert-Rapport Nr 2008-03), men under de senaste åren har en lovande behandling av den våta 

formen tagits fram; Anti-VEGF (anti-vascular endothelial growth factor) hämmar tillväxt av 

nya blodkärl och har i studier påvisats vara effektiv i kontrollen av våt AMD (Wong et al., 

2011). 2006 godkände FDA en ny VEGF-hämmare, Ranibizumab. Denna behandling har för 

första gången (vid behandling av våt AMD) visat sig ge förbättrad synskärpa hos ett stort 

antal individer (Coleman, Chan, Ferris & Chew, 2008). En annan behandling, som använts 

sedan år 2000, är PDT (fotodynamisk terapi). PDT är dock endast effektiv i c:a 15 % av fallen 

med våt AMD (Algvere & Gjötterberg, 2007). 
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Eftersom det inte finns något direkt botmedel eller någon effektiv behandling av torr AMD 

och behandling såsom Anti-VEGF är oerhört kostsamt, kan det vara ekonomiskt att i stället 

rikta in sig på att förebygga tillståndet (Coleman et al., 2011).  Enligt Wong, Koo och Chan 

(2011) kan detta främst ske inom tre områden: (1) näringstillskott, (2) förändrad livsstil och 

genom att (3) blockera solljus. De påpekar även att: ”the only proven effective measures are 

stopping smoking and the AREDS formula.” Receptet från AREDS (Age-Related Eye 

Disease Study) består till största delen av vitamin A (i form av β-karoten), vitamin C, vitamin 

E och zink (Rosenberg & Sperazza, 2008).  I nuläget pågår AREDS2 där man har modifierat 

det ursprungliga receptet till lutein, xeaxantin och Ω-3. Studien påbörjades 2008 och kommer 

att följa patienter under fem till sex år.
1
 

1.3 Synskärpa 

1.3.1 Visus 

Synskärpa, visus, är ett mått på ögats upplösningsförmåga men kan även definieras som ögats 

förmåga att uppfatta två objekt som separata (Grosvenor, 2007, s. 9). Viktiga begrepp i 

sammanhanget är detektion, lokalisation, upplösning och identifiering. Patienten ska kunna 

upptäcka objektet (detektion) och sedan urskilja det bland flera objekt (lokalisation). Kunna 

urskilja detaljer och mönster, som öppningen i ett Landolt C (upplösning), och till sist avgöra 

vad det är för objekt (identifiering) (Gustafsson, 2004, ss. 10-11; Lay, Wickware & 

Rosenfield, 2009, ss. 173-174; Lundström, Gustafsson & Unsbo, 2007). 

 

Det finns olika synprövningstavlor som kan användas för att mäta synskärpa. Två exempel är 

Snellen och Bailey-Lovie-tavlor. Varje bokstav på Snellen-tavlan är konstruerad med lika 

stora mellanrum som strecken är breda. Ett E har till exempel lika breda hakar som 

mellanrummet mellan dem. Tavlan innehåller även bokstäver ”utan mellanrum”, som L och 

T, men anses ändå vara värdefull vid visusmätning. Bailey-Lovie-tavlan däremot bygger på 

en logaritmisk skala där varje rad ger 0.1 LogMAR och varje bokstav 0.02 LogMAR. I 

motsats till decimalvisus minskar LogMAR-poäng när synskärpan förbättras. Tavlan anses 

vara den bästa vid undersökning av synsvaga individer då den innehåller samma antal 

likvärdiga bokstäver på varje rad. Den störta fördelen med Bailey-Lovie-tavlan är att man 

enkelt kan uppskatta beräknad förstoring för en specifik bokstavsstorlek. 

                                                 
1
 Age-Related Eye Disease Study 2 (AREDS2). Tillgänglig: areds2.org [2012-04-17] 
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Det finns även olika metoder för att journalföra synskärpa, de vanligaste tas upp i tabell 3. 

Snellenbråk (d/D) är den, universellt sett, mest accepterade metoden. ”d” är avståndet till 

synprövningstavlan och ”D” kan beskrivas som avståndet där minsta lästa optotyp upptar 5 

bågminuter. Snellenbråket kan skrivas antingen i meter eller i feet (USA). Decimalvisus 

används mest i Europa, LogMAR ser man oftast inom forskning (Grosvenor, 2007, ss. 9-13; 

Jackson, 2007b, ss. 129-140; Rabbetts, 2007, ss. 21-34). 

 

Tabell 3: Förhållandet mellan LogMAR, decimalvisus och snellen-visus. Baserad på Tabell 3.1 Low vision 

principles and practice, Dickinson, 1998, s. 33. 

LogMAR Decimalvisus Snellen (6 Meter) Snellen (20 feet) 

2,0 0,01 6/600 20/2000 

1,8 0,016 6/380 20/1250 

1,6 0,025 6/240 20/800 

1,4 0,04 6/150 20/500 

1,2 0,063 6/95 20/320 

1,0 0,1 6/60 20/200 

0,8 0,16 6/38 20/125 

0,6 0,25 6/24 20/80 

0,4 0,4 6/15 20/50 

0,2 0,63 6/9.5 20/32 

0 1,0 6/6 20/20 

-0,2 1,6 6/3.8 20/12.5 

1.3.2 Excentrisk fixation och perifer syn 

När man talar om synskärpa är det vanligtvis den centrala synskärpan man syftar på, då 

patienten fixerar objektet fovealt (Grosvenor, 2007, s. 11). Inom området svagsyn finns ett 

ökande antal individer som saknar foveal syn, som har ett centralt scotom. Scotom beror i de 

flesta fall på åldersrelaterad makuladegeneration (Gustafsson, Terenius, Buchheister & 

Unsbo, 2001; Lundström, Gustafsson, Svensson & Unsbo, 2005) och dessa patienter måste 

förlita sig på den perifera näthinnan. 

 

Perifer syn begränsas av både neurala och optiska faktorer (Rosén, Lundström & Unsbo, 

2010). Näthinnan domineras i periferin av stavar vilka är bra på att uppfatta rörelser. I 

makulaområdet, där det centrala seendet finns, domineras näthinnan av tappar vilka är 
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nödvändiga för att kunna urskilja detaljer, former och färger (Fedtke, Ehrmann & Holden, 

2009). Upplösningsförmågan beror även på antalet ganglieceller. I makulaområdet är 

gangliecellagret 80 µm tjockt och varje tapp har en ”egen” gangliecell. I periferin är lagret 10-

20 µm tjockt och syncellerna får dela på gangliecellerna. Denna lägre koncentration av 

ganglieceller i perifera näthinnan ger en sämre upplösningsförmåga (Bergmanson & 

Frishman, 2009, s. 159; Remington, 2005, ss. 55-86). Optiskt sett begränsas både det centrala 

och perifera seendet av aberrationer. De vanligaste är de lägre ordningarnas aberrationer 

(LOA), refraktiva fel, men även sfärisk aberration och koma, som tillhör högre ordningens 

aberrationer (HOA), är viktiga (Shen & Thibos, 2011). Vid större excentriciteter ökar 

aberrationerna (Gustafsson et al., 2001). 

 

Patienter som har centralt scotom måste lära sig att använda den perifera delen av näthinnan 

och titta excentriskt. Att fokusera på ett objekt excentriskt innebär att man medvetet tittar vid 

sidan av, ovanför eller under objektet för att se det så tydligt som möjligt. PRL (preferred 

retinal location) är det område där patienten hittar bäst synskärpa och ju längre ut i periferin 

denna punkt finns, desto sämre blir synskärpan (Dickinson, 1998, s. 197). I ett friskt öga med 

foveal synskärpa på 1.0 är den excentriska synskärpan cirka 0.2 vid 10° och cirka 0.1 vid 20° 

(Grosvenor, 2007, s. 12). 

1.4 Kontrast 

1.4.1 Allmänt 

Att kliniskt endast mäta synskärpa mot små bokstäver med hög kontrast ger inte en fullständig 

bild av verkligheten. I vår omgivning, i det dagliga livet, handlar det ofta om att urskilja 

relativt stora objekt med låg kontrast.  En svart text mot en vit bakgrund är nästan 100 % 

kontrast, men att känna igen ett ansikte kan vara nära 0 % (Grosvenor, 2007, s. 171; Lay, 

Wickware & Rosenfield, 2009, s. 179).  

 

Tröskelvärdet för kontrast kan definieras som den minsta mängd kontrast som behövs för att 

uppfatta ett objekt. Det inverterade tröskelvärdet ger i sin tur kontrastkänsligheten (CS). En 

patient som behöver hög kontrast för att uppfatta ett objekt har låg kontrastkänslighet och 

tvärtom för låg kontrast. Kontrast beräknas vanligtvis med en av två standardfunktioner: 

Weber kontrast eller Michelson kontrast. Weber kontrast vid beräkning av kontrast mot 

bokstäver och Michelson kontrast vid gitter. Weber kontrast = (Lb – Lt) / Lb, där Lb är 
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bakgrundsluminansen och Lt är objektets luminans.  Michelson kontrast = (Lmax – Lmin) / (Lmax 

+ Lmin), där Lmax och Lmin är luminansen från den ljusaste respektive mörkaste punkten i gittret 

(Elliott, 2006, s. 247; Lay, Wickware & Rosenfield, 2009, s. 179). 

 

Spatiala frekvenser nämns ofta i detta sammanhang och är alternerande svarta och vita streck 

som anges i cykler per grad. 1 cykel består av 2 streck, ett mörkt och ett ljust. Tunna streck 

ger hög spatial frekvens och breda streck ger låg spatial frekvens. Vanligtvis används 

sinusvågor (sine wave) med mjuka kanter, gitter, men i vissa tester används randmönster 

(square wave) med skarpa kanter, bokstäver (Elliott, 2006, s. 247; Grosvenor, 2007, s. 171).  

1.4.2 Mäta kontrastkänslighet 

Genom att mäta kontrastkänslighet mäter man kvalitén på synförmågan, till skillnad mot 

kvantitet som mäts mot hög kontrast. Det huvudsakliga syftet vid mätning av kontrast är att 

avgöra om patienter med normal synskärpa har onormalt låg kontrastkänslighet vid lägre 

spatiala frekvenser (Pelli, Robson & Wilkins, 1988). I flera sjukdomsfall kan synskärpa som 

mäts mot hög kontrast vara normal medan kontrastkänsligheten är nedsatt och påverkar 

patientens synupplevelse. Sådana sjukdomsfall kan vara multipel skleros, optisk neurit och 

diabetes. Kontrastkänslighet avtar även med ökad ålder (Elliott & Flanagan, 2007, ss. 48-49; 

Grosvenor, 2007, s. 404; Lay, Wickware & Rosenfield, 2009, ss. 179-180). Vid 

åldersrelaterad makuladegeneration är nedsatt kontrastkänslighet ett vanligt förekommande 

fynd (Tran, Despretz & Boucart, 2012). 

 

Kontrastkänslighet kan mätas på flera olika sätt. Som exempel kan nämnas Pelli-Robson test, 

the Mars Letter Contrast Sensitivity Test, Cambridge low-contrast gratings, Vistech chart, 

ETDRS-tavlor med olika kontrast och datoriserade tester (Rabbetts, 2007, ss. 55-57; 

Rosenfield & Logan, 2009, ss. 181-183). I en studie av Pelli, Robson och Wilkins (1988), där 

Pelli-Robson tavlan togs fram, konstaterade man att bokstäver är bättre än gitter vid kliniska 

tester. En fördel de tar upp är att bokstäver är bekanta objekt som finns i vardagen. En annan 

fördel är att bokstäver inkluderar både vertikala, horisontella, sneda och runda former medan 

gitter endast visas med raka linjer orienterade i olika riktningar. Men Christine Dickinson 

menar i stället att kontrastkänslighet som mäts mot gitter är ett mer grundläggande test, då 

patienten ska kunna uppfatta objektet. Vid användandet av bokstäver blir uppgiften svårare då 

patienten ska kunna identifiera objektet, en åsikt som även delas av Leguire (1991) 

(Dickinson, 1998, s. 35). Men i slutändan handlar det om vilket test som bäst beskriver en 
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persons funktionella synförlust. Eftersom bokstavstavlor ofta är konstruerade med små 

kontraststeg och med ett stort antal svarsalternativ verkar de i nuläget ha ett övertag (Elliott, 

2006, s. 259). 

1.4.3 Mäta synskärpa mot låg kontrast 

Att mäta synskärpa mot låg kontrast anses inte vara detsamma som att mäta 

kontrastkänslighet. Tavlor som Pelli-Robson mäter tröskelvärdet för kontrast vid en bestämd 

bokstavsstorlek. Vid användandet av en Bailey-Lovie tavla mäts i stället minsta möjliga 

bokstav som kan identifieras vid en bestämd kontrast. Eftersom spatiala frekvenser beror på 

synskärpans tröskelvärde, är det svårt att avgöra vilka spatiala frekvenser som mäts med 

tavlor med fast kontrast. Man kan dock få indikationer: om patienten ser de minsta 

bokstäverna på tavlan tyder detta på en hög spatial frekvens. Sänks kontrasten på visustavlan 

ökar känsligheten för små synförluster (Elliott, 2006, s 261; Lay, Wickware & Rosenfield, 

2009, s. 183). Normalsynta personer förväntas få ett sämre resultat, lägre synskärpa, vid 

användning av en tavla med låg kontrast (Dickinson, 1998, s. 37). Enligt Bailey (1993) ska 

visus sjunka med nästan 2 rader (7-9 bokstäver) när kontrasten sänks från 100 % till 10 %. 

Äldre patienter förväntas få ytterligare 2 bokstäver sämre resultat vid låg kontrast. 

1.5 Subjektiv VS objektiv refraktion 

1.5.1 Subjektiv refraktion 

Vid subjektiv refraktion är det patientens svar som leder undersökaren till vilken kombination 

av sfär och cylinder som ger bäst synskärpa. Det är en teknik där patienten får jämföra olika 

glas mot varandra och avgöra vilket som är bäst. Subjektiv refraktion utförs antingen i 

provbåge eller bakom en foropter (Borish & Benjamin, 2006, ss. 790-791; Grosvenor, 2007, 

s. 209). 

 

Hos synsvaga individer kan det vara svårt att komma fram till den bästa korrektionen. Enligt 

Bailey (1991) kan man generellt sett säga att desto sämre synskärpa, desto svårare kommer 

patienten ha att ge tydliga svar. Refraktionering av synsvaga personer bör utföras i provbåge 

där stora steg visas med provglas. Ett bra utgångsläge för den subjektiva refraktionen är att ha 

ett objektivt värde. Detta kan antingen vara i form av habituell korrektion, retinoskopi- eller 

ett autorefraktorvärde. Bracketing är en teknik/strategi som används vid 

svagsynsundersökning. Tekniken går ut på att ringa in den slutgiltiga korrektionen genom att 

till en början visa alldeles för starka plus- och minusglas. Glasen minskas sedan successivt 
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tills patienten inte kan urskilja någon skillnad. I provbågen sitter, till en början, det objektiva 

värdet men beroende på patientens svar kommer denna styrka efter hand att ändras (Bailey, 

1991, ss. 762-765). 

 

Ett exempel med bracketing-teknik: en patient har +9.00 D i provbågen och undersökaren 

introducerar först +6.00 D och sedan -6.00 D. Vid +6.00 D upplever patienten att det blir 

sämre, vid -6.00 D var det mycket sämre och bäst var det utan provglas. Detta indikerar att 

styrkan antagligen borde ligga mellan +11.50 D och +8.00 D. Styrkan i provbågen ändras till 

+10.50 D och undersökaren introducerar nu mindre steg på provglasen. ±2.00 D visas och 

patienten upplever ingen skillnad med +2.00 D, en försämring med -2.00 D men fortfarande 

bäst utan provglas. Styrkan i provbågen ändras ännu en gång, till +11.50 D, och styrkan på 

provglasen är nu ±0.50 D. +0.50 D upplever patienten som något sämre, -0.50 D ingen 

skillnad och utan provglas är bäst. Styrkan i provbågen ändras till +11.25 D och patienten 

visas provglas med ±0.25 D. +0.25 D är något sämre, -0.25 D upplevs som lika och utan 

provglas bäst. Den slutgiltiga korrektionen blev +11.25 D (Inspirerat av Figur 8(B), Clinical 

procedures in optometry. Eskridge, Amos & Bartlett, 1991, s. 765). 

 

Att kontrollera det astigmatiska felet bör påbörjas när patienten visar svårigheter att avgöra 

skillnader mellan olika sfäriska styrkor. Den bästa metoden är att använda olika handhållna 

korscylindrar (JCC, Jackson cross cylinders). Till synsvaga patienter bör starka korscylindrar 

användas, som ±1.00 DC eller ±0.50 DC. Det är sällan någon mening att använda en 

korscylinder med ±0.25 DC till synsvaga patienter (Bailey, 1991, s. 766; Jackson, 2007d, s. 

122). 

1.5.2 Objektiv refraktion 

Objektiv refraktion kräver nästan inget engagemang av patienten, mer än att hålla ögonen 

öppna och eventuellt fixera ett specifikt objekt. Denna typ av refraktionering spelar en viktig 

roll då patienter har svårt att sammarbeta eller för att få ett bra utgångsläge vid en subjektiv 

refraktion. Synsvaga individer har ofta svårt att urskilja små refraktiva skillnader och då blir 

det extra viktigt att ha ett bra objektivt värde (Bailey, 1978). De två klassiska metoderna är 

keratometri och retinoskopi. Vid användning av en keratometer kan hornhinnans styrka 

bestämmas i två meridianer vilket ger information om ögats astigmatism. Vid retinoskopi är 

målet att hitta synfelet (sfär och cylinder) genom att neutralisera en reflex. Detta görs med 

olika glas som introduceras framför patientens öga. Målet nås när reflexen försvinner och 
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undersökaren ser ett ”blänk”. I slutet av 1930-talet kom de första manuella optometrarna och 

idag används autorefraktorer flitigt runt om i världen. Man är dock överrens om att en 

autorefraktor inte kan ersätta en subjektiv refraktion. Detta eftersom instrumenten ibland visar 

stora refraktiva fel (mer än 1,00 D) och inte utför någon binokulär balansering (Campbell, 

Benjamin & Howland, 2006, ss. 682-713; Grosvenor, 2007, ss. 183-208; Rabbetts, 2007, s. 

345). 

1.6 Vektors analys 

Behovet av att analysera refraktiva fel uppstår ofta inom området optometri. Det kan röra sig 

om refraktiva förändringar efter kirurgi, eller vid bedömning av trovärdighet och 

repeterbarhet av metoder som mäter refraktiva fel. En ny metod för att visa och analysera 

astigmatiska fel togs fram i en studie av Thibos, Wheeler och Horner (1997).  

 

M = S + C/2   M, sfärisk ekvivalent (S sfär, C cylinder) 

J0 = (-C/2)cos(2α)  J0, korscylinder i 0°/90° 

J45 = (-C/2)sin(2α)  J45, korscylinder i 45°/135° 

   α, cylinderaxel 

 

Metoden ger en tredimensionell bild där varje astigmatisk komponent får ett eget värde (M, J0 

och J45). Den beskriver summan av en sfärisk lins och två korsade korscylindrar, vid 0° och 

45°. Detta innebär att metoden kan beskriva alla former av sfäro-cylindriska refraktiva fel. Ett 

positivt värde av J0 representerar ”med-regeln astigmatism” och ett negativt värde ”mot-

regeln astigmatism”. På samma sätt representerar ett positivt värde av J45 en negativ cylinder 

med axel 45°, ett negativt värde ger en negativ cylinder i axel 135°. Men för att rätt kunna 

beskriva cylindern måste J0 och J45 kombineras. Ett exempel som ges av Lundström et al. 

(2005): då J0 är ett negativt tal och J45 = 0 D kommer axelläget vara 90°. Om J45 < 0 D 

kommer axelläget att ändras i riktning mot 135°. Alla värden beskrivs med enheten dioptrier 

(D) och kan därför ritas upp som en punkt i en tredimensionell rymd (se figur 4) (Rabbetts, 

2007, ss. 94-98; Thibos & Horner, 2001; Thibos, Wheeler & Horner, 1997). 
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Figur 1: En tredimensionell beskrivning av refraktiva fel med vektorer. Baserad på figur 5 i ”Power Vectors: an application 

of fourier analysis to the description and statistical analysis of refractive error”, Thibos, Wheeler & Horner, 1997. 

1.7 Tidigare studier 

Hos patienter med excentrisk fixation har det ofta antagits att det inte är någon mening att 

optiskt förbättra deras syn. Detta på grund av att den perifera delen av näthinnan har sämre 

upplösningsförmåga (Wang, Thibos, Lopez, Salmon & Bradley, 1996). I en studie av 

Gustafsson och Unsbo (2003) fann man dock att optisk korrektion hos patienter med central 

synförlust förbättrar synskärpan. Men de påpekar även att de flesta patienter inte har en stabil 

excentrisk fixation och att resultatet vid en subjektiv refraktion då blir opålitligt. Lundström, 

Gustafsson och Unsbo (2007) menar att excentrisk korrektion hos patienter med central 

synförlust skulle kunna underlätta utvecklandet av deras PRL (preferred retinal location), och 

att de då mer optimalt skulle kunna utnyttja den kvarvarande synen.  

 

I de fall subjektiv refraktion utförs hos patienter med central synförlust är det vanligtvis mot 

optotyper med hög kontrast. I en studie av Rosén, Lundström och Unsbo (2011) mätte man 

tröskelvärdet för detektion och resolution med fasta och rörliga gitter (20° nasalt) mot både 

hög och låg kontrast. De fann att upplösningsförmågan i periferin påverkas av defokus vid låg 

kontrast men inte vid hög kontrast. Detta visar att upplösningsförmågan mot låg kontrast kan 

vara allvarligt påverkad av refraktiva fel i periferin samtidigt som upplösningsförmågan mot 

hög kontrast är opåverkad. Känsligheten för defokus i periferin vid låg kontrast visar att 

optisk korrektion, även för patienter med stora centrala synfältsbortfall, är viktig (Rosén, 

Lundström & Unsbo, 2011). 
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I en pilotstudie, presenterad på ARVO förra året, av Gustafsson, Rosén, Brodin, Lundström 

och Unsbo (2011), ville man undersöka om det fanns några fördelar med att använda 

optotyper med låg kontrast vid refraktion av patienter med centralt scotom. Bakgrunden till 

postern och presentationen på ARVO är ett examensarbete från Karolinska Institutet av Maria 

Brodin (2011). Hos fem patienter med binokulär central synförlust, med bäst korrigerat 

(decimal)visus 0,1 eller sämre, utfördes två subjektiva refraktioner mot hög (100 %) 

respektive låg (25 %) kontrast. Man fann att hos fyra av patienterna förbättrades synskärpan 

något mot låg kontrast, med lågkontrast-korrektionen, jämfört med synskärpan mot hög 

kontrast. Däremot var det bara en patient som fick lite bättre synskärpa mot hög kontrast med 

korrektionen som togs fram mot låg kontrast. Vi ville undersöka hur väl detta stämmer 

överrens på en större grupp individer med åldersrelaterad makuladegeneration som även har 

lite bättre visus. 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie var att värdera användningen av lågkontrast-optotyper, jämfört med 

traditionella högkontrast-optotyper, vid subjektiv refraktionering hos individer med 

åldersrelaterad makuladegeneration. Samt att undersöka om detta ger ett mer exakt 

refraktionsvärde och därmed bättre syn.  
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3 Material och metoder 

3.1 Deltagarna 

Genom ett nära samarbete med Syncentalen i Kalmar rekryterades 17 personer till studien, 11 

kvinnor och 6 män. Åldersspannet på deltagarna var 70-89 år, med en genomsnittsålder på 80 

år. Rekryteringen gjordes genom ett brev (se bilaga 1) som skickades ut till personer som 

passade in i urvalskriterierna. Personerna fick svara på om de var intresserade av att delta i 

studien eller inte. De som tackade ja fick sedan besked från Syncentralen om tid och dag för 

besöket.  

3.1.1 Urvalskriterier 

 Binokulär åldersrelaterad makuladegeneration 

 Bäst korrigerat högkontrast-avståndsvisus S ≤ 0,2, enligt syncentralens journal 

 

Det viktigaste urvalskriteriet var att deltagarna skulle vara diagnostiserade med 

åldersrelaterad makuladegeneration, då det är den målgrupp studien handlar om. Deltagarna 

fick inte vara under pågående behandling. Ingen hänsyn togs till vilken typ av sjukdomen de 

var diagnostiserade med. Inte heller sattes någon gräns angående styrkor för habituell 

korrektion, dock bestämdes en övre gräns för avståndsvisus på S ≤ 0,2.  

 

Det var önskvärt med excentrisk fixation men eftersom detta inte är något som journalförs på 

Syncentralen i Kalmar kunde det inte tas med i urvalskriterierna. Deltagarna fick heller inte 

vara helt nya på Syncentralen då man ville att de skulle känna sig bekväma i miljön och ha 

anpassat sig till livet som synsvag. 

3.2 Material 

 Topcon RM A7000B Autorefraktor 

 Test Chart 2000 Pro 

 DELL 1908FPb 19” LCD-skärm 

 Zeiss Humphrey SYSTEMS Vertometer, serienummer: 350–12041 

 Monokulär kikare: Walters scope extra close focus 6x16 field 9.3° 

 Hagner ScreenMaster Digital Luxmeter 

 Provglas och provbåge 

 Specialbeställda flipprar från Multilens 
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 Svart ocklusionsspade 

 3 olika korscylindrar med ±0.25 DC-, ±0.50 DC- respektive ±1.00 DC-steg 

3.3 Metod 

3.3.1 Förberedelser 

Inför starten av studien var man tvungen att göra vissa förberedelser: 

 Synprövningstavlan på Syncentralen kalibrerades för kontrastkänslighet med hjälp av 

en Hagner ScreenMaster Digital Luxmeter. 

 Två flipprar specialbeställdes från Multilens för att underlätta refraktioneringen. Den 

första flippern var designad på så vis att när den hölls vertikalt med skaftet rakt nedåt 

innehöll de både undre glasen ±1,00 D och de båda övre ±2,00 D. Den andra flippern 

innehöll ±3,00 D och ±5,00 D. 

 För att bättre kunna styra ljuset hängdes 4 stycken svarta fleecefiltar framför fönstren i 

undersökningsrummet på Syncentralen. En Hagner ScreenMaster Digital Luxmeter 

användes för att vid varje undersökningstillfälle kontrollera att rumsbelysningen var 

densamma, i denna studie: 65-70 Lux. Mätningarna togs vid deltagarnas huvud. 

 Två ”övningspatienter” togs fram genom Syncentralen. Med den första patienten gick 

man igenom utförandet under Jörgen Gustafssons handledning, i Optikerutbildningens 

lokaler i Kalmar. Med den andra patienten fick undersökaren möjlighet att bekanta sig 

med Syncentralens undersökningsrum, dess materiel och metoden i sin helhet. Dessa 

patienter räknades inte med i resultatet. 

3.3.2 Utförande 

Alla mätningar som presenteras i studien utfördes i Syncentralens lokaler i Kalmar. Det var 

avsatt en timme för varje patient och all data fördes in i ett protokoll (se bilaga 2). Under hela 

studien användes en LCD-skärm som från en dator visade programmet Test Chart 2000 Pro. 

Optotyper i form av bokstäver visades med en ensam rad i taget från en LogMAR-tavla (typ: 

Bailey-Lovie). 

 

Innan mätningarna påbörjades fick deltagarna både muntlig och skriftlig information av 

undersökaren om hur mätningarna skulle komma att gå till. Deltagarna fick även ta emot och 

skriva under ett informerat samtycke (se bilaga 3). Där framgick det att de när de ville kunde 

avbryta mätningarna utan närmare förklaring och att de skulle förbli helt anonyma i studien. 
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Den första mätningen som utfördes var att ta fram ett autorefraktorvärde. Värdet från 

autorefraktorn blev senare utgångsläget för refraktioneringen. I samband med detta mättes 

även habituell korrektion upp i vertometern (endast avståndskorrektion). 

 

I de fall då det fanns habituell avståndskorrektion kontrollerades först habituell visus mot 100 

% kontrast. Mätningarna gjordes monokulärt på ett öga i taget och en svart ocklusionsspade 

användes till att täcka över ögat som inte kontrollerades. För att bestämma det slutgiltiga 

visusvärdet togs en ny rad fram med nya bokstäver på den bästa raden deltagaren kunde läsa, 

sedan noterades värdet från de nya bokstäverna. Synskärpan noterades som decimalvisus och 

med det antal extra rätt deltagaren hade på nästa rad, eller med det antal fel de hade på den 

bästa raden. Alla värden räknades sedan om till LogMAR, där varje rad fick ett värde på 0,1 

LogMAR och varje bokstav 0,02 LogMAR. Decimalvisus 0,1 motsvarar 1,00 LogMAR. Om 

deltagaren till exempel klarade av att läsa hela 0,1-raden och en bokstav på nästa rad (0,1
+1

), 

gav detta ett värde på 0,98 LogMAR eftersom LogMAR-poäng minskar när patienten 

förbättrar sin prestation. Om deltagaren istället missade två bokstäver på 0,1-raden (0,1
-2

) gav 

detta ett värde på 1,04 LogMAR. 

  

Fri visus mättes först med synprövningstavlan inställd på 100 % kontrast, sedan en gång till 

med inställningen 10 %. I de fall då det inte var möjligt för deltagaren att se någon bokstav på 

tavlan med 10 % användes istället 25 % kontrast. Mätningarna togs monokulärt på båda 

ögonen. 

 

I studien riktade man in sig på deltagarnas mest dominanta öga, oftast det med klart bäst 

visus. Om det fanns några tveksamheter (vid väldigt lika visus mellan ögonen), i förhållande 

till habituell eller fri visus, kontrollerades vilket öga som var det mest dominanta genom att 

låta deltagarna hålla en monokulär kikare, med 6X gångers förstoring, framför sig. Det öga 

deltagarna föredrog var det som senare kom att användas under refraktioneringen. 

 

De subjektiva refraktionerna utfördes i provbåge med ögat som inte skulle användas 

ockluderat. Deltagarna var placerade på en stol 4 meter från synprövningstavlan. ”Bracketing-

teknik” användes (Bailey 1991, ss. 762-768), där styrkan ringas in genom att använda stora 

steg på provglasen, vilka sedan successivt minskas i styrka. Inledningsvis används ett så starkt 

plusglas som behövs för att visus skall försämras ordentligt, sedan testas ett lika starkt 

minusglas, därefter svagare plus och minus tills det blir lika. Om det blir ett område där plus 
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och minus t ex ±0,50 D inte ger någon skillnad, området för refraktionskänslighet, används 

värdet i mitten alltså det som finns i provbågen. Detta genomfördes med de specialbeställda 

flipprarna från Multilens och provglas. Som ett startvärde användes värdet från autorefraktorn 

eller om inget pålitligt sådant fanns den habituella styrkan. Vid kontroll av cylinderstyrka 

användes en ensam bokstav (med rundad form) och tre olika korscylindrar med ±0,25 DC-, 

±0,50 DC- respektive ±1,00 DC-steg.  

 

Det utfördes två subjektiva refraktioner på varje deltagare. Den första var en högkontrast-

refraktion där synprövningstavlan var inställd på 100 % kontrast. Den andra var en 

lågkontrast-refraktion mot 10 % kontrast. I de fall då det inte var möjligt att använda 10 %, 

användes 25 % kontrast. När högkontrast-refraktionen var genomförd togs en kort paus på c:a 

2 minuter innan lågkontrast-refraktionen påbörjades. Visus noterades från båda mätningarna. 

 

Avslutningsvis kontrollerades visus med styrkorna man fann vid högkontrast-refraktionen 

mot 10 % kontrast, och styrkorna från lågkontrast-refraktionen mot 100 % kontrast. 

3.3.3 Statistik 

För att kunna jämföra skillnader i refraktionsvärden och för att kunna föra statistik användes 

vektors analys. Till detta användes exceldokumentet ”Fourier method for compounding 

obliquely crossed cylinders”, från CD-ROM-skivan tillhörande Clinical visual optics, 

Rabbetts, 2007. Alla beräkningar och diagram gjordes i Microsoft Excel 2010. 
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4 Resultat 

I studien deltog 17 personer varav 2 (patient 7 och 14) fick uteslutas då de inte kunde se 

någon optotyp mot vare sig 10 eller 25 % kontrast. Bland de slutgiltiga deltagarna var 

medelåldern 79,26 ± 3,71 år.  

4.1 Refraktion mot hög och låg kontrast 

I figur 2 visas resultaten för refraktionerna mot hög (HR) respektive låg (LR) kontrast. 

Refraktionerna beskrivs med tre olika delkomponenter (M, J0 och J45) för varje patient. M 

beskriver den sfäriska ekvivalenten. J0 och J45 utgör tillsammans varje patients 

cylinderkorrektion. J0 visar cylinderkomponenter i 0°/90° och J45 visar de i 45°/135° (se 

kapitel 1.6). 

 

 

Figur 2: Resultaten från refraktionerna, för respektive patient, mot hög (HR) och låg (LR) kontrast uttryckt i sfärisk 

ekvivalent (M), korscylindrar i 0°/90° (J0) och korscylindrar i 45°/135° (J45). Vid de patienter det saknas staplar är värdet 0 D. 
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Staplarna i figur 2 visar mängd dioptrier för de tre olika delkomponenterna vid hög respektive 

låg kontrast, där dioptritalet är den mängd som ger bästa möjliga avståndsvisus. I figur 2, graf 

M, kan som exempel ses att hos patient 15 skiljer sig den sfäriska ekvivalenten åt med 0,75 D 

för att uppnå bästa visus vid hög respektive låg kontrast. Ett negativt värde av J0 representerar 

”mot-regeln astigmatism” och ett positivt värde ”med-regeln astigmatism”. Figur 2, graf J0, 

visar att 13 av patienterna har ”mot-regeln astigmatism” och 2 (patient 3 och 5) har ”med-

regeln astigmatism”.  Figur 2, graf J45, visar att hos 6 patienter är J45-värdet positivt vilket 

betyder att cylinderaxeln går mot 45°. Hos 5 patienter är samma värde negativt och 

cylinderaxeln går mot 135°. 4 patienter har J45-värden som är 0 D, vilket innebär att om J0 är 

negativt kommer axelläget vara 90° och om J0 är positivt kommer axelläget vara 180°. 

 

T-test utfördes för att jämföra resultaten av refraktion mot hög och låg kontrast. Analysen 

visar att det inte finns någon statistisk signifikans (p > 0,05) för M-, J0- och J45-värdena 

mellan de olika kontrasterna.  

 

Tabell 4 visar medelvärde och standardavvikelse för M, J0 och J45 vid HR och LR. HR 

utfördes mot 100 % kontrast. LR utfördes mot 10 % kontrast hos tre patienter och 25 % 

kontrast hos 12 patienter. Tabellen visar att medelvärdena för J0 är negativa vilket visar att de 

flesta patienterna har ”mot-regeln astigmatism”. Även J45 går mer åt det negativa hållet vilket 

indikerar att axelläget vrider sig mot 135°. I bilaga 4 visas resultaten av refraktionerna i sin 

ursprungliga form tillsammans med respektive komponenter M, J0 och J45. 

 

Tabell 4: Medelvärde och standardavvikelse för komponenterna M, J0 och J45 vid refraktion mot hög (HR) respektive låg 

(LR) kontrast. 

 HR 

M 

LR 

M 

HR 

J0 

LR 

J0 

HR 

J45 

LR 

J45 

Medelvärde 0,358 0,233 -0,481 -0,556 -0,005 -0,041 

Standardavvikelse 1,205 1,173 0,621 0,629 0,306 0,379 

4.2 Visus 

Visus mättes mot både hög (100 %) kontrast och låg (10 eller 25 %) kontrast. Medelvärde och 

standardavvikelse från de olika visusmätningarna, uttryckt i LogMAR, visas i figur 3 och 

tabell 5. Standardavvikelsen visas med felstaplar i figur 3.  
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Figur 3: Medelvärde och standardavvikelse för visus uttryckt i LogMAR från de olika visusmätningarna. H-VA med HR: 

Visus mätt mot tavla med hög kontrast med korrektionen man fann vid högkontrast-refraktionen. H-VA med LR: Visus mätt 

mot tavla med hög kontrast med korrektionen man fann vid lågkontrast-refraktionen. L-VA med LR: Visus mätt mot tavla 

med låg kontrast med korrektionen man fann vid lågkontrast-refraktionen. L-VA med HR: Visus mätt mot tavla med låg 

kontrast med korrektionen man fann vid högkontrast-refraktionen. 

 

Figur 3 visar att visus uppmätt mot optotyper med låg kontrast (L-VA) ger sämre visus (högre 

LogMAR-värde), än optotyper med hög kontrast. Refraktion utförd mot hög kontrast ger 

sämre visus i LogMAR-värde när visus mäts mot låg, i stället för hög, kontrast. På samma sätt 

visar resultaten i figur 3 att refraktion utförd mot låg kontrast ger ett sämre visus i LogMAR-

värde när visus mäts mot låg kontrast. Bäst visus ger lågkontrast-refraktion mot en tavla med 

hög kontrast. Tabell 5 visar samma resultat som figur 3 med den skillnaden att tabellen 

redovisar resultaten med tre decimaler. 

 

Tabell 5: Medelvärde och standardavvikelse för visus uttryckt i LogMAR från de olika visusmätningarna. H-VA HR: Visus 

mätt mot tavla med hög kontrast med korrektionen man fann vid högkontrast-refraktionen. H-VA LR: Visus mätt mot tavla 

med hög kontrast med korrektionen man fann vid lågkontrast-refraktionen. L-VA LR: Visus mätt mot tavla med låg kontrast 

med korrektionen man fann vid lågkontrast-refraktionen. L-VA HR: Visus mätt mot tavla med låg kontrast med korrektionen 

man fann vid högkontrast-refraktionen. 

 H-VA 

HR 

H-VA 

LR 

L-VA 

LR 

L-VA 

HR 

Medelvärde 0,793 0,750 0,985 1,009 

Standardavvikelse 0,198 0,184 0,162 0,155 
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Tabell 6 visar förbättringen av medelvärdet vid högkontrast och lågkontrast-visus med 

refraktionen mot hög eller låg kontrast.  Resultatet av refraktionen som utfördes mot låg 

kontrast (LR) gav 0,043 LogMAR bättre visus, mot synprövningstavlan inställd på hög 

kontrast, än högkontrast-refraktionen (HR) gjorde. 0,043 LogMAR motsvarar 2,15 bokstäver 

på synprövningstavlan. Samma refraktion gav även bättre visus mot låg kontrast; 0,024 

LogMAR vilket motsvarar 1,2 bokstäver.  

 

Tabell 6: Förbättring (av medelvärdet) i visus med refraktion mot hög (HR) eller låg (LR) kontrast. H-VA: högkontrast-

visus, L-VA: lågkontrast-visus. 

 H-VA: 

HR/LR 

L-VA: 

HR/LR 

LogMAR 0,043 bättre med LR 0,024 bättre med LR 

 

Hos 10 av patienterna fann man en förbättring av högkontrast-visus med lågkontrast-

refraktionen, jämfört med högkontrast-refraktionen. Medelförbättringen bland dessa 10 

patienter var 3,7 bokstäver. Hos 2 patienter blev visusmätningarna lika med de olika 

refraktionerna mot tavlan inställd på hög kontrast. Det var även 10 patienter som fick bättre 

lågkontrast-visus med lågkontrast-refraktionen jämfört med högkontrast-refraktionen. 

Medelförbättringen bland dessa 10 patienter var 2,5 bokstäver. Hos 3 patienter blev 

visusmätningarna lika med de olika refraktionerna mot tavlan inställd på låg kontrast. Av de 

patienter som hade bättre hög eller lågkontrast-visus med lågkontrast-refraktionen var det 7 

som hade bäst visus mot både hög och låg kontrast med lågkontrast-refraktionen. 

  

Ett exempel där resultatet förbättrades betydligt mer än 0,043 LogMAR kan visas hos patient 

10. Visus mot hög kontrast med HR var 1,20 LogMAR. Med korrektionen som togs fram mot 

låg kontrast (25 %) uppmättes visus, mot hög kontrast, till 1,02 LogMAR. Detta motsvarar en 

förbättring med 9 bokstäver (nästan 2 rader). I bilaga 5 visas samtliga resultat från 

visusmätningarna som både decimalvisus och LogMAR. 

4.2.1 Skillnad i refraktion mot hög och låg kontrast 

T-test utfördes för att jämföra resultaten mellan H-VA med HR och H-VA med LR. Analysen 

visar att det inte finns någon statistisk signifikans, p = 0,547 (p > 0,05), i visusvärde mellan 

hög- och lågkontrast-refraktion mätt mot tavla med hög kontrast. Mellan L-VA med LR och 

L-VA med HR fanns heller ingen statistisk signifikans, p = 0,683 (p > 0,05).  
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4.2.2 Skillnad i visus mellan hög och låg kontrast 

T-test utfördes även för att jämföra resultaten mellan H-VA med HR och L-VA med HR. 

Analysen visar att det finns statistisk signifikans, p = 0,0026 (p < 0,05). Mellan H-VA med 

LR och L-VA med LR visar analysen att resultatet är statistiskt signifikant, p = 0,00096 (p <  

0,001). 

 

Tabell 7: Förbättring (av medelvärdet) i visus för HR och LR (refraktion mot hög och låg kontrast) mätt mot en tavla med 

hög kontrast. 

 HR 

H-VA/L-VA 

LR 

H-VA/L-VA 

LogMAR 0,216 bättre med H-VA 0,235 bättre med H-VA 

 

Tabell 7 visar förbättringen (för HR och LR) som uppstår då visus mäts mot en tavla med hög 

kontrast i stället för låg kontrast. 0,216 LogMAR motsvarar 10,8 bokstäver och 0,235 

LogMAR motsvarar 11,75 bokstäver. 

4.3 Ny korrektion till patienterna 

Hos 7 av patienterna (patient 1, 3, 4, 6, 7, 9 och 12) hittades en betydande förbättring av 

synskärpan med korrektionen man fann i denna studie jämfört med befintliga glasögon. 

Patient 1 och 9 hade ingen avståndskorrektion alls. Dessa patienter kommer att bokas in hos 

optikern på syncentralen i Kalmar för att eventuellt få ny avståndskorrektion. 
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5 Diskussion 

Förbättringen av medelvärdet av visus mätt mot låg kontrast, med korrektion som togs fram 

vid lågkontrast-refraktionen (jämfört med högkontrast-refraktionen), var 0,024 LogMAR (1,2 

bokstäver). När samma korrektion användes för att mäta visus mot hög kontrast blev 

förbättringen 0,043 LogMAR (2,15 bokstäver). T-test gav ett p-värde som var större än 0,05 

för båda situationerna (0,683 respektive 0,547) och anses då varken vara statistiskt eller 

kliniskt signifikant. Förbättringen kan sägas vara liten då man inom området svagsyn ofta 

talar om en förbättring av synskärpa på två rader för att byta befintliga glas mot nya (Jackson, 

2007d, s. 122). Metoden kan därför inte, enligt böcker inom området, anses vara av tillräckligt 

stor hjälp eller nytta för att rekommenderas som en del i rutinen för alla 

svagsynsundersökningar. Tidigare arbete av Gustafsson (2004) visar dock att det finns 

synsvaga patienter som kan ha klar nytta av ny korrektion även vid mindre förbättringar. 

 

Dock fanns det tillfällen i denna studie då förbättringen blev större än ovan nämnda. Som 

exempel kan ses patient 10 som fick en förbättring på hela 9 bokstäver med lågkontrast-

refraktionen, jämfört med högkontrast-refraktionen, mot hög kontrast. Resultaten mot låg 

kontrast var dock helt lika mellan refraktionerna. Men det fanns även de tillfällen då 

synskärpan blev sämre med lågkontrast-refraktionen. Hos patient 2 kan man se att 

högkontrast-visus var 3 bokstäver sämre med lågkontrast-refraktionen jämfört med 

högkontrast-refraktionen. Hos samma patient var dock lågkontrast-visus 2 bokstäver bättre 

med lågkontrast-refraktionen. 

 

Medelåldern på deltagarna var c:a 80 år och därför lade man in en kort paus i varje 

undersökning. Detta kan man i efterhand konstatera var ett uppskattat inslag i 

undersökningen. Tiden för undersökningarna varierade mellan 40 och 60 minuter. Samtliga 

patienter hade diagnostiserad AMD och bäst korrigerat (decimal)visus ≤ 0,2 enligt 

syncentralens journaler. Ett objektivt värde, i form utav ett autorefraktorvärde, togs i starten 

av varje undersökning. Vid tre tillfällen gick det inte att få fram något värde. Hos en patient 

fanns habituell korrektion vilken då användes som startpunkt i refraktionen. I de andra två 

fallen fick man börja från noll då ingen habituell korrektion fanns.  

 

Refraktioneringen av dessa patienter, med bracketing-teknik, fungerade väldigt bra. 

Bracketing-teknik och användandet av olika starka korscylindrar känns som ett smidigt och 
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adekvat sätt att utföra subjektiv refraktionering på. Alternativet till att använda autorefraktor 

eller habituell korrektion som ett startvärde är att göra en subjektiv refraktion helt från början, 

att börja utan någon ledtråd. Motivet för den genomförda metodiken var i denna studie 

tidsfaktorn och att det är ett kliniskt normalt arbetssätt. Möjligen skulle detta kunna påverka 

undersökaren och därmed resultaten. Dock eliminerar användandet av bracketing-teknik 

risken att missa stora refraktiva fel. Trots det faktum att undersökaren är en oerfaren 

synsvagsundersökare känns resultaten trovärdiga. Den övning som gjordes innan studien 

startade och att det var avsatt gott om tid för varje patient stärker resultaten. 

 

När vi blir äldre sker vissa, icke-patologiska, fysiologiska förändringar i våra ögon. I denna 

studie har de flesta patienterna ”mot regeln astigmatism” vilket är en vanlig förändring (se 

tabell 4 och bilaga 4) (Bailey, 1993; Silvestri, 2007, s.79). När det rör sig om kontrast är den 

normala förändringen i synskärpa då man växlar från hög till låg kontrast en försämring med 

7-9 bokstäver. Hos äldre patienter förväntas förändringen bli ytterligare två bokstäver sämre 

(Bailey, 1993; Dickinson, 1998, s. 37). Man talar då om en försämring på 9-11 bokstäver, 

vilket motsvarar ungefär 2 rader på en synprövningstavla. I denna studie var 

medelförsämringen i (fri) visus 10,9 bokstäver. 

 

Enligt författarens kännedom finns det enbart en tidigare liknande studie, nämligen den som 

presentaredes på ARVO 2011 av Gustafsson et al. Studien är ett examensarbete av Brodin 

(2011) från optikerutbildningen på Karolinska Institutet.  Där undersöktes fem patienter med 

centrala scotom med (decimal)visus ≤ 0,1. Resultaten från studien presenteras i tabell 8 och 9.  

 

Tabell 8: Resultat som presenterades på ARVO 2011. Förbättringen av lågkontrast-visus (L-VA) med lågkontrast-

refraktionen (LR) för respektive patient. 

Patient Förbättring av L-VA med LR 

1 0,10 LogMAR 

2 Ingen skillnad 

3 0,30 LogMAR 

4 0,10 LogMAR 

5 0,10 LogMAR 

 

I tabell 8 visas förbättringen av lågkontrast-visus med lågkontrast-refraktionen, där 

medelförbättringen är 6 bokstäver. Förbättringen av högkontrast-visus med lågkontrast-
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refraktionen redovisas i tabell 9. Medelförbättringen är 1 bokstav. Resultaten från de två 

studierna skiljer sig markant åt vid förbättring av lågkontrast-visus med lågkontrast-

refraktion. I denna studie var medelförbättringen 1,2 bokstäver medan studien som 

presenterades på ARVO visar en förbättring på hela 6 bokstäver. Förbättringen av 

högkontrast-visus med lågkontrast-refraktionen är mindre. 2,15 bokstäver i denna studie och 1 

bokstav i ARVO-studien. Dock bör poängteras att det bara var en av fem patienter som hade 

en förbättring i den studien. 

 

Tabell 9: Resultat som presenterades på ARVO 2011. Förbättringen av högkontrast-visus (H-VA) med lågkontrast-

refraktionen (LR) för respektive patient. 

Patient Förbättring av H-VA med LR 

1 Ingen skillnad 

2 Ingen skillnad 

3 Ingen skillnad 

4 0,10 LogMAR 

5 Ingen skillnad 

 

Det finns vissa skillnader mellan studierna som bör uppmärksammas (se tabell 10). I denna 

studie var antalet slutgiltiga deltagare 15, ARVO-studien hade 5. Patienterna i denna studie 

hade alla diagnostiserad AMD till skillnad mot ARVO-studien där kriteriet var centralt 

scotom. Patienter med centralt scotom använder excentrisk fixation vilket hade varit önskvärt 

även i vår studie. Anledningen till detta är att upplösningsförmågan mot låg kontrast kan vara 

allvarligt påverkad av refraktiva fel i periferin samtidigt som upplösningsförmågan mot hög 

kontrast är opåverkad (Rosén, Lundström & Unsbo, 2011). Men då excentrisk fixation inte är 

något som journalförs på syncentralen i Kalmar var det inte möjligt att använda som 

urvalskriterie. Av detta kan man dra slutsatsen att de båda studierna delvis har utförts mot 

olika delar av näthinnan, i vår studie i vissa fall centralt, och att resultaten då inte är direkt 

jämförbara. Det är även skillnader i synskärpa mellan studierna. Patienterna i denna studie ser 

något bättre än de i ARVO-studien.  

 

En annan viktig skillnad är hur undersökningarna genomfördes. I denna studie utfördes alla 

undersökningar av författaren själv under väl dokumenterade förutsättningar. I ARVO-studien 

var flera undersökare (oklart hur många) inblandade. I examensarbetet som ledde fram till 

postern och presentationen står det: ”Förutom att refraktionen även utfördes med 
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lågkontrastoptotyper gavs inga speciella instruktioner till optikerna då syftet var att efterlikna 

den normala kliniska miljön, med undantag för optotypernas kontrast, för att ge resultaten 

allmängiltig relevans” (Brodin, 2011, s. 8). 

 

Tabell 10: Skillnader mellan denna studie och den som presenterades på ARVO 2011. 

Denna studie ARVO 2011 

15 patienter 5 patienter 

AMD Centralt scotom 

Synskärpa ≤ 0,2 Synskärpa ≤ 0,1 

Vissa patienter hade excentrisk fixation Excentrisk fixation 

1 undersökare Flera undersökare 

 

Då det hos sju av patienterna i denna studie hittades en ny korrektion som patienterna 

föredrog framför sina habituella glasögon kommer dessa patienter bokas in hos optikern på 

syncentralen för att eventuellt få ny korrektion. Eftersom patienterna själva upplevde en 

förbättring känns det självklart att ta fram nya glasögon för att underlätta vardagen något för 

dem. 

 

Den här studien, med dess begränsningar, kunde inte bevisa att refraktion mot optotyper med 

låg kontrast ger bättre visus än en vanlig högkontrast-refraktion. Men eftersom 

refraktioneringen mot låg kontrast i vissa fall gav bättre visus skulle det i en framtida studie 

vara intressant att undersöka ett större urval patienter med centrala scotom och invand 

excentrisk fixation.  
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6 Slutsats 

Subjektiv refraktion mot optotyper med låg kontrast kan hos vissa individer med 

åldersrelaterad makuladegeneration ge något bättre visus. Dock var inte förbättringen av 

klinisk signifikans och därför ger inte resultaten i denna studie något stöd för att det skulle 

vara användbart att inkludera lågkontrast-refraktion hos alla individer med AMD.  
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Bilaga 1 

Välkommen till att delta i en undersökning på 

Syncentralen 
 

 

Mitt namn är Elin Karlsson och jag läser sista terminen på Optikerutbildningen i Kalmar. 

Under våren kommer jag att påbörja mitt examensarbete som jag ska göra i samarbete med 

Syncentralen.  

 

Jag kommer utföra vanliga synundersökningar på patienter med förändringar i gula fläcken - 

AMD, men med den skillnaden att jag kommer använda två olika synprövningstavlor. Den 

ena är en vanlig, klassisk, högkontrast-tavla och den andra är en tavla med lägre kontrast. 

 

Syftet med lågkontrast-tavlan är att undersöka om jag med hjälp av denna kan förbättra Din 

synskärpa, mer än om jag bara hade använt den klassiska synprövningstavlan.   

 

Undersökningen kommer ske på Syncentralen under veckorna 13-17, och besöket beräknas ta 

ca 45 min. 

 

Deltagandet är helt frivilligt och Du förblir anonym i min rapport.  

 

Jag vore oerhört tacksam och glad om just Du ville ställa upp.  

 

Om Du väljer att medverka kommer Du få en kallelse med tid och datum från Syncentralen.  

 

Med Vänlig Hälsning 

Elin Karlsson 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- Klipp här!      

 

       JA, tack. Jag deltar gärna i undersökningen. 

 

       NEJ, tack. Jag vill inte delta i undersökningen. 

 

Det vore till stor hjälp om Du svarade även om Du inte vill ställa upp i undersökningen. 

 

Vänligen skriv Ditt namn, 

så att Syncentralen kan bekräfta Ditt svar:____________________________________ 

 

 

 

Skicka tillbaka Ditt svar till Syncentralen i det bifogade frankerade svarskuvertet 

senast 1/3. 
 

 

 
Handledare: Jörgen Gustafsson Universitetslektor, leg. Optiker. E-post: jorgen.gustafsson@lnu.se 



 

 

Bilaga 2 

Protokoll 

Patientkod:                  Man     Kvinna   Födelseår:              Datum:                                   

 

 

Habituell korrektion: OD: 

 

Visus:   

 

OS:  

 

Visus:   

 

Autorefraktor: OD: 

  OS:  

 

 

Öga som ska användas under refraktioneringen: OD     OS  

 

  Hög Låg Låg 

  kontrast 100 % kontrast 10 % kontrast 25 % 

Fri visus OD:                    OS: OD:                    OS: OD:                    OS: 

        

Refraktion       

Visus 

 

    

        

LK-ref på HK-tavla Visus:      

        

HK-ref på LK-tavla   Visus: Visus: 



 

 

Bilaga 3 

 
 

 

 
Informerat samtycke –  

Subjektiv refraktion med hög- och lågkontrast-optotyper 
 

Tack för att du ställer upp som patient i mitt examensarbete. Syftet med studien är att ta reda 

på om det vid synundersökning av patienter med Åldersrelaterad Makuladegeneration kan 

vara en fördel att även mäta med synprövningstavlan inställd på lägre kontrast än normalt. 

 

Så går det till: 

Du kommer få börja med att sitta ner bakom ett mätinstrument, en så kallad autorefraktor, 

som uppskattar ditt synfel. Sedan kommer det göras två vanliga synundersökningar. Det som 

skiljer undersökningarna åt är att den första kommer att utföras med synprövningstavlan 

inställd på hög kontrast och den andra med inställningen låg kontrast. Till sist kommer 

synskärpan kontrolleras mot de två kontrasterna med styrkorna man funnit. 

 

Tiden för mätningarna är ca 45 minuter.  

 

Registreringen av mätningarna kommer endast att göras med ålder och kön. Alla mätningar 

kommer hanteras konfidentiellt och avidentifieras i arbetet. 

___________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att deltaga: 

 

 

…………………………………………………… ……………………… 

Namnteckning   Datum 

 

 

…………………………………………………… 

Namnförtydligande      

 

 

Födelseår:…………….                        Man □        Kvinna □ 

 

Tack för din medverkan!   

 
Elin Karlsson                      Handledare  

Optikerstuderande vid Linnéuniversitetet                 Jörgen Gustafsson 

ek22hg@student.lnu.se                   jorgen.gustafsson@lnu.se 



 

 

Bilaga 4 

Tabellen visar resultaten av samtliga refraktioner med respektive M-, J0- och J45-värden. HR: refraktion mot hög 

kontrast. LR: refraktion mot låg kontrast. 

Patient HR/LR Refraktion M J0 J45 

1 HR +1,75/-4,00 x 95 -0,250 -1,970 -0,347 

  LR +1,75/-4,00 x 95 -0,250 -1,970 -0,347 

2 HR +1,75/-1,00 x 125 1,250 -0,171 -0,470 

  LR +1,50/-1,00 x 125 1,000 -0,171 -0,470 

3 HR +0,25/-1,00 x 10 -0,250 0,470 0,171 

  LR +0,25/-1,25 x 20 -0,375 0,479 0,402 

4 HR +0,75/-2,00 x 90 -0,250 -1,000 0,000 

  LR +0,50/-2,00 x 90 -0,500 -1,000 0,000 

5 HR +1,25/-0,75 x 10 0,875 0,352 0,128 

  LR +1,25/-0,50 x 180 1,000 0,250 0,000 

6 HR +2,50/-1,00 x 65 2,000 -0,321 0,383 

  LR +2,75/-1,00 x 65 2,250 -0,321 0,383 

7 HR -0,75/-3,00 x 115 -2,250 -0,964 -1,149 

  LR -0,75/-3,50 x 125 -2,500 -0,599 -1,644 

8 HR -1,25/-1,00 x 80 -1,750 -0,470 0,171 

  LR -0,75/-1,00 x 80 -1,250 -0,470 0,171 

9 HR -1,75 -1,750 0,000 0,000 

  LR -1,00/-0,75 x 120 -1,375 -0,188 -0,325 

10 HR +2,00/-1,75 x 90 1,125 -0,875 0,000 

  LR +2,50/-2,00 x 90 1,500 -1,000 0,000 

11 HR +0,75/-1,50 x 130 0,000 -0,130 -0,739 

  LR +0,25/-1,50 x 130 -0,500 -0,130 -0,739 

12 HR +3,00/-1,00 x 90 2,500 -0,500 0,000 

  LR +3,00/-1,75 x 110 2,125 -0,670 -0,562 

13 HR +1,00/-0,50 x 50 0,750 -0,043 0,246 

  LR +0,75/-1,00 x 50 0,250 -0,087 0,492 

14 HR -1,00/-0,50 x 90 -1,250 -0,250 0,000 

  LR -1,25/-1,25 x 90 -1,875 -0,625 0,000 

15 HR +0,25/-1,25 x 90 -0,375 -0,625 0,000 

  LR -0,25/-1,75 x 90 -1,125 -0,875 0,000 

16 HR +2,00/-1,75 x 90 1,125 -0,875 0,000 

  LR +2,00/-2,25 x 90 0,875 -1,125 0,000 

17 HR +1,50/-2,25 x 80 0,375 -1,057 0,385 

  LR +1,00/-2,25 x 80 -0,125 -1,057 0,385 

 



 

 

Bilaga 5 

Tabellen visar resultaten från samtliga visusmätningar som både decimalvisus och LogMAR. H: hög kontrast. L: låg kontrast. H-VA med HR: visus mätt mot tavla med hög kontrast med 

korrektionen man fann vid högkontrast-refraktionen. H-VA med LR: Visus mätt mot tavla med hög kontrast med korrektionen man fann vid lågkontrast-refraktionen. L-VA med HR: Visus mätt 

mot tavla med låg kontrast med korrektionen man fann vid högkontrastrefraktionen. L-VA med LR: Visus mätt mot tavla med låg kontrast med korrektionen man fann vid lågkontrast-

refraktionen. 

Patient Fri visus 

H 

LogMAR Fri visus 

L 

LogMAR H-VA med 

HR 

LogMAR H-VA med 

LR 

LogMAR L-VA med 

HR 

LogMAR L-VA med 

LR 

LogMAR 

1 0.10+1 0.98 0.08 1.10 0.13+3 0.84 0.13+3 0.84 0.10+2 0.96 0.10 1.00 

2 0.16+2 0.76 0.06+1 1.18 0.25+2 0.56 0.25-1 0.62 0.13-2 0.94 0.13 0.90 

3 0.10-1 1.02 0.06 1.20 0.13-1 0.92 0.13+1 0.88 0.10 1.00 0.08 1.10 

4 0.16 0.80 0.08 1.10 0.20-1 0.72 0.25-2 0.64 0.10+1 0.98 0.10+2 0.96 

5 0.08 1.10 0.05-1 1.32 0.08+1 1.08 0.08+1 1.08 0.05-1 1.32 0.05+1 1.28 

6 0.13 0.90 0.08+1 1.08 0.32 0.50 0.40 0.40 0.16+2 0.76 0.20 0.70 

7 0.08+1 1.09 0.05+1 1.28 0.25 0.60 0.25 0.60 0.16 0.80 0.16 0.80 

8 0.10+2 0.96 0.08+1 1.08 0.25 0.60 0.25+1 0.58 0.16+2 0.76 0.20-2 0.74 

9 0.08 1.10 0.08+1 1.08 0.16 0.80 0.20-1 0.72 0.10 1.00 0.13-1 0.92 

10 0.06-1 1.22 0.04 1.40 0.06 1.20 0.10-1 1.02 0.05-1 1.32 0.05-1 1.32 

11 0.20-1 0.72 0.10 1.00 0.25 0.60 0.25-1 0.58 0.10+1 0.98 0.10+1 0.98 

12 0.10 1.00 0.05 1.30 0.13 0.90 0.16+1 0.78 0.10 1.00 0.10+1 0.98 

13 0.20 0.70 0.08 1.10 0.25 0.60 0.25+1 0.58 0.10-1 1.02 0.10 1.00 

14 0.06+1 1.18 0.05 1.30 0.08+1 1.08 0.08 1.10 0.05+1 1.28 0.08-1 1.12 

15 0.13 0.90 0.06 1.20 0.13 0.90 0.16-1 0.82 0.08-1 1.12 0.10 1.00 

16 0.10 1.00 0.08+1 1.08 0.16-1 0.82 0.16-2 0.84 0.10+1 0.98 0.10+1 0.98 

17 0.13 0.90 0.08 1.10 0.13+2 0.86 0.13+1 0.88 0.10 1.00 0.13-1 0.92 
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