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Abstrakt 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det finns några skillnader i den 

ackommodativa responsen när den fastställs med tre olika mätmetoder. De utvalda 

metoderna för denna studie var dynamisk retinoskopi i form av Nott och Monocular 

Estimation Method (MEM) samt en COAS-HD VR aberrometer.  

 

Metod: 29 personer (7 män och 22 kvinnor) deltog i studien, vars medelålder var 23,6 ± 

3,1 år. På varje enskild patient gjordes en subjektiv refraktion med en efterföljande 

mätning av dess ackommodativa respons med tre olika mätmetoder på ett 40 centimeters 

arbetsavstånd. Resultaten av studien analyserades med hjälp av Repeated Measures-

ANOVA och ett post-hoc test i form av Sidak´s. Överensstämmelsen mellan metoderna 

redovisades därefter visuellt i form av ett Bland-Altman plot.  

 

Resultat: Det visade sig att alla tre metoder gav liknande värden på den ackommodativa 

responsen, vilket resulterade i att det inte fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan 

metoderna (p = 0,1103) enligt Repeated Measures-ANOVA. Bland-Altman plot visade på 

att metoderna ej kan användas ombytligt i syftet att mäta ackommodativ respons, då det 

var för brett mellan övre och undre gränsen för överensstämmelse metoderna emellan.  

 

Slutsats: Resultatet av denna studie visar att det inte finns någon statistiskt signifikant 

skillnad i den ackommodativa respons som uppmätts med Nott, MEM och COAS-HD 

VR. Det visade sig att metoderna inte kan användas ombytligt i syftet att mäta den 

ackommodativa responsen, då en dålig överenstämmelse fanns mellan metoderna.  

 

Nyckelord: MEM, Nott, COAS-HD VR, Dynamisk retinoskopi, Ackommodativ respons 
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Summary 

 

Aim: The aim of this study was to investigate if there were any differences in the 

accommodative response measured with three different methods. The methods chosen for this 

study were dynamic retinoscopy using Nott and Monocular Estimation Method (MEM) and 

an objective measurement of accommodative response using a COAS-HD VR aberrometer. 

 

Method: 29 subjects (7 men and 22 women) participated in the study and the mean age of the 

group was 23,5 ± 3,1 years. Subjective refraction was performed on the subjects followed by 

measurement of the accommodative responses using the three different methods at 40-

centimeter working distance. The results of this study were analyzed using one-way ANOVA, 

with a Sidak´s post-hoc test and the agreement between the methods was visualized using a 

Bland-Altman plot. 

 

Results: All the three methods gave similar values on the accommodative response, resulting 

in no statistically significant difference between the methods (p = 0,1103) according to the 

Repeated Measures-ANOVA. Bland-Altman plot showed that the methods could not be used 

interchangeably to measure accommodative response, because of wider limits of agreement 

between the methods. 

 

Conclusion: This study shows no statistically significant difference in the accommodative 

response measured by Nott, MEM and COAS-HD VR. It was found that the methods cannot 

be used interchangeably to measure the accommodative response because of poor agreement 

between the methods.  
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1 Introduktion 

1.1 Ackommodation 

1.1.1 Ögats anatomi 

När ett öga ackommoderar är det flera anatomiska faktorer som skall samverka i ögonen. Iris, 

som är en hinna placerad bakom främre kammaren och framför linsen, styr hur mycket ljus 

som skall släppas in i ögonen. Detta möjliggörs genom att två olika muskelfibrer samverkar 

så att en mindre respektive en större pupill kan fås (Remington, 2012, s. 40). Den ena 

muskeln är den så kallade sfinktermuskeln, vilken kontraherar pupillen efter innervering från 

parasympatiska nervsystemet i samband med exempelvis starkt ljus eller vid avslappning. 

Den andra muskeln är dilatormuskeln, som till skillnad från sfinktermuskeln, dilaterar 

pupillen efter innervering av sympatiska nervsystemet. Detta sker i samband med exempelvis 

aggressivitet och upprördhet men även vid vistelse i mörka utrymmen (Bergmanson, 2010, ss. 

138-141; Remington, 2012, ss. 40-42). Kring iris finns ciliarkroppen som bland annat har i 

uppgift att via ciliarmuskeln (en ringmuskel i ciliarkroppen) ändra kurvaturen på linsen i ögat 

så att fokusering kan ske på önskat avstånd (Remington, 2012, s. 53). Linsen i sin tur är 

sammankopplad till ciliarkroppen via zonulatrådar och är vid fokusering på avstånd en 

utspänd struktur (Remington, 2012, s. 97). 

1.1.2 Ackommodationsprocessen  

I samband med att ögonen fokuserar på nära håll förändras utseendet på vissa strukturer i 

ögat. Ciliarmuskeln, som finns i ciliarkroppen kring linsen, kontraherar vid ackommodation, 

vilket leder till att zonulatrådarna blir mer löshängande. Detta bidrar till att den elastiska 

linsen intar en mer konvex form. I och med detta ges möjligheten att kunna se tydligt på nära 

håll, då ljuset som kommer in i ögat bryts mer och där med kan en skarp bild formas på retina 

(Grosvenor, 2007, s. 7). Ytterligare en faktor som krävs för att en skarp bild av det som 

observeras ska kunna formas på retina är att ögonen måste konvergera och därav kontraherar 

även pupillerna (mios). Dessa tre komponenters samverkan: ackommodation, konvergens och 

mios, kallas för närtriaden (Myers & Stark, 1990). Ett annat fenomen som skall tas i 

beaktning i kliniska sammanhang inom området ackommodation är den så kallade proximala 

ackommodationen. Detta är den ackommodation som uppstår när ett objekt upplevs befinna 

sig nära ögonen (Ciuffreda, 2006), vilket har påvisats ske inom 3 meters avstånd (Rosenfield, 

Ciuffreda & Hung, 1991).  



 

2 

 

1.1.3 Ackommodativ respons  

I ackommodativa termer talas det om begreppen ackommodativt stimuli och ackommodativ 

respons. För att kunna finna en ackommodativ respons, krävs det att det finns ett 

ackommodativt stimuli, det vill säga ett stimuli som stimulerar ett ögas ackommodation. Om 

ett öga observerar ett objekt på 40 cm utan att ackommodera hamnar en visuell bild av 

objektet bakom retina och personen i fråga upplever en suddig bild. Rent teoretiskt krävs det 

att ögonen ackommoderar 2,5 dioptrier (D) för att se tydligt på 40 cm men i själva verket 

förekommer vanligen underackommodation, vilket är den ackommodativa responsen 

(Grosvenor, 2007, ss. 81-82). Orsaken till det är att ögat har ett så kallat skärpedjup, vilket 

innebär att ett objekt kan upplevas tydligt även om ögonen inte fixerar exakt på det avstånd 

där detta visas (Grosvenor, 2007, s. 8). Detta fenomen är något som börs ta hänsyn till vid 

tester som utförs på nära håll, då skärpedjupet ökar om det är för starkt ljus i rummet eller om 

för stora objekt används vid mätningarna sett till patientens pupillstorlek. Det som inträffar 

under dessa förhållanden är att pupillerna kontraherar, vilket medför att patienten inte behöver 

ackommodera den mängd som annars krävs och där av uppstår skärpedjup (Grosvenor, 2007, 

s. 83).  

Över- och underackommodation beskriver i övrigt en patients förhållande till det objekt som 

observeras (den ackommodativa responsen), vilken kan överstiga (lead) eller understiga (lag) 

det ackommodativa stimulit (Barrett & Elliott, 2007). Enligt Grosvenor (2007, s. 82) finns det 

två sätta att mäta ackommodativ respons på, vilka är Binokulär Kors-Cylinder (BKC) och 

dynamisk retinoskopi. Dessa skiljer sig åt i dess utformning då BKC är en subjektiv metod, 

medan dynamisk retinoskopi är en objektiv metod.  

1.1.4 Ackommodationsamplitud 

För att kunna se på nära håll utan extra hjälpmedel (utöver korrektion för avstånd), krävs det 

en förmåga att kunna ackommodera. En ackommodationsamplitud beskriver den mängd 

ackommodation en person har att tillgå, det vill säga den relation som finns mellan den mest 

avlägsna och den närmsta punkten som en person kan se ett objekt tydligt på under 

fullkorrigerade förhållanden för avstånd. Då ett ögonpar är fullkorrigerade för avstånd 

(oändligheten), innebär det att ackommodationen i normala fall är helt avslappnad medan den 

på nära håll stimuleras (Barrett & Elliott, 2007). När en beräkning skall göras av en 

ackommodationsamplitud är det den maximala ackommodationen, mätt i antal dioptrier, mot 
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ett stimuli som en person har på nära håll som är av intresse, då det värdet slutligen skall 

subtraheras från fjärrpunkten (Grosvenor, 2007, s. 8).  

Det finns framför allt två sätt att mäta ackommodationsamplituden på. Den ena metoden är 

den så kallade push-up metoden, vilken har effekten att stimulera ackommodation genom att 

ett objekt förs närmare patienten. Det skall dock noteras att testet har en nackdel, vilken är 

den relativa avståndsförstoringen som kommer av att det objekt som är av korrekt storlek på 

40 cm blir förstorat när det kommer närmare patienten. Därav skulle testet i optimala fall ha 

mindre bokstäver ju närmre patienten objektet kommer (Scheiman & Wick, 2008, s. 20).  

Den andra metoden som används för att mäta ackommodationsamplitud är minuslinsmetoden. 

Denna teknik utförs under monokulära förhållanden och på ett fast arbetsavstånd på 40 cm. 

Minuslinser introduceras framför ögat och patienten ombeds tala om när första suddigheten 

uppstår. Minuslinser medför att ackommodationen stimuleras (Grosvenor, 2007, s. 233). En 

nackdel som bör tas i beaktning i testet är att en förminskning av stimulit sker när minuslinser 

placeras framför ögonen på patienten (Scheiman & Wick, 2008, s. 21) samt det faktum att 

+2,50D måste kompensera för arbetsavståndet (Grosvenor, 2007, s. 233). 

Ju äldre en människa blir, desto mer reduceras ackommodationsamplituden och därigenom 

även patientens närpunktsavstånd. Detta sker när linsen i ögat stelnar, vilket den gör när nya 

kortikala fibrer som uppkommer under hela livet stänger in de äldre fibrerna i linsens kärna. I 

och med det får linsen med tiden det svårare att svara på responsen om att inta en mer konvex 

form från ciliarkroppen (Grosvenor, 2007, s. 19). När det slutligen knappt finns någon 

ackommodationsamplitud kvar, sammanfaller närpunkten med fjärrpunkten (Ciuffreda, 2006). 

1.2 Retinoskopi 

Det finns tillfällen då det av någon anledning kan vara svårt att kommunicera eller 

refraktionera en patient under en synundersökning. Det kan exempelvis gälla småbarn, 

personer som inte talar samma språk eller synsvaga patienter, vilka alla är situationer där det 

kan vara aktuellt med en objektiv undersökning (Elliott, 2007; Campbell, Benjamin & 

Howland, 2006). Det innebär att patienten inte själv behöver vara muntligt aktiv när ett 

eventuellt synfel skall fastställas (Campbell, Benjamin & Howland, 2006).  

En form av objektiv refraktionering är retinoskopi, vilken är en metod vars mekanism först 

upptäcktes år 1859 av Sir William Bowman när han använde oftalmoskopet. Han noterade att 

effekten av planspegeleffekten i instrumentet bidrog till en ljusförändring i patienternas pupill 

när han ändrade avståndet mellan oftalmoskopet och den pupill som blev undersökt. År 1890, 
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31 år senare, kunde Parent konstatera att denna ljusförändring kom från retina och inte från 

cornea som tidigare påståtts. En sammansättning av ett illuminationssystem och ett 

observationssystem med en tillagd planspegeleffekt kunde sedan komponeras samman till det 

så kallade punktretinoskopet, vilket är en enklare version av det nutida retinoskopet 

(Grosvenor, 2007, ss. 191-192). 

1.2.1 Retinoskopet  

Ett retinoskop är ett instrument som används för att observera och bedöma den reflex som 

uppstår från ett ögas retina när denne belyses, vilket sker med hjälp av ett illuminationssystem 

och ett observationssystem som samverkar i det cylinderformade instrumentet (Campbell, 

Benjamin & Howland, 2006). Dagens retinoskop har ett så kallat spaltformat ljus och är även 

konstruerade så att möjligheten finns att kunna växla mellan plan- och konkavspegeleffekt 

(Grosvenor, 2007, s. 193) (se Figur 1.2.1). När ljuset från ljuskällan (en halogenlampa) når 

den så kallade kondensatorlinsen i retinoskopet, riktas ljusstrålarna mot den reflekterande ytan 

i toppen på instrumentet och beroende på om plan- eller konkavspegelefekten är förinställt, 

kommer utseendet på ljuset som lämnar instrumentet se varierande ut.  

 

 

  

 

 

 

Den mest förekommande inställningen är planspegeleffekten, vilket ger ett divergent ljus. Hur 

mycket divergent eller konvergent ljuset önskas vara justeras med fokuseringskontrollen som 

sitter på utsidan av retinoskopet (Campbell, Benjamin & Howland, 2006). Detta möjliggörs 

genom att kondensatorlinsens position är rörlig och när avståndet från linsen till ljuskällan 

ändras, kan önskad effekt fås på ljuset (Ophthalmic and diagnostic instruments - instructions, 

u.å.). Fokuseringskontrollen används också för att rotera det spaltformade ljuset, så att 

astigmatism kan fastställas i alla axellägen (Grosvenor, 2007, s. 193). På baksidan av 

retinoskopet finns ett kikhål, vilket observatören tittar igenom vid bedömning av patientens 

ockulära reflex (Hunter, 2001).  

Figur 1.2.1. Bild som visar hur en kondensatorlins flyttas inuti retinoskopet med hjälp av en fokuseringskontroll 

på utsidan, vilket ger upphov till en a) planspegeleffekt b) konkavspegeleffekt. 

a) 
b) 
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1.2.2 Statisk retinoskopi 

En typ av objektiv bedömning av ett ögas synfel är statisk retinoskopi. Med hjälp av denna 

metod är det möjligt att få fram ett preliminärt resultat av den subjektiva refraktionen 

(Campbell, Benjamin & Howland, 2006). Det är dessutom en bra teknik att tillämpa för att 

bland annat inspektera ögons medier (Elliott, 2007). I en studie som gjorts av Jorge, Queirós, 

Almeida och Parafita (2005), jämfördes försökspersonernas subjektiva refraktioner med dess 

objektiva värden som uppmättes med retinoskopi och en autorefraktor (Nidek ARK 700A).  

Resultaten visade att retinoskopering är en metod att föredra som inledning till en 

synundersökning under förutsättning att undersökaren är erfaren. 

 

I praktiken tittar patienten på ett objekt som är tillräckligt stort för att kunna iakttas när det 

blir suddigt, placerat 6 m framför denne. Objektet visas med fördel på en rödgrön-inställd 

visustavla i en dämpad belysning genom en foropter eller en provbåge (Elliott, 2007). 

Undersökaren och retinoskopet skall i optimala fall befinna sig längs med patientens 

respektive synaxlar på ett arbetsavstånd på antingen 50- eller 67 cm från patienten, vilket till 

stor del bestäms efter den armlängd som undersökaren har (Grosvenor, 2007, s. 194). Om 

arbetsavståndet bestäms till 50 cm, skall en sfärisk styrka på +2,00 D kompensera för det. Om 

arbetsavståndet i stället är 67 cm, skall en sfärisk styrka på +1,50 D kompensera för det. 

(Elliott, 2007). 

 

När en undersökare vill uppskatta en patients synfel med hjälp av ett retinoskop, är det 

reflexen som uppstår från patientens retina när pupillen belyses med ljus från kant till kant 

som skall bedömas (se Figur 1.2.2).  

 

 

 

 

 

Det som bör observeras är storleken på reflexen samt dess hastighet, ljusintensitet och 

rörelseriktning. Om reflexen är bred, långsam och svag, indikerar det att undersökaren är 

längre ifrån en neutralisationreflex (den korrekta objektiva refraktionen) än om reflexen skulle 

varit smal, snabb och stark. En neutralisationsreflex uppstår när retinoskopet är på samma 

plan som ögats fjärrpunkt (Campbell, Benjamin & Howland, 2006), vilket även sker när en 

Figur 1.2.2a. Bild som visar hur en med- och motrörelse samt en neutralisationsreflex uppfattas för 

undersökaren vid retinoskopi. 
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patient är emmetrop, då styrkan för arbetsavståndet borträknats. Då fokuseras allt ljus från 

retinoskopet på retina och reflexen som då uppstår upplevs som ett fast sken utan någon 

rörelseriktning (se Figur 1.2.2a & 1.2.2b). Skulle istället en medrörelse uppträda (se Figur 

1.2.2a & 1.2.2b), betyder det att patienten är hyperop, vilket kompenseras med pluslinser för 

att få ögats fokuspunkt till samma plan som det som retinoskopet befinner sig på (Elliott, 

2007). Rent optisk innebär detta att endast en del av det reflekterande ljuset från patientens 

öga passerar genom kikhålet där undersökaren befinner sig när ingen kompensation av 

pluslinser gjorts, vilket indikerar på att fjärrpunkten är lokaliserad bakom undersökaren. Där 

av uppstår en spaltformad reflex via ljuskällan i retinoskopet och den upplevs som en 

medrörelse i patientens pupill (Hunter, 2001). I motsatta fall, det vill säga vid motrörelser (se 

Figur 1.2.2a & 1.2.2b), används minuslinser för att uppnå neutralisation (Elliott, 2007).  

 

 

 

 

 

Enligt Grosvenor (2007, s. 194) är förekomsten av fenomenet astigmatism (brytningsfel) hos 

människor mycket vanligt. Detta är något som försvårar retinoskopiproceduren, då 

undersökaren måste kontrollera och bedöma både de horisontella och vertikala meridianerna 

för att bestämma astigmatismens axelläge och styrka. 

1.2.3 Dynamisk retinoskopi 

Dynamisk retinoskopi är en form av objektiv teknik som alltid utförs utan cycloplegia 

(Hunter, 2001) och som används för att undersöka en patients ackommodativa respons när 

denne tittar på ett objekt på nära håll, vilket medför att ackommodationen stimuleras. Detta är 

den största skillnaden från den statiska retinoskopin, där ackommodationen istället bör vara 

helt avslappnad (Campbell, Benjamin & Howland, 2006). Ytterligare en skiljaktighet mellan 

de två sätten att retinoskopera är att det ej förekommer några retinoskopilinser/korrigering för 

arbetsavstånd i den dynamiska retinoskopin (Grosvenor, 2007, s. 197). Hos ickepresbyopa 

patienter konstateras vanligen underackommoderande resultat sett till det avståndet som 

används vid mätningarna (Campbell, Benjamin & Howland, 2006), vilka normalt sätt är 

mellan +0,25 D till +0,75D (Saladin, 2006). Om mer underackommodation skulle förekomma 

kan det vara indikationer på att patienten är en okorrigerad presbyop eller hyoperop. Ett annat 

Figur 1.2.2b. Schematisk bild som beskriver hur emmetropi (blänk), hyperopi (medrörelse) och myopi 

(motrörelse)optiskt fastställs genom ett retinoskop med en +1,50 D-lins framför patientens öga som kompensation 

för ett arbetsavstånd på 67 cm. 
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alternativ skulle kunna vara en nedsatt ackommodationsamplitud hos exempelvis en pre-

presbyop. Om varken över- eller underackommodation finns hos patienten tyder detta troligen 

på pseudomyopi, latent hyperopi eller ackommodationsspasm (Barrett & Elliott, 2007). 

Exempel på metoder som används inom dynamisk retinoskopi är Bellretinoskopi, 

Korsretinoskpi, Tait´s metod, MEM och Nott. Gemensamt för alla metoder inom dynamisk 

retinoskopi är att undersökaren strävar efter att neutralisera mot- respektive medrörelsen som 

uppstår från patientens retina (Grosvenor, 2007, s. 197) (se Figur 1.2.2a). 

 

Det ackommodativa stimuli som vanligen används i Nott och MEM (de två nedanstående 

nämnda metoder) är ett så kallat närpunkts-kort, vilket har en central öppning där ljuset från 

retinoskopet skall passera. Utformningen är till för att undersökaren skall komma så nära 

patientens synaxel som möjligt. Kortet sätts på toppen av retinoskopet och kring hålet i kortet 

finns det någon form av text som patienten ombeds läsa under procedurens gång. Skillnaden 

av att använda närpunktskortet i Notts metod är att det antingen fästs eller hålls på 40 cm 

under hela proceduren istället för att placeras på retinoskopet som är fallet i MEM (Antona, 

Sanchez, Barrio, Barra & Gonzales, 2009; AlMubrad & Ogbuehi, 2006; Locke & Somers, 

1989; Barrett & Elliott, 2007). I en studie av McClelland och Saunders (2003) användes en 

kub på en meterlinjal som stimuli inom dynamisk retinoskopi för att mäta ackommodativ 

respons, vilket påminner om RAF-staven och dess utformning som användes i denna studie.  

 

1.2.3.1 Nott 

Nott är en form av dynamisk retinoskopi som används för att fastställa en ackommodativ 

respons mot ett objekt som vanligen observeras binokulärt på 40 cm. För att möjliggöra detta, 

krävs det att patienten bär sin fulla avståndskorrektion (Barrett & Elliott, 2007). Enligt Barret 

och Elliott (2007) skall inte en foropter användas i denna metod av dynamisk retinoskopi, då 

risken finns att proximal ackommodation introduceras. Flera andra studier beskriver dock att 

de använder foroptern för att fastställa ackommodativ respons med hjälp av Nott-metod 

(Locke & Somers, 1989; AlMubrad & Ogbuehi, 2006). En anledning till att proceduren har en 

viss tendens att utföras i foroptern i praktiken är troligen på grund av att det oftast är i 

samband med den subjektiva refraktionen bakom foroptern som det framkommer indikationer 

på att den ackommodativa statusen bör kontrolleras hos patienten (Saladin, 2006).  

 

I Notts metod ändras arbetsavståndet för att finna den ackommodativa responsen. Detta ses 

som en fördel jämtemot exempelvis MEM, där handhållna provglas introduceras framför 
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patientens ögon, som då kan komma att påverka ackommodationen och där med den 

ackommodativa responsen (Cacho, García- Muñoz, García-Bernabeu & López, 1999). 

Rosenfield, Portello, Blustein och Jang (1996) konstaterade i sin undersökning att på grund av 

ovanstående inverkan, är Nott den främsta metoden att använda för att granska en 

ackommodativ respons.  

 

Undersökaren bedömer rörelseriktningen på reflexen i patientens ögon med retinoskopet som 

inledningsvis är placerat 10 cm bakom det utsatta stimulit. Med hjälp av reflexens 

rörelseriktning kan det fastställas om denne har överackommodation (motrörelse, som betyder 

att retinoskopet skall flyttas närmare patienten) eller underackommodation (medrörelse, som 

betyder att retinoskopet skall flyttas bort från patienten) (Barrett & Elliott, 2007). Det avstånd 

som neutralisationsreflexen därefter uppstår på räknas om från centrimeter till dioptrier (D) 

och subtraheras från objektets avstånd till patienten som också omräknats till dioptrier. 

Resultatet av subtraktionen visar mängden under- eller överackommodation hos patienten 

(Grosvenor, 2007, s. 198). För att undvika felkällor under procedurens gång är det viktigt att 

upprepa för patienterna att de skall fokusera på objektet och inte på ljuset från retinoskopet. 

Undersökaren skall inte heller svepa med ljuset mer än maximalt två gånger över pupillen åt 

gången. Detta fungerar annars som en ocklusion, vilket bör undvikas då proceduren skall 

utföras under binokulära förhållanden (Saladin, 2006). 

1.2.3.2 MEM 

Monocular Estimation Method (MEM) är en metod som i praktiken huvudsakligen används 

för att fastställa den ackommodativa respons som en patient har mot ett stimuli på nära håll. 

Det är också ett sätt att verifiera binokulärseendet på, då tekniken utförs under binokulära 

förhållanden (Scheiman & Wick, 2008, ss. 24-25). Förväntade resultat är +0,25 D till +0,75 D 

underackommodation och skulle ett värde fås som avviker från detta, bör undersökaren 

reagera och utreda orsaken till det (Saladin, 2006). En för stor eller för liten ackommodativ 

respons kan bero på bakomliggande forier i kombination med för svaga fusionsvergenser, 

ackommodationsstörningar eller över/underkorrigering (Scheiman & Wick, 2008, s. 25). För 

att hjälpa patienter med avvikande värden, kan addition på nära håll eller en syn- och 

ackommodationsträningsplan vara aktuellt (Scheiman & Wick, 2008, s. 463).  

 

När den ackommodativa responsen skall fastställas, krävs det att patienten i fråga är 

emmetropiserad på avstånd, det vill säga att denne bär sin avståndskorrektion. 
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Emmetropiserade är även de som ej har något refraktionsfel att korrigera (Scheiman & Wick, 

2008, s. 25). Metoden utförs i många fall i provbåge (Antona et al. 2009; Cacho et al. 1999; 

AlMubrad & Ogbuehi, 2006; Goss, 2009, s. 152), men kan alternativt användas i foroptern 

enligt Saladin (2006). Karaktäristiskt för MEM är att undersökaren håller upp olika sfäriska 

provlinser framför patientens ögon som väljs beroende på hur reflexen i dennes pupill ser ut 

när den belyses med retinoskopet, vilket vanligen sker på 40 cm (Scheiman & Wick, 2008, s. 

24). Precis som i statisk retinoskopi, indikerar en medrörelse på att mer plusglas behövs och 

en motrörelse på mer minusglas. En medrörelse inom dynamisk retinoskopi innebär en så 

kallad underackommodation, det vill säga att patientens fokuseringspunkt ligger bakom 

stimulit på 40 cm. En motrörelse indikerar istället på en överackommodation, vilket betyder 

att patientens fokuseringspunkt ligger framför stimulit på 40 cm. Undersökaren skall därefter 

notera vilken styrka det är på den lins som hålls framför ögat när neutralisationsreflexen 

uppstår, vilket även är resultatet på den ackommodativa responsen som patienten har (Saladin, 

2006).  

 

Då testet utförs under binokulära förhållanden är det viktigt att provlinserna inte hålls för 

länge framför respektive öga. Saladin (2006) rekommenderar en maxgräns på två sekunder att 

introducera de olika linserna för ögonen, vilket han även föreslår som maxtid för att belysa 

ögonen med retinoskopiljuset åt gången. Skulle tiden överskridas är riskerna stora att den 

ackommodativa responsen störs och att en ocklusionseffekt uppstår framför det öga som 

belyses. Ytterligare en rekommendation är att vänta minst tre sekunder innan nästa lins hålls 

framför patientens ögon (Goss, 2009, s. 153). Det faktum att retinoskopet är på ett bestämt 

arbetsavstånd under procedurens gång, gör att MEM är en lämplig teknik att använda på barn 

som annars tenderar att följa sådant som rör sig i deras synfält med blicken (Saladin, 2006), 

vilket är fallet i exempelvis Nott-metod. Det som talar emot att MEM skulle vara en objektiv 

metod att föredra, är att provglas hålls framför patientens ögon för att uppnå en 

neutralisationsreflex, vilket i sin tur kan leda till att den ackommodativa responsen störs 

(Rosenfield et al. 1996).  

1.3 Aberrometer 

Med hjälp av en så kallas vågfrontsaberrometer kan det på ett detaljerat sätt utges information 

om ett ögas optiska system, vilket gör att den klassas som framtidens autorefraktor (Thibos, 

Himebaugh & Coe, 2006). I en aberrometer uppmäts både högre ordningens aberrationer och 

även den lägre ordningens aberrationer, vilka är de sfäriska och cylindriska refraktionsfelen. 
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Kombinationen av detta bidrar till att patientens refraktionsfel kan bli optimalt korrigerat 

(Thibos, Himebaugh & Coe, 2006). De allra flesta aberrometrar är idag uppbyggda efter den 

så kallade Shack-Hartmannsensorn (Salmon, West, Gasser & Kenmore, 2003). 

Användningsområdena för aberrometern och uppmätning av aberrationer har breddats och 

kan idag användas inom torra ögon, keratokonus och lentikulär katarakt (Thibos & Hong, 

1999). Ackommodation är ytterligare ett exempel på ett område där aberrometern har fått en 

betydande roll. I en studie av López-Gil, Fernández-Sánchez, Legras, Montés-Micó, Lara och 

Nguyen-Khoa (2008) studerades förhållandet mellan ackommodation och optiska aberrationer 

med hjälp av en Shack-Hartmannsensor hos patienter utan dilatering eller cycloplegia. 

Resultatet visade att aberrationer ändras med ackommodation och ålder samt att de sfäriska 

aberrationerna blir mer negativa vid ackommodation. 

1.3.1 COAS (Complete Ophthalmic Analysis System) 

I slutet på 2000-talet kom den första kliniska versionen av Shack-Hartmannsensorn i form av 

COAS (Complete Ophthalmic Analysis System) som har samma utseende och funktionalitet 

som en autorefraktor. Det har fastställts att COAS har kapaciteten att mäta upp refraktionsfel 

som är mellan -15 D till +7 D och även astigmatism upp till 6 D (Salmon et al. 2003). 

Principen bakom COAS bygger på att plana vågfronter som skickats in i ögat reflekteras från 

patientens retina och när detta sker förvrängs dem av aberrationerna som finns i ögat. Därefter 

koncentreras vågfronterna till en detektor med hjälp en sensor, där aberrationerna analyseras 

(COAS HD VR user’s manual, 2006). 

1.3.1.1 COAS-HD VR 

Ytterligare en vidareutveckling av COAS är den så kallade COAS-HD VR som är ett 

skräddarsytt instrument bestående av tre olika system: COAS Wavefront aberrometer, Vision 

Reserch open view optical relay system (VR) samt ISCAN Eye Tracker (COAS HD VR 

user’s manual, 2006), vilket möjliggör avancerade mätningar av ett ögas syn. En fördel med 

detta instrument är att patienten har en öppen vy mot stimulit som används vid mätningen, 

vilket kan visas på randomiserade avstånd och i olika blickriktningar. Ytterligare en fördel 

med instrumenten är att det tillåter båda ögonen att se stimulit samtidigt (binokulärseende) när 

instrumentet mäter ett öga åt gången, vilket är viktigt vid ackommodativa mätningar då det 

inger en mer verklighetstrogen upplevelse för patienten i fråga. Vid mätning av 

ackommodation i COAS-HD VR kan undersökaren utreda hur skärpedjup, sfärisk aberration, 

koma, astigmatism och pupillstorlek påverkar patienternas ackommodationsvärden (COAS-

VR Wavefront aberrometer, u.å.) I en studie av Salmon, et al. (2003) kunde det konstateras att 
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den proximala ackommodationen också var mindre vid mätningar i COAS än med en 

autorefraktor (Nidek Ark-2000 autorefractor). När en mätning av en patient skall göras i 

COAS-HD VR, tittar denne genom en så kallad stråldelare, vilken transmitterar 95 % synligt 

ljus och reflekterar 100 % av infra-rött ljus. Denna kombination används sedan för att mäta 

refraktioner och aberrationer i en patients ögon (COAS-VR Wavefront aberrometer - 

technical description, u.å; Baskaran, Theagarayan, Carius & Gustafsson, 2010).  

 

1.4 Tidigare studier 

Det har i tidigare studier granskats om MEM och Nott kan användas ombytligt för att 

fastställa ackommodativa responser och om det finns några skillnader i resultatet dem 

emellan. Det har även gjorts undersökningar som beskriver hur COAS Shack-Hartmann 

används som en form av autorefraktor (Salmon et al. 2003) samt för att mäta aberrationerna i 

ett modellöga (Cheng, Himebaugh, Kollbaum, Thibos & Bradley, 2003). Ingen undersökning 

har funnits där de jämför dynamisk retinoskopi med COAS-HD VR för att bedöma 

ackommodativ respons.  

 

År 1999 gjordes en studie där Nott och MEM jämfördes med varandra. Resultatet de kom 

fram till beskrev att det fanns ett linjärt förhållande mellan de båda metoderna, vilket kunde 

konstateras då värdena från MEM var dubbelt så höga som de för Nott. I studien valdes Nott 

att genomföras innan MEM för att minimera riskerna att den ackommodativa responsen skulle 

störas av provlinserna. De valde att utföra de dynamiska metoderna två gånger på varje 

försöksperson, där retinoskoperingen inledningsvis gjordes genom patientens statiska 

retinsokopivärde. Proceduren upprepades därefter och då med värdena från dess subjektiva 

refraktion i provbågen. Då ackommodativa responsen mellan ögonen hos patienterna 

konstaterades vara icke statistiskt betydelsefull, analyserades endast data från höger öga hos 

alla försökspersoner (Cacho et al. 1999). Det finns ytterligare en studie vars resultat 

åskådliggör att MEM visar på mer underackommodation än Nott. Det som skiljer studien från 

den tidigare nämnda är att valet av vilken metod av MEM och Nott som skulle inleda 

mätningen av den ackommodativa responsen var framslumpad. Det bör även tas i beaktning 

att mätningarna i studien gjordes på patienter som har problem med dess ackommodation 

och/eller binokulärseende, där majoriteten visade sig lida av ackommodationsexcess (García 

& Cacho, 2002).  
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I en nyare studie från 2006 undersöktes istället om MEM och Nott kunde användas ombytligt 

i syftet att mäta ackommodativ respons på 130 försökspersoner, vilket resultatet visade att de 

kunde under förutsättningarna att patienternas ögon är friska och att inga ackommodativa- 

eller binokulära störningar förekommer. Avsikten med studien var att analysera MEM och 

Nott och dess repeterbarhet samt om dess resultat överensstämmer med varandra (AlMubrad 

& Ogbuehi, 2006). En likande studie gjordes 1989, där fem olika typer av metoder som alla 

mäter ackommodativ respons jämfördes. Slutsatserna som kunde dras från mätningarna visade 

att MEM, Nott och Korsretinoskopi (pluslinser som läggs i binokulärt för att neutralisera 

retinoskopiljusets reflex i patientens öga) kunde användas ombytligen för att bedöma och 

mäta en persons ackommodativa respons (Locke & Somers, 1989). 

 

I två andra undersökningar har det konstaterats att Nott är att föredra som metod för att mäta 

ackommodativ respons. I den ena studien som gjordes av Antona, et al. (2009), jämfördes fyra 

olika metoder och dess repeterbarhet. De utvalda teknikerna var Nott, MEM, BKC och en 

form av autorefraktor (Shin-Nippon SRW-5000). Det framkom att MEM hade en låg 

repeterbarhet, medan Nott och BKC erbjöd den bästa repeterbarheten och således kan även 

BKC användas i syftet att mäta ackommodativ respons enligt de framtagna resultaten. 

I den andra studien framkom det att Nott är metoden att föredra vid mätning av 

ackommodativa responser, då proceduren fördelaktligen innebär att retinoskopet flyttas längs 

med patienternas synaxlar istället för att introducera provlinser framför dess ögon som är 

fallet i MEM. De metoder som ingick i undersökningen var Nott, MEM, BKC och ett röd-

grönt test för nära håll. Mätningarna gjordes både binokulärt och monokulärt i syftet att undgå 

konvergensackommodation som annars uppstår under binokulära förhållanden. Det visade sig 

att alla tester hade liknande medelvärden på den ackommodativa responsen när båda ögonen 

hos patienterna fick användas. När värdena därefter jämfördes med dem från en infraröd 

autorefraktor (Canon Autorefractor R-1, infrared open-field autorefractor) visade det sig vara 

Nott som hade den närmsta överensstämmelsen (Rosenfield et al. 1996).  

 

2009 gjordes en studie av COMET 2 Study Group, där det framkom att varken Nott eller 

MEM bör användas för att mäta ackommodativ respons på lågmyopa barn som har 1,00D 

underackommodation eller mer, då resultaten visade sig vara icke tillräckligt känsliga och 

noggranna i jämförelse med dem från en autorefraktor med öppen vy (Grand Seiko WR-

5100K, Japan). Då COAS-HD VR är en form av en öppen vy-autorefraktor, kan metodiken i 

COMET 2 Study Group (2009) undersökning bäst liknas vid dem i denna studie.  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om det finns några skillnader i den ackommodativa 

responsen när den fastställs med tre olika mätmetoder. De utvalda metoderna för denna studie 

var dynamisk retinoskopi i form av Nott och Monocular Estimation Method (MEM) samt en 

COAS-HD VR aberrometer. 
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3 Material och metoder 

3.1 Val av försökspersoner 

Kriterierna för att delta i denna studie var att patienten i fråga hade en 

ackommodationsamplitud på minst 5 D, då de huvudsakliga mätningarna utfördes på 40 cm. 

För att förenkla urvalet i undersökningen var försökspersonerna mellan 18 och 35 år gamla. 

Detta för att undkomma kravet på föräldrarnas samtycke samt risken att presbyopi skulle 

förekomma. En maxgräns för astigmatism hos patienterna sattes till -1,50D och för 

anisometropi 1,00D, vilket även har gjorts i tidigare studier där ackommodativa responser har 

mätts (Nakatsuka, Hasebe, Nonaka & Ohtsuki, 2005). Alla eventuella sfäriska synfel 

accepterades. Med fullkorrigerade ögon skulle patienterna se minst 1,0 på 6 meter och 6 

punkter på 40 centimeter. För att undvika felkällor till mätningarna skulle ingen historik av 

refraktiv kirurgi, nystagmus, strabism, ackommodationsproblem, binokulära problem eller 

amblyopi förekomma hos försökspersonerna och inte heller någon medicinering
1
 som kunde 

påverka ackommodationen.  

3.2 Genomförande 

Försökspersoner hittades genom vänner och bekanta och alla undersökningar ägde rum i 

optikerkorridoren på Linnéuniversitetet i Kalmar. Innan alla mätningar påbörjades ställdes ett 

antal frågor till patienterna angående deras ögonhälsa och syn för att fastställa om personen i 

fråga uppfyllde de kriterier som var satta för denna studie eller inte.  När försökspersonerna 

fått både muntlig och skriftlig information kring undersökningarna och dess upplägg, fick de 

sedan skriva under ”Informerat samtycke” (se Bilaga 1). 

3.2.1 Objektiv refraktionering 

Inledningsvis fick patienterna sina eventuella synfel framtagna i autorefraktorn 

(Topcon/KR8100P), vilka användes som utgångsläge i den kommande subjektiva 

refraktionen. Om patienterna bar glasögon mättes även dessa upp i autovertometern 

(Tomey/TL3000A). Därefter kontrollerades visus på både avstånd och på nära håll för att få 

en uppfattning om hur försökspersonernas seende var. Värdena från autorefraktorn lades 

sedan in i foroptern, vilka stämdes av med statisk retinoskopi på 67 cm (se kapitel 1.2.2 

Statisk retinoskopi) och antecknades i antal dioptrier (se Bilaga 3). 

                                                 
1
 Se: www.fass.se (FASS för förskrivare) 
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3.2.2 Subjektiv refraktionering   

Värdena från autorefraktorn/statiska retinoskopin användes som utgångsläge i den binokulära 

refraktionen som inleddes med ett samsynstest i form av polarisationsfilter. Metoden som 

användes i den subjektiva refraktionen var dimmetoden (Elliott, 2007) med en efterföljande 

binokulär avstämning. Till sist stämdes styrkorna av i en provbåge och en efterföljande 

kontroll av visus med den nya korrektionen på både avstånd (6m) och nära (40cm) gjordes. På 

nära håll gjordes även en mätning av ackommodationsamplituden, både monokulärt och 

binokulärt, i form av push-upmetoden med den framtagna avståndskorrektionen i provbågen. 

Detta utfördes genom att stödja en RAF-stav (se Figur 3.2.2) mot patienternas kindben som 

därefter bads läsa den minsta raden de kunde se på läsrutan. Stimulit på RAF-staven fördes 

sedan mot patienten som i sin tur fick säga till om och i så fall när den minsta raden de kunde 

läsa blev suddig (Grosvenor, 2007, ss. 232-233). Resultaten från 

ackommodationsamplitudmätningarna antecknades i antal dioptrier i journalblad (se Bilaga 

3). 

 

 

 

 

 

Anledningen till att de tre nedanstående metoderna endast har utförts på ett öga per patient är 

att ett ögonpar ackommoderar lika mycket under normala förhållanden. Om en patient har en 

dåligt balanserad ackommodation så kan det exempelvis bero på en amblyopi (Scheiman & 

Wick, 2008, s. 350), vilket uteslöts i denna studie i inledningen av undersökningen via en 

anamnes. Ännu en anledning till att studien endast baseras på värdena från höger öga hos 

patienterna är att det tidigare har påvisats att det inte finns någon statistisk skillnad mellan 

ögonen när ackommodativ respons mätts (Cacho et al. 1999). Den metod som skulle inleda 

mätningarna av patienternas ackommodativa respons slumpades fram med ett mynt: Klave = 

COAS-HD VR och Krona = Dynamisk retinoskopi (först Nott och sedan MEM på grund av 

linsernas eventuella påverkan av ackommodation och binokulärseende (Saladin, 2006)) 

3.2.3 Dynamisk retinoskopi 

Med avståndskorrektionen i provbågen uppmättes försökspersonernas ackommodativa 

respons med hjälp av ett retinoskop, Keeler (Keeler Instruments Inc., Broomall PA 19008, 

Figur 3.2.2. En RAF-stav som användes för mätingen av patienternas ackommodationsamplitud. 



 

16 

 

USA) i två olika metoder där objektet som patienterna fokuserade på var det samma (6p, 

Times New Roman) (se Figur 3.2.3). 

 

 

 

 

Belysningen i rummet var maximalt dämpad med en extra läslampa riktad mot objektet, vilket 

även var förutsättningen för mätningarna i COAS-HD VR. Därav var ljusförhållandena lika 

mellan de tre olika metoderna som användes för att mäta patienternas ackommodativa 

respons. 

3.2.3.1 Nott 

Patienterna tittade binokulärt på ett objekt som var placerat 40 cm framför dem på en RAF-

stav (se Figur 3.2.3.1) som de själva höll upp framför sig i en naturlig läsposition. Genom att 

röra retinoskopets ljusspalt över försökspersonernas högra pupill, kunde den ackommodativa 

responsen fastställas genom att undersökaren ändrade sitt arbetsavstånd för att neutralisera 

reflexen från retina med en utgångspunkt på 50 cm (se kapitel 1.2.3 Dynamisk retinoskopi). 

Resultaten antecknades i antal dioptrier (D) över- eller underackommodation som patienten 

hade i journalblad (se Bilaga 3). 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2 MEM (Monocular Estimation Method) 

Patienterna tittade binokulärt på ett objekt som var placerat 40 cm framför dem på en RAF-

stav som de själva höll upp framför sig i en naturlig läsposition, där även undersökare och 

retinoskopet befann sig under hela proceduren. Genom att röra retinoskopets ljusspalt över 

försökspersonernas högra pupill, kunde den ackommodativa responsen fastställas. Detta 

gjordes genom att använda provlinser i 0,25-dioptristeg för att neutralisera reflexen från retina 

(se kapitel 1.2.3 Dynamisk retinoskopi). Saladin (2006) har angett två sekunder som en 

maxtid för att lysa in i patienternas ena öga med retinoskopet samt för att hålla upp 

 

L Ä S  D E N N A  R A D 

 

Figur 3.2.3.1. Visar en manipulerad RAF-stav som användes för att bestämma den ackommodativa responsen 

när arbetsavståndet ändrades. 

Figur 3.2.3. Visar stimulit som användes vid dynamisk retinoskopi och COAS-HD VR för att mäta 

den ackommodativa responsen hos patienterna. 
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Figur 3.2.4. En COAS-HD VR aberrometer som användes för att mäta ackommodativ respons i 

studien. 

provlinserna åt gången, vilket tillämpades i denna studie. En längre tid hade medfört en 

negativ påverkan på ackommodationssystemet och även på binokulärseendet. Goss (2009, s. 

153) ger även rekommendationen att vänta tre sekunder innan nästan lins sätts framför ögat, 

vilket även det praktiserades i denna undersökning. Resultaten antecknades i antal dioptrier 

(D) över- eller underackommodation som patienten hade i journalblad (se Bilaga 3). 

3.2.4 COAS-HD VR 

Patienterna fick titta binokulärt på det objekt som även användes i den dynamiska 

retinoskopin (se Figur 3.2.3) genom sina avståndskorrektioner, vilket var placerat 40 cm 

framför dem i aberrometern COAS-HD VR (Wavefront Aberrometer, Albuquerque) (se Figur 

3.2.4) med ett toppunktsavstånd på 12 mm. Innan mätningarna började, bestämdes 

analyspupillstorleken till 4 mm i programmet, vilket gjordes då ackommodation innebär att 

ögonen måste konvergera samt det faktum att pupillerna då kontraherar (Myers & Stark, 

1990). Patienternas position justerades därefter i höjdled, sidled samt framåt och bakåt för att 

uppnå det korrekta mätförhållandet. Patienterna ombads även att fokusera på stimulit och inte 

på den röda prick som dyker upp vid mätningen och därefter gjordes tre mätningar på 

personernas högra öga. Medianvärdet av dessa användes som beskrivning av den 

ackommodativa responsen uppmätt med COAS-HD VR. Resultaten antecknades i antal 

dioptrier (D) under- eller överackommodation som patienten hade i journalblad (se Bilaga 3). 

 

 

 

 

 

 

3.3 Statistik och analys av data 

Då studien har tre olika mätgrupper, användes Repeated Measures-ANOVA för att jämföra de 

uträknade medelvärdena från respektive metod i syftet att se om det fanns någon signifikant 

skillnad testen emellan. Signifikans var gällande vid p < 0,05. Ett så kallat post-hoc test 

användes därefter i form av Sidak’s multiple comparisons test för att jämföra metodernas 

värden sinsemellan. Överensstämmelserna mellan de parvis jämförda metoderna 

åskådliggjordes slutligen i form av ett Bland-Altman plot. 
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4 Resultat 

4.1 Urval 

Totalt deltog 37 personer i studien, varav åtta blev uteslutna. Detta på grund av att fem av 

patienterna hade för små pupilldiametrar vid mätningarna i COAS-HD VR (< 4 mm), en hade 

strabism, en person tog medicin som kan påverka synen och en person hade anisometropi  

(> 1,00 D). Av resterande 29 försökspersoner, vilka inkluderades i resultatsammanställningen, 

var 7 män och 22 var kvinnor. Gruppens medelålder var 23,6 ± 3,1 år. 

4.2 Analysering av data 

Vid mätning av den ackommodativa responsen hos de utvalda mätmetoderna visade det sig att 

medelvärdet för respektive metod var följande: Nott 0,39 ± 0,17, MEM 0,48 ± 0,15 och COAS-

HD VR 0,41 ± 0,21 (se Figur 4.2a). Repeated Measures-ANOVA visade på att det ej fanns 

någon statistisk signifikans emellan teknikerna i syftet att mäta ackommodativ respons  

(p = 0,1103).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett post-hoc test gjordes därefter i form av Sidak’s multiple comparisons test för att jämföra 

metoderna parvis. Det visade sig vid jämförelsen mellan MEM och COAS-HD VR att en 

medelskillnad på 0,07 förekom, medan det mellan Nott och COAS-HD VR var en 

medelskillnad på -0,03 och att medelskillnaden mellan Nott och MEM var -0,10. Testet 

resulterade i att det ej fanns någon statistisk signifikans i den ackommodativa responsen 

Figur 4.2a. Visar medelvärdet av underackommodationen mätt på 40 cm hos de olika mätmetoderna, samt 

dess standardavvikelser. 
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mellan de olika metoderna. För att kontrollera om metoderna kunde användas ombytligt i 

syftet att mäta ackommodativ respons, gjordes ett Bland-Altman plot för att visuellt kunna 

granska resultaten. På y-axeln i respektive diagram beskrivs skillnaden mellan de parvis 

jämförda metoderna, medan x-axeln i respektive diagram representerar medelvärdet mellan de 

parvis jämförda metoderna. Om mätningarna visar att metoderna kan användas ombytligt ska 

medelskillnaden och 95 % gränserna för överensstämmelse vara nära nollpunkten i diagramet.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medelskillnad 

0,07 

 

Figur 4.2c. Visar medelskillnaden mellan Nott och COAS samt övre- och undre gränserna för 

95 % överensstämmelse. 

+ 1,96 SD  

0,47 

 

- 1,96 SD  

-0,33 

 

+ 1,96 SD 

 0,34 

 

Medelskillnad  

-0,03 

 

- 1,96 SD 

 -0,4 

 

Figur 4.2b. Visar medelskillnaden mellan MEM och COAS samt övre- och undre gränserna för  

95 % överensstämmelse. 
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Diagrammen visar att det finns en dålig överensstämmelse mellan metoderna när de jämförs 

parvis, då gränserna för överensstämmelse skiljer sig markant från medelskillnaden och 

nollpunkten (se Figur 4.2b, 4.2c och 4.2d). Skillnaderna mellan övre och undre gränserna för 

överensstämmelse i jämförelserna visar följande: MEM vs. COAS-HD VR = 0,75 D (0,80), 

Nott vs. COAS-HD VR = 0,75 D (0,74) och Nott vs. MEM 0,50 D (0,53). Den jämförelse 

som visar på bäst överensstämmelse är Nott vs. MEM (se Figur 4.2d), men trots det är 

metoderna ej kliniskt godkända att användas ombytligt i syfte att mäta ackommodativ 

respons. 

 

Figur 4.2d. Visar medelskillnaden mellan Nott och MEM samt övre- och undre gränserna för  

95 % överensstämmelse. 

+ 1,96 SD 

 0,17 

 
Medelskillnad  

-0,10 

 
- 1,96 SD  

-0,36 
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5 Diskussion 

I denna studie mättes patienters ackommodativa respons mot ett stimuli på 40 cm med tre 

olika mätmetoder, vilka var Nott, MEM och COAS-HD VR. Detta för att se om den 

ackommodativa responsen som erhölls från de olika metoderna skilde sig åt något från 

varandra. Att mäta ackommodativ respons kan medföra att flera viktiga diagnoser kan 

upptäckas, så som ackommodationsstörningar, över/underkorrigering av refraktionsfel samt 

bakomliggande forier i kombination med för svaga fusionsvergenser (Scheiman & Wick, 

2008, s. 25). Det framkom i denna studie att den ackommodativa responsen uppmätt med 

Nott, MEM och COAS-HD VR gav liknande resultat och där med visade Repeated Measures-

ANOVA och Sidak’s multiple comparisons test att det ej fanns någon statistiskt signifikant 

skillnad metoderna emellan. Det visade sig att teknikerna ej kan användas ombytligt i syftet 

att mäta ackommodativ respons mot ett stimuli på 40 cm efter en visuell inspektion av Bland-

Altman plot.  

 

COAS-HD VR och Nott hade de lägre medelvärdena och de större standardavvikelserna i 

undersökningen, vilket skulle kunna förklaras i att båda metoderna hade mer precisa och där 

med också mer varierande värden på den ackommodativa responsen. MEM hade däremot det 

största medelvärdet och den minsta standardavvikelsen (se Figur 4.2a), vilket kan ha 

påverkats av det faktum att provlinser med avrundade dioptrivärden i 0,25-steg användes. 

Detta är även orsaken till att utseendet på värdena i Bland Altman plot förhåller sig linjärt till 

varandra i jämförelserna MEM vs. COAS-HD VR (se Figur 4.2b) samt Nott vs. MEM (se 

Figur 4.2d). Samma fenomen påvisas även i studien av COMET 2 Study Group (2009), där 

MEM jämförs med en öppen vy-autorefraktor. Studiens resultat som beskriver att Nott, MEM 

och en öppen vy-autorefraktor har en dålig överensstämmelse i syftet att mäta ackommodativ 

respons, påminner om resultatet som erhölls i denna studie. Det skall dock tas i beaktning att 

undersökningen som COMET 2 Study Group gjorde var på barn som hade mer än 1,00 D 

underackommodation.  

 

För att kunna göra en god bedömning av slutresultaten bör hänsyn tas till vissa felkällor. 

Patienternas medverkan och koncentration vid retinoskopi samt vid mätningarna i COAS-HD 

VR är ett exempel. Om de tittar in i ljuset från retinoskopet istället för det utsatta stimulit på 

förutbestämt avstånd, kan felaktiga värden uppstå, vilket inte kan uteslutas att det inträffade.  
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Vid dynamisk retinoskopi är det viktigt att ej lysa in i patientens ögon för länge per gång, då 

testet skall utföras under binokulära förhållanden. En maxgräns på två sekunder strävades 

efter i denna studie, vilken kan ha varierat under datainsamlingens gång. Samma maxtid 

strävades efter för att hålla provlinserna framför patientens ögon i MEM, vilken också kan ha 

varierat från undersökning till undersökning. Hänsyn bör även tas till att ljusintensiteten från 

retinoskopet kan ha varit för stark när patienternas ögon belystes, vilken då kan ha fått en 

ockulusionseffekt (Campbell, Benjamin & Howland, 2006). En annan situation som kan 

uppstå under just retinoskopering är att patienten uppvisar tendens till stora pupiller, vilket 

kan betraktas som en felkälla då det troligen medför sfärisk aberration som i sin tur resulterar 

i saxreflexer som är svåra att tyda för undersökaren.  Där med kan slutresultaten ha påverkats 

av detta. 

 

Som undersökare är det viktigt att komma ihåg att erfarenhet och övning spelar stor roll när 

alla typer av retinoskopering skall utföras, vilket inte finns i så stor utsträckning i denna 

studie. Vid retinoskopering är också avståndet mellan patient och retinoskop en viktig faktor 

för att korrekta värden skall kunna fås. I dynamisk och statisk retinoskopi, där både fasta och 

rörliga arbetsavstånd på långt och nära håll förekommer, kan en felkälla vara att 

arbetsavstånden varierade något mellan mätningarna. I samband med att korrekt arbetsavstånd 

skall vara inställt, skall även undersökaren befinna sig så nära patientens respektive synaxlar 

som möjligt. Om det blir för stor vinkel mellan undersökarens och patientens synaxel, uppstår 

oriktiga sfäriska eller cylindriska styrkefel, vilket kan ha inträffat under undersökningarnas 

förlopp.  

 

En aspekt att titta närmare på när mätningar görs på nära håll är valet av belysning. Som 

tidigare nämnts i introduktionen innebär för mycket ljus och för stora objekt sett till patientens 

pupillstorlek att extra skärpedjup träder i kraft. Enligt Scheiman & Wick (2008, s. 25) skall 

belysningen i undersökningsrummet vara under patientens normala förhållanden för att inte 

påverka den ackommodativa responsen, det vill säga att ljuset inte skall släckas ner eller 

dämpas. Detta belysningsförhållande har även tillämpats i andra studier så som i AlMubrad 

och Ogbuehis studie från 2006, Cacho, et al. (1999) samt García och Cahos undersökning från 

2002. Det som dock skiljer dessa studier åt är att i den sistnämnda utförs dynamisk 

retinoskopi på patienter som har problem med vergenser eller ackommodationen. Barrett och 

Elliott (2007) hävdar dock motsatsen, att belysningen i rummet bör släckas helt alternativt 

dimmas ner. Detta stödjs även av COMET 2 Study Group (2009) som i sin studie valde att ha 
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dämpad belysning. Antona, et al. (2009) beskriver också i sin artikel att stimulit som 

observerades av patienterna var direkt belyst på liknande sätt under alla metoder som 

användes för att mäta ackommodativ respons, vilket även var fallet i denna studie i 

kombination med dämpad rumsbelysning. Det som bör tas i beaktning när mätningar görs på 

nära håll är den proximala ackommodationen, vilket kan ha påverkat den ackommodativa 

responsen.  

 

Om denna studie skulle utvecklats, hade det varit intressant att modifiera den något genom att 

jämföra olika stimulin och se om resultatet då hade skilt sig åt. Den form av stimuli som bland 

annat användes på RAF-staven i denna undersökning (se Figur 3.2.3), som enligt Saladin 

(2006) är att föredra framför allt inom Notts metod, skulle exempelvis kunna jämföras med ett 

klassiskt närpunkts-kort (se kapitel 1.2.3 Dynamisk retinoskopi). Det hade även varit 

intressant att undersöka om den ackommodativa responsen hade påverkats om man hade 

ersatt provbågen med fortoptern inom dynamisk retinoskopi (Nott och MEM). Det som 

framför allt skulle skilja redskapen åt är det faktum att perifiera seendet reduceras bakom en 

foropter. Foroptern skulle även kunna bidra till att proximal ackommodation introduceras hos 

patienten (Barrett och Elliott, 2007), vilket i sådana fall hade påverkat resultaten av den 

ackommodativa responsen.  

 

En annan vidareutveckling av denna studie skulle kunna vara att använda en autorefraktor 

med öppen vy som ersättningsmetod till retinsokopet för att mäta ackommodativ respons. 

Detta skulle medföra att den eventuella felkällan som innebär att undersökaren själv bedömer 

responsen elimineras och att den istället mäts och jämförs mellan två liknande utrustningar 

(COAS-HD VR och öppen vy-autorefraktor). Det som talar för att retinoskopet är ett bra 

instrument att använda för att bedöma ackommodativ resons framför öppen vy-autorefraktor 

är framför allt den praktiska och ekonomiska aspekten. Ytterligare en infallsvinkel att titta 

närmare på i en framtida studie är hur en variation av avståndet till stimulit påverkar den 

ackommodativa responsen hos patienterna. Värdena skulle sedan kunna jämföras mellan 

dynamisk retinoskopi, COAS-HD VR och en öppen vy-autorefraktor eller enbart mellan de 

två sistnämnda instrumenten som anknytning till det ovanstående metodförslaget. 2004 

gjordes en studie av McClelland och Saunders som beskriver hur Nott användes för att mäta 

ackommodativ respons på varierande avstånd (25cm, 16,7 cm samt 10 cm). Detta gjordes på 

barn som var 4-15 år gamla och resultatet i studien beskriver medelvärdena för deras 

underackommodation samt den normala variationen av ackommodativ respons som förväntas. 
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6 Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i den 

ackommodativa respons som uppmätts med Nott, MEM och COAS-HD VR. Det visade sig 

att metoderna ej kan användas ombytligt i syftet att mäta den ackommodativa responsen, då 

en dålig överenstämmelse fanns mellan metoderna.  
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Informerat samtycke- Bedömning av ögats 

ackommodativa status- en jämförelse mellan 

aberrometer och dynamisk retinoskopi 
 

Välkommen till optikerutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Det är här jag 

ska utföra mitt examensarbete och nu behöver jag just din hjälp för att kunna 

genomföra min undersökning! 

 

Målet med denna studie är att undersöka om dina ögons anpassning till att se ett 

objekt tydligt på 40 cm skiljer sig beroende på vilken mätmetod man använder.  

 

Så går det till. 
Inledningsvis kommer jag att ställa några frågor angående din ögonhälsa och din syn 

för att se om du är en lämplig försöksperson till min undersökning. Om så är fallet 

kommer du sedan att få genomgå en vanlig synundersökning, där jag 

kontrollerar/stämmer av ditt eventuella synfel samt dina ögons kapacitet att fokusera 

på nära håll. 

 

Med ovanstående mätningar och information som grund kommer jag sedan att 

undersöka hur dina ögon anpassar sig till att se ett objekt tydligt på 40 cm med 

tre olika mätmetoder. Till två av metoderna kommer jag att använda mig av en 

slags lampa som jag kommer att lysa in i dina ögon med för att få ut ett värde. Medan 

du som patient i den tredje metoden kommer att få sitta i en speciell maskin som läser 

av dina ögon och avger ett värde på vilket avstånd dina ögon är inställda på. 

 

Utsatt tid för mätningarna är ca 60 min och du som testperson kommer att 

avidentifieras och endast benämnas med namn och kön i registreringen av 

mätningarna. Du kommer inte heller utsättas för risker eller obehag och ingen 

obehörig person kommer få ta del av mätresultatet.  

Notera: Inget glasögonrecept/synintyg kommer att utfärdas efter denna undersökning! 

 

 

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

ovanstående skriftliga information. Jag är medveten om mitt deltagande i studien är 

fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmade förklaring kan avbryta mitt 

deltagande. 

 

Jag samtycker till att deltaga: 

 

_________________________________________________________________ 

 

Namn:____________________________  Datum:________________________ 

 

Födelseår/månad:_______/_______ Man: Kvinna: 
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Linn Gustavsson 
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Handledare: 
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Bilaga 1 



 

 

Anamnes 

 

Namn: _______________________________ Px ID: _________________________ 

 

Ålder: _______________________________ Kön: __________________________

  

Datum:________________________ 

Hur mår du idag?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Använder du glasögon/linser? I så fall sedan hur länge? Ålder på glasögon? 

________________________________________________________________ 

 

Hur tycker du att synen funderar när du tittar på avstånd respektive nära håll och 

när du växlar blicken där i mellan? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Upplever du huvudvärk? I så fall när, hur ofta, hur länge? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Upplever du dubbelseende? 

________________________________________________________________ 

 

Har du någon ögonsjukdom? Annan sjukdom? Tar du några mediciner? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Har du besökt en ögonläkare någon gång? 

________________________________________________________________ 

 

Har du gjort någon ögonoperation? Har du blivit lappbehandlad? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Namn: _______________________________ Px ID: _________________________ 

 

Ålder: _______________________________ Kön: _________________________

  

Datum: ______________________________ 

 

Objektiv refraktion (Autorefraktor):  Habituell korrektion: 

  

 

 

 

Fri visus:    PD: 

 

 

 

  

 

 

Refraktion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEM (LAG/LEAD) 40 cm:  

 

H  

V  

H  

V  

Avst: H  V  Bino  

Nära: H  V  Bino  

H   

V   

H  

V  

 Sfär  Cylinder Axel Visus Bin. visus Visus @ 40 cm Bin. Visus @ 40 cm 

H        

V        

  Bino 

H (D)  

V (D) (D) 

H                 cm                    (D) H (D) 

(D) 

(D) 

(D) H (D) 

Samsyn (polfilter): 

Ja Nej 

Statisk retinoskopi 

Ackommodationsamplitud (push-up) 

Dynamisk retinoskopi: 

Nott (LAG/LEAD) 40 cm: COAS (LAG/LEAD) 40 cm: 
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Insamlad data 

 

Nr. NOTT MEM COAS Ålder Kön 

1. 0,17 0,25 0,3 26 Kvinna 

2. 0,22 0,5 0,13 22 Kvinna 

3. 0,27 0,25 0,28 19 Kvinna 

4. 0,12 0,25 0,25 21 Man 

5. 0,32 0,5 0,32 21 Kvinna 

6. 0,17 0,5 0,41 28 Kvinna 

7. 0,5 0,5 0,53 25 Man 

8. 0,5 0,75 0,61 25 Kvinna 

9. 0,12 0,25 0,32 24 Kvinna 

10. 0,22 0,5 0,44 26 Kvinna 

11. 0,61 0,75 0,56 24 Kvinna 

12. 0,5 0,5 0,55 24 Man 

13. 0,32 0,5 0,7 21 Man 

14. 0,32 0,5 0,42 22 Kvinna 

15. 0,41 0,5 0,32 21 Kvinna 

16. 0,12 0,25 0,44 22 Kvinna 

17. 0,17 0,5 0,09 25 Man 

18. 0,5 0,25 0,47 20 Kvinna 

19. 0,42 0,5 0,15 22 Man 

20. 0,54 0,5 0,62 29 Kvinna 

21. 0,42 0,5 0,16 30 Man 

22. 0,58 0,5 0,58 24 Kvinna 

23. 0,42 0,5 0,19 23 Kvinna 

24. 0,45 0,5 0,35 21 Kvinna 

25. 0,46 0,5 0,37 31 Kvinna 

26. 0,58 0,75 0,27 19 Kvinna 

27. 0,65 0,5 0,56 21 Kvinna 

28. 0,54 0,5 0,53 24 Kvinna 

29. 0,61 0,75 1,08 23 Kvinna 

 

        

 Medelvärde: 0,39 0,48 0,41 23,6 

 Standardavvikelse: 0,17 0,15 0,21 3,1 
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