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Abstrakt 

Syfte: Studiens syfte var att undersöka om BKC-tavlans ackommodativa stimulus ändras 
av att tillsätta optotyper av olika form, storlek och placering till den klassiska BKC-
tavlan.  

Metod: Fem olika tavlor tillverkades och jämfördes dels subjektivt med ett högneutralt 
BKC-test och dels objektivt med en vågfrontssensor av märket Complete Ophtalmic 
Analysis System (COAS HD VR™). En av tavlorna var den traditionella BKC-tavlan, de 
andra hade optotyper med varierande storlek, form och placering. Mätningarna utfördes 
på 40 cm. Mätningarna gjordes på 30 personer mellan 18 och 40 år. 

Resultat: De fem tavlorna visade ingen statistiskt signifikant skillnad i ackommodativ 
respons, vare sig med BKC eller COAS™. En tavla med små och runda centralt placerade 
optotyper visade en ackommodativ respons närmst det ackommodativa stimulit, mätt med 
COAS™ (2,31 D). Samma tavla visade en ackommodativ respons längst ifrån stimulit 
med BKC (2,17 D). Ingen korrelaton fanns mellan resultaten av samma tavla med de två 
mätmetoderna.  

Slutsats: Det klassiska BKC-korset ger ett lika bra ackommodativt stimulus som tavlor 
med tillsatta optotyper. Resultatet av en BKC-mätning med en tavla med optotyper blir 
inte närmre det ackommodativa stimulit, än vad ett test med den vanliga BKC-tavlan blir. 
Metoderna BKC och COAS™ kan inte användas ombytligen eftersom de inte var 
korrelerade med varandra.  
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Summary 

The aim of the study was to evaluate the target used when measuring the accommodative 

response with the fused cross-cylinder (FCC).  

 

Four FCC-grids with additional letters of different size, shape and placement were created and 

compared to the original grid. The measurements took place at 40 cm. The accommodative 

response to each target was measured subjectively with FCC and objectively with the 

wavefront sensor Complete Ophtalmic Analysis System (COAS HD VR™). 30 people 

between 18 and 40 years old participated. 

 

There was no significant difference between the five targets either with FCC or with 

COAS™. The grid which had central, small, round letters showed the accommodative 

response closest to the accommodative stimulus with COAS™ (2.31 D). The same grid 

showed the lowest accommodative response with FCC (2.17 D). When comparing the two 

methods of measurement, no correlation was found between any of the grids.  

 

This study tells that the original FCC-grid shows the same accommodative reponse as grids 

with additional letters of different types. The measurements of COAS™ and BKC for the 

same patient and target did not correlate, which states that the two methods cannot replace 

each other. BKC is therefore recommended to use thoughtfully for measuring accommodative 

response in non-presbyopes.   
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1 Introduktion 

1.1 Ackommodation 

De flesta stora upplevelser i livet är beroende av våra ögon: utsikten från Eiffeltornet, en bra 

film eller glädjen av en vacker solnedgång. På samma sätt är synen beroende av att ljuset 

fokuserar korrekt på näthinnan för att allt det vackra verkligen ska uppfattas.  

 

För att få en skarp bild på näthinnan behöver ljuset brytas och fokusera på näthinnan 

(Grosvenor 2007). Cornea är den starkast brytande ytan i ögat med sina 40,00 dioptrier (D) 

(Bergmansson 2010). Linsen hjälper cornea att bryta ljuset och har dessutom förmågan att 

ändra form det vill säga ackommodera (Forrester, Dick, McMenamin & Roberts 2007). Totalt 

bryter en lins med avslappnad ackommodation ungefär 19,00 D. Den främre ytan står för 9,00 

D och den bakre för 10,00 D (Shukla 2009). Ackommodation sker tack vare ciliarmuskeln 

och zonulatrådarna. Vid ackommodation spänns ciliarmuskeln vilket leder till att 

zonulatrådarna slaknar och linsen antar en rundare form (Forrester et al. 2007). Linsen ökar 

alltså i tjocklek och ekvatorn minskar i bredd. Främre ytan flyttas framåt i främre kammaren 

medan den bakre ytan förblir i samma position som tidigare (Remington 2005). Framför allt 

är det den främre ytan som blir mer konvex vid ackommodation (Shukla 2009; Remington 

2005).  

 

Tack vare ackommodationen finns möjligheten att kunna fokusera på olika avstånd. Denna 

funktion börjar dock avta redan i tidiga tonåren och har avtagit helt i 55-årsåldern. Den mängd 

ackommodation som finns kan mätas subjektivt genom att mäta den så kallade 

ackommodationsamplituden. Den kan mätas med pushup-metoden eller minuslins-metoden 

(Grosvenor 2007). Ackommodationsamplituden är skillnaden mellan en helt avslappnad lins 

jämfört med när samma lins ackommoderar fullt. Medelvärdet för en 15-årings 

ackommodationsamplitud är ungefär 12,00 D, medan en 40-åring har ungefär 5,00 D i 

ackommodationsamplitud (Charman 2009). Ackommodationen är en av tre delar i den så 

kallade närtriaden. De andra två delarna är konvergens och mios. Vid närarbete då 

ackommodation sker, kommer automatiskt även konvergens och mios att framkallas (Evans 

2007).  

 

Ackommodationen kan delas in i fyra olika komponenter. Reflex-ackommodationen är den 

automatiska inställning som sker när bilden är suddig, och den har störst del i den totala 
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ackommodationen. Vergens-ackommodationen är den ackommodation som sker till följd av 

att ögonen konvergerar. Även denna utgör en stor del av den totala ackommodationen. 

Proximal ackommodation uppstår vid vetskapen om att något är nära individen. När ett objekt 

befinner sig närmre än tre meter stimuleras denna (Ciuffreda 2006). Tonisk ackommodation 

(”resting state of accommodation” på engelska) visar sig när inget stimulus finns tex när det är 

helt mörkt eller helt ljust. Då blir ett emmetropt öga lite myopt (Millodot 2000). Även tonisk 

ackommodation avtar med åldern på grund av linsens stelhet (Ciuffreda 2006).  

 

I normalfall är ackommodationen lika stor i båda ögonen. En skillnad i ackommodativ 

respons skulle kunna bero på olika flexibilitet i kristallina linsen, olika starka ciliarmuskler 

eller en defekt på innervationen i ett öga. Ytterligare en orsak är anisometropi, där 

ackommodationen påverkas av avståndsrefraktionen. Exempelvis skiljer det 0,18 D i 

ackommodation mellan ögonen på 40 cm för en patient med +1,00 och -1,00 i 

avståndsrefraktion, korrigerad med glasögon (Rabbetts & Mallen 2007). En skillnad i 

ackommodativ respons mellan ögonen tyder på ackommodativ obalans (Saladin 2006). 

Ackommodationen varierar också ofrivilligt på grund av så kallade mikrofluktuationer 

(”microfluctuations of accommodation” på engelska). De intraokulära muskler som handhar 

ackommodationen varierar nämligen i kontraktion med ungefär 0,10–0,50 D (Millodot 2000). 

Ackommodativa mikrofluktuationer varierar beroende på luminansen på fixationsobjektet. 

Mikrofluktuationerna är av konstant storlek när luminansen är mellan 0,2 och 600 cd/m² men 

ökar när luminansen minskar till 0,002 cd/m² (Day, Seidel, Gray & Strang 2009). 

 

1.1.2 Presbyopi 

En presbyop är en person som behöver hjälp i form av plusglas dvs. addition vid närarbete. 

Vid vilken ålder behovet av en addition uppstår är individuellt. Det beror på individens 

storlek på ackommodationsamplituden, individens normala arbetsavstånd, pupillstorlek, ljus, 

mängden och typen av närarbete som utförs, individens inställning till läsglasögon samt priset 

och tillgängligheten på glasögon (Rabbetts & Mallen 2007). Ofta uppstår presbyopi någon 

gång mellan 40 och 50 års ålder (Forrester et al. 2007). På 40 cm krävs 2,50 D i 

ackommodation. Närarbete blir bekvämt om hälften eller upp till två tredjedelar av den 

tillgängliga ackommodationen används (Rabbetts 2007). På 40 cm krävs då 5,00 D om hälften 

av ackommodationen används. 5,00 D i ackommodation brukar därför sättas som gräns för 

när presbyopi uppstår (Grosvenor 2007).  
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1.2 Skärpedjup  

Även om fokus från exempelvis en text inte hamnar precis på retina utan strax framför eller 

bakom, kan den upplevas tydlig. Hur långt framför och bakom retina den kan ligga men ändå 

vara tydlig brukar anges som skärpedjupet i ögat (engelskans depth of focus). Skärpedjupet 

kan också vara det avstånd själva objektet kan flyttas fram eller tillbaka från punkten där den 

fokuserar på retina, utan att objektet upplevs otydligt. Detta kallas för skärpedjupet i rymden 

(engelskans depth of field). Vid skärpedjupet i rymden avses snarare objektets position och 

inte objektets fokuseringspunkt i ögat som vid skärpedjupet i ögat (Grosvenor 2007).  

 

För unga patienter med flexibel ackommodation är skärpedjupet svårmätt. När 

ackommodationen avtagit helt runt 55-årsålden kan skärpedjupet i rymden börja mätas 

enklare. Genom ett par läsglasögon kan vidden av tydligt seende mätas. Om glasögonen är 

anpassade för 40 cm kan texten fortfarande vara tydlig mellan exempelvis 30 och 50 cm vilket 

då är vidden av tydligt seende eller skärpedjupet i rymden (Grosvenor 2007).  

 

Skärpedjupet i rymden är ungefär 0,75–1,00 D när det mäts subjektivt (Saladin 2006). 

Skärpedjupet varierar dock med pupillstorleken och storleken på fixationsobjektet. En större 

pupill ger mindre skärpedjup (Grosvenor 2007) och ett mindre fixationsobjekt ger mindre 

skärpedjup (Atchison, Charman & Woods 1997; Grosvenor 2007). Skärpedjupet är större vid 

närarbete eftersom ackommodation ger en mindre pupill (Rabbetts & Mallen 2007). 

Presbyoper som tänder en stark läslampa får en mindre pupill tack vare ljuset och därmed 

bättre skärpedjup så att deras läsning underlättas. Anledningen till att myoper som kisar ser 

bättre är att pupillstorleken minskar (Charman 2009). Bokstäver med låg kontrast ger en liten 

ökning i skärpedjup (Atchison, Charman & Woods 1997).  

 

Ett stort skärpedjup gör att refraktionen inte är lika pålitlig och den subjektiva 

ackommodationsamplituden ökar, då patienten inte kan se skillnad i tydlighet på 

fixationsobjektet. Det är därför viktigt att patienten får tydliga instruktioner för att kunna 

upptäcka små skillnader i skärpa (Atchison, Charman & Woods 1997).  
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1.3 Ackommodativ respons  

När det talas om ackommodation talas det ofta om det ackommodativa stimulit eller det 

ackommodativa kravet som på exempelvis 40 cm är 2,50 D. Ögats ackommodativa respons är 

däremot oftast inte samma som stimulit (Scheiman & Wick 2008). När ögat ackommoderar 

mindre än det ackommodativa kravet kallas det för lag of accommodation eller 

underackommodation. Ett öga med lag of accommodation syns i figur 1.2. När ögat 

ackommoderar mer än det ackommodativa stimulit kallas det för lead of accommodation eller 

överackommodation (Grosvenor 2007; Rosenfield 2009). Ett öga med lead of accommodation 

visas i figur 1.3 .  

 

Det traditionella betraktelsesättet vad gäller ackommodation är att den är helt avslappnad vid 

avståndsseende. Detta har emellertid kommit att ändras under 1900-talet. Numera anses att 

majoriteten har en svag lead of accommodation på avstånd. Det beror på en ofullständig 

avslappning av den toniska ackommodationen. För ett lågt ackommodativt krav är alltså den 

ackommodativa responsen ofta högre än kravet (Rabbetts & Mallen 2007). Däremot för ett 

högt ackommodativt krav uppvisas vanligtvis en lägre ackommodativ respons än kravet, lag 

of accommodation (Rosenfield, Portello, Blustein & Jang 1996). Ju högre ackommodativt 

krav desto mer lag uppvisas (McClelland & Saunders 2003). I normalfallet sammanfaller 

responsen och kravet med varandra enbart i en enda punkt. Denna punkt ligger mellan 100 

och 40 cm bort vilket motsvarar mellan 1,00 och 2,50 D i ackommodation (Rosenfield et al. 

1996). Exempelvis ackommoderar en vanlig person 0,50 D på avstånd (0,50 D lead of 

accommodation). När objektet flyttas till 40 cm ackommoderar patienten 2,00 D (0,50 D lag 

of accommodation). Den totala förändringen i ackommodation är då bara ca 1,50 D. Det är 

långt ifrån förändringen av det ackommodativa stimulit som är 2,50 D i detta fall (Scheiman 

& Wick 2008).  

 

1.3.1 Varför ska ackommodativ respons mätas? 

Flera olika diagnoser kan upptäckas med hjälp av en mätning av ackommodativ respons. Ett 

exempel är konvergensinsufficiens som innebär problem med att konvergera tillräckligt på 

nära håll. Det orsakar symtom som trötta ögon, intermittent diplopi, huvudvärk och dimsyn. 

Kliniska fynd är bland annat en konvergensnärpunkt (KNP) på över 8 cm, stor exofori på nära 

håll samt lead of accommodation. Detta beror på att vissa patienter behöver ta hjälp av sin 

ackommodativa konvergens för att kunna konvergera, vilket inducerar överackommodation 
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(Evans 2007). När symtom och fynd från konvergensinsufficiens uppstår ihop med 

ackommodativ insufficiens är det viktigt att tänka på pesudokonvergensinsufficiens 

(Scheiman & Wick 2008). Patienter med pseudokonvergensinsufficiens har nämligen 

liknande fynd och symtom. Däremot har patienter med pseudokonvergensinsufficiens hög lag 

of accommodation till skillnad från patienter med vanlig konvergensinsufficiens. Här har 

alltså mätningen av ackommodativ respons en viktig roll för att skilja diagnoserna åt (Goss 

2009). 

 

Konvergensexcess är ytterligare en diagnos som fynden vid mätningar av ackommodativ 

respons kan hjälpa till att diagnostisera. Patienten upplever typiskt symtom i samband med 

närarbete så som spänningar runt ögonen, dimsyn, trötthet, kocentrationssvårigheter, diplopi 

och huvudvärk bara efter en kort stunds läsning. Kliniska fynd inkluderar en större esofori på 

nära håll än på avstånd, nedsatta negativa fusionsvergenser (NFV) på nära håll, låg positiv 

relativ ackommodation (PRA) och högt AKA-värde (Goss 2009). Även hög lag of 

accommodation hittas (Scheiman & Wick 2008).  

 

Ackommodativ excess orsakar också problem framför allt på nära håll. Spänningar runt 

ögonen, huvudvärk, fotofobi och dimsyn både på nära och långt håll är vanliga symtom. Ofta 

blir dimsynen värre efter närarbete. Vanliga fynd är lead of accommodation, lågt NRA, låg 

NFV på 40 cm och svårt med pluslinser vid ackommodativ facilitetsmätning. Ackommodativ 

excess hör inte ihop med någon viss fori. Om ackommodativ excess är det primära problemet 

kommer patienten att få en esofori på nära håll på grund av konvergensen. Patienter med 

konvergensinsufficiens som använder sin ackommodation som komplement till deras dåliga 

PFV kan i längden drabbas av ackommodativ excess som ett sekundärt problem. 

Ackommodativ excess kallas även pseudomyopi, latent hyperopi eller ackommodativ spasm 

(Scheiman & Wick 2008). 

 

Vid diagnoser som ackommodativ insufficiens och ackommodativ trötthet drabbas patienten 

av lag of accommodation (Goss 2009; Scheiman & Wick 2008). För att minska problemen 

kan patienten behöva en addition. Även patienter med enkel esofori har lag of accommodation 

medan patienter med enkel exofori ofta har lead of accommodation (Scheiman & Wick 2008).  
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1.3.2 Hur mäts ackommodativ respons? 

Den ackommodativa responsen kan mätas med subjektiva eller objektiva metoder (Barrett & 

Elliott 2007). En objektiv metod för att mäta responsen är dynamisk retinoskopi vilket kan 

utföras på olika sätt (Scheiman & Wick 2008). Vid monocular estimate method (MEM) 

fixerar patienten binokulärt ett objekt på eller i linje med retinoskopet. Retinoskopi utförs, och 

beroende på reflexens utseende hålls en plus- eller minuslins framför ena ögat en kort stund. 

Genom linsen sker en snabb koll hur retinoskopireflexen ser ut och linsstyrkan justeras till 

neutralisation (Evans 2007). Den lins som neutraliserar anger graden av lag eller lead of 

accommodation. Vid metoden Nott hålls fixationsobjektet på exempelvis 40 cm medan 

undersökaren retinoskoperar på varierande avstånd vilket bestäms efter reflexens 

rörelseriktning. Retinoskopet flyttas närmre eller längre ifrån patienten beroende på reflexen, 

och utifrån avståndet där neutralisation uppnås räknas den ackommodativa responsen ut 

(Barrett & Elliott 2007). Vid Bell retinoskopi fokuserar patienten på sin egen spegelbild som 

reflekteras i en flyttbar klocka (Locke & Somers 1989). Metoden är vanlig vid undersökning 

av barn och ger även information om hur följsam ackommodationen är när objektet flyttar sig 

(Saladin 2006). Vid Cross retinoskopi läser patienten textrader i foroptern medan 

undersökaren retinoskoperar. Linser adderas binokulärt till neutralisation uppstår (Locke & 

Somers 1989). Cross retinoskopi kallas också för lågneutral retinoskopi (Goss 2009). Goss, 

Rana och Ramolia (2012) konstaterade att den lågneutrala metoden ger mer lag of 

accommodation än andra metoder eftersom den ackommodativa responsen kommer att 

minska när pluslinser tillsätts. McClelland och Saunders (2003) fann att Nott var en repeterbar 

och korrekt metod att använda i åldrarna 6-43 år. Även Rosenfield et al. (1996) fann att Nott 

var metoden att föredra eftersom inga linser tillsätts som i sig kan påverka den 

ackommodativa responsen.  

 

En subjektiv metod för att mäta ackommodativ respons är rödgröntest på nära håll. Då 

jämförs svarta bokstäver på ett rött och ett grönt fält. Linser tillsätts tills bokstäverna uppfattas 

som lika tydliga i det röda och det gröna fältet (Rosenfield et al. 1996). En annan subjektiv 

metod är den binokulära korscylindern (Scheiman & Wick 2008).  

 

1.4 Binokulära korscylindern (BKC) 

Ett test med den binokulära korscylindern (BKC) genomförs för att bestämma den 

ackommodativa responsen. När BKC används till presbyoper fås en preliminär addition fram 
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(Grosvenor 2007). Hos ickepresbyoper är ett normalt BKC mellan ±0,00 och +1,00 D 

(Carlson & Kurtz 2004; Grosvenor 2007; Scheiman & Wick 2008). BKC kan utföras 

monokulärt eller binokulärt (Rabbetts & Mallen 2007).  

 

Vid BKC används en tavla där vertikala och horisontella linjer bildar ett kors (se tavla A i 

figur 3.1). Tavlan placeras på patientens arbetsavstånd alternativt på 40 cm. I detta stadie 

undersöks med fördel om patienten upplever några av linjerna tydligare än de andra för att 

dubbelkolla huruvida rätt cylinder är funnen. Detta görs framför allt om patienten har en 

astigmatism större än 1,50 D (Elliott 2007). Därefter presenteras korscylindrar med styrkan 

±0,50 D framför patientens båda ögon (Grosvenor 2007). Korscylindrarna är placerade med 

minuslinsens axelläge i 90 grader. Detta gör att ena bilden hamnar framför retina och den 

andra bakom, såvida patienten varken har lag eller lead of accommodation (Rosenfield 2009), 

vilket visas i figur 1.1. Bilden visar den horisontella (H) och vertikala (V) meridianen samt 

den minsta spridningscirkeln (MSC). MSC ligger mitt emellan de två meridianerna, mätt i 

dioptrier, och är den enda platsen där strålarna är cirkelformade och inte ellipsformade 

(Rabbetts 2007). 

 

 

 

 

 

Figur 1.1. Öga utan lag eller lead of accommodation. Först utan korscylinder, därefter med. Bokstaven H står 
för den horisontella meridianen och V för den vertikala meridianen. MSC visar den minsta spridningscirkeln. 
(Efter Rosenfield 2009 s. 233)  
 
 
 

 

 

 

 

Figur 1.2. Öga med lag of accommodation. Först utan korscylinder, därefter med. Bokstaven H står för den 
horisontella meridianen och V för den vertikala meridianen. MSC visar den minsta spridningscirkeln. (Efter 
Rosenfield 2009 s. 233) 
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Figur 1.3. Öga med lead of accommodation. Först utan korscylinder, därefter med. Bokstaven H står för den 
horisontella meridianen och V för den vertikala meridianen. MSC visar den minsta spridningscirkeln. (Efter 
Rosenfield 2009 s. 233)  
 
 
Om patienten har lag of accommodation upplever patienten att de horisontella linjerna är 

tydligare. Orsaken är att de horisontella strecken ligger närmre retina än vad de vertikala 

strecken gör (se figur 1.2). Pluslinser introduceras tills MSC hamnar på retina, vilket inträffar 

när patienten rapporterar att de stående och liggande linjerna är lika tydliga. Har patienten 

lead of accommodation upplevs de vertikala linjerna tydligare (se figur 1.3) och den sfäriska 

styrkan ändras åt minushållet tills patienten uppger att de vertikala och horisontella linjerna är 

lika tydliga eller, mer korrekt, lika suddiga (Rosenfield 2009). Vid den punkten är det 

ackommodativa kravet och den ackommodativa responsen lika stora (Goss 2009). Blir 

linjerna aldrig lika skarpa är rekommendationen att ange den lägsta plussfären där de vertikala 

linjerna är tydligast (Grosvenor 2007). Värdet anges som en addition från 

avståndskorrektionen, exempelvis +0,75 D vid underackommodation eller -0,25 vid 

överackommodation (Elliott 2007). 

 

BKC kan utföras med högneutral eller lågneutral metodik. Den lågneutrala metoden är 

beskriven ovan. Patienten avgör genom avståndsrefraktionen vilka linjer som är tydligast, och 

beroende på svaret justeras den sfäriska styrkan med positiva eller negativa linser (Rosenfield 

2009). Grosvenor (2007) har beskrivit den högneutrala metoden där en addition tillsätts innan 

patienten avgör vilka linjer som är tydligast. Additionen ska vara nog stor för att placera båda 

meridianerna framför retina så att de vertikala linjerna upplevs tydligast likt figur 1.3. 

Grosvenor anser att +1,00 D ofta är nog för ickepresbyoper, och hos presbyoper adderas 

+1,00 D till additionen i den nuvarande korrektionen. Goss (2009) anser att +1,75 D i 

startläget är lagom för ickepresbyoper. Därpå minskas additionen tills patienten uppger att alla 

streck är lika skarpa (Rosenfield 2009). 
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Utförs BKC först i raden av tester på nära håll, kan den användas som preliminär addition för 

andra mätningar på nära håll exempelvis forimätning, vergenser eller relativ ackommodation 

(Grosvenor 2007).  

 

1.4.1 BKC som metod för att ta fram preliminär addition  

För att bestämma en preliminär addition kan en rad olika metoder användas. Antona, Barra, 

Barrio, Gutierrez, Piedrahita & Martin (2008) jämförde olika tekniker för att ta fram en 

preliminär addition. Bland metoderna fanns dynamisk retinoskopi, ackommodationsamplitud, 

addition baserad på ålder, högneutral och lågneutral BKC, rödgröntest på nära håll och 

balansering av NRA och PRA. De fann att alla testerna var likvärdiga i syftet att ta fram den 

preliminära additionen. De rekommenderade den åldersbaserade preliminära additionen 

eftersom den var mest lik den slutgiltiga additionen av alla de testade metodikerna, och 

dessutom tideffektiv och enkel att utföra.  

 

Borish och Benjamin (2006) menade att BKC ofta ger mest plus i additionen av alla metoder 

för att bestämma preliminär addition hos presbyoper. Den rekommenderas för användning hos 

framför allt äldre patienter som har liten eller ingen ackommodationsförmåga kvar.  

 

Wee, Yu, Moon & Cho (2010) undersökte huruvida BKC skiljer sig om bakgrundsfärgen 

ändras. Den slutgiltiga additionen jämfördes med den preliminära additionen från rödgröntest 

på nära håll, vanligt BKC-kors, BKC med röd bakgrund, BKC med grön bakgrund, BKC med 

rödgrön bakgrund och åldersbaserad preliminär addition. En rödgrön tavla som har funktionen 

från både BKC och rödgröntest på nära håll kompenserar för nackdelarna som metoderna har 

individuellt. Den gav ett resultat nära den slutgiltiga additionen och rekommenderades därför 

vid additionsbestämning. När detta test används uppmanas patienten att säga till när de 

horisontella och vertikala strecken på det röda och det gröna fältet var lika tydliga.  

 

1.4.2 Fördelar med BKC 

BKC är ett snabbt och bekvämt test för att bestämma den preliminära additionen (Grosvenor 

2007). I fråga om dess repeterbarhet råder dock delade meningar. BKC har sämre 

repeterbarhet än MEM fastslog Scheiman & Wick (2008). Antona, Sanchez, Barrio, Barra & 

Gonzalez (2009) däremot, fann att BKC hade bäst repeterbarhet näst efter Nott i jämförelse 
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med Nott, MEM och en open-field autorefraktor. Skillnaden mellan de två olika mätningarna i 

den studien var 0,05 ± 0,34 D med BKC.  

 

1.4.3 Nackdelar med BKC 

Locke och Somers (1989) jämförde BKC med fyra andra metoder för att bedöma den 

ackommodativa responsen hos ickepresbyoper. De hittade att värdet från BKC var utstickande 

jämfört med de andra metoderna. Ofta hittades lead of accommodation med BKC medan de 

andra metoderna visade lag of accommodation. Att BKC-värdet visade högre ackommodativ 

respons fann även Antona et al. (2009). 

 

Benzoni, Collier, McHugh, Rosenfield och Portello (2009) jämförde subjektiva mätningar 

utförda med binokulär korscylinder, med objektiva mätningar av ackommodativ respons hos 

25 unga patienter. De objektiva mätningarna gjordes med en infraröd optometer. Värdena som 

mättes med optometern var betydligt lägre än de som mättes med BKC, dvs. optometern 

visade mer lag of accommodation. BKC visade dessutom ett falskt högt antal patienter med 

lead of accommodation.  

 

Hur kommer det sig då att BKC ofta ger ett så utstickande och ofta felaktigt resultat? Det 

finns flera anledningar till detta. Då belysningen ska vara dämpad för att minska skärpedjupet 

(Grosvenor 2007) är luminansen nedsatt hos objektet som patienten tittar på, vilket inte 

speglar optimala läsförhållanden. Detta kan påverka hur stor den ackommodativa responsen 

blir (Rosenfield et al. 1996). En ytterligare orsak är att ackommodationen fluktuerar hos unga 

patienter, vilket gör att BKC på så sätt är bättre för presbyoper (Rosenfield 2009). När 

pluslinser tillsätts, placeras endast MSC framför retina ifall den ackommodativa responsen 

förblir oförändrad. Om patienten å andra sidan minskar ackommodationen lika mycket som 

pluslinsens styrka, är placeringen av MSC oförändrad (Rosenfield et al. 1996). Ett exempel på 

detta är en patient som har lag of accommodation på +0,25 D. Patienten ackommoderar då 

med 2,25 D på 40 cm och MSC hamnar därmed strax bakom retina. Om en pluslins på +1,00 

D tillsätts, kan patienten slappa på ackommodationen till +1,25 D och därmed behålls samma 

position på MSC, strax bakom retina. Utan lins upplevdes de horisontella linjerna skarpare än 

de vertikala, och slappar patienten på ackommodationen med den positiva linsen som ovan, är 

de horisontella fortfarande skarpare.  
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Olika alternativ har diskuterats för att komma till rätta med dessa problem. För att patienten 

inte ska kunna justera ackommodationen t.ex. för att lägga några av linjerna i fokus föreslog 

Westhemer (1958) att patienten inledningsvis tittar på BKC-korset utan korscylindrar. 

Korscylindrar placeras binokulärt framför ögonen och tas snabbt bort igen.  Patienten får 

vidare rapportera vilka linjer som var tydligast när korscylindrarna hade introducerats framför 

ögonen. Beroende på vad patienten har angett upprepas proceduren med en plus- eller 

minuslins tills lika uppges.  

 

Ett annat förslag är att använda den högneutrala metoden (Grosvenor 2007). Dock fann 

Rosenfield et al. (1996) ingen signifikant skillnad mellan resultaten av låg- och högneutral 

metod. Inte heller var någon av metoderna mer lik resultaten från de andra metoderna som 

BKC jämfördes med.  

 

1.5 COAS™ 

COAS™ är en typ av autorefraktor som, förutom att mäta refraktionen med en exakthet på 

0,10 D vad gäller både sfär och cylinder, även mäter aberrationer. Detta är möjligt tack vare 

en Schack-Hartmann vågfrontssensor och ett datorsystem. Ett kollimerat dvs. parallellt 

ljusknippe skickas in i ögat i plana vågfronter. Ljuset reflekteras av retina och vågfronterna 

som tidigare var plana, blir förvrängda på grund av aberrationer. Vågfronterna kommer vidare 

in i sensorn som besår av ett antal ytterst små linser. Dessa fokuserar ljuset till punkter som en 

detektor känner av. Ett öga utan aberrationer hade haft ett regelbundet mönster av ljuspunkter. 

Detektorn känner alltså av punkternas ojämnhet och analyserar aberrationerna utifrån det. 

Ljuset som skickas in i ögat är nära infrarött eftersom ögat är relativt okänsligt där. Från 

mätarens synvinkel finns en kamera för att kunna se iris. På så sätt justeras patienten i alla tre 

leden; uppåt och neråt, åt sidorna och framåt och bakåt (Complete ophthalmic analysis system 

user’s manual 2005).  

 

Som komplement till COAS™ kan Vision Research open view optical relay system (VR) 

samt ISCAN Eye Tracker användas. Patienten tittar då genom en spegel som släpper igenom 

95 % av allt synligt ljus men reflekterar 95 % av det infraröda ljuset. På detta sätt kan 

patienten betrakta ett objekt genom spegeln medan mätningar tas med hjälp av det infraröda 

ljuset. Detta visas i figur 1.4. När VR används som komplement till COAS™ kan patienten 

titta på varierande optiska stimuli i olika blickriktningar och på olika avstånd. Vid studier av 
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ackommodation är det viktigt att patienten fokuserar binokulärt för att återspegla 

verkligheten, medan mätningarna tas monokulärt (COAS HD VR™ user’s manual 2006). 

 

Figur 1.4. Patientens sits. Det synliga ljuset från fixationsobjektet (blått i bilden) släpps igenom spegeln och når 
ögat. Det infraröda ljuset skickat från COAS™ (rött i bilden) reflekteras av spegeln och når ögat.  
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2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur BKC-testets resultat påverkas hos ickepresbyoper av 

att ändra typen av ackommodativt stimulus som patienten tittar på. Kommer optotyper på 

BKC-tavlan att ändra den ackommodativa responsen? Detta undersöktes subjektivt med 

BKC-test samt objektivt med COAS™.  

 

Nollhypotes: Den ackommodativa responsen ändras inte när optotyper av olika slag tillsätts 

till BKC-tavlan.  
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3 Material och metoder 

3.1 Patienter 

Data samlades in från totalt 34 patienter varav 4 patienter fick uteslutas på grund av för små 

pupiller (3 st.) och otillräckligt stereoseende (1 st.). Patienter söktes med personliga kontakter 

samt på Linnéuniversitetets optikerprogram. Könsfördelningen av de 30 inkluderade 

patienterna var 24 kvinnor och 6 män och åldersfördelningen var 20-39 år med en medelålder 

på 23 ± 4 år. Patienternas refraktion var mellan +3,25 och -7,00 D med en cylinder mellan 0 

och -4,00 D. Maximal anisometropi var 1,50 D vilket två patienter hade.  

 

BKC fungerar på olika sätt för ickepresbyoper och presbyoper (Grosvenor 2007). Fokus lades 

på den förstnämnda gruppen eftersom det är den gruppen som ger mest varierande resultat 

(Rosenfield et al. 1996). En lägre gräns på 18 år och en högre gräns på 40 år valdes för att 

utesluta minderåriga och presbyoper. Mätningarna ägde rum på 40 cm vilket kräver 2,50 D i 

ackommodation. Bekvämt att läsa blir det om hälften eller upp till två tredjedelar av den 

tillgängliga ackommodationen används (Rabbetts 2007). Till presbyoper räknades i denna 

studie därför patienter med en ackommodationsamplitud på 5,00 D eller mindre dvs. dubbelt 

så mycket som den ackommodation som krävs eller mindre. Detta testades på varje patient i 

undersökningens inledande skede. Patienterna behövde även se 6p eller mindre på nära håll 

med avståndsrefraktionen.  

 

För att kunna mäta BKC binokulärt behöver patienten ett binokulärseende. Stereotest kan 

användas för att bedöma om binokulärseende finns (Barrett & Elliott 2007). Därför sattes i 

studien ett krav på steroeseende hos försökspersonerna. Wee et al. (2010) som undersökte 

BKC-tavlor med olika bakgrundsfärg använde sig av gränsen 60 bågsekunder, vilket även 

användes här. 

 

3.2 Utrustning 

Den vågfrontssensor som användes var Complete Ophtalmic Analysis System (COAS™-HD 

VR) modell 2800. Den uppmätta refraktionen med denna vågfrontssensor är visad vara lik 

den subjektiva refraktionen (Cheng, Himebaugh, Kollbaum, Thibos & Bradley 2003), och 

fungerar på refraktionsfel mellan +7,00 och -15,00 D med cylinder upp till -6,00 D (Salmon, 

West, Gasser & Kenmore 2003). Fixationstavlorna justerades så att mätpunkten i COAS™ 
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hamnade centralt i tavlorna (Buehren, Collins & Carney 2005). Pupillstorleken det vill säga 

diametern på området där COAS™ tog sina mätningar, valdes till 4 mm för alla patienter och 

behölls där under alla mätningar. Hos patienter som hade mindre pupiller än 4 mm på en eller 

flera mätningar, togs mätningen om för att om möjligt kunna inkludera även den patienten. 

Den sfäriska aberrationen behölls inkluderad i värdet, för att få så naturlig situation som 

möjligt, och mätningen gjordes på ett toppunktsavstånd på 12 mm.  

 

En av BKC-tavlorna som användes (tavla A) var det ursprungliga BKC-korset, de andra fyra 

(tavla B-E) var egentillverkade. Alla tavlor visas i figur 3.1. Tavla B hade fyra optotyper 

centralt med storleken 6p. Optotyperna var kantiga och följde horisontal- och vertikallinjen. 

Tavla C hade centrala optotyper med storleken 6p, men skiljde sig från B eftersom de var 

runda och/eller diagonala. Tavla D hade två centrala optotyper med storleken 10p och dessa 

var kantiga likt tavla B. Tavla E hade optotyper perifert i en cirkel runt korset. Dessa 

optotyper var slumpade utan någon speciell form och hade storleken 10p. 

 

 

 

 
Figur 3.1. BKC-tavla A, B, C, D och E. Tavla A var det traditionella BKC-korset medan de andra tavlorna hade 
optotyper av varierande form, storlek och placering. Storleken på optotyperna var 6p för tavla B och C och 10p 
för tavla D och E. 
 

3.3 Utförande 

Studien utfördes på Linnéuniversitetet i Kalmar. Till att börja med fick patienten muntlig och 

skriftlig information om undersökningens utformning och ett informerat samtycke skrevs 

under (se bilaga 1).  

 

Ett objektivt värde på patientens refraktion togs därefter fram med hjälp av en autorefraktor 

av märket Topcon/KR-8100 P. Utifrån denna bestämdes den subjektiva refraktionen i 

provbåge enligt dimmetoden (se Elliott 2007). Refraktionen utfördes binokulärt i 0,25 D-steg 

med pupilldistansen (PD) 60 mm eftersom det inte gick att reglera PD i denna provbåge. Med 

   A               B                             C                            D                              E 
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den subjektiva avståndsrefraktionen mättes visus på nära håll binokulärt. För att patienten 

skulle kunna se bokstäverna på BKC-tavlan sattes en gräns för deltagande på 6p eller mindre. 

 

Vidare mättes patientens binokulära ackommodationsvidd med hjälp av en RAF-stav. 

Patienten var korrigerad med den subjektiva avståndsrefraktionen i en provbåge. Metoden 

som användes var Donders push-up och push-down (se Barrett & Elliott 2007). Ett värde från 

push-up och ett från push-down lästes av och ett medelvärde räknades ut av dessa två. För att 

räknas till prepresbyop krävdes ett medelvärde på mer än 5,00 D. För att bekräfta huruvida 

patienten hade samsyn eller ej, användes Wirt test vilket är den tredje delen i Titmus Fly 

Stereotest. Testet utfördes på 40 cm med avståndsrefraktionen samt filterglasögon (se Barrett 

& Elliott 2007). 

 

Huruvida BKC eller COAS™ gjordes först slumpades fram. Med hjälp av en foropter av 

märket Topcon VT-SE gjordes 5 stycken BKC-test på 40 cm. Belysningen var dämpad så att 

luminansen var ca 10 cd/m², vilket mättes med en ljusmätare av märket Hagner Screenmaster. 

Den subjektiva avståndsrefraktionen sattes i foroptern tillsammans med binokulära 

korscylindrar ±0,50 D. Patienter med en cylinder på 1,50 D eller mer fick först titta på korset 

utan korscylindrar och ange om några av linjerna var tydligare, detta för att utesluta en 

felkorrigerad astigmatism (Elliott 2007). Metoden som användes var den högneutrala (se 

stycke 1.4) med +3,00 D i addition som utgångspunkt (Antona et al. 2008). De vertikala 

linjerna upplevs då tydligare än de horisontella eftersom de vertikala linjerna fokuserar 

närmre retina. Medan patienten fokuserade binokulärt på BKC-testet som var monterat på en 

närprovstavla, minskades additionen i 0,25-steg. Patienten blev ombedd att avgöra när de 

vertikala och de horisontella linjerna var lika tydliga eller när de horisontella linjerna tog över 

och blev tydligare. Om linjerna var lika tydliga under flera steg angavs mätvärdet som det 

sista ”lika” innan de horisontella blev tydligare. Om inget ”lika” uppnåddes angavs värdet 

mittemellan i 0,12 D-steg. Om patienten upplevde att det växlade mellan de vertikala och 

horisontella linjerna under flera steg, valdes det sista steget innan de horisontella upplevdes 

definitivt tydligare. Om patienten upplevde strecken i olika färger uppmanades patienten att 

fokusera på streckens tydlighet och inte färgerna. Testet upprepades därpå fyra gånger med de 

andra BKC-tavlorna. På de tre tavlorna där det fanns bokstäver centralt (tavla B, C och D) 

ombads patienten att titta på dessa och samtidigt avgöra vilka streck i korset som var 

tydligast. På tavla A och E ombads patienten titta på strecken istället likt ett vanligt BKC-test. 
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Tavla E användes alltså för att se om perifera optotyper ändrar ackommodationen. Ordningen 

på tavlorna slumpades fram och antecknades.  

 

Samma BKC-tavlor användes till mätningarna i en vågfrontssensor av märket Complete 

Ophtalmic Analysis System - High Definition (COAS™-HD). Ordningen på de fem tavlorna 

slumpades på nytt fram och antecknades. Ljuset i rummet var även här dämpat till ungefär 10 

cd/m² i luminans. Patientens sits justerades individuellt, ögat centrerades och fokusering 

skedde med hjälp av iriskanten. Patienten var korrigerad i provbåge med den subjektiva 

avståndsrefraktionen binokulärt och tittade med båda ögonen, däremot mättes endast 

vänsterögat (Buehren, Collins & Carney 2005). COAS™ tog tre mätningar där patienten 

fokuserade på BKC-tavlan på 40 cm håll. Patienten uppmanades att titta på tavlan och inte på 

den röda pricken som dyker upp under mätningen. På tavla A och E ombads patienten att titta 

på linjerna centralt, och på tavla C, D och E ombads patienten att titta på de centrala 

optotyperna. Den sfäriska ekvivalenten för varje mätning användes för att räkna ut ett 

medelvärde för respektive tavla. Uppställningen visas i figur 3.2 och 3.3.  

 

                                                  

Figur 3.2. Uppställningen i COAS™. Patienten lutade Figur 3.3. Patientens sits i COAS™. Patienten  
huvudet mot pannstödet och tittade genom den rektangulära  betraktade fixationsobjektet genom den vridna  
spegeln på fixationsobjektet som var placerat i den vita  spegeln. 
hållaren. 

 

3.4 Analys av data 

Dataanalys gjordes i Excel 2010. BKC-värdena som tidigare angetts som lag och lead of 

ackommodation räknades om till ackommodativ respons (2,50-(BKC)) för att kunna jämföras 

lättare med resultaten från COAS™. Fem grafer av typen Bland Altman skapades, en för 

varje BKC-tavla. För varje tavla räknades 95 % konfidensintervall och medelvärdet av 
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skillnaden ut. Även korrelationen mellan BKC och COAS™ beräknades för varje tavla. För 

att bestämma huruvida det fanns någon statistisk signifikant skillnad mellan tavlorna i BKC 

samt COAS™ användes repeated measurements analysis of variance (ANOVA) samt 

Dunnett’s flerjämförelsetest. ANOVA och Dunnett’s flerjämförelsetest gjordes dels för de 

fem tavlorna i BKC och dels för tavlorna i COAS™. Signifikans var gällande för p < 0,05.   
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4 Resultat 

4.1 De fem BKC-tavlorna 

Den ackommodativa responsen var lägre med BKC än med COAS™ för alla tavlor utom 

tavla E. Med tavla C var responsen som lägst bland alla tavlor med BKC, samt som högst 

bland alla tavlor med COAS™. Medelvärdet av den ackommodativa respons som mättes 

objektivt med hjälp av COAS™ samt subjektivt med BKC visas i figur 4.1. samt i tabell 4.1. 

Med multipelt ANOVA räknades ett p-värde ut för alla fem tavlorna i BKC samt för alla fem 

tavlorna i COAS™. Resultatet visade att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad 

mellan tavlorna varken mätt med BKC eller COAS™ (p > 0,05). Även Dunnett’s 

flerjämförelsetest, som är ett post-hoc test gjordes för tavla A jämfört med de andra fyra 

tavlorna, både för BKC och för COAS™. Inte heller här hittades någon statistisk signifikant 

skillnad mellan tavlorna (p > 0,05), varken med BKC eller med COAS™.  

 

 

Figur 4.1. Ackommodativ respons (D) för tavla A-E mätt med BKC respektive COAS™. Staplarna för BKC visar 
standardavvikelsen och staplarna för COAS™ visar standardfelet. 
 

För BKC visas standardavikelsen och för COAS™ visas standardfelet i figur 4.1. 

Standardavvikelsen för BKC var större än standardfelet för COAS™. Standardavvikelsen 

varierade mellan 0,13 och 0,14 för BKC och standardfelet mellan 0,05 och 0,07 för COAS™.  

 

Med COAS™ varierar tavla D mest och tavla C minst mellan olika individer. Med BKC 

varierar tavla E som mest och tavla C som minst. Högsta och lägsta ackommodativ respons 

för varje tavla visas i tabell 4.1.  
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Tabell 4.1. Ackommodativ respons (D) för tavla A-E mätt med BKC respektive COAS™. Högsta, lägsta 
respektive medelvärdet visas för varje tavla och för de två mätmetoderna. 

 

 

4.2 Överensstämmelse mellan BKC och COAS™ 

För att se hur väl resultaten från BKC och COAS™ stämde överens med varandra, räknades 

ett r-värde ut för varje tavla i Excel. Ingen korrelation fanns mellan BKC och COAS™ för 

någon av tavlorna ( r < 0,60). Korrelationen visas i tabell 4.2.  

Tabell 4.2. Korrelationen mellan BKC och COAS™ för de fem tavlorna. 
Tavla	   A	   B	   C	   D	   E	  

R-‐värde	   -‐0,02	   -‐0,18	   -‐0,16	   -‐0,20	   -‐0,17	  
 

För att visualisera resultaten för varje tavla från mätningarna med BKC och COAS™ 

skapades ett diagram av Bland Altman-typ för varje tavla. Diagramen visas i figur 4.2. Övre 

och under linjen för 95 % konfidensintervall samt medelvärdet av skillnaderna räknades ut, 

vilket linjerna i figur 4.2 visar. Det totala spannet för 95 % konfidensintervall var 3,53 D för 

tavla A, 3,50 D för tavla B, 3,50 D för tavla C, 3,66 D för tavla D samt 3,68 D för tavla E. 95 

% konfidensintervall var högt för varje tavla vilket även syns i diagramen genom att linjerna 

ligger brett isär. Ett brett 95 % konfidensintervall tyder på stora skillnader mellan BKC-värdet 

och COAS™-värdet. När konfidensintervallet är nog smalt kan de två mätmetoderna 

användas ombytligt. Detta är dock inte fallet för mätmetoderna BKC och COAS™.  

	  	   	  	   A	   B	   C	   D	   E	  

COAS™	  
Medel	  (D)	   2,29	   2,29	   2,31	   2,29	   2,27	  
Max	  (D)	   3,08	   3,02	   2,95	   3,32	   3,14	  
Min	  (D)	   1,63	   1,77	   1,72	   1,64	   1,72	  

	   Variationsbredd	  (D)	   1,45	   1,25	   1,23	   1,68	   1,42	  

BKC	  
Medel	  (D)	   2,25	   2,26	   2,17	   2,20	   2,29	  
Max	  (D)	   4,25	   4,50	   4,25	   4,25	   5,00	  
Min	  (D)	   0,75	   0,75	   1,00	   0,75	   0,88	  

	   Variationsbredd	  (D)	   3,50	   3,75	   3,25	   3,50	   4,12	  
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Figur 4.2. Fem grafer av Bland Altman-typ. Graferna visar skillnaden mellan värdena från COAS™ och BKC 
på y-axeln (COAS™ - BKC) samt medelvärdet av BKC-värdet och COAS™-värdet på x-axeln för respektive 
tavla. Den mellersta linjen är medelvärdet av skillnaderna och den övre och undre linjen är 95 % 
konfidensintervall (medelvärdet av skillnaden ±1,96 * SD). 
 
 

BKC visade fler patienter med lead of accommodation än COAS™ med alla fixationsobjekt 

utom tavla D där det var lika många patienter med lead of accommodation med båda 

metoderna. Antal patienter med lead of accommodation presenteras i figur 4.3. 

 

Tavla A Tavla B 

Tavla C Tavla D 

Tavla E 
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Figur 4.3. Antal patienter med lead of accommodation, dvs. en ackommodativ respons på mer än 2,50 D på 40 
cm, mätt med COAS™ samt BKC.  
 

BKC varierade mer än COAS™ mellan de olika tavlorna i medeltal. Hos patienten där 

skillnaden mellan tavlorna var som störst skilde det 0,65 D med COAS™ och 1,50 D med 

BKC. I tabell 4.3 illustreras hur mycket de olika tavlorna kunde variera för samma individ.  

 

Tabell 4.3. Skillnaden mellan lägsta respektive högsta värdet bland de fem tavlorna för varje enskild patient (D). 
Först anges medelvärdet för alla patienter samt standardfelet (COAS™) och standardavvikelsen (BKC), därefter 
anges patienten som hade störst skillnad. 
.	   COAS™	   BKC	  
Medel	  (D)	   0,36	  ±	  0,14	   0,48	  ±	  0,32	  
Max	  (D)	   0,65	   1,50	  
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5 Diskussion 

När de fem olika tavlorna jämfördes med varandra hittades ingen statistisk signifikant skillnad 

mellan tavlorna mätt med COAS™ eller BKC. Det innebär att de fem tavlorna är lika i teorin, 

och att de skulle kunna användas ombytligen och ändå ge samma resultat. Men stämmer detta 

i praktiken? Trots att tavlorna var signifikant lika varandra så fick varje enskild individ ofta en 

stor skillnad i ackommodativ respons mellan de olika tavlorna, både med BKC och med 

COAS™ (se tabell 4.3). Resultatet följde dock inte något speciellt mönster som gav upphov 

till en signifikant skillnad mellan tavlorna.  

 

Variationen mellan de olika tavlorna i COAS™ inom varje enskild individ, skulle kunna 

förklaras av mikrofluktuationer. Eftersom ett medelvärde togs fram av endast tre värden, 

skulle ackommodativa mikrofluktuationer kunna spela roll i bedömningen. En ytterligare 

förklaring till variationen skulle kunna vara uttröttning från patientens sida, eftersom alla fem 

tavlorna mättes direkt efter varandra med endast en kort stunds paus emellan. Ordningen på 

mätningarna antecknades i metoden och ingen tendens till uttröttning hittades vid första 

anblicken, men en utförligare analys skulle behövas för att fastställa huruvida uttröttning var 

en bidragande faktor. 

 

En orsak till det varierande resultatet med BKC för de olika tavlorna skulle kunna vara att 

tavlorna är utskrivna på en bläckskrivare. Detta gör att kontrasten inte är optimal. Alla streck 

blir inte heller exakt lika skarpa och breda. Hade tavlorna varit utskrivna med laserskrivare 

skulle detta kunnat avhjälpas så att patienterna lättare hade kunnat avgöra när det var ”lika”. 

Dessutom finns det sedan tidigare ett antal olika varianter på BKC-tavlor vad gäller antal 

streck i korset, streckens höjd och avstånd till varandra och så vidare. Ingen tidigare studie 

angående vilken av dessa varianter som är att föredra har gjorts enligt författarens vetskap. En 

annan aspekt att ha i åtanke är effekten av inlärning. Patienter samlades delvis in från 

optikerprogrammet och delvis genom personliga kontakter. Det innebär att somliga patienter 

redan kunde testet från början, medan vissa krävde en viss inlärningstid. De första tavlorna 

som undersöktes med BKC-metoden skulle därför kunna ha gett ett annorlunda värde 

eftersom patienterna lärde sig testet efterhand och eventuellt justerade sina svar.  

 

Vad gäller jämförelsen mellan de två mätmetoderna COAS™ och BKC, hittades inte någon 

god korrelation. Graferna av Bland Altman-typ visade att 95 % konfidensintervallet var 
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väldigt brett vilket också tyder på att metoderna skilde sig åt. BKC visade en lägre 

ackommodativ respons än mätningen med COAS™ för fyra av fem tavlor (se figur 4.1). 

Benzoni et al. (2009) fann till skillnad från denna studie, att BKC visade ett högre värde än 

det objektiva värdet mätt med en infraröd optometer. De fann en subjektiv respons på i 

genomsnitt 2,35 D, och deras objektiva respons låg i genomsnitt på 1,66 D, till skillnad från 

vår objektiva ackommodativa respons som i medeltal låg mellan 2,27 och 2,31 D. Den 

subjektiva responsen låg mellan 2,17 och 2,29 D vilket stämde förhållandevis bra med deras 

resultat med BKC. De objektiva värdena däremot visade alltså en högre ackommodativ 

respons i denna studie. Orsaken skulle kunna vara att olika mätmetod användes. För att 

utvärdera BKC ytterligare skulle det därför vara intressant att jämföra BKC med en annan 

objektiv metod. Nott har i flera studier visats vara mest repeterbar och ge ett korrekt resultat 

(se stycke 1.3.2) och skulle därför vara intressant att jämföra BKC med.  

 

Ackommodationen mättes enbart monokulärt. Ingen gräns för anisometropi sattes som 

kriterium för deltagande. Individer med anisometropi ackommoderar inte lika binokulärt med 

glasögon (Rabbetts & Mallen 2007), vilket ger ett varierande resultat beroende på vilket öga 

som COAS™ tar sina mätningar på. Eftersom mätningarna med COAS™ togs på vänsterögat 

i samtliga mätningar skulle anisometropi inte påverka variationen inom samma individ. 

Däremot skulle det kunna vara en av orsakerna till att värdet från COAS™ inte stämde 

överens med värdet från BKC för de olika tavlorna. 

 

Normalt BKC ligger mellan 1,50 D och 2,50 D i ackommodativ respons (Carlson & Kurtz 

2004; Grosvenor 2007; Scheiman & Wick 2008) vilket både de subjektiva och objektiva 

medelvärdena låg emellan. Det är därmed inte sagt att alla värden låg där. Bland alla tavlor 

låg 22 % av mätningarna med COAS™ utanför spannet för normal ackommodativ respons 

och 41 % av mätningarna med BKC utanför. Att BKC hade så spridda värden är troligen på 

grund av att ickepresbyoper kan anpassa ackommodationen när linser tillsätts (Rosenfield et 

al. 1996), samma problem som vid lågneutral retinoskopi (Goss, Rana och Ramolia 2012). En 

orsak skulle också kunna vara att med COAS™ räknades ett medelvärde av tre värden ut, 

medan det bara togs en mätning per tavla med BKC vilket skulle kunna ge ett mer varierande 

resultat med BKC. Att BKC varierade mer är också orsaken till att det hittades så många fler 

patienter med lead of accommodation med BKC-mätningen än med den objektiva mätningen 

(se figur 4.3). Totalt sett gav BKC en något lägre ackommodativ respons än COAS™ men 

BKC hade en större spridning (se figur 4.1). Att BKC visar ett större antal individer med 
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överackommodation än objektiva mätningar fann även Antona et al. (2009), Locke & Somers 

(1989) samt Rosenfield et al. (2009).   

 

Tavla C var tavlan som visade högst ackommodativ respons i COAS™ men lägst i BKC (se 

figur 4.1). Tavla C var också den tavla som varierade minst mellan olika individer (se tabell 

4.1). En fortsatt utredning kring denna tavla med ökat deltagarantal och en annan objektiv 

mätmetod skulle kanske kunna bidra till ett BKC-test med ett mer korrekt resultat. 

 

Även om tavlorna kliniskt sett gav ett lika resultat, skulle tavlorna kunna upplevas olika enkla 

för patienten. Enbart linjer (tavla A) kan vara enklare eftersom inget annat stör. Samtidigt kan 

centrala bokstäver (tavla B, C och D) fungera som fixationsobjekt så att patienten vet var 

han/hon ska fixera. Det skulle även ha varit intressant att få patientens subjektiva upplevelse 

av de olika tavlorna. En annan intressant synvinkel skulle vara att utvärdera bakgrundsfärgen 

på BKC-tavlan. Wee et al. (2010) undersökte huruvida bakgrundsfärgen spelar någon roll när 

BKC används för presbyoper. De kom fram till att en rödgrön tavla i kombination med BKC 

var den bästa bakgrunden. Kanske skulle detta kunna fungera även hos ickepresbyoper? I 

nuläget rekommenderas dock BKC att användas med betänksamhet hos ickepresbyoper, 

eftersom BKC skiljer sig så pass mycket från de objektiva mätningarna. 
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6 Slutsats 

Studien visade att den klassiska BKC-tavlan utan tillfogade optotyper ger samma 

ackommodativa respons som de egentillverkade tavlorna med optotyper av olika form, 

placering och storlek. Mätningar med BKC och COAS™ stämde inte överens med varandra 

och kan därför inte användas ombytligen. I fortsättningen rekommenderas BKC att användas 

restriktivt hos ickepresbyoper med tanke på de stora variationerna från det objektiva värdet.   
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Tackord 

Tack till:  

… Karin Lennartsson för stöd, idéer, kompetens och goda samtal under arbetets gång, 

… alla patienter som ställt upp med tid och engagemang, 

… Karthikeyan Baskaran för trogen hjälp med statistik och maskiner, 

… alla fina klasskompisar och familjemedlemmar som stått ut med humör och frågor av alla 
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Informerat samtycke 

Du har hamnat på optikerprogrammet i Kalmar som försöksperson i mitt 
examensarbete. Arbetet kommer att handla om ett test som heter BKC. Jag vill 
försöka förbättra testet genom att förändra den bild som patienten tittar på. Det är 
inte möjligt utan er frivilliga försökspersoner, och därför vill jag börja med att säga 
tack för att Du ställer upp i min undersökning!  

Mätningarna kommer att ta ca 45 minuter och kommer varken att innebära obehag 
eller skada. Ditt deltagande är frivilligt och Du kan närsomhelst välja att avbryta 
utan att ange orsak.  

Data kommer att redovisas muntligt och skriftligt i mitt examensarbete men Din 
information kommer att avidentifieras så att det inte kan kopplas till Ditt deltagande. 

Det här kommer att hända: 

Som start kommer en maskin som kallas för autorefraktor ta ett ungefärligt värde på 
ditt eventuella synfel. Detta kommer sedan dubbelkollas med en enkel 
synundersökning. Sedan kommer du få genomgå tre typer av tester.  

Det första testet innebär att jag kommer att mäta hur nära Du kan titta på ett objekt 
utan att det blir suddigt. Jag kommer i detta stadie även undersöka om Du har 
samsyn eller inte, det vill säga om båda Dina ögon hjälps åt eller om det ena tar 
över.  

Ytterligare en mätning kallas för BKC och är ett test där Du kommer att få avgöra 
vilka linjer i ett rutnät som är tydligast. Det är framför allt detta test som mitt 
examensarbete kommer att handla om. Du kommer att få göra 5 variationer av detta 
test.  

Du kommer även att få en grundlig undersökning i en vågfrontssensor. Du kommer 
då att få titta på 5 olika bilder medan apparaten tar sina mätningar. 
 

Jag har tagit del av information skriftligt och muntligt och samtycker till att delta: 

Underskrift:________________________________________  

Namnförtydligande:__________________________________ 

Datum:_______________ 
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Patientkod:!_______! Ålder:!______!!!!!!!!!!Kön:!________! !

0

Autorefraktor:0 Höger:!______/______x____!!!!Vänster:!______/______x____0

Subjektiv0refraktion:00 Höger:!______/______x____!!!!Vänster:!______/______x____!

Bin0närvisus:____________0

Titmus0Fly:0__________0

Ackommodationsamplitud:!_______D!och!_______D!ger!medelvärde!_______D.!!

BKC:0(OBS,&mkt&cyl:&lika&från&början?)&

Mätning!nr:! Tavla:! Värde:!

1! ____! __________!

2! ____! __________!

3! ____! __________!

4! ____! __________!

5! ____! __________!

COAS:0

Mätning!nr:! Tavla:! Värde!1:! Värde!2:! Värde!3:! ! Medelvärde:!

!

1! ____! __________! __________! __________! ! __________!

!

2! ____! __________! __________! __________! ! __________!

!

3! ____! __________! __________! __________! ! __________!

!

4! ____! __________! __________! __________! ! __________!

!

5! ____! __________! __________! __________! ! __________!
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