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Abstrakt 

 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan 

stereoseendet och åldern hos de människor som kom för synundersökning hos Vision for 

all i Bolivia.  

Metod: Mätningar gjordes på 147 patienter under en resa med Vision for all till Bolivia 

under april månad år 2012. Studien utfördes i tre städer och av de som ingick i studien var 

87 kvinnor och 60 män och åldrarna på dem varierade mellan 6 och 89 år. Medelåldern 

var 47 ±15 år. Studien utfördes hos dem med binokulärt avståndsvisus lika med eller 

bättre än 0,8. En enkel subjektiv refraktion genomfördes binokulärt på avstånd och nära 

håll. Efter utprovad korrektion för avstånd och nära håll undersöktes patientens 

stereoseende med hjälp av Titmus fly test på 40 cm. Resultatet journalfördes och 

jämfördes sedan med patientens ålder.   

Resultat: Patienterna som deltog i studien delades in i åldersgrupper för att mer detaljerat 

kunna studera förhållandet mellan ålder och stereoseende. Åldersgrupperna som skapades 

var 6-19 år, 20-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år och 70-89 år. Medelvärdet och 

standardavvikelsen för stereoseendet hos åldersgruppen 6-19 år var 45 ±7 bågsekunder, 

hos åldersgruppen 20-29 år var medelvärdet för stereoseendet 72 ±46 bågsekunder, hos 

gruppen 30-39 år var medelvärdet 58 ±39 bågsekunder, hos åldersgruppen 40-49 år var 

medelvärdet 54 ±36 bågsekunder, hos gruppen 50-59 år var medelvärdet 64 ±39 

bågsekunder, hos åldersgruppen 60-69 år var medelvärdet 92 ±81 bågsekunder och hos 

åldersgruppen 70-89 år var medelvärdet för stereoseendet 180 ±153 bågsekunder.  

Slutsats: Resultatet av studien visade att det sker en statistisk signifikant försämring av 

stereoseendet med stigande ålder (p<0,05). Studien gav en bild på hur stereoseendet 

skiljde sig mellan yngre och äldre personer. Studien visade en försämring i stereoseendet 

hos åldersgrupperna ≥50 år jämfört med övriga åldersgrupper. 
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Summary 

 

Aim: The aim of this study was to investigate whether there was any correlation between 

stereopsis and age, in patients who were screened for their vision at the organization Vision 

for all in Bolivia. 

 

Methods: The measurements were made on 147 patients. There were 87 women and 60 men 

in ages from 6 to 89 years old. The mean age was 47 ±15 years. The study was performed in 

those with binocular visual acuity equal to or better than 0,8 at distance. A simple subjective 

refraction was done binocularly at distance and near. After tested correction at distance and 

near, the stereopsis was examined. To examine the stereopsis in this study the Titmus fly test 

was used at 40 cm. The result was recorded in seconds of arc and compared with the age of 

the patients.   

 

Results: Patients in the study were divided into different age groups to investigate the 

relationship between age and stereopsis. The different groups were 6-19 years, 20-29 years, 

30-39 years, 40-49 years, 50-59 years, 60-69 years and 70-89 years. The mean value of the 

stereoacuity in the group 6-19 years was  45 ±7 sec of arc, in the group 20-29 years the mean 

of the stereoacuity was 72 ±46 sec of arc, in the group 30-39 years the mean was 58 ±39 sec 

of arc, in the group 40-49 years the mean was 54 ±36 sec of arc, in the group 50-59 years the 

mean was 64 ±39 sec of arc, in the group 60-69 years the mean was 92 ±81 sec of arc and in 

the group 70-89 years the mean of stereoacuity was 180 ±153 sec of arc. 

 

Conclusion: There was a statistically significant reduction in stereoacuity with older age 

(p<0,05). The study showed a reduction of the stereoacuity in the ages 50-89 years compared 

with the younger patients. The study gave a picture of how the stereoacuity differ between 

younger and older patients.  
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1 Introduktion 

1.1  Synutvecklingen 

Synen är inte färdigutvecklad hos ett barn vid födseln, utan fortsätter utvecklas under de första 

levnadsåren. Vid utvecklingen av synfunktionen sker förändringar i det anatomiska och 

fysiologiska okulära och kortikala systemet. Synskärpan är relativt dålig vid födseln men 

utvecklas snabbt under det första levnadsåret. Efter det saktas utvecklingen av synskärpan ner 

och mognar till vuxen nivå vid 3 års ålder. En förändring av synapserna i synkortex pågår upp 

till åtta månaders ålder och myeliniseringen av synbanorna är inte färdigutvecklade förrän 

efter 2 års ålder. Konvergensen delas in i två typer. Den ackommodativa som uppstår till följd 

av suddighet och fusionen som uppstår till följd av diplopi. Den ackommodativa 

konvergensen börjar fungera vid 1 månads ålder och utvecklas sedan till 2 månaders ålder. 

Fusionskonvergensen är intermittent vid 2 månaders ålder och förbättras sedan med åldern. 

Den binokulära funktionen delas upp i bifoveal fixation, fusion och stereopsis. Dessa är inte 

närvarande vid födseln utan utvecklas med tiden. Den bifoveala fixationen är nödvändig för 

att utveckla binokulärseende. Är inte ögonens synaxlar parallella kan det leda till nedbrytning 

av stereopsis och fusion. Bifoveal fixation kan enbart utvecklas om personen har ortofori, som 

de flesta uppnår vid 3 och 6 månaders ålder (Rudduck 2004, ss. 1-6). 

1.2 Binokulärseende 

Binokulärseendet (binocular vision på engelska) definieras som det tillstånd där båda ögonen 

bidrar till att ge en bild som kan ses enkelt (Millodot 2000). För att binokulärseende ska 

fungera och en enkel bild ska uppstå krävs det att de retinala bilderna i de båda ögonen har 

samma storlek och form och har ett bra fokus. Uppstår inte detta krävs det att ögonen kan 

kompensera för felet som uppstått och fixera objektet på fovean (Grosvenor 2007, s. 75).  

 

Varje punkt i det binokulära synfältet förväntas avbildas på en specifik punkt på retina i de 

båda ögonen. Dessa punkter har samma visuella riktning och kallas för de retinala 

korrespondenspunkterna. Punkternas nervfibrer projiceras på en specifik punkt eller på ett 

specifikt område i synbarken och ger upphov till fusion (Grosvenor, 2007, s. 75). 

 

Retinal disparitet beskriver förhållandet mellan de retinala bilderna och de retinala 

korrespondenspunkterna. Ett objekt som är närmre iakttagaren än horoptern ger korsad retinal 

disparitet. Ett objekt som är längre bort från iakttagaren i förhållande till horoptern ger 
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okorsad retinal disparitet (Daum & McCormack 2006, ss. 164-165). En horopter (horopter på 

engelska) definieras som platsen för objektspunkter i rymden som stimulerar motsvarande 

retinala korrespondenspunkter i de båda ögonen när ögonen fixerar bionokulärt på objektet. 

Horoptern kan beskrivas som den kurva som går genom fixationspunkten och ändrar form 

med fixationsavståndet (Millodott 2000). Den korsade retinala dispariteten stimulerar 

konvergens och den okorsade retinala dispariteten stimulerar divergens. Retinal disparitet är 

dock inte detsamma som fixationsdisparitet, som är en mycket liten deviation av ögonen 

under fusion som ett resultat av Panums område (Daum & McCormack 2006, ss. 164-165).  

 

Panum demonstrerade år 1856 att fusion var möjligt, men med vissa begränsningar, trots att 

de två retinala bilderna av ett objekt inte sammanföll på de retinala korrespondenspunkterna 

(Grosvenor 2007, s. 78).  Panums område är beläget nära fovea och är uppskattningsvis 

elliptisk med huvudaxeln horisontell (Rabbetts 2007a, ss 164-165). Vid normalt 

binokulärseende korresponderar fovean i ett öga med ett litet område centrerat i fovea på det 

andra ögat och ingen diplopi uppstår förrän bilden förflyttas utanför Panums område. Området 

tillåter de båda ögon att deviera en liten mängd innan diplopi uppstår. Den lilla deviationen 

från fixation utan diplopi kallas fixationsdisparitet (Evans 2007 ss. 73-74).    

  

Fixationsdispariteten är det tillstånd då bilden av ett binokulärt fixerat objekt inte stimulerar 

de exakta retinala korrespondenspunkter, men ändå hamnar inom Panum´s område. Det är på 

grund av att bilderna hamnar inom Panum´s område som objektet ses enkelt. När 

fixationsdisparitet uppstår tyder det på att det finns en lätt överkonvergens (eso fixations 

disapritet) eller underkonvergens (exo fixations disparitet) vid synlinjen under binokulära 

förhållanden. Fiaxtionsdisparitet mäts oftast i bågminuter, men kan även mätas i 

prismadioptrier och bör då vara mindre än 0,75 Δ (Goss 1995, s. 67). Det är med hjälp av 

fixationsdispariteten och Panum´s område som det är möjligt att bibehålla fixation trots att det 

andra ögat avviker upp till 15 bågminuter (Rabbetts 2007b, ss. 179-201). 
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Figur 1: Exo fixationsdisparitet. Vinkeln av disparitet är summan av dispariteten i de båda ögonen. Fixerar ett öga precist 

kommer all annan disparitet presenteras i deviationen hos det andra ögat. (Figur efter förlaga av Goss 1995, s. 67) 

 

Binokulärseende kräver att de båda ögonen rör sig tillsammans, så de båda synaxlarna 

sammanfaller vid objektet som studeras. Ögonens synaxlar hålls parallella genom en 

kombination av det sensoriska och motoriska systemet. Om fusionsreflexen inte utvecklats 

eller fungerar som den ska uppstår en manifest deviation av ögonen, en så kallad heterotropi 

(Barret & Elliott 2007, s. 155). 

 

Heterotropi, även kallad skelning, skiljs från fori som är en latent deviation av ögonen. 

Heterotropin kan vara manifest i båda ögonen (alternerande) eller enbart i ett öga (unilateral). 

Den unilaterala heterotropin avser endast ett öga och det är det ögat som ställt sig åt fel håll 

som namnges. De olika typerna av deviationer vid unilateral heterotropi är esotropi, exotropi, 

hypertropi och hypotropi. En unilateral esotropi innebär att ett öga ställer sig inåt och kan vara 

antingen högersidig eller vänstersidig. En exotropi innebär att ett öga ställer sig utåt. En 

hypertropi innebär att ett öga ställer sig uppåt och en hypotropi innebär att ett öga ställer sig 

nedåt (Grosvenor 2007, s. 90). 

 

Heterotropin kan klassificeras som konstant, kommitant eller etiologi. En konstant heterotropi 

är närvarande hela tiden och en intermittent heterotropi är enbart närvarande ibland. Uppstår 

en heterotropi endast vid ett testavstånd (tex vid 6 m) kallas den periodisk heterotropi. En 

heterotropi som kallas konkommitant är en heterotropi som har samma vinkel i alla 

blickriktningar. En inkommitant heterotropi är en heterotropi där vinkeln varierar vid olika 

blickriktningar. När heterotropin klassificeras som etiologi är den alltid funktionell eller 

paralytisk. En funktionell heterotropi är alltid konkommitant och kan bero på okorrigerat 
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refraktionsfel. En paralytisk heterotropi är oftast inkommitant men kan övergå till 

konkommitant. En kongenital paralytisk heterotropi beror oftast på en abnormitet i en okulär 

muskel (Grosvenor 2007, s. 90).    

 

En heterotropi kan leda till amblyopi och uppstår då synskärpan är sämre än visus 1,0 med 

korrektion (Grosvenor 2007, s. 91). Amblyopi kan definieras som en icke-optisk och icke-

patologisk försämring i synskärpa och kan delas in i fyra undergrupper där heterotropi är den 

vanligaste gruppen. Amblyopin som uppstår av en heterotropi beror på att ögonens synaxlar 

inte är parallella. Anisometropi är den näst vanligaste gruppen vid amblyopi och innebär att 

ögonen har en skillnad i brytkraft på mer än 1 D. Vid hyperopi krävs det en skillnad på minst 

1 D mellan ögonen för att amblyopi ska uppstå och för att amblyopi ska uppstå vid myopi ska 

det vara en skillnad på mer än 3 D mellan ögonen. En ametropisk amblyopi uppstår hos barn 

med ett stort okorrigerat bilateralt synfel. Korrigeras synfelet kan amblyopin förbättras, men 

det kan ta några månader. Amblyopin kan också vara till följd av katarakt, ptos, corneal 

opacitet och abnormiteter i glaskroppen (Biswas & Lloyd 2004, s. 64). 

1.3 Stereoseende 

Stereoseende är förmågan att bedöma det relativa avståndet från iaktagaren till objektet, med 

enbart hjälp av binokulärseendet. Den förmågan beror på små dispariteter mellan de retinala 

bilderna i de båda ögonen. Stereopsis är binokulärt seende i dess högsta form och hjälper till 

att bedöma det relativa avståndet till objekt med stor precision, även vid avsaknad av 

monokulära ledtrådar (Rabbetts 2007c, s. 203). Vid små mängder av retinal disparitet upplevs 

oftast en form av binokulärseende som riktas längre bort eller närmre fixationspunkten. Det 

leder till att objektet upplevs som en 3D bild, eller som stereoskopiskt djup. Stereopsis 

uppstår eftersom de båda ögonen är separerade från varandra. Det kan variera med 

pupillavståndet och ökas om pupillavståndet ökas. Pupillavståndet kan ökas på konstgjord väg 

genom till exempel prismakikare.  

 

För att kunna framkalla stereopsis krävs binokulära ledtrådar. Dessa ledtrådar är den retinala 

dispariteten, konvergensen och ackommodationen och kommer till hjälp under de första 

månaderna till följd av utvecklingen och mognaden av de foveala tapparna och synbanorna i 

hjärnan. Ett barn som är fött med enbart ett fungerande öga, eller med ett öga som har nedsatt 

förmåga, som vid tillexempel heterotropi och amblyopi, får använda sig av de monokulära 

ledtrådarna istället (Grosvenor 2007, s. 80). Ett bra binokulärseende och stereopsis ger mer 
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information än enbart djupperception. Ett bra stereoseende tillåter åskådaren att se objekt 

snabbare och mer noggrant. Det är viktigt framförallt vid situationer då synskärpan eller 

kontrastseendet är lågt (Daum & McCormack 2006, ss. 145-194). 

       

           Höger öga          Binokulär perception         Vänster öga 

 

 

                               

 

 

 

 

 

Figur 2: Stereoskopiskt seende. De två ögonen ser pyramiden från olika vinklar som leder till att icke korresponderande 

retinala punkter stimuleras. (Figur efter förlaga av Grosvenor 2007, s. 79)  

 

En person med enbart ett fungerande öga kan som nämts tidigare också vara kapabel till att 

bedöma det relativa avståndet till ett objekt utan att ha en stereopsis förmåga. För att kunna 

göra det används monokulära ledtrådar för djupperception. Sammanlagt finns det sex stycken 

monokulära ledtrådar som tas till hjälp för att bedöma det relativa avståndet. Exempel på en 

monokulär ledtråd är storlek. När en bild minskar i storlek ter det sig som det rör sig bort från 

åskådaren. Ett annat exempel på en monokulär ledtråd är överlapp. Objekt som är närmre 

döljer objekt som är längre bort. Luftperspektiv är även det en monokulär ledtråd. Spridning 

av ljus i atmosfären leder till att objekt på avstånd uppfattas som mindre klara och ofta 

blåtonade (Rabbetts 2007c, s. 203). Luftperspektivet kan också innebära att objekt på avstånd 

ter sig närmre horisonten jämfört med objekt på nära håll (Grosvenor 2007, s. 79). 

Skuggeffekter och riktningen på belysningen ger upphov till skuggor och ger textur till ytan, 

vilket ger hjälp för att bedöma det relativa avståndet. Parallax innebär att det som är nära rör 

sig i motsatt håll mot åskådaren. Objekten som är långt bort ter sig att röra sig i samma 

riktning som åskådaren (Rabbetts 2007c, s. 203). Det geometriska perspektivet ger också 

upphov till monokulära ledtrådar, då till exempel en väg eller en järnväg ser ut att konvergera 

på avstånd (Grosvenor 2007, s. 79). 
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Stereoseendet utvecklas mellan två och sex månaders ålder och fortsätter sen att utvecklas till 

vuxennivå upp till 3 års ålder (Birch, Fawcett & Wang 2005, ss. 521-525). Den korsade 

dispariteten (framför fixationsplanet), utvecklas vid ungefär 12 veckors ålder och den 

okorsade dispariteten (bakom fixationsplanet) utvecklas vid ungefär 17 veckors ålder 

(Rudduck 2004 ss. 3-4). 

 

Stereoseendet uttrycks i bågsekunder och är den minsta vinkeln mellan de båda ögonen som 

kan uppafattas. Bågsekunderna kan bestämmas genom att ta reda på pupillavståndet, 

avståndet till objektet och det minsta avståndet i djup som kan ses mellan objekten (Rabbetts 

2007c, s. 204). Det anses kliniskt normalt med stereoseende upp till 60 bågsekunder. Ju 

mindre värde desto bättre. Ett bristande stereoseende kan bero på heterotropi, amblyopi eller 

andra fall av bristande seende i ett öga. Små mängder av suddighet eller aniseikoni kan också 

påverka stereoseendet negativt (Barret & Elliott 2007, s. 205). 

1.3.1 Varför ska man mäta stereoseende? 

Att mäta stereoseendet är bra för många olika orsaker. Det fordras ett normalt stereoseende i 

vissa yrken, som till exempel hos piloter och poliser. Stereopsismätningar är också viktigt vid 

diagnos av olika slags binokulära abnormiteter. Patienter med konstant heterotropi kan 

tillexempel inte värdesätta stereopsis med ett random dot stereogram och har antingen 

reducerad eller avsaknad av stereopsis vid linjär/kontur-stereograms. Patienter med 

anisomteropisk amblyopi har ofta reducerat stereoseende men det är svårt att förutspå hur 

mycket det är reducerat (Cooper 1991, s. 122). 

 

Stereopsismätning är viktigt vid behandlingen av patienter med binokulära abnormiteter och 

andra okulära motilitets abnormiteter. Stereoobjekt kan användas för att kontrollera 

tillförlitligheten och värdet hos patient-responsen vid synträning. Stereopsismätning kan även 

vara viktigt då prognosen för framgångsrik behandlig av specifika binokulära abnormiteter 

ska förutspås. Prognosen vid förbättringen av binokulära abnormiteter är bättre när stereopsis 

är uppmätt. Ju bättre stereopsis, desto bättre prognos (Cooper 1991, s. 122).  

 

Stereopsis är en användbar metod för att bedöma nivån på binokulärseendet hos alla patienter. 

Har patienten en låg nivå, eller helt avsaknad av stereopsis hävdas det att en utvecklande 

abnormitet av synfunktionen (till exempel heterotropi och amblyopi) behöver utredas (Barret 

& Elliott 2007, s. 204).   
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Avsaknaden av stereopsis vid konstant heterotropi har dock inte uppenbar effekt i det 

vardagliga livet. Människan lär sig snabbt att kompensera för beteenden för att förbättra 

prestationen av uppgiften med hjälp av monokulära och andra ledtrådar. Rena binokulära 

uppgifter är relativt ovanliga i det vardagliga livet (Daum & McCormack 2006, ss. 145-194).  

 

Framförallt används stereopsismätning för att få en bild av patientens binokulärseende och för 

att undersöka nivån av binokulärseende vid amblyopi tereapi. Testen används för att upptäcka 

amblyopi, heterotropi och andra abnormiteter vid pediatrisk synundersökning (Fricke & 

Siderov 1997, s. 165). Det är framförallt viktigt att mäta stereoseendet hos barn för att kunna 

bedöma den binokulära förmågan. Har barnet ett dåligt stereoseende kan det tyda på en 

anomalitet av utvecklingen av synen (till exempel amblyopi och heterotropi). Då behöver 

vidare utredningar genomföras (Barret & Elliott 2007, ss 203-204). 

1.3.2 Saker som påverkar stereoseendet 

Stereoseendet påverkas framförallt av konstant heterotropi som oftast leder till avsaknad av 

stereoseende. Även amblyopi påverkar stereoseendet negativt. Små mängder suddighet (både 

monokulärt och binokulärt) kan också leda till att stereoseendet påverkas negativt och därför 

måste en refraktion gjorts innan ett stereotest genomförs (Barret & Elliott 2007, ss 203-204). 

Även aniseikoni och monokulär/binokulärt sudd påverkar stereoseendet negativt. Vid 

monokulärt sudd på 0,5 D uppkommer en försämring i stereoseendet från 25 bågsekunder till 

40 bågsekunder (Lovasik & Szymkiw 1985, ss. 741-750). 

 

1.3.3 Mätmetoder 

1.3.3.1 Titmus Fly test 

Titmus fly test är det mest använda kliniska testet för stereopsis. Det stereoskopiska stimulit 

är gjort av vektorgram med korsade polariserade filter på 45 respektive 135 grader (Cooper 

1991, s. 126). Om patienten bär de tillhörande polaroidglasögonen och om patienten har 

tillräckligt fungerande stereoseende, ska mönstren i Titmus fly test ses med djup i bilden. 

(Barret & Elliott 2007, ss. 204-206). Testet genomförs på 40 cm under bra rumsbelysning och 

bör hållas på en vinkel om 45 grader till ansiktsplanet. Testet består av tre delar; Flugan, 

Djuren och Wirt-ringarna (Saladin 2006, ss. 922-923).  
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Figur 3: Titmus Fly test som användes i studien. Längst upp till vänster ses Wirttestet. Nedanför ses djurtestet och till höger 

ses flugtestet.  

 

Flugtestet består av en 3D-bild på en stor husfluga (se figur 3) där vingarna ses med 3000 

bågsekunder. Under detta test ska patienten ta tag där flugans vingar ser ut att vara. Försöker 

patienten ta tag i flugans vingar i luften framför testet ses flugan i djup och ett stereoseende på 

3000 bågsekunder har uppnåtts (Saladin 2006, ss. 922-923).  

 

Djurtestet består av tre rader med fem djur i varje rad (se figur 3). Ett av djuren ses 

stereoskopiskt och patienten ska peka på det djur som sticker ut från testet. Är patienten inte 

är helt säker så ska patienten uppmanas att gissa (Cooper 1991, ss. 126-127). Första raden 

med djur ses i 400 bågsekunder, andra raden ses i 200 bågsekudner och tredje raden ses i 100 

bågsekunder (Saladin 2006, s. 923). 

 

Wirttestet består av 9 diamantliknande symboler med fyra cirklar i varje diamant (se figur 3). 

En av de fyra cirklarna ses genom korsad disparitet. Testet är utvecklat för att skilja på 

normalt och onormalt stereoseende. Patienten ska under testet peka på den cirkel i varje 

diamant som poppar ut ur testet. Patienten forstätter med detta till den har två fel i följd 

(Cooper 1991, s. 127). Wirttestet har en disparitet som sträcker sig från 8oo till 40 

bågsekudner (se tabell 1) (Saladin 2006, s. 923). 
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Tabell 1: Wirttestets nio olika testnivåer. 

Test Riktning Bågsekunder på 40 cm 

1 Ner 800 sec of arc 

2 Vänster 400 sec of arc 

3 Ner 200 sec of arc 

4 Upp 140 sec of arc 

5 Upp 100 sec of arc 

6 Vänster 80 sec of arc 

7 Höger 60 sec of arc 

8 Vänster 50 sec of arc 

9 Höger 40 sec of arc 

 

 (Cooper 1991, s. 127)  

 

Resultatet journalförs i bågsekudner och det som ska anges är den högsta nivån då responsen 

var korrekt. Ex: Titmus Fly = 40´´ (Barret & Elliott 2007, s. 205). 

 

Om patienten inte lyckas med testet kan det bero på omogenhet, oförståelse hur testet 

genomförs eller frånvaro av grovt stereoseende (Cooper 1991, s. 127). Det kan också bero på 

att patienten inte fått tillräckligt med tid på sig att identifiera figurerna, dålig förklaring av 

testet eller att mätningen av stereoseendet skett innan en refraktion genomförts (Barret & 

Elliott 2007, s. 205). 

1.3.3.2 TNO Stereotest 

TNO stereotest (stereogram, TNO test på engelska) definieras som ett stereotest som är 

uppbyggt av stereogram, där halva mönster lagts på varandra och tryckts i komplementfärger, 

som anaglyfiska bilder (Millodot 2000). Stereogrammen har inget synligt djup förrän de 

betraktas med ett par röd-grön glasögon. Under testet ska patienten förklara formen av den 

figur som står ut från testet. Eftersom bilden enbart syns om stereoseende finns, finns det 

ingen möjlighet att fuska. En nackdel med testet är att transmissionen från röd-grön 

glasögonen kan leda till olika kontrastnivåer. Beroende på hur glasögonen bärs kan olika 

testresultat uppnås. Testet utförs på på 40 cm och det ska hållas parallellt med patientens 

ansikte. Belysningen ska vara god och en punktbelysning kan också användas för att belysa 

testet (Barret & Elliott 2007, ss. 201-203). 
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Testet består av sju sidor med olika figurer. Sida ett till fyra ger ett bra startvärde då 

dispariteten på dessa sidor är stor. Sidorna fem till sju ger ett mer kvantitativt testvärde. 

Sidorna fem till sju består av bilder som kräver ett stereoseende på 480 bågsekunder till 15 

bågsekunder (Barret & Elliott 2007, ss. 201-203). 

 

Om stereoformerna identifierades under sidorna ett till tre, men inte fyra till sju journalförs, 

grovt stereopsis; TNO I-III korrekt. Får patienten ett onormalt värde på sida fyra ska ögat som 

supprimeras journalföras. För sidorna fem till sju journalförs stereoseendet som den högsta 

nivå där båda skivorna var rättsvarade. Tillexempel: TNO stereoseende = 15´´ (Barret & 

Elliott 2007, ss. 201-203). 

1.3.3.3 Frisby Stereotest 

Frisbytestet är utformat för att mäta stereoseende under så verkliga omständigheter som 

möjligt. Testet kräver inte användande av specialutformade glasögon eller instrument vilket 

leder till att monokulära ledtrådar reduceras. Testet är uppbyggt av tre plexiglasplattor med 

olika tjocklek (Saladin 2006, s. 923). Tjockleken på dem är 1 mm, 3 mm och 6 mm (Barret & 

Elliott 2007, s. 204). Varje platta består av fyra rutor med olika geometriska mönster. En av 

de fyra rutorna har en målad cirkulär figur som är belägen på andra sidan av plattan. Hos de 

tre andra rutorna är mönstret målat på samma sida av plattan. Att testet är uppbyggt på detta 

sett gör att både korsad och okorsad disparitet kan testas. Vänds testet om, så de målade 

rutorna är på den sidan av plattan som är mot patienten och den målade cirkeln är på sidan 

från patienten, leder det till att den okorsade dispariteten kontrolleras (Saladin 2006, s. 923). 

Hålls testet på 40 cm testas stereoseendet för 340´´ (bågsekunder), 170´´ och 55´´ (Rabbetts 

2007c, ss. 212-213). För att hitta patientens stereoskopiska tröskelvärde ska kombinationen 

hittas mellan den tunnaste plattan och det största avståndet där patienten kan få minst tre av 

fyra rätt. Testet innehåller en tabell för att kunna konvertera avståndet till ett horisontellt 

disparitets- tröskelvärde (Saladin 2006, s. 924). Nackdelen med testet är att monokulära 

ledtrådar kan uppstå om patienten rör sig eller om plattan inte hålls helt still (Barret & Elliott 

2007, s. 204). 

1.3.3.4 The Lang II Stereotest 

Langtestet uppkom för att förenkla stereopsis-screening bland barn. Testet består av ett kort 

som enkelt kan hållas av patienten eller undersökaren (Barret & Elliott 2007, s. 206). 

Langtestet ska hållas på 40 cm och mäter grov stereopsis. Det innehåller en elefant (600´´), bil 
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(400´´), måne (200´´) och en stjärna. Stjärnan kan ses monokulärt pga att det då är lättare att 

få ett barns uppmärksamhet (Rabbetts 2007c, s. 214). Testet fungerar även på barn som inte 

lärt sig prata. De sträcker sig efter figurerna och genom deras rörelse antar undersökaren att 

stereopsis finns (Barret & Elliott 2007, s. 206).  

1.3.2.5 Random Dot E Stereotest 

Random dot E stereotest består av tre olika kort och ett par polarisationsglasögon. Ett av 

korten har ett upphöjt E, ett annat kort har ett random-dot E och det tredje kortet har ingen 

figur alls. Testet börjar genom att kortet med det upphöjda E:t visas för patienten. Efter det 

ska patienten bära polarisationsglasögonen och rummet ska ha bra belysning. Två kort visas 

för patienten på 50 cm (500´´), ena kortet utan figur och det andra med ett random dot E:t. 

Patienten ska berätta eller peka på det kort som innehåller ett E. Efter det ska undersökaren 

skifta korten bakom ryggen och ännu en gång visa dem för patienten på samma avstånd. 

Testet kan också genomföras på 100 cm (250´´) eller 150 cm (168´´). Fördelen med Random 

dot E stereotest är att det fungerar lätt hos dem som har begränsade 

kommunikationsmöjligheter (Saladin 2006, ss. 924-925). 

1.3.3.6 Randot Stereotest 

Randot stereotest är uppbyggt genom vektografisk dissociation. På vänster sida i testet finns 

tio grupper av tre cirklar, där en i varje grupp är designad att sticka ut från testet. Dispariteten 

som testas i denna del är 400´´ till 20´´. På vänster sida finns även tre rader med djurbilder, 

liknande dem som finns i Titmus fly test. På höger sida i testet finns random dot stereograms 

med olika typer av gömda geometriska figurer med disparitet från 500´´ till 250´´. Testet 

genomförs på 40 cm med hjälp av polarisationsglasögon (Rabbetts 2007c, s. 213). 

1.3.3.7 Howard-Dolman Peg Test for Stereoacuity 

Howard-Dolman peg test undersöker lokal stereopsis. Testet består av två vertikala pinnar 

som ses mot en högkontrast bakgrund genom en apertur som döljer deras ändar. Den ena 

pinnen är stationär och den andra går att flytta mot eller från patienten med hjälp av ett snöre. 

Avståndet till testet är oftast mellan fyra till sex meter. Det finns två olika sätt att genomföra 

testet på. Null-tröskelvärdet är det sätt som föredras. Här ska patienten föra den rörliga pinnen 

så den antingen är framför, bakom eller precis vid sidan om den stationära pinnen. Det 

longitudinella avståndet mellan pinnarna noteras efter varje försök och standard deviationen 

beräknas efter ett antal försök. Resultatet konverteras till binokulär disparitet. Det andra sättet 

som kan användas är den precis märkbara skillnaden-tröskelvärdet. Detta sätt är uppdelat i 
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två tröskelvärden; en ”precis framför” och en ”precis bakom”. Här ska patienten kolla på den 

stationära pinnen och placera den flyttbara framför eller bakom pinnen. Medelvärdet av flera 

mätningar blir tröskelvärdet och resultatet konverteras till binokulär disparitet (Saladin 2006, 

ss. 921-922). 

 

Resultatet som väntas av en vuxen person med normalt okolumotorsystem med Null-

tröskelvärdet är 14 bågsekunder (Saladin 2006, ss. 921-922). 

1.4 Tidigare studier 

I London gjordes en studie på 60 personer som granskade effekten av stereoseende hos vuxna. 

Studien granskade effekten av åldrandet och stereoseende uppmätt med olika typer av 

stereotester. Åldrarna hos de undersökta varierade mellan 17-83 år. Innan studien utfördes 

fick försökspersonerna genomgå ortoptisk undersökning som inkluderade uppmätning av 

visus. Alla hade bästa korrigerade visus på avstånd uppmätt med Snellen på minst 6/9 (0,67 i 

decimalvisus) i varje öga. Stereoseendet mätte de upp med TNO, Titmus, Frisby near och 

Frisby-Davis avstånds stereotest. Resultatet de fick fram var att det sker en liten minskning av 

stereoseendet med åldern (p<0,001) hos personer med normal synskärpa och ingen historia 

med oftalmologiska sjukdomar. Vid test av stereoseende med Titmus test visades en 

signifikant försämring av stereoseendet vid jämförelse mellan åldersgrupperna 50-69 och 70-

83 år (Garnham & Sloper 2006, ss. 91-95). 

 

I Auckland och Hong Kong gjordes en studie med samma syfte; att studera förhållandet 

mellan stereoseendet och åldern. I denna studie undersöktes 35 personer i åldrarna 21-67 år. 

För att mäta stereoseendet användes ett system med två stavar och en apertur. Sedan räknades 

stereoseendet ut enligt formeln:  

 

             
     

               
   

   

 
                       

 

Där testavståndet i denna studie var 8,15 m. PD var pupillavståndet hos varje person och Δd 

var medelmaximumet av det uppskattade stereoseendet.  Resultatet av undersökningen visar 

att steroseendet minskar med åldern (p<0,01). Den linjära regressionen de fick fram var 

(0,068 x åldern) + 6,916. I åldersgruppen 20-29 år fick de fram att medelvärdet av 

stereoseendet var 8,37 ±1,81 bågsekunder. I åldersgruppen 30-49 år var medelvärdet av 
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stereoseendet 9,18 ±1,68 bågsekunder och i åldersgruppen > 50 år var medelvärdet av 

stereoseendet 11,21 ±1,39 bågsekunder (Yap, Brown & Clarke 1994, ss. 298-301).   

  

I Durham i North Carolina genomfördes en studie för att undersöka ålderns innebörd på 

synfunktionen, synskärpan på avstånd, synskärpan på nära håll, stereopsis och 

kontrastseendet. Totalt ingick 48 stycken i studien, varav 24 stycken yngre vuxna med 

medelålder på 29,5 år och 24 stycken äldre vuxna med medelålder på 68,4 år. Stereotestet 

som användes var Randot Stereogram på 40 cm. Deras resultat var att det blev en liten 

försämring av stereoseende med åldern. Dock kunde de inte säga om det var normalt eller på 

grund av att de hade fått några testpersoner med extrema resultat (Greene & Madden 1987, ss. 

749-753).    

 

Variationen av stereoseendet undersöktes hos 160 patienter med monokulär Snellen-

synskärpa på 20/30 (visus 0,67). Av de 160 patienterna var hälften män och hälften kvinnor i 

åldrarna 20-79 år. Stereoseendet testades genom Random dot stereogram. Reultatet studien 

visade var att de med lägst tröskelvärde för stereopsis var dem i 30 års ålder och yngre och de 

med högst tröskelvärde för stereopsis var de som var 60 år och äldre. (Statistiskt signifikant P 

< 0,0001) De delade också in patienterna i åldersgrupper och fick då fram en statisktisk 

signifikans (P < 0,0001) på att åldern har betydelse för stereoseendet. Studiens fynd var att 

efter 50 års ålder försämras stereoseendet (Zaroff, Knutelska & Frumkes 2003, ss. 891-900). 

 

I Sao Paulo undersöktes 46 stycken patienters stereoseende. Kriteriet för att delta i studien var 

att de var tvungna att ha korrigerad synskärpa på 1,0 eller bättre, anisometropi på < 0,5D, 

normalt okolumotorfunktion och avsaknad av okulära och systemiska sjukdomar. Patienterna 

delades in i åldersgrupperna 15-24 år (21,6 ±1,7 år), 25-34 år (28,8 ±3,1 år) och 35-60 år 

(46,7 ±7,9 år). Stereoseendet undersöktes med hjälp av Frisby stereotest. Studien visade att 

det fanns en statistisk signifikans (P = 0,001) vid korsdad disparitet i förhållande till 

åldersgrupperna och en marginell statistisk signifikans (P = 0,049) vid okorsad disparitet. I 

åldersgrupperna 15-24 år och 25-30 år fanns ingen med stereoseende sämre än 30 

bågsekunder som det fanns hos åldersgruppen 35-60 år. De fann en signifikant försämring av 

stereoseendet efter 35 års ålder (Costa, Moreira, Hamer & Ventura 2010, ss. 660-666).  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan stereoseendet 

och åldern hos de människor som söker hjälp hos Vision for all i Bolivia   
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3 Material och metoder 

3.1 Patienter 

Under resan som ägde rum mellan 20120408 och 20120419 var det totalt 3191 personer som 

undersöktes och sökte hjälp hos Vision for all i Bolivia.  

 

Organisationen Vision for all är en ideell organisation som gör det möjligt för människor som 

är i behov av glasögon att studera och arbeta. Vision for all bidrar med begagnade glasögon 

till de allra fattigaste som inte har råd att betala för synundersökning eller skaffa ett par 

glasögon. I Sverige samlas bra begagnade glasögon in som sedan tvättas och mäts upp. 

Optiker och optikerassistenter från Vision for all åker sedan ut i världen och gör 

synundersökningar och delar ut glasögon till befolkningen. Vision for alls insatser under de 

senaste 17 åren kan värderas till ungefär 15.5 miljoner US dollar. Hittills har 99 resor 

genomförts (Vision for all, 2012). 

 

Undersökningarna genomfördes under sammanlagt 8 dagar och ägde rum i 3 städer. Städerna 

där undersökningarna gjordes var Santa Cruz de la Sierra, San José de Chiquitos och 

Concepcion. Några dagar innan ankomsten till Bolivia hade lokala organisationer i samarbete 

med Vision for all spridit information till invånarna om att Vision for all skulle komma och 

vart undersökningsplatserna skulle ligga. Det var 147 personer av de som sökte hjälp som 

ingick i studien. Av de som ingick i studien var 87 kvinnor och 60 män och åldrarna på dem 

varierade mellan 6 och 89 år. Medelåldern var 47 ±15 år. De patienter som hade binokulärt 

avståndsvisus sämre än 0,8 med bästa korrektion uteslöts för att få testpersoner med så 

”normala” ögon som möjligt. Även de som enbart hade ett fungerande öga valdes bort. 

Sammanlagt var det 154 som undersöktes med Titmus test. 7 stycken uteslöts på grund av 

avståndsvisus sämre än 0,8, avsaknad av binokulärseende eller att deras resultat var 800 

bågsekunder eller sämre, vilket skiljde sig för mycket från mängden. Av de sju personer som 

uteslöts var det två stycken som inte såg flugan tredimensionellt, fyra stycken såg upp till 

3000 bågsekunder och en person såg upp till 800 bågsekunder.  
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3.2 Material 

Till synundersökningarna användes en visustavla med Snellen E-hakar (se bilaga 1). Tavlan 

var placerad 5 meter framför patienten. Till synundersökningarna användes också en provlåda 

med provglas och flipprar med styrkorna +1,00DS, +1,50DS, +2,00DS, och +2,50DS. För att 

undersöka de hjälpsökandes stereoseende användes Titmus Fly Test med tillhörande 

polfilterglasögon (se bild nedan). Journalföringen utfördes på specialutformade journalblad 

med både engelsk och spansk text (se bilaga 2). Begagnade glasögon i olika styrkor hade 

tagits med från Sverige och kravet på glasögonen var att de inte fick ha högre cylinder än -

0,75 DC och det fick inte vara en styrkeskillnad mellan ögonen på mer än 0,75DS. Testerna 

på nära håll under synundersökningen genomfördes med tidningar som närtest av synskärpan. 

Sammanställningarna av dagarnas arbeten genomfördes på speciellt utformade statistikblad. 

 

 

Figur 4: Titmus fly test med tillhörande polfilterglasögon. Måttband för uppmätning av 40 cm från testet till patienten. 

 

3.3 Utförande 

Innan undersökningen började hade patienten fått fylla i sina uppgifter på det journalblad som 

sedan användes under undersökningen. De uppgifter patienten skulle fyllt i var namn, ålder, 

kön, läskunnighet och sysselsättning. Journalbladet byggde på framtagen journal av Vision 

for all och bestod även av fri/habituell visus, refraktion, addition, ordination och anamnes. Det 

fanns också plats för stereoseende, katarakt och ackommodations amplitud, det vill säga de 

studier optikerstudenterna som deltog under resan skulle genomföra på plats i Bolivia.  
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Det första som gjordes i undersökningen var att mäta binokulär fri visus, som sedan 

journalfördes. Därefter gjordes en enkel subjektiv refraktion. Patienten fick betrakta en 

Snellen-tavla som var placerad 5 meter framför patienten. Snellen-tavlan bestod av åtta rader  

E-hakar i olika riktningar (upp, ner, höger och vänster) med visus från 0,1 till 1,0. Det kunde 

uppstå språkliga missförstånd och då var det användbart att använda E-hakar. Patienten 

behövde då inte kommunicera verbalt, utan kunde istället enbart visa med händerna vilket håll 

E-haken pekade åt. Ibland fick optikern även hjälp utav upplärda pekare som stod vid tavlan 

och visade patienten vilken E-hake patienten skulle visa med handen.  

 

Hade patienten fri visus sämre eller lika med 0,6 binokulärt hölls en flipper med styrka +1,00 

DS upp framför patientens ögon. Blev det bättre med + 1,00DS fortsattes undersökningen 

med att testa en flipper med +1,50DS.  Blev det också bättre testades +2,00DS, respektive 

+2,50DS om förbättring uppstod. Blev det fortfarande bättre med +2,50DS fick provbågen 

användas, då det inte fanns flipprar med högre styrkor än +2,50DS att tillgå. Då lades 

provglas med styrkorna +2,50DS i provbågen och sedan testades +0,50DS steg till patienten 

upplevde en försämring. Styrkorna som valdes var de som fanns i provbågen innan 

försämring av synskärpa uppmärksammades.  

 

Såg patienten sämre eller lika med visus 0,6, men det inte blev bättre med flipper +1,00DS, 

undersöktes det om det blev bättre med minusglas. Då användes istället provbågen i -0,50DS 

steg tills patienten inte upplevde någon mer förbättring. När rätt styrkor tagits fram 

journalfördes dem tillsammans med korrigerad visus. På journalbladet antecknades också 

vilken typ av glasögon patienten skulle ha; enkelslipade, bifokala eller två par. Om 

glasögonen var för långt eller nära håll skulle också noteras.  

 

Undersökningarna genomfördes binokulärt och utan dimning. Detta för att undersökningarna 

skulle gå så snabbt och smidigt som möjligt, så fler människor kunde hjälpas.  

 

Hade patienten visus bättre än 0,6 på avstånd gjordes ingen avståndsrefraktion. Istället 

kollades visus på nära håll och en additionsbestämning gjordes om patienten var i behov av 

det. Synskärpan på nära håll testades på alla patienter och behövde patienten läshjälp 

provades additionen fram med hjälp av flipprar eller provbåge. För att kunna bestämma 

synskärpan på nära håll användes en tidning till hjälp. Detta för att få en så verklighetstrogen 
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bild av patientens synskärpa som möjligt. Kunde patienten inte läsa användes bilderna i 

tidningen och kunde patienten läsa användes texterna.  

 

Patienternas astigmatismer undersöktes inte, då det inte fanns tid eller utrustning till det. Även 

på grund av att de begagnade glasögonen inte hade mer än -0,75DC i styrkor. 

 

 

Figur 5: Genomförande av Titmus fly test med hjälp av tolk. 

 

Efter bästa korrektion blivit uppmätt på både avstånd och nära håll testades det om patienten 

hade stereoseende och även hur mycket stereoseende patienten hade. För att testa det 

användes Titmus fly test, med tillhörande polfilter-glasögon som sattes över patientens 

eventuella refraktion och addition i provbågen. Testet utfördes på 40 cm och utformat att 

genomföras med mycket ljus, vilket inte var några problem då det var ljusa lokaler där 

undersökningarna genomfördes. För att se till att patienten höll Titmus fly testet på 40 cm 

användes ett måttband. För att mäta hur mycket stereoseende patienten hade användes Wirt 

testet (de cirkelformade symbolerna). Till att börja med fick patienten peka på den ring som 

skilde sig från de andra i den första symbolen. Svarade patienten rätt där fortsatte testet till 

symbol nummer två där patienten skulle göra samma sak. Svarade patienten rätt även där 

fortsatte testet genom de resterande symbolerna, till dess att patienten svarade fel två gånger i 

rad eller inte kunde urskilja vilken ring som var annorlunda. Kunde patienten inte urskilja 

ringarna användes istället flugan för att testa det grova stereoseendet. Resultatet noterades på 

journalbladet i enheten bågsekunder (Barret & Elliott 2007, ss 204-206).  

 



 

19 

 

Efter varje avslutad arbetsdag sammanställdes patienternas styrkor (på avstånd och nära håll), 

åldrar, kön, stereoseende, katarakt och ackommodationsamplituder på speciellt utformade 

statistikblad. Innan hemfärden utfördes en mer detaljerad sammanställning av alla patienter.  

3.3.1 Analys av data 

Datan sammanställdes i Excel. Ålder och stereoseende för varje patient radades upp och 

medelåldern hos de som ingick i studien räknades ut tillsammans med standardavvikelsen. En 

tabell som visade de olika åldersgrupperna och hur många i varje åldersgrupp som hade ett 

visst stereoseende skapades. Ett punktdiagram gjordes för att visa alla patienter och deras 

respektive stereoseende. Diagrammet gjordes enligt Spearman r på grund av att resultatet inte 

var ett normaliserat värde. Att resultatet inte var ett normaliserat värde framkom genom testet 

D'Agostino & Pearson omnibus normality test där det framkom att p < 0,0001. I Excel gjordes 

också ett stapeldiagram som visade hur många i varje åldersgrupp som hade en viss nivå av 

stereoseende.    
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4 Resultat 

Under resan med Vision for all till Bolivia undersöktes total 3191 personer. Av de 3191 

personerna ingick 147 stycken i studien. 87 stycken var kvinnor och 60 stycken var män. Den 

sammanlagda medelåldern för kvinnor och män var 47 ±15 år. Att inte alla undersökta ingick 

i studien berodde på tidsbrist eller kommunikationsproblem.  

 

Tabell 2: Visar antalet kvinnor och män i de olika åldersgrupperna som ingick i studien 

Ålder Antal män Antal kvinnor Totalt 

6-19 år 3 8 11 

20-29 år 3 2 5 

30-39 år 7 16 23 

40-49 år 11 27 38 

50-59 år 23 20 43 

60-69 år 9 11 20 

70-89 år 4 3 7 

Summa 60 87 147 

 

 

Personerna som deltog i studien delades in i åldersgrupper för att mer detaljerat kunna studera 

förhållandet ålder och stereoseende. Åldersgrupperna som skapades var 6-19 år, 20-29 år, 30-

39 år, 40-49 år, 50-59 år, 60-69 år och 70-89 år.    

 

Det anses kliniskt normalt med stereoseende på ≤ 60 bågsekunder (Barret & Elliott 2007, s. 

205). I åldersgruppen 6-19 år hade alla ett stereoseende som ansågs normalt. I åldersgruppen 

20-29 år var det 3 av 5 som hade ett normalt stereoseende, hos åldersgruppen 30-39 år var det 

19 av 23 som hade ett normalt stereoseende, hos åldersgruppen 40-49 år var det 34 av 38 som 

hade ett normalt stereoseende, hos åldersgruppen 50-59 år var det 32 av 43 som hade ett 

normalt stereoseende, hos åldersgruppen 60-69 år var det 10 av 20 som hade ett normalt 

stereoseende och hos åldersgruppen 70-89 år var det 1 av 7 som hade ett stereoseende som 

ansågs normalt. 
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Figur 6: Histogram som visar hur många i varje åldersgrupp som hade ett visst stereoseende.  

 

Medelvärdet på stereoseendet som mättes upp för alla undersökta var 69 ±61 bågsekunder. 

Medelvärdet för stereoseendet hos åldersgruppen 6-19 år var 45 ±7 bågsekunder, hos 

åldersgruppen 20-29 år var medelvärdet för stereoseendet 72 ±46 bågsekunder, hos gruppen 

30-39 år var medelvärdet 58 ±39 bågsekunder, hos åldersgruppen 40-49 år var medelvärdet 

54 ±36 bågsekunder, hos gruppen 50-59 år var medelvärdet 64 ±39 bågsekunder, hos 

åldersgruppen 60-69 år var medelvärdet 92 ±81 bågsekunder och hos åldersgruppen 70-89 år 

var medelvärdet för stereoseendet 180 ±153 bågsekunder.  

   

 

Figur 7: Medelvärde för stereoseende hos de olika åldersgrupperna 
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Medelvärdet för stereoseendet i de olika åldersgrupperna visar en försämring av stereoseende 

i åldersgruppen 70-89 år jämfört med de andra. Även åldersgruppen 60-69 år har ett sämre 

stereoseende jämfört med de yngre åldersgrupperna.  

 

Figur 8 visar varje persons stereoseende. En ekvation skapades för att kunna räkna ut det 

förväntade stereoseendet (y) i förhållande till åldern (x). R visar lutningen på den linjära 

ekvationen. I figur 8 är lutningen R=0,34 (R
2
=0,1121). R

2
 visar den förväntade utvecklingen 

av stereoseendet i förhållande till åldern.  

 

 

Figur 8: Stereoseendet i bågsekunder utpunktat för varje person som deltog i studien. Trendlinjen visar en försämring av 

stereoseende med stigande ålder. En statistisk signifikant skillnad på p<0,05 visas.  
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5 Diskussion 

Resultatet av studien visade att det sker en försämring av stereoseendet med stigande ålder 

hos dem med binokulärt avståndsvisus lika med eller bättre än 0,8. Denna studie gav en bred 

bild på hur stereoseendet skiljde sig mellan yngre personer och äldre. Eftersom studien 

innefattade alla åldersgrupper kunde man lätt se att det var skillnad på stereoseendet hos en 

person över 60 år jämfört med en person på ≤ 40 år. Medelvärdet för stereoseendet hos 

åldersgruppen 40-49 år var 54 ±36 bågsekunder jämfört med medelvärdet för stereoseendet 

hos åldersgruppen 60-69 år som var 92 ±81 bågsekunder, vilket visade en kraftig försämring 

hos den äldre målgruppen jämfört med 40-49 års ålder. Åldersgruppen 20-29 år visade ett lite 

sämre medelvärde av stereoseendet än förväntat på 72 ±46 bågsekunder. Detta kunde berott 

på att det enbart var fem patienter i denna grupp.  

 

I denna studie undersökte samma undersökare alla patienters stereoseende i en stor grupp med 

spridda åldrar. Studien visade, precis som de andra studierna nämnda ovan att det sker en 

försämring i stereoseendet med åldern. Fördelen med denna studie jämförd med de andra var 

att den innehöll ett brett spann av patienter i alla åldrar. De tidiga studierna innehöll ungefär 

hälften så många undersökta patienter. Garnham och Sloper undersökte 60 patienter, Costa et 

al. undersökte 46 patienter, Greene & Madden undersökte 48 patienter och Yap et al. 

undersökte 35 patienter. Zaroff et al. hade ett större antal på 160 undersökta patienter. Denna 

studie visar också att det sker en försämring av stereoseendet trots att visus hos de undersökta 

patienterna var bra (visus 0,8 eller bättre).  

 

Varför stereoseendet försämras med åldern är fortfarande oklart. En studie som gjordes i 

Kalifornien undersökte hur åldern påverkar olika aspekter av synen, inkluderat av synskärpan 

och stereoseendet. Deras slutsats var som denna studie, att stereoseendet försämras med 

åldern. Eftersom alla patienter som ingick i studien hade samma synskärpa är det troligt att de 

optiska faktorerna inte spelar in då stereoseendet försämras när man blir äldre. Det skulle 

kunna vara mer troligt att försämringen av stereoseendet beror på neurologiska faktorer, så 

som att synbanorna och nerverna försämras med åldern (Haegerstrom-Portnoy, Schneck & 

Brabyn 1999, ss. 141-158). En annan faktor som kan påverka stereoseendet är pupillstorleken. 

Pupillstorleken blir mindre när man blir äldre, vilket skulle kunna leda till att stereoseendet 

försämras. 
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Att Titmus fly test användes i studien var för att det var ett smidigt och enkelt test att bära 

med. Anledningen till att Titmus fly test valdes framför tillexempel TNO som ger mindre 

ledtrådar och kan mäta finare stereopsis var för att Titmus fly test var lätt att förklara för 

patienterna som ingick i studien och det gick snabbt att mäta upp nivån på stereoseendet. Då 

Titmus fly test kan ge monokulära ledtrådar sattes polfilterglasögonen över patientens 

eventuella refraktion innan testet visades för patienten. Detta gjordes hos alla patienter trots 

att en studie gjord i USA visar att de monokulära ledtrådarna inte spelar någon roll om 

patienten kan se bättre än 160 bågsekunder (Fawcett & Birch 2003, ss. 333-338).   

 

De 7 patienter som uteslöts från studien hade stereoseende som skilde sig från mängden. 

Anledningen till att dessa personer uteslöts var olika för de olika personerna. Två av dem 

hade inte något stereoseende över huvud taget på grund av att de enbart hade ett fungerande 

öga. Fyra stycken kunde enbart se upp till 3000 bågsekunder och åldrarna hos dessa fyra var 

50, 51, 58 och 75 år. 75 åringen kunde troligtvis ha en tät katarakt eller annan 

åldersförändring som påverkade hans resultat. Anledningen till att de andra tre inte kunde se 

mer än 3000 bågsekunder är svårt att säga då deras binokulära visus på avstånd var så bra som 

0,8. Personen som hade 800 bågsekunder var 50 år och uteslöts också från studien på grund 

av att resultatet skiljde sig från mängden. Denna person såg visus 1,0 på avstånd binokulärt 

och anledningen till att denna person uteslöts kan ha varit på grund av en monokulär 

påverkan.  

 

Då studien genomfördes i Bolivia var språket ibland ett hinder. Att förklara hur Titmus Fly 

test fungerade kunde vara svårt. Oftast fanns en tolk till hjälp som lätt kunde förklara testet för 

patienterna. Trots att studien inte alltid fick hjälp av en tolk påverkades troligtvis inte 

resultatet, eftersom att kommunikationsproblemen inte påverkade den åldersmässiga 

aspekten.  

 

Då amblyopi påverkar steroseendet negativt kan det leda till att resultatet i denna studie 

påverkades. Eftersom att undersökningarna gjordes binokulärt kunde eventuella amblyoper 

missas. Även binokulärt och monokulärt sudd påverkar stereoseendet. Vid monokulärt sudd 

på 0,5 D uppkommer en försämring i stereoseendet från 25 bågsekunder till 40 bågsekunder 

(Lovasik & Szymkiw 1985, ss. 741-750). Eftersom undersökningarna gjordes binokulärt 

kunde ett monokulärt sudd på 0,5 D missas och då påverka resultatet.  
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Tips till liknande studie skulle vara att genomföra en fullständig refraktion, ej enbart 

binokulärt och utan kontroll av astigmatismen. Resultatet skulle också förbättras om lika 

många testpersoner skulle undersökas i varje åldersgrupp. En undersökning av ögonhälsan 

skulle vara bra att genomföra innan personen fick vara med i studien för att eliminera bland 

annat amblyoper, patienter med heterotropier och patienter med åldersförändringar. För att få 

en mer detaljerad bild av hur stereoseendet ändras med åldern skulle ett mer känsligt och 

precist test att mäta stereoseendet användas, till exempel TNO som kan mäta till 15 

bågsekunder (Barret & Elliott 2007, ss. 201-203). 
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6 Slutsats 

Resultatet av studien visade att det sker en statistisk signifikant försämring av stereoseendet 

med stigande ålder hos dem med binokulärt avståndsvisus lika med eller bättre än 0,8. Studien 

gav en bild av hur stereoseendet skiljde sig mellan yngre och äldre personer. Studien visade 

en försämring i stereoseendet hos patienterna i åldrarna ≥ 50 år.  
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