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  Abstrakt 

 

Syfte 

Studiens syfte var att undersöka ifall det fanns en skillnad av kontrastseendet mellan icke-

dementa människor över 65 år jämförelsevis med människor som var diagnostiserade med 

demens. Även denna grupp hade nått en ålder över 65 år. 

 

Metod 

Studien genomfördes på olika demensboenden eller hemma hos deltagarna. Först fick alla 

deltagare genomgå en kontroll av närvisus för att se om de kunde läsa 8 punkter eller bättre 

på en närvisustavla. Om det visade sig att de klarade detta fick de delta i studien. Därefter 

fick de, binokulärt, läsa så långt de kunde på Mars letter kontrast sensitivity test. Luminansen 

på tavla rekommenderades till 85 cd/m
2 
och samtliga deltagande låg runt detta värde.  

 

Resultat  

Resultatet visade att de personer som var diagnostiserade med demens i olika former 

presterade sämre på Mars letter contrast sensitivity test än de som inte hade sjukdomen. 

Medelvärdet för de utan demens var 1.61±0.16 medan de med demens hamnade på ett 

medelvärde av 1.29±0.28. Detta visade att de utan demens kunde läsa nästan en rad bättre på 

Mars letter contrast sensitivity test jämfört med de med demens. Skillnaden som visades i 

resultatet var statistiskt signifikant (P<0.01). 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visade resultatet på ett sämre kontrastseende hos de personer som led av 

demens. Därför är det viktigt att deras omgivning anpassas efter deras synproblem. Att till 

exempel inte ha en vit dörr mot en ljus vägg då det kan vara svårt för en person att hitta 

dörren. Att tänka på att ha starkare kontraster i en miljö där en dement vistas kan underlätta 

mycket för hur personen klarar sig i sin vardag. 
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Summary 

 

Good contrast sensitivity is something that is important for a person to experience a 

sharp image of the environment around them. As a person ages, some natural visual 

impairments take place, as poorer contrast sensitivity. However, there are diseases that may 

contribute to an earlier and faster reduction. One such disease is dementia.  

 

The purpose of the study was to investigate whether there was a difference of contrast 

vision between people without dementia, aged 65 and over, compared with people who were 

diagnosed with the disease. Also this group had reached the age of 65 and over.  

 

The study was conducted at dementia care facilities or in the home of the participants. 

First all participants had to read at a near sight test, to see if they could read 8 points or better. 

If they did they could participate in the study. Then they got, binocular, to read as far as they 

could on Mars letter contrast sensitivity test. Luminance of the chart was recommended to 85 

cd/m
2
 and measurement where done around this value.  

 

The result showed that individuals who were diagnosed with dementia in different 

forms did not perform as well at the mars letter contrast sensitivity test as those who did not 

have the disease. The mean values for those without dementia were 1.61±0.16 and for the 

people with dementia 1.29±0.28. This implied that the people without dementia could read 

almost one line better on Mars letter contrast sensitivity test compared to those with dementia. 

The difference in the test result were statistical significant (P<0.01). 

 

In summary, the results showed reduced contrast sensitivity among the people who 

suffered from dementia. Therefore it is important that their environments are adapted to their 

vision problems. For instance, do not have a white door to a bright wall where it may be 

difficult for a person to find the door. To have stronger contrast in an environment where a 

demented staying can facilitate much of how the person cope in their everyday lives.  
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1 Introduktion 

Det är inget ovanligt att äldre människor drabbas av nedsatt syn. Detta beror ofta på en 

naturlig del av åldrandet men i vissa fall kan det vara en underliggande sjukdom som är 

orsaken. En förändring som kan orsaka nedsatthet av synen är till exempel katarakt. 

(Grosvenor, 2007). En sjukdom som dock påverkar många funktioner i hjärnan är demens. Ett 

vanligt symtom på diagnosen är dåligt minne men även vissa nedsatta funktioner kopplade till 

ögat förekommer (Nystrand, 1994; Hjälpmedelsinstitutet, 2007). Därför är det viktigt att en 

synundersökning består av flera olika sorters tester, såsom bland annat kontrastseendemätning 

(Grosvenor, 2007). 

1.1 Visus 

Under merparten av de synundersökningar som görs testar man synskärpan, visus. Visus 

visar hur små detaljer en person kan se på avstånd och på nära håll samt hur bra ögats 

funktioner klarar av att visa en klar bild av det man ser på näthinnan. Detta kan beskrivas som 

ett upplösningsmått av något man tittar på (Elliott & Flanagan, 2007). Grosvenor (2007, s. 9) 

definierar synskärpa som”the resolving power of the eye, or the ability to see two separate 

objects as separate”. För att kunna urskilja två objekt som separerade ifrån varandra krävs en 

vinkel mellan objekten på minst 1 bågminut. 1 bågminut ger en decimalvisus på 1,0 vilket 

räknas som normal synskärpa. Decimal är ett vanligt förekommande sätt att ange visus i 

(Grosvenor, 2007). 

 

1.2 Visusmätning 

1.2.1 LogMar 

Ett sätt att mäta visus på är att följa en logaritmisk skala. En metod som använder detta 

är logMAR. Detta står för “logarithm of the minimum angle of resolution” (McGraw & Winn, 

1995). De syntavlor (bild 1) som är uppbyggda enligt detta system har en minskning av 

bokstävernas storlek med 0,1 logMAR för varje rad som en person kan läsa. (Elliott & 

Flanagan, 2007; McGraw & Winn 1995). Är det ett avstånd på sex meter till LogMAR-tavlan 

beskrivs normalvisus 1,0 som 6/6. Detta värde ger radens bokstavsstorlek. Genom att ta ett 

logaritmiskt värde av 1 bågminut får man 0.00. Detta betyder att en normal synskärpa på 1,0 

decimalvisus med 1 bågminuts vinkel ger en LogMAR-visus på 0.00 (Grosvenor, 2007; 

Elliott & Flanagan, 2007).   
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        Bild 1. Tavla som är uppbyggt med hjälp av LogMAR (Eyes first vision center, 2013 med tillåtelse). 

1.2.2 Snellen 

Många syntavlor är även uppbyggda av Snellen-bokstäver (bild 2). Dessa tavlor kan 

variera i utseende, i bokstävernas storlek samt vilka bokstäver som används. Vanligt är att 

första bokstaven har en storlek på 6/60 vilket motsvarar decimalvisus 0,10. Därefter sker en 

reducering av bokstävernas storlek ju längre ner en person kan läsa. Minsta raderna kan sedan 

gå ner på runt 6/3 vilket ger en decimalvisus på 2,0. (Elliott & Flanagan, 2007). Se tabell 1 

nedan för olika värden av decimal, logMAR och Snellen (Elliott & Flanagan, 2007). 

 

                                                            

                                                             Tabell 1. 

                                    Värden för decimal, logMAR och Snellen 

               logMAR            Snellen         Decimal 

                 -0,30               6/3            2.00 

                  0.00               6/6            1.00 

                  0.30              6/12            0.50 

                  0.60              6/24            0.25 

                  1.00              6/60            0.10 
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                          Bild 2. Snellen syntavla (MD Support, 2013, med tillåtelse) 

1.2.3 Närvisus 

 För att mäta visus på nära håll finns det olika närvisus-tavlor. Ett av dem är N-

punktsystemet som är uppdelad i olika stycken med text. Den minsta texten ger ett visusvärde 

på 8 punkter och den största texten har ett visusvärde på 20 punkter. Vid presbyopi får en 

person läsa det minsta stycket han eller hon klarar av och genom att lägga på pluslinser kan 

undersökaren se hur mycket addition personen behöver. Rekommenderat testavstånd för detta 

test är 40 centimeter (Grosvenor, 2007; Elliott & Flanagan, 2007). 

1.3 Kontrast 

Kontrast är viktigt för hur man upplever sin omgivning. Har man två stimuli med olika 

ljushet så är kontrast ett mått på luminanskillanden mellan dessa två stimuli (Grosvenor, 

2007). Ett exempel på detta är en vit prick mot en helfärgad bakgrund (bild 3). 

                       

                         

Bild 3. Beroende på vilken bakgrundsfärg den vita pricken ligger mot uppfattas kontrasten mellan de båda 

stimulin olika). 
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Grosvenor (2007, s. 171) definierar kontrast som “the ratio of the difference between the 

maximum and minimum luminance of a test stimulus divided by the sum of the maximum and 

minimum”. Denna definition kan visas i en formel, så kallad Michaelson kontrast, som ofta 

används för beräkningar av kontrast, (Lmax-Lmin) / (Lmax+Lmin).  Denna visar hur man genom 

att beräkna luminanserna för den mörkaste och ljusaste ytan får fram ett värde på kontrasten 

(Grosvenor, 2007; Pelli, 1990). Genom att multiplicera med 100 får man sedan 

kontrastkänsligheten i procent (Grosvenor, 2007). Formeln används då man använder stimuli 

av sinusvågor eller randmönster (Pelli, 1990). Ett svart och ett vitt streck bildar tillsammans 

en cykel och det antal cykler som får plats i en grad anger stimulits spatiala frekvens (bild 4). 

Exempelvis ger fyra vita streck och fyra svarta streck bredvid varandra en spatial frekvens på 

fyra cykler/grad. En spatial frekvens på 30 cykler/grad räknas som normal decimalvisus 

(Grosvenor, 2007). 

 

                                            

                                                      Bild 4. Spatial frekvens.  (Boynton, G.M, 2013, med tillåtelse). 

 

För en homogen bakgrund med ett ljusare stimuli framför används Weber kontrast; 

(Lmax-Lmin)/Lmax (Pelli, 1990). Genom att multiplicera summan man får fram med 100 så får 

man kontrastkänsligheten i procent (Grosvenor, 2007).  

1.4 Kontrastseende 

Kontrastseende påvisar hur bra en person klarar av att urskilja stimulin som består av 

olika mycket ljus. (Gilchrist, 2006). En persons visus bestäms oftast efter vad han eller hon 

ser på en högkontrasttavla, alltså svarta bokstäver mot en vit bakgrund. Denna tavla ger en bra 

kontrast och är för många lätt att läsa (Grosvenor, 2007). Vad som undersöks i mindre 

utsträckning är vilket resultat en person skulle få om testet utfördes på en tavla med en lägre 

kontrast. I vardagen har man oftast inte samma möjlighet till lika bra kontrast som inne i ett 



 

5 

 

undersökningsrum. Har man ett sämre kontrastseende kan därför detta påverka hur man 

upplever sin omgivning, även då ett högkontrasttest hos till exempel en optiker visar på full 

eller god synskärpa (Grosvenor, 2007; Elliott & Flanagan, 2007). Detta kan visa sig ge mer 

besvär hos äldre personer eftersom kontrastseendet ofta sjunker med en ökande ålder 

(Grosvenor, 2007). Vid undersökning av kontrastseendet försöker man hitta det värde där man 

precis kan urskilja för- och bakgrundskontrast mot varandra. Detta kallas för 

kontrasttröskelvärde (Marc, Wickware & Rosenfield, 2009).  

Det finns olika tester för att mäta kontrastkänsligheten. Ett sådant test är Vistech (bild 5) 

(Grosvenor, 2007). Detta test är uppbyggt av olika sorters randmönster i olika slags kontraster 

och spatiala frekvenser. En horisontell rad har en och samma spatiala frekvens men kontrasten 

sänks för varje ruta en person klarar av att se. För varje rad personen sedan kan läsa så 

kommer den spatiala frekvensen att ändras. När undersökaren har fått fram ett resultat på hur 

mycket den som utfört testet kunnat läsa kan man skapa ett diagram som sedan kan jämföras 

med normalvärden (Grosvenor, 2007). 

 

 

                                

                                                                        Bild 5. Vistech kontrasttavla. 

1.4.1 The mars letter contrast sensitivity test 

Ett annat test som påvisar kontrastseende är Mars letter contrast sensitivity test (bild 6) 

(Arditi, 2005). Testet är uppbyggt av Sloan-bokstäver vilka består av en blandning av 

bokstäverna Z N H R V K D C O och S. Alla bokstäver har samma storlek i höjd och bredd. 

Genom att ta bokstäver som är lätta att utläsa och som likna varandra är det ett bra test för att 

se hur mycket en person kan läsa. Till exempel kan O och C uppfattas som lika, genom att 

kunna urskilja dem från varandra får undersökaren ett svar på hur väl testpersonen ser (Sloan, 

1959) Mars letter contrast sensitivity test är ett portabelt test. Det består av åtta rader med sex 
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bokstäver i varje rad, totalt 48 bokstäver. Testet är utformat för att läsas på 50 centimeters 

avstånd men fungerar även för 40 centimeter. På 50 centimeters avstånd blir det 2 graders 

avstånd mellan varje bokstav och på 40 centimeter blir det 2,5 grader. Den som ska utföra 

testet börjar läsa uppe i vänstra hörnet och fortsätter åt höger. För varje bokstav så sänks 

kontrasten 0,04 log mar och när patienten läst fel bokstav två gånger efter varandra avslutas 

testet. Värdet på kontrastseendet blir den sista rätta bokstaven som utlästes minus 0,04 log 

mar för varje eventuell felaktig bokstav dessförinnan. På ett resultatpapper prickar man av 

vilka bokstäver testpersonen kunnat läsa. (se bilaga 4) Det finns tre olika slags tavlor 

utformade. En för att testa höger öga, en för vänster öga och en för binokulärt seende. En 

rekommendation är att belysningen på tavlan vid undersökning är 85 cd/m
2
 (Arditi, 2005) 

Normalvärden vid monokulärt test är 1.8 för unga och 1.68 för personer över 60 år. Vid 

binokulärt läggs 0,15 log mar till på normalvärdet, vilket ger ett normalvärde på cirka 1.84 för 

personer över 60 år (www.marsperceptrix.com).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Bild 6. The mars letter contrast sensitivity test (Mars Perceptrix, 2013, med tillåtelse)  

1.4.2 Pelli-Robson letter chart  

Ytterligare ett kontrasttest som ofta används för att mäta kontrastseendet är Pelli-

Robson letter chart. Testet består av Snellen bokstäver och är uppbyggt av bokstäver i samma 

storlek som delats in i tripletter. På 1 meters avstånd blir avståndet mellan varje bokstav 2,8 

grader. Dessa tre bokstäver har sedan samma kontrast men sänks succesivt 0.15 logmar efter 

varje grupp. Allt som allt består testet av åtta rader med 6 bokstäver på varje rad, alltså två 

tripletter av bokstäver på varje rad (bild 7). Efter att patienten har läst två till tre bokstäver fel 

så avslutas testet och kontrastseendevärdet läses av som gruppen dessförinnan. Därefter läser 

man av resultatet i en speciell tabell (Pelli, Robson & Wilkins, 1988; Grosvenor, 2007).  
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                           Bild 7. Pelli-Robson kontrast (Pelli, Robson & Wilkins, 1988, med tillåtelse). 

1.5 Näthinnan  

Näthinnan löper längs med insidan av ögat och är placerad mellan åderhinnan och 

glaskroppen. I centrala näthinnan finns macula, även kallad gula fläcken, som innehåller de 

tappar som står för färg- och detaljseendet. I perifera delarna av näthinnan sjunker antalet 

tappar och ersätts istället av ett större antal stavar som är ljuskänsliga och som används för 

mörkerseende (Remington, 2005). Näthinnans lager (bild 8) är uppbyggt av olika sorters 

celler. Nervceller består av en cellkropp med en kärna och sedan långa eller korta utskott, så 

kallade axon (Arvidsson, Nystrand & Sahlqvist, 2006). Näthinnan är även uppbyggt av 

stödjevävnader, varvid en är gliaceller. Dessa kan vara med och reagera vid skada eller 

sjukdom (Remington, 2005). 

När ljuset träffar näthinnan måste det passera igenom alla lager i form av signaler som 

går till olika nerver. Längst ut finns ett pigmentepitellager (Remington, 2005). Här sker bland 

annat en bortföring av gamla degenererade celler för att det inte ska ske en ansamling av 

slaggprodukter (Bergmanson, 2010). Lagret fungerar även som ett skyddande hölje för 

tapparna och stavarna, de så kallade fotoreceptorerna, som finns i efterföljande lager 

(Remington, 2005). Fotoreceptorernas kroppar, kärnor och axon är sedan sammankopplade 

med nästkommande lager av bipolära, horisontella och amakrina celler (Bergmanson, 2010). 

Från de bipolära cellerna och fotoreceptorerna sker synapser där nervsignalerna förs vidare. 

De bipolära cellerna för sedan signalerna vidare till nästkommande lager, gangliecellerna. I 

gangliecellagret mynnar dess axoner ut i retinas näst sista lager, nervfiberlagret, som sedan för 

vidare signalerna. Nervfiberlagret är med i bildandet av synnerven. Genom synnerven skickas 

signaler, via synnervskorsningen, till syncentra i hjärnan där signalerna tolkas och en bild av 

det vi tittar på uppkommer. (Remington, 2005; Bergmanson, 2010). 
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                     Bild 8. Retinas olika lager (Human Encyclopedia, 2013, med tillåtelse).                                            

1.6 Demens  

Demens är en sjukdom som drabbar många människor, både i Sverige och i resten av 

världen. År 2009 beräknades det att det fanns cirka 148 700 personer som led av demens i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2010). 

Demens i sig är ingen ren sjukdomsform utan ett samlingsnamn för olika sjukdomar 

som visar på att vissa gemensamma funktioner i hjärnan har blivit nedsatta (Nystrand, 1994).  

Vanligast är att människor drabbas när de kommer upp i en hög ålder. Enligt 

socialstyrelsen så uppskattas det att 118 000 av de som beräknas lida av demens i Sverige har 

uppnått en ålder på 60 år eller över (Socialstyrelsen, 2010). 

Demens räknas som en progressiv sjukdom som i sjukdomens inledande stadie kan vara 

svårt att upptäcka. När en person drabbas brukar det ofta börja med ett försämrat närminne 

medan händelser tillbaka i tiden inte är några problem att minnas (Nystrand, 1994; 

Hjälpmedelsinstitutet, 2004). Andra sjukdomstecken är till exempel en förändring av 

personligheten, svårt att hitta ord, oro eller hallucinationer (Nystrand, 1994). 

Det finns dock andra tillstånd som kan ge demensliknande symptom. Högt blodtryck, 

lunginflammation och depression kan, framförallt hos äldre, skapa förvirring. Användandet av 

vissa läkemedel, konsumtion av alkohol eller intag av droger kan också orsaka liknande 

symtom (Nystrand, 1994; Socialstyrelsen, 2010). Även vissa sjukdomar för med sig 

demensliknande symtom. Detta kan vara hjärntumör, aids eller bristande funktion av 

sköldkörteln. Därför måste en grundlig undersökning av personens symptom och besvär ske 

innan man kan fastställa en diagnos (Socialstyrelsen, 2010; Nystrand, 1994). 
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1.6.1 Alzheimers sjukdom 

Alzheimers sjukdom utgör en av de tre största undergrupperna till demens. Denna form 

räknas som den vanligaste formen och i Sverige beräknas hälften av de som är 

diagnostiserade lida av Alzheimers (Socialstyrelsen, 2010). Alzheimers uppstår av att 

nervceller i hjärnan förtvinar, dör och mister sitt skyddande myelin. På grund av förtviningen 

förlorar cellernas utskott sin kontakt med andra celler. Det är en så kallad degenerativ 

sjukdom vilket betyder att den inte går att bota och nedbrytningsprocessen kommer fortsätta 

(Socialstyrelsen, 2010; Nystrand, 1994). I takt med att nervcellerna degenererar kommer även 

de signalsubstanser som är med och för nervimpulser mellan de olika nerverna att minska. 

Detta leder till minskad hjärnaktiviteten i de skadade områdena (Nystrand, 1994). I denna 

form av demens sker förtviningen främst i tinningen och hjässloben. Hjässloben har till 

uppgift att tolka och bearbeta till exempel synintryck och tinningen står för minnet 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2004). 

 Hos patienter med Alzheimers har det även upptäckts förändringar i hjärnans struktur, 

så kallade neurofibrillförändringar, och plack som enligt forskning leder till celldöd (Braak & 

Braak, 1998; Nystrand, 1994). Dessa finns även hos normalt åldrande personer men inte i lika 

stor omfattning. (Nystrand, 1994). Neurofibrilförändringar består av bland annat proteiner 

som kommer från cellerna som klumpat ihop sig efter degeneration. Proteinet finns hos alla 

och hos friska personer hjälper det till att stabilisera mikrotubuli i cellskelettet (Braak & 

Braak, 1998; Nystrand, 1994).  

På grund av förtviningar i dessa delar av hjärnan har patienter med Alzheimers visat sig 

få en påverkan av vissa synfunktioner. Nervceller som finns i näthinnan blir påverkade och 

kan därför ge ett försämrat kontrastseende, färgseende och synskärpa (Nystrand, 1994; Wolin, 

1994). Ytterligare symtom för sjukdomen kan vara ett sämre närminne, oro samt svårigheter 

att föra konversationer och hitta rätt ord att använda (Nystrand, 1994). 

Det går inte att bota Alzheimers men det finns en rad olika bromsmediciner som kan 

sättas in för att hejda sjukdomsförloppet. I vissa fall har vissa funktioner förbättrats något 

under behandlingen (Hjälpmedelsinstitutet, 2004). 

1.6.2 Blodkärlsdemens 

Blodkärlsdemens kallas även vaskulär demens och är efter Alzheimers den som flest 

personer drabbas av (Hjälpmedelsinstitutet, 2004). Förutom problem med minnet kan symtom 

så som förändrat temperament och minskad reaktions- eller rörelseförmåga uppstå 
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(Socialstyrelsen, 2010). Till skillnad från Alzheimers kan en person insjukna snabbt och med 

tydliga symtom (Nystrand, 1994). Detta beror på ett minskat blodflöde till hjärnan vilket i sin 

tur leder till brist av näring och syre. Tillståndet kan orsakas av en propp, förkalkning av ådror 

eller en blödning i hjärnan, en så kallad stroke. Tecken på att man drabbats kan vara en svår 

och plötslig huvudvärk, yrsel, förlamning i ena halvan av kroppen eller talsvårigheter. Det är 

viktigt att få omedelbar behandling med exempelvis blodförtunnande och propplösande 

medicin eller operation. Beroende på vart skadan sitter uppkommer olika symtom (Svensson, 

2007; Nystrand, 1994; Socialstyrelsen, 2010).  

Det finns inget botemedel mot blodkärlsdemens. Genom att motionera regelbundet, att 

äta nyttigt och undvika övervikt kan man förebygga risken för att drabbas av för högt 

blodtryck och diabetes som i sin tur kan öka risken för stroke. Vid diagnos kan även en 

hälsosam livsstil göra att sjukdomen inte utvecklas lika snabbt som den annars skulle 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2004; Nystrand, 1994). 

1.6.3 Pannlobsdemens 

Denna form av demens är relativt ovanlig och man vet ännu inte vad som är orsaken till 

att en del människor drabbas. Oftast uppkommer symtom i en ålder av 50-60 år. Symtom som 

kännetecknar denna form av demens är ofta ett förändrat beteende i personligheten, då 

sjukdomen påverkar denna del av hjärnan. Det kan till exempel vara att personen drar sig 

undan från sin omgivning, blir mer tystlåten eller inte orkar aktivera sig (Nystrand, 1994; 

Socialstyrelsen, 2010). 

Minnesproblem brukar uppkomma en bit in i sjukdomsförloppet och är i det här fallet 

inte ett av de första kännetecknen på att en person drabbats (Hjälpmedelsinstitutet, 2004). Inte 

heller för denna form av demens finns något botemedel men det är viktigt att personen får 

hjälp och stöd för att klara av sin vardag. Eftersom en förändrad personlighet med bland annat 

mycket ångest och oro är vanligt i denna form av demens kan det vara viktigt att behandla 

med till exempel antidepressiva medel (Nystrand, 1994; Socialstyrelsen, 2010). 

1.6.4 Utredning av demens 

Om en person under en längre tid har symptom som visar på ökad glömskhet, förvirring 

eller personlighetsförändring är det viktigt att en demensutredning påbörjas. En viktig del av 

utredningen är anamnesen. Här får den drabbade själv ge sin version på hur han eller hon mår, 

men även anhöriga eller människor runtomkring personen kan ge viktig information om hur 
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de har upplevt förändringarna. Ett första steg är att utesluta andra tillstånd så som depression 

eller vitaminbrist. Även sjukdomar som till exempel i sköldkörteln, borrelia eller 

urinvägsinfektion måste utredas. Därför undersöks personen noga genom att olika prover tas. 

Läkaren kan därefter, i mån av behov, ta till andra sorters utredningsformer för att kunna 

kartlägga och diagnostisera sjukdomen. Detta kan ske med hjälp av magnetkamera, tester för 

minnet, syn- och hörseltest eller genom en undersökning av hjärnan och nervsystemet. Då 

diagnos ställts kan man börja medicinera för att kunna underlätta vardagen för den drabbade. 

Ofta flyttar personen till slut in på ett särskilt boende för demens där det dygnet runt finns 

hjälp att få för att klara vardagen så bra som möjligt (Hjälpmedelsinstitutet, 2004; Nystrand, 

1994; Socialstyrelsen, 2010). 

1.6.5 Gode man eller förmyndare 

En dement person har enligt föräldrabalken (SFS 1949:381 11 kap. 4§) rätt till att 

tilldelas en kontaktperson som kan fungera som en förmyndare eller gode man. För att få 

denna hjälp krävs ett domstolsbeslut. Förmyndaren eller gode mannen får då rätt att agera som 

en svarande för den dementa. Det personen behöver ha hjälp med kan vara att betala 

räkningar, hämta medicin eller underteckna olika dokument.  

1.7 Tidigare studier 

Många studier har gjorts för att utreda vad som sker i hjärnan och ögat hos personer 

med demens. Oftast sker undersökningarna runt den vanligaste sorten av demens, Alzheimers 

sjukdom. Detta då man märkt att vissa delar av hjärnans struktur påverkas i denna form 

(Nystrand, 1994). I en studie (Hinton, Sadun, Blanks & Miller, 1986) obducerades personer 

som dels varit diagnostiserade med Alzheimers och personer som inte hade sjukdomen. 

Majoriteten av de med Alzheimers hade, i förhållande till de utan, en degeneration av axoner i 

optiska nerven med en minskning på mellan 15 % - 80 %. De fann även att axonerna inte låg i 

en ringformation utan var uppblandade med ett ökat antal stödjevävnad, glia. Även en 

minskning av nervfiberlagret återfanns hos de som var drabbade av Alzheimers.  

I en annan studie (Mann, South, Snowden, & Neary, 1992) obducerades hjärnan på 12 

stycken personer som var diagnostiserade med frontallobsdemens. Undersökningen visade på 

en stor atrofi av celler i frontala och temporala loberna i hjärnan och några av de med 

sjukdomen hade även en mindre massvikt av hjärnan. 
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En annan forskargrupp undersökte gangliecellagret på avlidna personer av två olika 

grupper och fann att personer med Alzheimers sjukdom hade en mycket större förlust av 

ganglieceller i centrala retina (Blanks, Torigoe, Hinton, & Blanks, 1996).  

Samma år gjordes även en uppföljande forskning om huruvida det skedde en förlust av 

celler i gangliecellagret även utanför centrala retina och ifall det fanns en förändring av glia i 

de drabbade områdena. Studien fann att även här fanns det en större förlust av celler hos de 

som var drabbade av Alzheimers. (Blanks, Schmidt, Torigoe, Porrello, Hinton & Blanks, 

1996). Summan av de båda studierna visade på ett genomsnittsvärde av en ökad förlust på 

36,4% celler i gangliecellagret hos de med Alzheimers än de utan sjukdomen (Blanks et. al 

1996; Blanks et. al, 1996).  

Rizzo, Anderson, Dawson och Nawrot (1999) testade upplevelsen av vissa synintryck 

och synfunktioner på 43 stycken testpersoner som var diagnostiserade med Alzheimers i ett 

tidigt stadie mot en grupp utan sjukdomen. Resultatet blev att synskärpan på nära håll och på 

avstånd inte skiljde sig avsevärt mellan personer med Alzheimers och utan. Däremot 

presterade de testpersoner som var diagnostiserade med sjukdomen mycket sämre på till 

exempel färgseende, kontrastseende, minne samt orienteringsförmåga. 

Ett liknande test där man prövade olika synfunktioner gjordes 1990 (Mendez, Mendez, 

Martin, Smyth, & Whitehouse, 1990). Studien visade att de med Alzheimers hade fler 

nedsättningar i minne, synfunktioner och förståelse än den andra gruppen. Detta gällde främst 

då det kom till att skilja ut och sätta namn på olika figurer och saker. 

Liknande resultat fann forskare i en annan studie (Mendola, Cronin-Golomb, Corkin & 

Growdon, 1995) då de testade olika synfunktioner på personer med Alzheimers. Testen 

bestod bland annat av kontrastseende, stereoseende och förmågan att förstå icke sammansatta 

bilder. I flera av dessa tester fick personer med Alzheimers sämre resultat. Kontrastseendet 

hade även många med Alzheimers svårt att utföra.  

En försämring av olika synfunktioner, som till exempel kontrastseende behöver inte 

enbart bero på sjukdom utan detta sjunker ofta med en ökad ålder (Grosvenor, 2007). I en 

studie från år 1981 (Owsley, Sekuler, & Boldt, 1981) jämfördes kontrastseendet hos 14 unga 

och 13 äldre deltagare. Resultatet visade att de äldre behövde ha mer kontrast både för att hitta 

och urskilja detaljer. 

År 2012 gjordes en undersökning där man ville få fram skillnaderna på kontrastseendet 

mellan fyra olika grupper. Testgrupperna bestod av yngre personer, äldre personer, människor 

med Alzheimers och människor med Parkinsons sjukdom (Toner, Reese, Riedel, Gilmore, 

Neargarder & Cronin-Golomb, 2012). Det som testades var tröskelvärdet i kontrastseendet. 
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Resultatet visade att de med Alzheimers, behövde ett högre tröskelvärde än övriga grupper för 

att kunna urskilja för- och bakgrundskontrasten mot varandra.  

1.8 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka ifall äldre personers kontrastseendet kan påverkas av 

sjukdomen demens. Genom att jämföra dementa och icke dementa med hjälp av Mars letters 

contrast sensitivity test var förhoppningen att få fram en indikation på de eventuella skillnader 

som kunde finnas. 
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3 Material och metoder 

Denna studie utfördes på två stycken grupper, där den ena gruppen var diagnostiserad 

med sjukdomen demens och den andra inte. Undersökningen av kontrastseendet genomfördes 

med hjälp av ett Mars letters contrast sensitivity test utformat för binokulärt seende. 

3.1 Material 

Till testet användes en närvisustavla för att uppmäta att deltagarna hade en visus på 

minst 8 punkter på nära håll. Ett måttband användes för att se så att deltagarna hade 

rekommenderat avstånd till tavlorna. Därefter användes Mars letter contrast sensitivity test för 

att undersöka kontrastseendet hos deltagarna binokulärt. Deras värden antecknades under 

tiden med hjälp av ett protokoll utformat för binokulärt seende. En ljusmätare, Hagner 

Screenmaster, användes också för att mäta så att ljuset vid undersökningen var detsamma hos 

alla deltagare och låg runt det rekommenderade värdet på 85 cd/m
2
. Alla uppmätta värden låg 

mellan 78 cd/m
2 

och 99 cd/m
2
. 

 

3.2 Urval 

Kriteriet för att delta i studien var att samtliga deltagare hade kommit upp i en ålder av 

65 år. Maxgräns för en högsta ålder fanns inte. Den yngsta personen att delta i studien var 66 

år gammal och den äldsta 104 år gammal. För att hitta testpersonerna till studien kontaktades 

olika äldre- och demensboenden i Kalmar kommun. Till att börja med gjordes ett enskilt 

samtal med de aktuella enhetscheferna där studiens syfte och tillvägagångssätt förklarades. 

Efter att ha fått ett godkännande av dessa kontaktades de olika avdelningarna på boendena. 

Där tillfrågades personalen om vilka de trodde skulle kunna ställa upp i studien. Då det 

behövdes ett godkännande av en gode man eller förmyndare, för att de olika testpersonerna 

kunde få delta i studien, lämnades det ut ett ”Informerat samtycke” den 21 mars 2013 till 

samtliga demensboenden (bilaga 1 och bilaga 2). En genomgång gjordes även med personalen 

på de olika boendena så att de var införstådda om testets utformning och innebörd. På så sätt 

kunde de informera varje aktuell gode man eller förmyndare om testet. Därefter gjordes ett 

uppehåll på tre veckor innan ett återbesök skedde. Vid detta besök utfördes testet på de som 

gett sitt godkännande.   
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Den andra gruppen testpersoner, som inte led av demens, kunde själva efter muntlig och 

skriftlig information om studien (bilaga 1 och bilaga 3) själva ge sitt godkännande om 

medverkan. Antalet testpersoner blev 23 stycken i varje grupp. 

3.3 Metod 

Vid varje testtillfälle på boendena fanns en i personalen med vid utförandet. Detta för 

att det alltid skulle finnas någon som kände testpersonen och som de kände sig trygga med.  

Innan studien kunde starta var det tvunget att konstatera att samtliga deltagare hade en 

likvärdig och god synskärpa på nära håll. Detta gjordes genom att varje deltagare fick titta på 

en närvisustavla. Provet testades binokulärt och varje deltagare höll testet på ett avstånd på 40 

centimeter. Därefter fick vardera testperson läsa det minsta stycke de kunde. Visade det sig att 

synskärpan var 8 punkter eller bättre kunde personen delta i studien. Därefter byttes läsprovet 

ut mot Mars letter contrast sensitivity test.  På ett läsavstånd på 50 centimeter fick personerna 

binokulärt börja läsa bokstaven längst upp till vänster och sedan succesivt läsa tills två 

bokstäver efter vardera utlästes fel. Resultatet antecknades på ett resultatpapper (bilaga 4). 

Genom att dra bort 0,04 logMAR från resultatet för varje eventuell felutlästa bokstav tidigare 

i testet kunde ett värde på kontrastseendet beräknas. Innan personerna fick börja läsa testades 

luminansen så att alla deltagare hade en jämn och likvärdig belysning på läsprovet och att det 

kom upp i ett värde som låg runt det rekommenderade 85 cd/m
2
.
 
 Detta gjordes med hjälp av 

Hagner Screenmaster ljusmätare. 
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4 Resultat 

Efter slutförd undersökning visade resultatet att gruppen med de som var 

diagnostiserade med demens hamnade på ett lägre resultat i kontrastseende än den andra 

gruppen deltagare. 

4.1 Deltagare 

Målet var att 30 stycken testpersoner med demens och 30 stycken utan demens skulle 

ingå i studien. Dock fick endast 23 stycken ur den dementa gruppen ett godkännande att delta 

från anhörig eller gode man. För att få ett mer jämlikt värde så reducerades gruppen med icke 

dementa ner till 23 stycken deltagare också. Den dementa gruppen representerades av 14 

kvinnor mellan åldrarna 83 år och 98 år och 9 män mellan åldrarna 79 år och 104 år. Den icke 

dementa gruppen bestod av 9 kvinnor mellan åldrarna 66 år och 89 år och 14 män mellan 

åldrarna 69 år och 92 år. Medelåldern skilde sig något mellan grupperna. I gruppen med 

dementa var den 88.13±5.67 år och gruppen som inte var diagnostiserad med demens låg på 

77.87±8.43 år. 

4.2 Resultat Mars letter contrast sensitivity test 

Efter sammanställning av resultatet från de båda deltagande grupperna fick gruppen 

som inte var diagnostiserad med någon form av demens ett bättre resultat på Mars letter 

contrast sensitivity test. Medelvärdet för kontrastvisus på Mars letter contrast sensitivity chart 

hamnade, för den icke-dementa gruppen, på ett värde av 1.52±0.23 medan gruppen med de 

dementa deltagarna fick ett medelvärde på 1.25±0.29. Jämförelsevis skiljde medelvärdena 

mellan de båda grupperna nästan en hel rad på Mars kontrasttavla. Efter uträknat t-test 

hamnade det på ett värde av P<0.01 vilket visar att skillnaden är statistisk signifikant, se 

diagram 4.1. 

            



 

17 

 

                                                

Diagram 4.1. Medelvärden av testresultat av Mars letter contrast sensitivity test mellan dementa och icke-

dementa. 

 

För att ytterligare jämförelse delades personerna in efter kön varefter kvinnor jämfördes 

med kvinnor och män med män. Resultatet av medelvärdet visade då att kvinnor utan demens 

hade det högsta värdet i kontrastseende och hamnade på ett medelvärde av 1,61±0,16 medan 

kvinnor med demens hamnade på ett medelvärde av 1.29±0.28. Även här visade t-testet att 

skillnaden visade sig vara statistiska signifikant då P< 0,001 (diagram 4.2). 

Män utan demens hamnade på ett medelvärde av 1.45±0.25 medan män med demens 

hamnade på ett medelvärde på 1.19±0.31 (diagram 4.3). Mellan dessa båda grupper blev dock 

P>0,05 vilket tyder på att testet inte är statistiskt signifikant.  

Jämförelsevis visar de olika gruppernas medelvärde att kvinnor utan demens hamnade 

på det högsta medelvärdet av kontrastseende, medan män med demens presterade sämst.  
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      Diagram 4.2. Medelvärde av testresultat mellan kvinnor med demens respektive utan demens. 

 

 

 

        Diagram 4.3. Medelvärde av testresultat mellan män med demens respektive utan demens 

 

Efter att ha räknat samman resultatet från de båda grupperna stod det klart att gruppen 

med dementa uppvisade ett sämre kontrastseende. Detta påvisades både genom det totala 

medelvärdet för de båda grupperna men även då män och kvinnor delades upp och jämfördes 

mot varandra. Dock låg alla deltagare under den gräns på 1.88 som, enligt instruktionerna för 

Mars letter contrast sensitivity test, ansågs vara normalt kontrastseende för personer över 60 

år då testet utförs binokulärt (www.marsperseptrix.com).  
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5 Diskussion 

Det är påvisat att en försämring av olika synfunktioner sker med stigande ålder. Detta 

kan ofta förklaras med att ögat drabbas av en sjukdom eller att det sker en nedbrytning av 

nervceller (Grosvenor, 2007; Nystrand, 1994). Olika forskningar har påvisat en ännu större 

synnedsättning av ögats funktioner ifall en människa drabbas av demens, så som Alzheimers 

sjukdom (Mendola e. tal, 1995; Rizzo e. tal, 1995; Mendez e. tal, 1990). Även i denna rapport 

påvisades med statistiskt signifikans att de testpersoner som var diagnostiserade med demens 

fick ett sämre resultat på Mars letter contrast sensitivity test än den gruppen som inte hade 

sjukdomen. Resultatet visade att kvinnor utan demens hade något bättre resultat på testet och 

att män med demens presterade sämst.  

Efter en jämförelse mellan de olika könen visade t-testen att skillnaden mellan dementa 

och icke-dementa kvinnor var statistisk signifikant. Dock var skillnaden av resultatet mellan 

dementa män och icke-dementa män inte statistisk signifikant. Detta kan bland annat bero på 

att det inte var lika många män och kvinnor som deltog eller att bästa visus på nära håll 

varierade hos de deltagande. Därför hade en jämnare fördelning av testpersoner som deltog 

varit att föredra. Det hade även varit att föredra att deltagare fått genomgå en 

synundersökning för att få bästa korrektion för nära håll och att det varit en större mängd 

testpersoner i studien. 

Den form av demens som är mest omtalad och som påverkar ögats och hjärnans 

strukturer mest är Alzheimers. I denna form av demens sker en nedbrytning av celler i så väl 

näthinna som i synnerven och på andra delar i hjärnan (Nystrand, 1994; Blanks et al, 1996; 

Blanks et al, 1996) Det hade varit intressant för genomförd studie att få reda på vilken slags 

demens de olika testpersonerna var diagnostiserade med.  

Det är viktigt att diagnostisera alla former av demens i ett tidigt stadie för att personen 

ifråga ska få så god hjälp som möjligt. De som är drabbade har på grund av de förändringar 

som sker i hjärnan svårare att klarar av vissa dagliga företeelser. När man hör ordet demens är 

det första man brukar tänka på att personen lider av dåligt minne. Det finns dock många andra 

symtom såsom synpåverkan, orienteringsproblem och koncentrationssvårigheter (Nystrand, 

1994; Hjälpmedelsinstitutet, 2004; Socialstyrelden, 2010). Det är därför viktigt att göra tester 

för att påvisa eventuella problem med till exempel nedsatt kontrastseende och sedan försöka 

underlätta dessa problem med hjälp av olika hjälpmedel. En person kan till exempel ha en bra 

visus hos optikern när testet görs på en högkontrasttavla men ändå kan personen har svårt att 

klara av sin vardag. Detta kan bero på ett nedsatt kontrastseende (Grosvenor, 2007). Att 
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använda sig av tester som Mars letter contrast sensitivity test eller Pelli-Robson contrast för 

att påvisa detta är därför viktigt. Flera studier (Rizzo et al, 1999; Mendez et al, 1990) visar att 

personer som är diagnostiserade med demens, och framför allt Alzheimers, är i behov av 

synhjälpmedel för att underlätta vardagen (Hjälpmedelsinstitutet, 2004). Det är även viktigt 

att människor i den drabbades omgivning har en förståelse för att det kan vara svårare för en 

person med denna sjukdom att utföra olika vardagssysslor, såsom att det tar lång tid att läsa 

en tidning, ha svårt att hitta till olika ställen i sin omgivning eller att kunna urskilja maten på 

tallriken. Att ha mycket ljusa ytor och att skapa starkare kontraster runt omkring en person 

med demens kan hjälpa. Att inte ha en dörr som är i liknande kontrast som omgivande vägg 

kan vara en sak som underlättar. Liknande kontrast kan göra att personen inte hittar att gå ut 

men att ha dörren i en annan färg kan lösa detta problem.  

Inte bara personer med demens har problem med kontrastseende. Med stigande ålder 

kommer det att ske en naturlig celldöd hos alla som leder till mindre cellsignaler i hjärnan. 

Kontrastseende sjunker hos de flesta genom åren vilket Owsley et al. (1981) påvisade. Därför 

är det viktigt att alltid ha detta som ett standardtest när det kommer till äldre patienter 

(Grosvenor, 2007). Att uppmana och berätta att mer ljus och skarpare nyanser kan göra det 

lättare i vardagen blir därför viktigt.  

Som komplement till tidigare forskning gjordes i detta arbete en egen studie för att 

kunna påvisa eventuella skillnader i kontrastseendet mellan dementa och icke dementa. 

Resultatet av denna visade på att de med demens uppvisade ett sämre resultat av 

kontrastseendet jämfört med den andra gruppen. Dock visade resultatet även att de utan 

demens hamnade på ett testresultat som ligger under det normala. Detta kan bero på en rad 

olika saker, såsom förändringar i ögats medier på grund av exempelvis katarakt, förändringar i 

ögonbotten, felaktig refraktion i glasögonen eller att ljusmängden på testet var för dåligt. 

Därför finns det ett antal brister med studien för att helt kunnat visa att resultatet är säkert. 

Först och främst är inte antalet testpersoner så högt, utan det skulle ha behövts fler personer i 

studien. Att få göra en synundersökning på samtliga medverkande så att alla hade sin bästa 

korrektion på nära håll hade också varit att föredra för att få ett så tillförlitligt resultat som 

möjligt. Även att undersöka så att det inte fanns några andra underliggande sjukdomar och 

förändringar i ögat som kunde påverka resultatet såsom katarakt. Eftersom kontrastseendet 

normalt sjunker med stigande ålder kan detta även försämra utgången av resultatet. 

Medelåldern på de som hade demens var högre än i den andra gruppen. Att kunnat ha med 

testpersoner som var i samma ålderspann i båda grupperna hade därför varit att föredra. 

Genom tillgång till vilken sort demens var och en av testpersonerna var diagnostiserad så 
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hade resultatet kunnat kopplas samman med andra gjorda studier. I denna studie var den 

rekommenderade ljusmängden på 85 cd/m
2
 på

 
lästavlan (Arditi, 2005) inte heller alltid möjlig 

att få, då testet utfördes hemma hos personerna endast med de ljuskällor som fanns där. På 

alla testpersoner varierade det dock inom ungefär samma ljusmängd vilket ändå skapade ett 

likvärdigt test. Ett ytterligare alternativ hade kunnat vara att kombinera eller jämföra Mars 

letter contrast sensitivity test med ett annat, till exempel Pelli-Robson, för att kontrollera att 

kontrastseendevärdet blir ungefär detsamma. Att utföra testet både monokulärt och binokulärt 

kunde också ha varit ett alternativ. Nu gjordes dock testet binokulärt för att inte göra det svårt 

för vissa av de som deltog. Studien visade även en liten skillnad mellan könen. Dock var det 

olika många kvinnor och män i de båda grupperna, så för att se ifall det verkligen blir en 

skillnad mellan könen hade fler personer behövts och lika många män som kvinnor. 
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6 Slutsats 

Sammanfattningsvis visade denna studie att de som var diagnostiserade med demens 

visade på ett sämre kontrastseende än den grupp med personer som inte hade sjukdomen. 

Detta kan bero på den nedbrytning som sker av celler i hjärnan och ögat hos de drabbade 

personerna. Det är därför viktigt att anpassa miljön omkring den dementa för att ge personen 

en bättre livskvalitet. Att få klara sig så länge man kan själv är värdefullt. Att uppleva vad 

som sker runtomkring, att till exempel få sitta och njuta av havet, se barnbarnens ansikten 

eller att titta på tv är en ovärderlig sak för många, oavsett om personen i fråga lider av en 

sjukdom som demens eller inte.   
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Bilagor 

                Bilaga 1. Framsida informerat samtycke, likadan för både dementa och icke-dementa. 

 



 

 

 

 

 

Bilaga 2. Informerat samtycke baksida, dementa. 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Bilaga 3. Informerat samtycke baksida, icke-dementa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Bilaga 4. Testresultat Mars letter contrast sensitivity test 
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