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Abstrakt 
Syfte: Syftet för denna studie var att se om det var någon skillnad i den överrefraktion 
man får fram hos patienten när överrefraktionen genomförs i provbåge, foropter och 
autorefraktor. Undersökningen gick även ut på att se om det blev någon skillnad om 
överrefraktionen genomfördes monokulärt med ocklusion eller binokulärt med dimlins. 

Metod: I studien deltog 30 personer i åldrarna 19 till 42 år. Det var sammanlagt 13 
lågmyoper, 3 högmyoper, 5 hyperoper och 9 emmetroper som deltog i undersökningarna. 
Av dessa var 8 personer inte linsbärare och blev tillpassade med linser utifrån k-värden 
och HVID för att få en så bra sits som möjligt på linserna. De andra deltagarna blev 
tillsagda att komma till undersökningen med linser ordinerade till dem av en leg. optiker. 
Linsernas styrka kontrollerades sedan i provbåge, foropter och autorefraktor i 
slumpmässig ordning för att inte mätmetoden skulle påverka resultaten. Det var även 
slumpmässigt om överrefraktionen började med att utföras monokulärt eller binokulärt. 
Resultaten från överrefraktionerna antecknades och deltagarnas linsstyrkor antecknades 
för att sedan sammanställas i resultaten. 

Resultat: Resultaten visade att det fanns en signifikant skillnad mellan överrefraktionerna 
i provbågen och autorefraktorn samt foroptern och autorefraktorn då sfärisk ekvivalens 
användes för resultaten vid autorefraktorn. Däremot var skillnaden mellan provbågen och 
foroptern inte signifikant. Vid jämförelse binokulärt och monokulärt hittades endast en 
signifikant skillnad då foroptern användes som instrument.  

Slutsats: Av studien kunde det konkluderas att överrefraktion i provbåge eller foropter 
var lämpligast att använda.  Det var inte heller någon signifikant skillnad i överrefraktion 
genomförd monokulärt och binokulärt.  
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Summary 
This study had the aim to investigate the best method to perform over-refraction over contact 
lenses for subjects with different ametropias. Three different instruments were used, trial 
frame, phoropter and autorefractor, and compared to each other. Two different techniques, 
binocular and monocular refraction, were also used and compared to each other, to investigate 
which one is the best method to use in over-refraction. 
 
30 subjects participated in the study. They were in the ages from 19 – 42 years old.  There 
were 13 low myopic, 3 high myopic, 5 hyperopes and 9 emmetropes that were evaluated in 
this study. Of these 30 subjects, 8 were none contact lens users and were fitted with lenses 
that were determined from their k-values and horizontal visible iris diameter (HVID). The 
other group was contact lens wearers and was asked to come to the examination, with the 
lenses fitted by an optician, on their eyes. The result from the over-refractions were noted and 
also the lens power to be used in the result. 
 
The result showed a significant difference in over-refraction with the autorefractor compared 
to the phoropter and also compared with the trial frame. On the other hand no significant 
difference between the phoropter and the trial frame were shown. There was a significant 
difference between binocular and monocular over-refraction with the phoropter only but not 
with the other instruments. 
 
As a conclusion this study showed that both the trial frame and phoropter can be used in over-
refraction. The autorefractor is not to be preferred to be used according to this study. It also 
showed that binocular refraction is most appropriate to use, this was however only significant 
with the phoropter and needs to be investigated further.  
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1 Introduktion 
Ett öga som är korrigerat för sitt synfel eller är rättsynt borde rent teoretiskt inte kräva 

någon ackommodation för att bibehålla en klar bild på näthinnan på avstånd. Detta har visat 

sig inte stämma helt, då ackommodationen inte är en envägs respons som man tidigare trodde, 

enligt Helmholtz, utan en tvåvägs respons. För att relaxera ackommodationen på avstånd är 

det viktigt att använda stimuli med hög kontrast och konvexa pluslinser eller cykloplegi 

(Grosvenor, 2007). Det är vanligt med en överackommodation på avstånd som bland annat 

kan orsakas av att man sitter framför eller bakom ett instrument (Wesner & Miller, 1986). Att 

patienten reagerar på instrumentet bidrar till att patientens ackommodation därför sätts igång. 

Denna ackommodation uppstår tack vare att patienten uppfattar att något är inom dennes 

närområde, vilket då stimulerar den proximala ackommodationen att sätta igång hos patienten.  

Detta är en typ av ackommodation som uppstår hos patienten då föremål befinner sig på ett 

avstånd inom 3 m från patienten (Ciuffreda, 2006). Detta föremål kan enligt studier till 

exempel vara foroptern eller autorefraktor vid en optometrisk undersökning (Miller, Wesner, 

Pigion & Martin, 1984; Strang, Gray, Winn & Pugh, 1997 141; 1998).    

Studier har bland annat visat på en överackommodation med den kliniska foroptern som 

används vid refraktion för att bestämma en patients ametropi. Det finns dessutom studier som 

visar på att det är vanligt med en överackommodation på avstånd utan foroptern hos patienter 

(Grosvenor, 2007; Miller et al, 1984). Detta innebär att det är svårt att avgöra hur mycket 

överackommodation som är orsakat av instrumentet i sig själv och hur mycket som beror på 

en överackommodation som finns hos patienten på avstånd (Miller et al, 1984).  

Det finns flera faktorer som påverkar skiftet mot myopi som uppstår från denna 

överackommodation på avstånd. Ett exempel på vad som kan påverka ackommodationen är 

monokulära och binokulära synförhållanden. Här finns studier som visar på att när man ser 

genom ett instrument binokulärt bidrar detta till mindre proximal ackommodation. Vid seende 

som är monokulärt har patienten svårare att uppfatta avstånd till objekt än under binokulära 

förhållanden. Den instrumentella myopin anses ytterligare skilja sig utifrån patientens 

erfarenhet, ålder, refraktionsfel samt ljusförhållandena av objektet som tittas på (Wesner & 

Miller, 1986; Miller et al, 1984).   

1.1 Anatomi och Ackommodation 
Ögat är ett optiskt system där ljusenergi omvandlas till nervsignaler som skickas via 

synnerven till hjärnan, där informationen tolkas och görs om till synintryck. En del av 

strukturerna i ögat är ansvariga för att fokusera och transmittera ljuset så att det blir en klar 
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och tydlig bild på näthinnan. Dessa strukturer är bland annat den kristallina linsen i ögat samt 

ciliarkroppen i ögat (Forrester, Dick, McMenamin & Roberts, 2008).  

 

Figur 1.1 Schematisk bild av ögat samt dess refraktiva strukturer (hämtad från 
http://www.nei.nih.gov/photo/ 120045) 

Linsen är en viktig del av det optiska systemet. Det var Thomas Young som 1801 

bevisade att ackommodationen berodde på linsens förändring i refraktiv styrka genom att han 

konstaterade att förändringen i styrka inte var i cornea eller i ögats axiallängd (Grosvenor, 

2007). Linsen har flera viktiga funktioner. Den bidrar dels med att balansera ögats refraktiva 

styrka och förmåga att ställa in fokus på olika avstånd (Rabbets, 2007). Den har även 

förmågan att kunna ändra form, tack vare ciliarkroppens zonulatrådar som är bundna till 

linsen, därigenom kan den ändra linsens och ögats refraktiva styrka. Denna förmåga kallas 

ackommodation och det är något som minskar med åldern (Forrester et al, 2008).  

Ackommodation sker då det optiska systemet i ögonen ändrar fokallängden i respons till 

visuellt stimuli. Ciliarkroppen är den del i ögat som bidrar till detta genom att ändra linsens 

styrka. Detta görs då zonulatrådarna som sitter på linsen spänns eller relaxerar (Grosvenor, 

2007). När ögats ackommodation är relaxerad spänns de zonulära trådarna, för att sedan vid 

ackommodation så sker en avslappning av de zonulära trådarna som bidrar till att linsens yttre 

kurvatur ökar, vilket då också ökar linsens brytkraft och ögat ackommoderar (Forrester et al, 

2008). 

Vid 40 års ålder minskar ackommodationsamplituden snabbt, vilket bidrar till att 

ackommodationen inte behöver relaxeras lika mycket vid en optometrisk undersökning efter 

40 års ålder (Grosvenor, 2007). Däremot beror behovet av läsaddition på olika faktorer som 

pupillstorlek och ljusförhållanden och det är individuellt när patienten har behov av en 
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läsaddition på nära håll. Man brukar dock räkna med att detta behövs efter 45 års ålder 

(Rabetts & Mallen, 2007).  

1.1.1 De fyra komponenterna av ackommodation och vergens 

Ackommodationen brukar delas in i fyra komponenter enligt Heath. Dessa består av 

reflexackommodation, vergensackommodation, ackommodation orsakat av vetskapen att 

något är nära, kallas även idag proximal ackommodation och tonisk ackommodation 

(Ciuffreda, 2006).  Madox (1893) såg individuella skillnader i den proximala 

ackommodationen, i den ackommodativa ackommodationen och även under vergenspåslag 

vid seende på nära håll (Rosenfield, Ciuffreda & Hung, 1991).  

1.1.2 Reflexackommodation  

Detta är den ackommodation som sker reflexmässigt för att bibehålla en skarp bild på 

näthinnan. Det är den största komponenten av ackommodationen både under monokulära och 

under binokulära synförhållanden (Ciuffreda, 2006). Den uppkommer vid en suddig bild, då 

ackommodationen sätts igång för att minska oskärpan i bilden. När krav på ackommodation 

och konvergens ökar så ökar även den reflexmässiga ackommodationen (Daum & 

McCormack, 2006). Denna ackommodation som sker reflexmässigt är vanlig hos unga 

individer och är oberoende av vetskapen av avståndet till objektet som observeras (Fincham, 

1951).  

1.1.3 Vergensackommodation  

Vergensackommodationen är sagt att vara den näst största komponenten av 

ackommodation. Det är den ackommodation som beror på de neurologiska funktioner som 

bidrar med att positionera ögonen så att inte diplopi uppstår (Ciuffreda, 2006; Daum & 

McCormack, 2006). Det är konvergensen orsakat av vergensackommodationen som bidrar till 

att ögonen positioneras så att diplopi kan förhindras (Grosvenor, 2007). 

Vergensackommodationen är en produkt av den reflexmässiga ackommodationen samt det 

ackommodativa konvergens/ackommodation förhållandet (AK/A). Det ackommodativa 

konvergens/ackommodation förhållandet visar hur ackommodationen påverkar 

vergensackommodationen. Ett högre värde innebär att vergensackommodationen påverkas 

mer av ackommodationen än vid ett lägre AK/A värde (Daum & McCormack, 2006).   

1.1.4 Proximal ackommodation  

Denna ackommodation och vergens uppstår då det finns en uppfattning hos patienten om 

att något är nära. Den är stimulerad av visuella ledtrådar och uppstår utifrån objekt som är 
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inom 3 meter område från patienten (Goss, 2009; Ciuffreda, 2006). Det har visats att den 

proximala ackommodationen samt vergensen ökar inom detta område för att vara konstant för 

föremål bortom 3 meter (Rosenfield, Ciuffreda & Hung, 1991). Ackommodationen är 

konstant inom detta område och ändrar sig linjärt när avståndet till objektet ändras (Goss, 

2009). På nära håll kan denna ackommodation bli relativt stor. Däremot på avstånd får de 

ackommodativa systemen och disparitets vergens systemen visuell återstimulans och då blir 

den proximala ackommodationen relativt liten från ca 4 % -10 % av den totala 

ackommodationen. Den proximala ackommodationen fås från både den reflexmässiga 

ackommodationen och disparitetsvergensen (Daum & McCormack 2006). Proximala ledtrådar 

är viktiga vid den ackommodativa och konvergenta responsen. Mängden proximal konvergens 

vid ett specifikt avstånd kan ändras genom synträning. Detta är viktigt då det påverkar hur 

individen upplever avståndet till ett visst föremål som betraktas och därigenom påverkas den 

proximala ackommodationen. Detta förhållande brukar kallas för PCT förhållande, vilket 

definieras som förändringen i proximal konvergens till avståndet av objektet. Man kan få fram 

PCT förhållandet genom att subtrahera gradient AK/A värdet från det beräknade AK/A 

förhållandet (Goss, 2009). 

1.1.5 Tonisk ackommodation  

Den toniska konvergensen är den konvergens som flyttar ögonens synaxlar från ett 

anatomiskt viloläge till ett något mer konvergent läge.  Denna position intar ögonen när inga 

stimuli till fusion finns. Den påverkas av sömn, alkohol och andra mediciner (Grosvenor, 

2007). Den toniska vergensen är ett mått på den dissocierade forin. Detta innebär att det går 

att mäta den toniska konvergensen genom att mäta patientens fori på avstånd efter att 

patienten fått korrektion av sin eventuella ametropi (Goss, 2009). Den toniska 

ackommodationen finns utan en suddig bild, disparitet och proximala bidrag. Den har ett 

stabilt ackommodationsvärde och det har visats att den toniska ackommodationen minskar 

med ålder allt eftersom den kristallina linsen i ögat påverkas (Ciuffreda, 2006).   

 

1.1.6 Konsensuell ackommodation 

Ackommodationen från båda ögonen kommer från samma ursprungskälla vilket betyder 

att ackommodationen i ena ögat påverkar ackommodationen i det andra ögat. När ett öga är 

förtäckt och man tittar monokulärt är ackommodationen alltså ändå likvärdig på båda ögonen. 

Detta fenomen kallas konsensualitet och visades bland annat av Ball (1952). Detta innebär att 



 

5 
 

den ackommodativa responsen från de båda ögonen måste kombineras när man tittar 

binokulärt (Flitcroft, Judge & Morley, 1992).  

 

1.2 Klassificering av ögats refraktiva status 

1.2.1 Emmetropi 

I ett öga med avslappnad ackommodation kommer de parallellt infallande ljusstrålarna 

från ett objekt på avstånd att fokuseras på retina och detta definieras som ett emmetropt öga 

(Rabbetts, 2007). En person som är emmetrop förväntas ha visus 1.0 eller bättre (Grosvenor, 

2007). I denna studie definierades emmetropi som sfärisk ekvivalent från -0,50 DS till +0,50 

DS.  

 

1.2.2 Hyperopi 

I ett hyperopt öga är den optiska styrkan för svag för ögats axiallängd (Rabbets, 2007). 

Detta kan bero på att ögat har en för kort axiallängd till dess refraktiva styrka eller att det har 

en reducerad refraktiv styrka av de refraktiva elementen i ögat. Hyperopin tros orsakas mer av 

ärftliga och genetiska faktorer i jämförelse med myopins ursprung. Synen vid hyperopi kan 

påverkas på både avstånd och nära beroende på patientens ackommodativa förmåga. De mest 

framträdande symtomen brukar vara på nära håll då det är på nära håll som det största 

ackommodativa kravet finns (Rosenfield, 2006). Hög hyperopi tros vara en orsak av för kort 

axiallängd medan lägre hyperopi troligtvis beror på en blandning av minskad axiallängd samt 

mindre refraktiv styrka i ögats optiska system (Grosvenor, 2007). Definitionen av det 

refraktiva fel som räknas som hyperopi skiljer sig kraftigt mellan olika författare. I denna 

studie användes definitionen av hyperopi som sfärisk ekvivalens > +0,50 DS (Wong, Foster, 

Hee, Ng, Tielsch, Chew, Johnson & Seah, 2000; Hendricks, de Brander, Vankan-Hendricks, 

van der Horst, Hendrikse & Knottnerus, 2009). Låg hyperopi klassificeras som från +0,75 DS 

och till +5,00 DS och hög som >+5,00 DS (Ezelum, Razavi, Sivasubramaniam, Gilbert, 

Murthy, Entekume, Abubakar & Nigeria National Blindness and Visual Impairment Study 

Group, 2011). 

.  

1.2.3 Myopi 

I ett myopt öga fokuseras de parallella infallande ljusstrålarna framför retina. Det optiska 

systemet i det myopa ögat är alltså för starkt för dess axiallängd (Rabbetts, 2007). Detta beror 
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antingen på att ögat har en stor axiallängd och/eller att de refraktiva komponenterna i ögat har 

en starkare brytkraft. Tack vare detta brukar myopi delas in i antingen axiell eller refraktiv 

myopi, men det finns även många andra klassificeringar gjorda av bland annat Grosvenor och 

Donders (Rosenfield, 2006). Lågmyoper har ofta en kombination av axiell samt refraktiv 

myopi medan högmyoper ofta har en axiallängd som är ovanligt lång (Grosvenor, 2007). Låg 

myopi kan klassificeras som sfärisk ekvivalens som är från -0,50 DS och till -5,00 DS samt 

högmyopi är myopi >-5,00 DS (Ezelum et al., 2011). 

 

1.2.4 Astigmatism 

Vid astigmatism är den optiska ytan i ögat ojämn och varierar från en meridian i ögat till 

en annan meridian. Vid regelbunden astigmatism så är dessa meridianer 90 grader från 

varandra. Detta är den vanligaste astigmatismen. Det är oftast cornea som är orsaken till större 

grader av astigmatis men även linsen kan vara inblandad oftast då med en mindre mängd 

astigmatism. Regelbunden astigmatism korrigeras med cylindriska linser som har två 

meridianer med den maximalla styrkan i en av dessa meridianer (Grosvenor, 2007).   

 

 

1.3 Instrumentmyopi, ackommodationsrespons och refraktionsfel 
Det ackommodativa skiftet mot myopi som sker vid seende genom ett instrument kallas 

för instrumentmyopi. Idag är det dessutom vanligt att man kallar den instrumentella myopin 

för vilotillståndsmyopi, anormal myopi och ackommodativ myopi (Leibowits & Owens, 

1975).   

Vid undersökningar av detta fenomen är det ackommodativa stadiet hos patienten starkt 

förknippat med den myopi som uppstår (Leibowits & Owens, 1975). Vid vetskapen om att 

något uppfattas suddigt så stimuleras reflexmässigt ackommodationen att sätta igång för att få 

en klar och tydlig bild igen. Det finns flera olika faktorer som påverkar den ackommodativa 

responsen hos patienten däribland dessa är patientens synfel, den frivilliga ansträngningen hos 

patienten, vilket humör patienten har vid tillfället och hur luminansen på objektet är 

(Ciuffreda, 2006). 

 Det finns delade meningar om den instrumentella myopin har ett ursprung från den 

proximala ackommodationen eller om den istället har sitt ursprung från den toniska 

ackommodationen. Det finns de som påstår att det är den toniska ackommodationen som är 

orsak till att instrumentmyopin uppstår (Rabbetts & Mallen, 2007). Däremot finns det åsikter 
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om att den reflexiva proximala vergensen är involverad vid instrumentella myopin (Daum & 

McCormarck, 2006). Det är även skilda meningar om proximala effekter påverkar 

ackommodationen. En del påstår, Hofstetter däribland, att proximala effekter inte påverkar 

ackommodationen utan istället vergensen (Wesner & Miller, 1986). Utan något stimuli till 

ackommodation hamnar ackommodationen i ett slags vilotillstånd.  Detta vilotillstånd 

bestående av den toniska ackommodationen har visat sig skilja mellan olika individer 

(Maddock, Millodot, Leat & Johnson, 1981). Det finns studier som visar både på att det finns 

ett samband mellan den toniska ackommodationen och det refraktiva felet hos patienten. Det 

har hittats olikheter i vilotillståndsackommodationen mellan lågmyoper och högmyoper vilket 

kan bidra med även olikheter i eventuell instrumentmyopi hos dessa grupper. Lågmyoper har 

visats ha en tonisk ackommodation på 0,4 D mindre än emmetroper. I ett högmyopt öga sker 

en minskad sympatisk tonus vilket leder till en mindre mängd tonisk ackommodationen 

jämfört med ett hyperopt eller lågmyopt öga (Rabbetts & Mallen, 2007; Grosvenor, 2007). 

Detta är dessutom visat i en studie gjord av Cardiff. Där var den ackommodativa responsen 

som högst hos korrigerade hyperoper medan den var som lägst för korrigerade myoper. Detta 

var dock inte statistiskt signifikant då mätningarna inte gjordes på tillräckligt många. Det 

finns ytterligare belägg för detta i studier som visar att den normala fysiologiska tonusen hos 

ciliarkroppen är större hos hyperoper än vad den är hos myoper (Maddock et al., 1981).   

1.4 Överrefraktion med kontaktlinser 
Överrefraktion är något som både utförs vid nytillpassningar av kontaktlinser och vid 

återbesök av kontaktlinskontroller hos patienter (Strang et al., 1997). Överrefraktionen ska ha 

som syfte att ge ett stabilt visus med en klar slutpunkt som är bibehållen för patienten och 

som inte ändras när patienten blinkar. Om synen varierar kan det bero på en otillräcklig 

linspassform som antingen är för tight eller för lös tillpassad. Överrefraktionen är 

rekommenderad att utföras med binokulär balansmetod (Veys, Meyler & Davies, 2009).  

1.5 Binokulär och monokulär subjektiv refraktion 
Vid binokulär subjektiv refraktion är båda ögonen öppna hela tiden och patienten ser på ett 

objekt där ena ögat dimmas medan det andra ögat undersöks. Fördelen med detta, för de 

flesta, är att det skapar ett mer naturligt seende. Ögonen testas nämligen under mer naturliga 

förhållanden så som de används i verkligheten. Detta bidrar till en mer avslappnad 

ackommodationsrespons hos patienten (Borish & Benjamin, 2006).  
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Om man däremot genomför refraktionen med ett öga som är ockluderat kallas detta för 

monokulär refraktion (Borish & Benjamin, 2006). 

Vid binokulär refraktion är all syn binokulär förutom en liten central area. Detta fås 

genom att eliminera den foveala bilden av ett öga, men ändå bibehålls perifer fusion. Det går 

att åstadkomma detta genom att antingen använda sig av en central ocklusion, en dimlins eller 

ett polarisationsfilter. Förutom positiva dimlinser är cykloplegia en annan metod för att 

relaxera ackommodationen (Queiro´, Gonza´lez-Me´ijome & Jorge,  2008 ). När ett öga 

suddas uppfattas skärpan av det öga som inte är suddat (Edwards, 1988). Fördelen med detta 

är att det inte behövs någon annan utrustning och det även går att använda olika nivåer av 

suddning (Borish & Benjamin, 2006).  

1.5.1 Fördelar med binokulär refraktion 

Binokulär refraktion kräver ett fusionslås och testproceduren måste vara enkel och rätt. 

När ett öga ockluderas sker många förändringar hos det förtäckta ögat. Bland annat vidgas 

pupillen, ciliarmuskeln i ögat blir mer aktiv och detta bidrar till att ackommodation triggas 

igång hos båda ögonen och ögat blir dessutom supprimerat över ett större område. Att 

ackommodationen sätts igång beror bland annat på att ackommodationen orsakat av 

konvergensen av de båda ögonen blir förändrad. 

 Ytterligare en fördel för binokulär refraktion är om patienten har en hög dominans på ett 

öga, det kan då vara svårt för patienten att fokusera på tavlan om detta öga ockluderas. Det 

har märkts att en förbättrad observationsförmåga hos patienten kan uppnås vid binokulär 

refraktion jämfört med monokulär refraktion. Detta kan ses speciellt vid t.ex. nystagmus 

(Edwards, 1988).  

Vid en jämförelse mellan binokulär och monokulär refraktion visade Morgan att 20 % 

påvisar 0,25 DS skillnad i sfärisk slutpunkt och att 2 % visar 0,50 DS skillnad. Det finns 

dessutom studier från Norman som visar att 35 % av 350 ögon visade skillnad på sfärisk 

refraktion på 0,25 DS och 12 % skillnad vid 0,50 DS till 2,50 DS. Det har visats att det är en 

stor fördel att utföra binokulär refraktion vid anisometropi samt amblyopi då patienten oftast 

kan acceptera mera plusstyrka under de binokulära förhållanden jämfört med under 

monokulära refraktionsförhållanden.  

Ackommodationen hos ett dimmat öga och ett amblyopt öga är inte stabil under 

monokulära förhållanden medan synen på det öga som inte är amblyopt stabiliserar synen på 

det amblyopa ögat under binokulära förhållanden. Fusionen som är närvarande vid binokulära 
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förhållanden bidrar dessutom till att minska forier speciellt cykloforier som kan påverka den 

cylindriska axeln vid refraktion av patientens cylinderstyrka (Borish & Benjamin, 2006). 

1.5.2 Monokulär dimbalans metod – Modifierad Humphriss 

Efter att en monokulär refraktion är gjord behövs en binokulär balans för att se till så att 

ackommodationen är balanserad i de båda ögonen. Detta behöver inte göras om patienten är 

monokulär, bara har ett fungerande öga, eller om patienten inte har någon ackommodation 

(Elliot, 2009). När ett är öga dimmat med +0,75 D till +1,00 D sker förändringar där bland 

annat ackommodationen relaxeras hos patienten samt den centrala synen supprimerars men 

ändå bibehålls periferial fusion (Elliot, 2009; Rabbetts, 2007). Om patienten har ett öga som 

är starkt dominant kan det dock vara svårt för patienten att ge respons från det andra ögat om 

det dominanta ögat är dimmat (Rabbetts, 2007).  

Vid genomföring av modifierad Humphriss är utgångsläget att dimma ett öga så att visus 

sjunker med 3-4 rader. Sedan används plus- och minusteknik för att bestämma den bästa 

sfären som ger mest plusstyrka för bäst synskärpa på det andra ögat som inte är dimmat. Om 

plusstyrkan skapar ett sämre visus och patienten upplever svårare att läsa bokstäverna på den 

minsta raden patienten kan läsa, ska denna inte ges till patienten. Om det däremot inte blir 

någon förändring eller en förbättring av visus sker ska den ges och mer plusstyrka ska testas 

till patienten upplever en försämring i visus. Om plusstyrkan ger visus som är sämre används 

istället prövning med ett svagt minusglas, vanligtvis -0,25 D, och detta ska endast ges till 

patienten om glaset ger ett förbättrat visus. Det är viktigt, speciellt vid unga patienter, att 

säkerställa att patienten kan läsa mer bokstäver och att bokstäverna inte bara blir svartare och 

mindre vid addering av ett minusglas. Vid addering av plusstyrka i provbåge är det viktigt att 

inte ett uttag av den isatta linsen sker innan den nya linsen sätts in. Vid addering av en 

minuslins kan det isatta minusglaset tas ur innan den nya linsstyrkan tillsätts (Elliot, 2009).  

Fenomenet där bokstäverna känns svartare och mindre kallas för ackommodativ 

micropsia. Detta fenomen är individuellt förknippat och det finns en variation där det skiljer 

sig från person till person om de subjektivt kan upptäcka detta fenomen. Därför kan inte 

endast utgångsläget vara utifrån patientens svar utan det är likaså viktigt att det går att mäta 

ett förbättrat visus när man lägger till en starkare minusstyrka till patientens refraktion 

(Grosvenor, 2007).  

De subjektiva metoderna vid plus-och minusteknik samt modifierad Humphriss innebär att 

ett förtroende för patientens svar är korrekta måste ske. Det är tyvärr sällan att de alltid är helt 

korrekta vilket dessutom måste tas hänsyn till. Metoden är dessutom inte någon äkta 
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binokulär balansteknik då ingen jämförelse av bilderna mellan de båda ögonen sker och 

ackommodationen sägs vara balanserad tack vare dimlinserna (Elliot, 2009). 

Vanligtvis blir det ingen större skillnad i den korrektion som fås fram i de olika 

refraktionerna vid modifierad Humphriss och vid monokulär refraktion. Skillnaden brukar 

innebära en något större mängd plusstyrka med modifierad Humphriss jämfört med 

monokulär refraktion. Monokulär refraktion kan eventuellt leda till att patienten börjar 

ackommodera mera. Detta är stimulerat av den ocklusionen framför ena ögat som kan bidra 

till en ökad ackommodation hos båda ögonen (Elliot, 2009).  

1.5.3 Foropter och provbåge 

En foropter innehåller alla verktyg för att mäta patientens synfel, heterofori och 

ackommodation. Det är en stor fördel att använda foroptern vid avståndsrefraktion för de 

flesta patienterna. Det är enklare än i provbågen att snabbt ändra styrkorna utifrån patientens 

svar och därigenom bidrar den då till en snabbare refraktionsbestämning.  

Provbågen är en båge som kan ändras efter patientens ansikte och innehåller celler där glas 

kan sättas för att mäta patientens synfel, heterofori och ackommodation. Provbågen har den 

fördelen att den bidrar till mindre proximal ackommodation än foroptern. Då instrumentet är 

mer bekant för patienten och bidrar till att vissa får en mer relaxerad undersökning. Detta 

gäller speciellt hos patienter med binokulära problem samt unga (Elliot, 2009). 

1.5.4 Autorefraktor   

Autorefraktorn kan användas för en preliminär objektiv refraktion av patientens synfel. 

Den innehåller ingen teknik för att genomföra en binokulär balans. Det går inte att ordinera 

direkt från ett autorefraktor värde (Grosvenor, 2007). Att använda autorefraktorn ger den 

fördelen att det bidra med en snabb mätning och instrumentet kan användas av personer utan 

någon optometrisk utbildning. Det finns däremot en risk att patienten överackommoderar 

vilket kan leda till att en hyperops synfel underuppskattas, medan en myops synfel kan 

överuppskattas (Horwood & Riddell, 2009). Idag är det vanligt att autorefraktorn innehåller 

en suddning av objektet för att kontrollera patientens ackommodation och detta har visat sig 

olika effektivt. Enligt Horwood & Ridell (2009) visade det sig att ett suddigt objekt inte alltid 

relaxerade ackommodationen utan det var tron att objektet var på ett längre avstånd som var 

den mest effektiva sättet att relaxera ackommodationen. Däremot visade Queiros, Gonza´lez-

Me´ijome & Jorge (2008) studie att dimlinserna hjälper till att relaxera ackommodationen.  
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2 Syfte 
Syftet med denna studie var att utvärdera mätning av överrefraktion på kontaktlinser hos 

deltagare med olika ametropier med tre olika instrument, samt att utvärdera skillnaden i 

överrefraktion vid mätning genomförd binokulärt med dimlins jämfört med monokulärt med 

ocklusionslins. Detta för att se om överrefraktionerna skiljde sig beroende på om man 

använde provbågen, foroptern eller autorefraktorn. 
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3 Material och metoder 

3.1 Urval 
30 deltagare i åldersgruppen 19-42 år medverkade. Krav på visus var minst 1,0 på det 

sämsta ögat med linserna samt samsyn. Detta för att deltagarna behövde vara känsliga för små 

förändringar i styrka. Då endast sfärisk överrefraktion genomfördes fick deltagarna endast 

vara korrigerade med sfäriska kontaktlinser.  

Deltagarna söktes via vänner och bekanta genom facebook, mejl till studenter i tidigare 

årskurser samt i samma årskurs och ett annonsblad uppsatt i skolkorridoren (se bilaga 1). 

3.2 Utrustning 
Autokeratorefraktometern (Topcon KR 8100P), den automatiska foroptern (CV 3000) och 

provbåge med lösa provglas användes vid överrefraktion över patientens linser. 

Autokeratorefraktometern användes även för att få fram ett objektivt värde för deltagare utan 

kontaktlinser som utgångsvärde för refraktion samt för att få fram k-värdena för dessa 

deltagare. Biomikroskop (Topcon T SL-7D) användes för att undersöka ögats främre segment 

innan linsinsättning hos deltagare som inte använt linser sen innan.  

 

Figur 3.2a Topcon CV 3000 foropter samt Topcon Tt SL-7-F biomikroskop som användes i 
studien. 
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Figur 3.2b Provbåge med lösa provglas från 0.12 D steg som användes i studien. 

 

Det gjordes även mätningar med pupilldistansmätare (Topcon PD-5) och linjal från Hoya. 

Visusmätning med projektor (Topcon ACP 8), stand (Topcon IS-600) och ocklusionsspade.  

3.4 Genomförande: 
Deltagarna informerades muntligt samt skriftligt (se bilaga 2) om de tester som skulle 

utföras och om hur lång tid undersökningen skulle ta. Det fanns två olika grupper av 

deltagare. Den första gruppen var personer som inte använt kontaktlinser tidigare, medan den 

andra gruppen bestod av linsbärare. I första gruppen gjordes mätning med autorefraktorn som 

användes för att ge ett objektivt värde på deltagarens refraktion. Utifrån detta kunde en 

startpunkt i den subjektiva binokulära refraktionen fås som senare genomfördes. I den andra 

gruppen kom deltagarna till undersökningen med kontaklinser ordinerade till de av en leg. 

optiker och de olika överrefraktionerna kunde genomföras direkt. Linsstyrkan antecknades för 

dessa deltagare för att kunna användas i resultaten. 

Visusmätning samt samsynstest med polarisationsfilter genomfördes på samtliga deltagare 

för att säkerställa att deltagarna uppfyllde de kriterier som fanns. 

Efter detta gjordes en nytillpassning, för deltagare utan kontaklinser, med biomikroskopet 

för att gradera patienten lämplighet för att tillpassas med kontaktlinser och sedan valdes linser 

utifrån patientens refraktion, horisontella synliga iris diameter (HVID) och k-värden, som 
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ficks genom autokeratorefraktometern. Linserna fick sätta sig för att stabilisera i ca 5 min 

(Efron, 2010).  Linserna undersöktes med biomikroskopet så att linssitsen såg bra ut och 

därefter vid godkänd linssits genomfördes överrefraktion med provbåge, foropter och 

autorefraktor.  

Ordningen på överrefraktionen randomiserades i slumpmässig ordning för samtliga 

deltagare detta för att förhindra att något resultat skulle inverka på varandra och ge ett 

felaktigt slutresultat.  

Den sfäriska överrefraktionen mättes endast på höger ögat på alla deltagare genom 

Modifierad Humphriss dimteknik i både provbågen och foroptern (Elliot, 2007). Mätningarna 

gjordes enbart på det högra ögat hos deltagarna då ackommodationen anses konsensuell på 

båda ögonen.  Överrefraktionen genomfördes dessutom monokulärt för att jämföra skillnaden 

mellan den binokulära refraktionsmetoden och den monokulära refraktionsmetoden. 

Överrefraktionen hade en klar slutpunkt och ett stabilt visus (Veys, Meyler & Davies, 2009). 

Den genomfördes i ± 0,12 D-steg för att få en mer noggrann mätning och en större känslighet. 

I autorefrakorn genomfördes tre mätningar på höger öga både binokulärt och monokulärt och 

medelvärdet användes. I autorefraktorn användes dessutom sfärisk ekvivalens på den 

cylinderstyrka som kom fram och denna samt den sfär som kom fram blev det slutgiltiga 

värdet som användes i resultaten. 

3.5 Analysering av data 
För att analysera resultaten i undersökningen användes korrelationsdiagram och 

regressionsanalys för att få ut regressionskoefficienten (r) mellan provbågen och foroptern 

samt den binokulära och monokulära undersökningen.  

Tvåsidig parad t-test analysering mellan de tre olika instrumenten och de två olika 

mätmetoderna för att få ut deras signifikans till varandra, där ett p-värde som var <0,05 

ansågs som signifikant och ett p-värde <0,01 ansågs som mycket signifikant. Det gjordes även 

stapeldiagram på medelvärdena för att få fram hur de skiljer sig åt. Till sist undersöktes om 

det fanns någon signifikant skillnad mellan de olika refraktiva grupperna i studien.   
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4 Resultat av mätningarna 
Medelåldern på deltagarna var 23,50 år. Det var 24 kvinnor och 6 män med i 

undersökningen. Av dessa var 5 hyperoper (17 %), 9 var emmetroper (30 %) och 16 personer 

var myoper (53 %). Samtliga tillkännagav att de hade friska ögon och var allmänt friska. De 

hade ögon med samsyn, vilket kontrollerades genom polarisationstest.  

Resultaten från tvåsidig parad t-test visade ingen signifikant skillnad mellan foroptern och 

provbågen då p=0,27 vid binokulär överrefraktion och p= 0,10 vid monokulär undersökning. 

Det som visade en signifikant skillnad i parad t-test var binokulärt mellan autorefraktorn och 

foroptern då p<0,001 samt autorefraktorn och provbågen som visade på ett p<0,01och 

monokulärt var p<0,05 för autorefraktorn och foroptern och för autorefraktorn och provbågen 

var p<0,01 (se tabell 1 i bilaga 1). Vid korrelationsanalys mellan provbågen och foroptern 

kunde en korrelation hittas mellan dessa två då r = 0,60 binokulärt och r = 0,67 monokulärt 

(se figur 4.1 & tabell 3 i bilaga 3) 

4.1 Korrelation mellan provbåge och foropter 
Parad t-test visade ingen signifikant skillnad mellan provbågen och foroptern varken vid 

monokulär eller binokulär överrefraktion utfört med dimmetoden (p>0,05). För att vidare 

analysera sambandet mellan dessa vidare utfördes korrelationsdiagram med 

regressionsanalysering som kan ses i figur 4.1.  
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Figur 4.1 Visar korrelationen mellan provbågen och foroptern under både monokulära och 
binokulära förhållanden. 

 

ANOVA regressionsanalys som gjordes mellan överrefraktionen i provbågen och 

foroptern (se bilaga 3) visar att det finns en signifikant korrelation mellan provbågen och 

foroptern både binokulärt då r=0,60 (p<0,05) och monokulärt då r=0,67 (p<0,05). 

4.2 Skillnad i överrefraktion mellan instrumenten vid binokulär 
undersökning 

Figur 4.2 visar en trend av mer minus värden i autorefraktorn jämfört med foroptern och 

även autorefraktorn jämfört med provbågen. Skillnaden mellan provbåge och foroptern är 

dock inte lika stor som skillnaden mellan autorefraktorn och dessa instrument. Detta kan även 

ses bland medelvärderna för provbågen binokulärt som var 0,22 D ± 0,27 D, för foroptern var 

det 0,22 D ± 0,27 D och autorefraktorn -0,10 D ± 0,43 D (se figur 4.4a & bilaga 4)  
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Figur 4.2 Visar variationen i den binokulära överrefraktionen utfört med dimmetod med de 
olika instrumenten. 

 

4.3 Skillnad i överrefraktion mellan instrumenten vid monokulär 
undersökning 

Vid monokulär överrefraktion kunde här en trend ses med ett skifte mot mer minusvärden 

med autorefraktorn i jämförelse med foroptern och mer minusstyrka i foroptern jämfört med 

provbågen ses (se figur 4.3). Detta kan dessutom ses bland de monokulära medelvärderna som 

var för provbågen 0,17 D ± 0,28 D, för foroptern var det 0,11 D ± 0,24 D och autorefraktorn 

hade ett medelvärde på -0,11 D ± 0,52 D (se figur 4.4a & bilaga 4) 
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Figur 4.3 Visar utspridningen av den överrefraktion som genomfördes monokulärt med de tre 
olika instrumenten. 

 

4.4 Skillnad i överrefraktion mellan binokulär och monokulär undersökning 
Vid jämförelse av överrefraktionerna utfört monokulärt och binokulärt kan här en liten 

trend ses där den binokulära överrefraktionen tenderar att ge ett högre värde än den 

monokulära överrefraktionen. Detta var dock endast signifikant när foroptern användes som 

instrument (p<0,05) (se bilaga 4). Det kan ses att provbågen, medelvärde 0,22 D ± 0,27 D och 

foroptern, 0,22 D ± 0,27 D, ger det största medelvärdet på överrefraktionen under binokulära 

förhållanden jämfört med autorefraktorn med ett binokulärt medelvärde på -0,10 D ± 0,43 D 

och även det största under monokulära förhållanden där provbågen hade ett medelvärde på 

0,17 D ± 0,28 D och foroptern 0,11 D ± 0,24 D jämfört med autorefraktorn vars monokulära 

medelvärde var -0,11 D ± 0,52 D  (se figur 4.4a & bilaga 4).   
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Figur 4.4a Visar medelvärdet på överrefraktionerna från de olika instrumenten samt under 
monokulär och binokulär överrefraktion. 

 

 

Då ingen signifikant skillnad mellan undersökning binokulärt och monokulärt kunde hittas 

mellan provbågen och autorefraktorn gjordes en korrelationsanalys. Vid korrelationsanalys av 

provbågen och autorefraktor (se figur 4.4b) kunde en signifikant korrelation hittas mellan 

båda då p<0,05 för båda och r=0,86 för provbågen och r=0,90 för autorefraktorn (se bilaga 3) 



 

20 
 

 

Figur 4.4b Visar korrelationen mellan den monokulära överrefraktionen och binokulära 
överrefraktionen i provbågen och autorefraktorn. 

4.5 Skillnad i överrefraktion mellan olika refraktiva grupper 
Vid t-test analys visades ingen signifikant skillnad mellan de refraktiva grupperna förutom 

mellan emmetroper och lågmyoper där en signifikant skillnad visades både binokulärt och 

monokulärt i autorefraktorn (p<0,05). Dessutom fanns det en signifikant skillnad vid 

undersökning utfört monokulärt i provbåge mellan låg- och högmyoper (p<0,05) (se bilaga 5 

& bilaga 6) 
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5 Diskussion 
Denna studie har undersökt genomförandet av överrefraktion av kontaktlinsstyrkan med 

olika instrument och med två olika tekniker för att se om det finns någon skillnad mellan 

instrumenten och metoderna när patienters linsstyrkor ska kontrolleras. Den skillnad som kom 

fram vid överrefraktion mellan provbågen och foroptern i undersökningen visade sig inte vara 

signifikant, varken vid monokulär eller vid binokulär överrefraktion. Detta medför att, enligt 

denna studie, har det inte visats att det har någon betydelse vilket av dessa instrument som 

användes vid en överrefraktion. Det går dessutom att föreslå, utifrån denna studie, att 

autorefraktorn är det instrument som är minst lämpligt att använda vid överrefraktion av 

kontaktlinsstryrkan. Detta tack vare den signifikanta skillnaden som hittades mellan 

autorefraktorn och de andra instrumenten som användes i undersökningen.  

5.1 Korrelation mellan provbåge och foropter 
Då det gjordes korrelationsanalys mellan foroptern och provbågen kunde en korrelation 

hittas mellan dessa instrument (se figur 4.1). Med detta visas ett linjärt samband mellan 

instrumenten som betyder att när överrefraktionen för foroptern ökar, då ökar 

överrefraktionen i provbågen. Denna korrelation stödjer ytterligare resonemanget att 

provbågens värde och foropterns värde ger liknande resultat och att båda är lämpliga 

instrument att använda vid överrefraktion. Det går alltså inte utifrån denna studie att 

klassificera vilket instrument, utav provbågen och foroptern, som är det mest lämpliga att 

använda vid överrefraktion, då ingen signifikant skillnad hittades mellan instrumenten och 

korrelationen var hög. Det finns fortfarande argument för både fördelar för användandet av 

provbågen och fördelar för användandet av foroptern vid en refraktion. De kan nämligen 

påverka både patientens refraktion och dessutom patientens psykologiska uppfattning av 

instrumenten och undersökningen. Bland annat finns det åsikter om att provbågen ger den 

fördelen att det lättare går att kontrollera den proximala ackommodationen, speciellt hos unga 

individer, då det är ett mindre instrument som gör att patienten slappnar av ackommodationen 

till en högre grad. Däremot kan likaså argument visa på att foroptern är en enklare utrustning 

att använda för undersökaren och att den ger en mäktigare upplevelse av själva 

undersökningen för patienten (Elliot, 2009). Även om studier och litteratur har visat på hur 

instrumenten kan påverka patientens resultat i refraktionen kunde inga av dessa slutsatser dras 

i denna studie.  

Vid observation av medelvärdena från de olika instrumenten (se figur 4.4a) tyder de på att 

resultaten visar relativt lika värden mellan provbågen och foroptern men att provbågen 
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tenderar att ge något mer positiva värden vid monokulär refraktion.  Detta visar dock bara på 

en trend som inte var tillräckligt signifikant i denna studie. För att utreda detta mer hade fler 

deltagare behövts i studien.  

 Då inte många studier har gjorts på hur ackommodationen påverkas av foroptern jämfört 

med provbågen går det inte att jämföra resultaten med ett högt antal av tidigare studier. 

Däremot finns det bland annat en studie som påstår att då foroptern är ett relativt stort 

instrument så finns det en möjlighet att den lättare skulle kunna inducera mer 

instrumentmyopi än provbågen. Denna studie gjord av Miller et al. (1984) visar den 

ackommodativa responsen med och utan foropter hos patienten. Här hittades en tendens att på 

avstånd var det en viss skillnad mellan användning av foroptern och utan någon foropter. 

Detta var statistiskt signifikant men då standarddeviationen var så liten kan signifikansen 

enligt studien inte vara helt trovärdig. I denna studie verkar det inte vara instrumentet i sig 

själv som bidrar till en överackommodation hos patienten, utan det är snarare en 

överackommodation hos patienten som finns både med och utan instrumentet (Miller et al., 

1984). Detta betyder att det i denna studie kan konstateras att det inte spelade någon roll vilket 

instrument utav provbågen och foroptern som används vid en överrefraktion. 

5.2 Skillnad mellan autorefraktor och provbågen samt autorefraktorn och 
foroptern 

Den signifikanta skillnaden som visades mellan provbåge och autorefraktor respektive 

foroptern och autorefraktorn stödjer de studier som kommit fram till att vid användandet av 

autorefraktorn har, speciellt unga patienter, svårare att relaxera sin ackommodation. Däremot 

finns det delade meningar och resultat av olika studier om hur användbar autorefraktorns 

resultat är vid en optometrisk undersökning. Det har visats att det är svårare för patienten att 

inte påverkas av den proximala ackommodationen vid undersökning med autorefraktorn. 

Detta gäller speciellt patienter som är pre-presbyopa, vilket de också var i denna studie 

(Strang et al., 1997, Horwood & Riddell, 2009). Däremot i studien gjord av Strang et al. 

(1997) visades det att autorefraktorn är ett användbart instrument vid överrefraktion då ingen 

signifikant skillnad mellan autorefraktorn och den subjektiva refraktionen hittades i den 

undersökningen till skillnad mot vad som visades i denna studie. I deras studie gjordes 

överrefraktion med både bestämning av överrefraktion av sfären och cylindern, då ingen 

begränsning i synfel hos patienten fanns, vilket det var i denna studie. Skulle däremot inte 

sfärisk ekvivalens ha använts för autorefaktorn i denna studie skulle resultatet varit ett annat. 
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Då skulle nämligen inte den signifikanta skillnaden fås mellan instrumenten i likhet med 

Strang et al. (1997) studie.  

  I en studie gjord av Nayak, Ghose & Singh (1986), där även sfärisk ekvivalent användes 

men ingen överrefraktion gjordes utan en vanlig refraktion jämfördes, var resultaten liknande 

med denna studie där autorefraktorn generellt gav värden som var mer åt ett negativt värde 

hos unga patienter jämfört med de subjektiva resultaten. Däremot visades inte detta i en annan 

studie som är gjord av McCaghrey och Matthews (1993). Där visades ingen större skillnad 

mot mer minusstyrka i autorefraktorn jämfört med den subjektiva refraktionen. I studien 

ansågs ändå att autorefraktorn endast ska användas som komplement till den subjektiva 

refraktionen.  

 

5.3 Monokulära och binokulära överrefraktioner 
Det kunde ses en skillnad mellan medelvärdena med instrumenten (se figur 4.4a) och att 

det visar en tendens till mer minusvärden med monokulär refraktion jämfört med binokulär 

överrefraktion även om detta endast var statistiskt signifikant vid mätningar gjorda med 

foroptern (se bilaga 1). Den signifikanta skillnaden som hittades visar ett mer positivt värde 

hos de binokulära mätningarna i foroptern jämfört med de monokulära och det går att utifrån 

detta föreslå att den binokulära metoden är mer lämplig att använda än den monokulära 

undersökningen. 

Då det inte gjorts många studier på överrefraktion i foropter och provbåge innan kan man 

endast titta på studier över hur ackommodationen påverkas av olika instrument. Vid 

monokulär undersökning har det visats att ackommodationen inte är lika relaxerad som vid 

binokulär undersökning, vilket då ger en slutpunkt som är lägre än vid binokulär refraktion 

(Wesner & Miller, 1986).  Det finns dessutom en studie där monokulärseende gav mer 

överackommodation för objekt på långt håll än binokulärseende. Här hittades en signifikant 

skillnad mellan monokulär och binokulär ackommodativ respons (Miller et al., 1984).  

 

5.4 Skillnader i överrefraktion mellan olika refraktiva grupper 
Skillnaderna mellan de olika refraktiva grupperna var överlag inte signifikanta och 

behandlas därför kort i denna studie. Tidigare studier har visat att det fanns en korrelation 

mellan den ackommodativa responsen och refraktionsfelet där hyperoper tenderar att 

ackommodera mer än emmetroper och myoper. (McBrien & Millodot, 1986). Däremot finns 
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det studier som visar på att den ackommodativa responsen inte är signifikant i relation till 

patientens ametropi vilket överlag visats i denna studie. För att se detta samband bättre hade 

större antal av deltagare behövts i de olika refraktiva grupperna (Ramsdale, 1985). 

 

5.5 Fortsatta studier  
För att vidareutveckla denna studie kunde fler deltagare använts med en större variation i 

ametropi för att se hur det skiljer sig i olika ametropiska grupper. Instrument som till exempel 

retinoskop kunde ha använts där ett mer objektivt värde på överrefraktionerna kunde fås i 

provbågen och foroptern. Då kan en jämförelse av tre objektiva metoder att mäta 

överrefraktionen och patientens ackommodativa respons göras. Detta gjordes dock inte i 

denna studie då den vanligaste metoden är att mäta överrefraktion genom subjektiv refraktion. 

Dessutom kunde mätningarna ha genomförts vid olika tillfällen, så inte resultaten kan 

påverkas av att mätningar har gjorts med ett annat instrument eller med en annan metod 

innan.  

 

Sammanfattningsvis visar denna studie att provbågen eller foroptern är de mest 

användbara instrumenten att använda vid överrefraktion av kontaktlinsstyrkan. Det fanns en 

signifikant skillnad mellan foropter och autorefraktor samt provbåge och autorefraktor. 

Därigenom visas att autorefraktorn inte är ett lika pålitligt instrument. Detta skiljer sig dock 

mot vad som visade sig inte vara signifikant i en annan studie genomförd av Strang et al. 

(1997). I denna studie kunde man inte bestämma vilken metod som är den bästa utav 

monokulär och binokulär överrefraktion. Detta var endast signifikant när foroptern användes 

som instrument och detta har man sett delade meningar om i tidigare studier (Miller et al. 

1984;  Wesner & Miller, 1986). Likaså när det gäller det refraktiva felet hos patienten och hur 

det påverkar den ackommodativa responsen gav det inget signifikant resultat, vilket också har 

visat vara delade meningar om i en variation av tidigare studier. För att utveckla studien 

kunde fler undersökningar gjorts på fler deltagare, samt även fler objektiva metoder kunde ha 

använts för att mäta patienternas refraktiva status vid de olika instrumenten.  
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6 Slutsats 
I denna studie kan konstateras att det inte spelade någon roll på resultatet vilket instrument 

av provbågen och foroptern som används vid överrefraktion, men autorefraktorn gav däremot 

en signifikant skillnad jämfört med båda dessa instrument. Det var inte heller någon 

signifikant skillnad i överrefraktion när den genomfördes monokulärt och binokulärt med 

undantag av foroptern. 
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Är du linsbärare och vill kolla av dina styrkor!  
Kolla då hit! 

Nu är det dags för mig att börja med mitt examensarbete och jag behöver din hjälp!  

Är du linsbärare med linser korrigerat för närsynthet eller översynthet vore jag 
jättetacksam om du vill hjälpa mig i mitt examensarbete.  

Jag kommer att kolla av styrkorna på dina linser med tre olika metoder. Mätningarna kommer 
att ta ca 20 min. 

Om du ej har linser sen innan går det även bra att vara med i mitt arbete. Vi bokar då en 
längre tid, ca 60 min. Då jag även kommer tillpassa linser på dig och sen kolla av styrkorna på 
dessa. 

 Jag kommer att börja mina mätningar v. 13. och kommer att göra mätningar i ca 3 veckor 
framåt. 

 

Om du har möjlighet att hjälpa mig så är jag tacksam om du hör av dig.  

Mobil: 073-5418251 

Mail: cw22ea@student.lnu.se 

Som tack för hjälpen bjuder jag även på fika! 

Hälsningar  

Caroline Wingren 

Handledare Oskar Johansson Leg. optiker (BSc Optom.) Linnéuniversitetet 
Universitetsadjunkt 

 Oskar.Johansson@lnu.se 
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Informerat samtycke – Överrefraktion med tre olika instrument 
Du är välkommen till undersökningsrummen på Linnéuniversitetet. Denna undersökning 

går ut på att visa om det blir någon skillnad i överrefraktionen med tre olika instrument. För 

att utvärdera vilket instrument och vilken mätmetod som ger bäst resultat på linsstyrkan som 

ska beställas.  

 
Så här går det till: 
Om du är linsbärare: 
Då kommer din synskärpa med linserna och förmåga att samarbeta mellan ögonen först 
kontrolleras så att du uppfyller de kriterier som krävs för undersökningen. Sedan kommer 
överrefraktion av dina linsstyrkor göras med tre olika instrument provbåge, foropter och även 
autorefraktor på ditt höger öga.  
 
Om du inte använder linser: 
Kommer en nytillpassning av linser ske. Där först en refraktion genomförs för att kolla av 
dina styrkor och att se att du är en lämplig kandidat. Dina ögon kommer även att kollas med 
biomikroskop för att se att dina ögon är en lämpliga att tillpassas med linser. Efter detta 
kommer linser att väljas utifrån dina värden så att de sitter så bra som möjligt på dig. Till slut 
när linserna stabiliseras på dina ögon kommer linserna kollas av med följande instrument 
provbåge, foropter och autorefraktor där resultaten från dessa tre instrument kommer att 
sammanställas i examensarbetet.  
 
Registreringen av mätningarna kommer endast att göras med ålder och kön. All mätdata 
avidentifieras i rapporten och ingen obehörig kommer att få tillgång till resultaten. Inga 
linsrecept kan ges ut vid nytillpassning.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Caroline Wingren 
Handledare Oskar Johansson oskar.johansson@lnu.se 
_____________________________________________________ 
Jag har muntligt och skriftligen 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 och utan 
närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 
Jag samtycker till att deltaga: 
 
…………………………………………………………. 
 
Namn: ……………………………… Datum: …………………. 
Födelseår/månad: ……/…… Man  Kvinna  
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Tabell 3. Visar regressionsanalysen som var gjord på den binokulära och monokulära 
refraktionen samt regressionsanalysen mellan provbågen och autorefraktorn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bino. Regression Statistics 
Multiple R 0.597052354 
R Square 0.356471513 
Adjusted R 
Square 0.333488353 
Standard Error 0.222345378 
Observations 30 

Mono. Regression Statistics 
Multiple R 0.668179324 
R Square 0.446463609 
Adjusted R 
Square 0.426694452 
Standard Error 0.210412505 
Observations 30 

Provbåge Regression Statistics 
Multiple R 0,869288645 
R Square 0,755662748 
Adjusted R Square 0,746936418 
Standard Error 0,137005834 
Observations 30 

Autoref.  Regression Statistics 
Multiple R 0,896883861 
R Square 0,80440066 
Adjusted R Square 0,797414969 
Standard Error 0,195214903 
Observations 30 
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Instrument Medelvärde 

överref. 

bino 

(D) 

Medelvärde 

överref. 

mono 

(D) 

Signifikans 

binokulärt 

(p-värde) 

Signifikans 

monokulärt 

(p-värde)  

Signifikans 

monokulärt 

vs. 

binokulärt 

(p-värde) 

1.Provbåge 0,22±0,27 0,17±0,28 (1+2 )1 0,27 (1+2) 0,10  0,067 

 

2.Foropter 0,22±0,27 0,11±0,24 (2+3)2 p<0,001 (2+3) p<0,05  p <0,05 

 

3. Autorefraktor 

 

-0,10±0,43 -0,11±0,52 (3+1)3 p< 0,01 

 

(3+1) p<0,01  0,84 

  
Tabell 4. Visar medelvärden på överrefraktionerna tillsammans med standardavvikelsen och 

deras signifikans till varandra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                                                
1 Visar p-värdet mellan provbåge och foropter 
2 Visar p-värdet mellan foropter och autorefraktor 
3 Visar p-värdet mellan autorefraktor och provbåge 
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Tabell 5. Visar de olika refraktiva grupperna samt deras medelvärden och signifikans till 
varandra 

 

 

 

                                                
4 Visar p-värdet mellan hyperoper och emmetroper 
5 Visar p-värdet mellan emmetroper och lågmyoper 
6 Visar p-värdet mellan lågmyoper och högmyoper 
7 Visar p-värdet mellan högmyoper och hyperoper 
8 Visar p-värdet mellan lågmyoper och hyperoper 
9 Visar p-värde mellan högmyoper och emmetroper 

Refraktiv 
grupp 

Medelvärde på 
alla instrument 
(bino) 
överrefraktion 
(D) 

Medelvärde på 
alla instrument 
(mono) 
överrefraktion 
(D) 

Signifikans 
binokulärt alla 
instrument 

(p-värde) 

Signifikans 
monokulärt 
alla instrument 

(p-värde) 

1.Hyperoper 0,06±0,34 -0,04±0,44 (1+2)4 p>0,05 (1+2)4 p>0,05 

2.Emmetroper 0,27±0,33 0,19±0,34 (2+3)5 p>0,05 

Autoref. p<0,05 

(2+3)5 p>0,05 

Autoref p<0,05 

3.Lågmyoper 0±0,29 -0,04±0,29 (3+4)6 p>0,05 (3+4)6 p>0,05 

Provbåge p<0,05 

4. Högmyoper 0,22±0,41 0,22±0,31 (4+1)7 p>0,05 (4+1)7 p>0,05 

   (3+1)8 p>0,05 (3+1)8 p>0,05 

   (4+2)9 p>0,05 (4+2)9 p>0,05 
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Figur 6. Visar medelvärdet av de olika överrefraktionerna från instrumenten i jämförelse 
med de olika refraktiva grupperna i studien. 
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