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  Abstrakt 

 
 
Syfte: Att undersöka om astigmatismen ändras eller uppstår vid närarbete och om det 
finns behov att korrigera patienter som visar en styrkeförändring på nära håll.  

Metod: Studien är baserad på 27 personer i åldern 18-33 år; en övre gräns på 38 år 
bestämdes för att exkludera patienter med mindre än 5D ackommodationsamplitud. 
Undersökningen inleddes med en synundersökning enligt Kvalitetsnormen version 14, 
därefter fick patienten med sin avståndskorrektion undersöka stråltavlor på 40 cm för att 
se om astigmatismen hade förändrats. Detta mättes monokulärt med hjälp av en 
korscylinder för att finna bästa cylinderstyrka och axelläge. Ett frostat glas placerades 
framför det ögat som inte undersöktes för att undvika ögonrotation.  

Resultat: I 20 % av ögonen (tre hyperoper, fem astigmatiker, två emmetroper och en 
myop) visades en förändring i astigmatismen vid närarbete. En av patienterna hade en 
förändring i axelläget och cylinderstyrka vid närarbete på båda ögonen medan tre hade 
endast ändring av axelläget och cylinderstyrkan på ett öga. I tre ögon ökade 
cylinderstyrkan -0,25 DC och i två minskade cylinderstyrkan +0,25 DC. Nio ögon som 
undersöktes visade en differens i axelläget mellan 5-80 grader och det var endast en 
patient som utvecklade en cylinderkorrektion på nära håll från en sfärisk korrektion på 
avstånd. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i astigmatism på avstånd och nära 
(Paired t-test, p=0,096). 

Slutsats: Resultatet av denna studie visar att det inte fanns någon statistisk signifikant 
förändring av astigmatismen vid närarbete, i förhållande till avstånd. Astigmatismen 
ändrades för ett fåtal patienter men förändringen var för liten för att vara signifikant, 
därför skulle fler mer omfattande studie behövas inom detta område. 
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Summary 

 
Purpose 
To investigate whether astigmatism remains unchanged when accommodating for a reading 

distance of 40cm instead of 6m, and if there is a subsequent need to correct those patients who 

do show a difference. 

 
Methods 
In total, 27 subjects, with an age ranging from 18-33 years participated in this study; an upper 

limit of 35 years was set to exclude patients with accommodative amplitude less than 5D. The 

investigation began with a subjective refraction conducted according to the Swedish 

Optometry association’s “Kvalitetsnormen – version 14” (Quality standard – version 14). 

Thereafter with distance correction in place, the patient observed one of three astigmatic fans 

at a viewing distance of 40cm to see astigmatism had changed. Eye-rotation was minimized 

by conducting measurements monocularly with the non-tested eye occluded with a frosted 

glass. The optimal cylinder power and axis was subsequently refined using a ±0,25D Jackson 

crossed cylinder. 

 
 
Results 
A change in astigmatism at near work was seen in 11 eyes (20%). 3 of these were hyperopic, 

5 were astigmatic, 2 were emmetropic and 1 was myopic. One of the patients had a change in 

both cylinder-axis and power at near in both eyes. Three had only changes in the axis- and the 

cylinder-power in one eye. In three eyes, cylinder power increased by 0.25 DC and two 

decreased by 0.25 DC. 9 eyes showed a difference in axis of between 5-70 degrees 

(astigmatism changed from ATR-astigmatism to WTR-astigmatism in one patient, thus the 

large variation). Only one subject developed a cylinder correction at near after having a purely 

spherical correction at distance. No statistically significant differences in astigmatism were 

observed between distance and near-work (Paired t-test, p = 0.096). 

 
Conclusion 
The results of this study show no significant differences in astigmatism with accommodation. 

Although a few subjects did show a change in astigmatism, further studies involving larger 

numbers of subjects and range of refractive errors are required to determine if these changes 

are significant.  
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1 Introduktion 

1.1 Tidigare studier 

Isaac Newton var först med att dokumentera upptäckten av astigmatism under 1600-

talet då han beskrev denna upptäckt som två fokuspunkter på var sin sida av en minsta 

spridningscirkel (Rosenfield, 2006). Det tog ungefär 200 år innan refraktionering av ett 

astigmatiskt öga beskrevs av Young och George Airy var sedan den första att beskriva 

korrektionen av astigmatism år 1825 (Rabbetts, 2007, s. 99).   

Frågan om astigmatism förändras vid närarbete har varit av intresse under en längre tid. 

Dobrowolsky år 1868 var först med att observera vad som händer med astigmatismen vid 

närarbete. Han upptäckte att astigmatism uppkom av ofullständig eller asymmetrisk 

kontrahering av ciliarmuskeln samt att mängden närastigmatism var beroende på mängden 

ackommodation (Millodot & Thibault, 1985). Bannon (1946) var först med att göra en 

omfattande undersökning kring ämnet då han undersökte astigmatismen på både avstånd och 

nära håll (40cm). Tidigare studier undersöktes med olika tester på avstånd och nära men 

Bannon tyckte det var extra viktigt att det mättes under samma förhållanden samt med samma 

metod på alla avstånd. I sin rapport nämner han även en man vid namn Walter Lancaster 

(1916) som gjorde en studie på en ung kvinna som blivit matförgiftad, vilket gav förändringar 

i centrala nervsystemet, speciellt ögonen. Hennes cylinderrefraktion ändrades 2.00DC och 60 

grader på sex månader. Bannon (1946) nämner även i sin rapport att Lancaster, som forskat 

kring astigmatism i över 50 år, inte trodde att astigmatisk ackommodation är förklaringen till 

förändring av astigmatism på nära håll, i ett friskt öga. Bannon berättar även om en studie 

gjord av Wendell Hughes på icke-presbyoper och presbyoper som fick lika stor förändring av 

astigmatismen, vilket betyder att ackommodationen har en liten betydelse och att 

förändringen måste bero på andra faktorer. Han ger förslag på olika faktorer som kan påverka 

astigmatism såsom pupillstorlek, linsens lutning och cyklorotation. Fletcher (1952) nämner 

även i sin rapport att astigmatismen borde ändras vid närarbete men att det inte beror på just 

ackommodation, detta vill han även kalla för ”oavsiktlig astigmatisk ackommodation”. År 

1882 undersökte P. Denieul astigmatismen på flera olika avstånd men studien var inte pålitlig 

då endast tre försökspersoner deltog i studien (Millodot & Thibault 1985). Därför undersökte 

Millodot och Thibault (1985) astigmatismen på fem olika avstånd för 122 ögon. 

Undersökningen visade en mycket liten förändring av den astigmatiska styrkan och att hälften 

av ögonen hade en förändring av axelläget med 5 grader. Ett samband mellan ackommodation 

och förändringen i astigmatism kunde inte styrkas. År 1982 visade Brzezinski att det fanns en 
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möjlighet att avståndsastigmatism blev kompenserad vid ackommodation i olika meridianer, 

detta kallades ibland för astigmatisk ackommodation (Byakuno, Okutama & Tokoro, 1994). 

En undersökning av Ukai och Ichihashi (1991) gav ett resultat där 35 % av personerna visade 

en förändring av astigmatism. De kom fram till att dessa variationer tyder på att astigmatisk 

ackommodation är beroende på många orsaker som lins, zonulatrådar och muskler. Byakuno 

et al. (1994) undersökte effekten av hur formen på optotypen och skarpheten påverkade 

ackommodationen på ett astigmatiskt öga. Studien visade att den genomsnittliga 

ackommodativa responsen var störst när mönstret var parallell med den starkare brytande 

meridianen i ögat, vilket betyder att beroende på axelläget borde astigmatismen ändras olika 

mycket vid närarbete. Tsukamoto, Nakajima, Nishino, Hara, Uozato och Saishin (2000) 

undersökte om emmetroper fick astigmatism vid ackommodation där 93 % fick med-regel 

astigmatism, vilket försvann när ögat sedan slappnade av. Donald, Nicholas och Mitchell 

(2001) undersökte om med-regel astigmatism uppstod vid ackommodation på emmetroper 

(mindre än -1,00 DC) som var asiater/amerikaner eller vita barn. Även deras resultat, i linje 

med tidigare studier, tyder på en mycket liten eller ingen skillnad beroende på etnicitet.  

Radhakrishnan och Charman (2007) visade att linsens lutning ändras vid 

ackommodation, vilket kan bidra till en ökad eller minskad astigmatism samt att effekten av 

slappare zonulatrådar i kombination med tyngdkraften även kan vara en bidragande faktor. 

Medelvärdet på den astigmatiska styrkan var -0,036 DC för varje dioptri ackommodation och 

det var även mest förändring på patienter med med-regel astigmatism. Deras studie gjordes 

monokulärt och med hjälp av en autorefraktor. Patienterna var tvungna att ha mindre än  

-1,00DC för att det ansågs att för hög astigmatism skulle göra ackommodationen 

oregelbunden och där av kunna maskera små förändringar.  

Astigmatism som förändras vid närarbete kan bero på att ögonlocken trycker 

annorlunda när ögonen konvergerar (Mohammadi, Tahvildari och Z-mehrjardi, 2012). Read, 

Collins och Carney (2007) fick fram ett antal signifikanta samband mellan korneas form och 

morfologin av ögonlocken i ett normalt vuxet öga. Även pupilldynamiken kan vara en faktor 

till förändring av astigmatism då sfärisk aberration och koma uppstår vid en stor pupill i låg 

belysning, vilket i sin tur kan leda till en ökad cylinder vid en subjektiv refraktion 

(Mohammadi, Tahvildari och Z-mehrjardi, 2012).   
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1.2 Ögats anatomi 

1.2.1 Kornea 

Ögat har en brytkraft på cirka +58 Dioptrier där kornea (hornhinnan) står för 2/3 av 

detta (Grosvenor, 2007, s. 4) på grund av övergången mellan luft och vävnad. Den består av 5 

olika lager och är drygt 0,5 mm tjock, oftast något tjockare mot periferin (Kugelberg & Ygge, 

2010, s. 11-12). Kornea har inga blodkärl utan får istället sin syre- och näringsförsörjning från 

främre kammaren och tårvätskan, detta för att ljuset ska kunna passera rakt igenom (Ygge, 

2011, s. 14-15).  

 

1.2.2 Iris och pupill 

Framför linsen sitter iris (regnbågshinnan) som är ögats bländare (se figur 1.1); den 

släpper in lämpligt med ljus till ögat genom hålet som bildas, pupillen (Ygge, 2011, s. 19). 

Pupillens storlek kan ändras med hjälp av sfinkter- och dilatormuskeln (Rosenfield & Logan, 

2009, s. 144). När dilatormuskeln spänns blir pupillen större och detta sker vid låg belysning 

och kallas mydriasis. Vid hög belysning minskar pupillen istället i storlek och detta kallas 

miosis (Forrester, 2008, s. 32). Desto större pupillen är desto mer ökar risken för 

avbildningsfel som sfärisk aberration och koma (Gross & West, 2002, s. 76-77). 

 

Figur 1.1 Ögats anatomi. Bilden används med tillstånd från Capio Medocular. 
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1.2.3 Linsen 

Även om kornea bryter ljuset mest är det linsen (kristallina linsen) som kan ändra 

brytkraften tack vare sin rörliga och elastiska natur. Detta för att betraktaren ska kunna ställa 

in fokus efter det önskade avståndet, åtminstone i ung ålder. Linsen är upphängd i fina trådar 

(zonulatrådar) vilket gör att den lätt kan ändra form och krökning. Linsen har en bikonvex 

form och består av 65 % vatten och 35 % protein (Charman, 2007). Precis som kornea saknar 

linsen blodkärl eftersom ljuset ska kunna passera och får istället syre- och näringstillförsel 

från kammarvattnet (Ygge, 2011, s. 23). Linsen är den delen av ögat som växer hela livet och 

detta medför att den också blir stelare, vilket betyder att vid högre ålder går formen inte att 

ändra längre (Bergmanson, 2010, s. 143).  

 

1.2.4 Retina 

Längst bak i ögat sitter retina (näthinnan) där ögats två typer av ljuskänsliga celler finns, 

stavar och tappar. (Ygge, 2011, s. 24). I fovea (gula fläcken) är synskärpan som bäst och där 

finns det endast tappar vilka står för skarp-, färg- och ljusseende. Stavarna är mycket känsliga 

för ljus och dominerar i perifera retina där även tappar finns (Bergmanson, 2010, s. 160).  

 

1.2.5 Ögonmusklerna 

Ögat har sex muskler som styr dess förmåga att röra sig; fyra raka och två sneda (se 

figur 1.2). Detta gör att ögat alltid står åt objektet som betraktas (Ygge, 2011, s. 25). Vid 

närarbete sker en vergensrörelse (konvergens) för att bilderna i båda ögonen ska 

sammanfogas och där av undvika dubbelseende, detta är när ögonen rör sig i riktning mot 

varandra (Grosvenor, 2007, s. 80-81). Den ackommodativa konvergensen (närreflexen) sker 

vid närarbete vilket är en sammanordning av ackommodation, konvergens och pupillmios. 

Eftersom dessa tre faktorer hänger ihop betyder det att om patienten ackommoderar så sker 

även pupillmios och konvergens (Remington, 2005, s. 262).  
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Figur 1.2 Ögats muskler. Bilden används med tillstånd från Anaplastik AB. 

 

1.3 Refraktionsfel 

Brytningsfel (ametropi) är ett gemensamt namn då parallella strålar inte bryts till en och 

samma punkt på retina under avslappnad ackommodation. Olika kategorier för detta är myopi, 

hyperopi och astigmatism (Bennet & Rabbetts, 2007, s. 67). Tillståndet helt utan ametropier 

kallas för emmetropi (rättsynthet) vilket inträffar när parallella strålar bryts till en skarp bild 

på retina vid avslappnad ackommodation (Grosvenor, 2007, s. 13). 

 

1.3.1 Myopi 

Myopi (närsynthet) är ett tillstånd då parallella strålar bryts framför retina vid 

avslappnad ackommodation, vilket uppstår när ögats brytkraft är för stort i förhållande till 

ögats längd (Grosvenor, 2007, s. 13). En person med myopi ser suddigt på avstånd men bra på 

nära håll utan korrektion; synskärpan varierar beroende på hur stort det refraktiva felet är 

(Bennet & Rabbetts, 2007, s. 67). Det finns två olika former av myopi; antingen kan ögat vara 

för långt i förhållande till dess brytkraft (axialmyopi),  eller kan ögat ha normal längd men att 

någon del i ögats optik bryter ljuset för mycket (brytkraftsmyopi). Oftast är ögat för långt vid 

mer än -4,00D och en blandning av båda vid låg myopi. För att korrigera en myop används 

negativa glas (Grosvenor, 2007, s. 13). 
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1.3.2 Hyperopi 

Hyperopi (översynthet) är ett annat tillstånd där de parallella strålarna bryts bakom 

retina vid avslappnad ackommodation, vilket uppstår då ögats brytkraft är för svagt i 

förhållande till dess längd. Detta kan bero på att ögat är för kort i förhållande till dess 

brytkraft eller har normal längd men ögats optik bryter strålarna för lite. Hyperopi korrigeras 

med positiva glas. En patient som har en låg grad av hyperopi kan ändå se bra vid ung ålder 

då den med hjälp av ackommodation kan flytta brytpunkten till fovea (Grosvenor, 2007, s. 16-

17). Däremot är detta mycket ansträngande och symtom som huvudvärk och problem vid 

läsning är vanligt (Bennet & Rabbetts, 2007, s. 71). 

 

1.4 Mätning av visus 

Redan 200 f.K använde romarna stjärnorna Mizar-Alcor i Karlavagnen för att testa 

synskärpan på sina soldater (Grosvenor, 2007, s. 9). Synskärpa (visus) definieras av ögats 

förmåga att se två objekt som separata, det vill säga ögats upplösningsförmåga. Visus kan 

mätas på flera olika sätt; decimal, Snellen och procent (Grosvenor, 2007, s. 9-10). De flesta 

tester sker genom igenkännande av minsta siffra, bokstav eller symbol (oftast i hög kontrast) 

som ögat kan uppfatta korrekt (Rosenfield & Logan, 2009, s. 174). Samtliga metoder som 

används för att mäta synskärpa utgår från den minsta upplösningsvinkeln (MAR), vilket mäts 

i bågminuter. Detta ger vilken vinkelstorlek som är den minsta där ögat kan urskilja detaljerna 

i ett stimulus. De stimuli som används mest vid mätning av synskärpa kallas optotyper, vilket 

kan bestå av bokstäver, siffror eller andra tecken (Bailey, 2006). 

 

1.5 Ackommodation 

Unga människor har förmågan att se på nära håll genom att ändra brytkraften på den 

kristallina linsen. När ciliarmuskeln som finns i strålkroppen drar ihop sig slappnar 

zonulatrådarna av och linsen blir mer krökt och tjockare, en process som kallas för 

ackommodation (Kugelberg & Ygge, 2010, s. 15). Med andra ord styr denna ciliarmuskel 

ackommodationen (Ygge, 2011, s. 21) vilket gör att personen ser bra på nära håll om 

ackommodationen räcker till. Ackommodationen minskas nämligen med åldern just på grund 

av att linsen blir stelare och vid cirka 40 års ålder har den avtagit såpass mycket att närarbete 

är svårt eller omöjligt utan extra läsglas, detta kallas presbyopi. Oftast uppstår presbyopi när 

ackommodationsamplituden är mindre än 5 dioptrier på 40 cm. Beroende på avståndet ett 
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objekt är på ackommoderar ögat olika mycket och desto närmare objektet är desto mer 

ackommodation krävs (Remington, 2005, s. 49, 97; Rosenfield, 2009; Grosvenor, 2007, s. 

19). Om patienten ackommoderar så mycket den behöver för det specifika avståndet kommer 

minsta spridningscirkeln vara konjugat (i samma plan) med fovea då korscylindern placeras 

framför ögat. Ena brytpunkten kommer då att hamnar framför retina och den andra bakom. Då 

kommer även patienten uppleva att de vertikala och horisontala linjerna är lika bra eller lika 

suddiga. Patienter som underackommoderar, det vill säga har en ”ackommodativt lag”, 

kommer ha minsta spridningscirkeln bakom retina och uppleva att linjen som är närmast 

retina är skarpast. Vid överackommodation ”ackommodativt lead” sker samma sak fast minsta 

spridningscirkeln är framför retina (Rosenfield, 2009).   

 

1.6 Astigmatism 

Astigmatism är ett vanligt refraktivt tillstånd där en studie har visat att hos en 

population av 20-30 åringar visade en prevalens större än 0,25DC på 63 %. Majoriteten av 

patienterna i studien överskred dock inte en dioptri (Satterfield, 1989). Astigmatism inträffar 

när parallella ljusstrålar bryts till två punkter istället för en; däremellan finns en minsta 

spridningscirkel. Detta uppstår för att brytkraften är olika från ett huvudsnitt till det andra 

(Grosvenor, 2007, s. 17-19). Det är vanligast att astigmatismen sitter i kornea vilket kallas 

kornealastigmatism men kan även sitta i den kristallina linsen, lentikulärastigmatism. 

Lentikulärastigmatism beror troligen på att linsen lutar (Benjamin, 2006, s. 11-12). Den 

korneala formen skulle kunna jämföras med en fotboll som är helt rund och en amerikansk 

fotboll med två olika krökningsradier (American Optometric Association, 2006). I 

regelbunden astigmatism är starkaste respektive svagaste brytande huvudsnittet 90 grader 

ifrån varandra. Om astigmatismen ligger i 180 grader (±20) brukar den kallas direkt eller 

med-regel astigmatism (se figur 1.3), ligger den istället i 90 grader (±20) kallas den indirekt 

eller mot-regel astigmatism (Benjamin, 2006, s. 13); detta ses oftast hos äldre personer 

(Rosenfield & Logan, 2009, s. 361). Ligger den istället 30 grader ifrån 90 eller 180 definieras 

det som sned (oblique) astigmatism (Benjamin, 2006, s. 13).  
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Figur 1.3 Axellägen enligt taboschemat 

Det är vanligt att astigmatism förekommer vid födseln och att den förblir kvar under 

hela livet men upptäcks ibland inte förrän i 20 års ålder på grund av att kraven på läsning ökar 

just vid denna tidpunkt (Kanski, 2007, s. 96). Orsaken till att astigmatism utvecklas är 

fortfarande oklart men hereditet kan vara en faktor (American Optometric Association, 2006) 

och det har även givits förslag om att en hög astigmatism i ung ålder stimulerar 

ackommodationen. Studier visar att hög astigmatism finns hos spädbarn där det är vanligast 

att ett barn på några månader har -1,00 DC. Enligt Gullstrand har det naturliga människoögat 

en mot-regel astigmatism medan tidigare studier istället har visat att det oftast är med-regel 

astigmatism. Troliga orsaker till detta kan vara att vid ung ålder finns en mot-regel 

astigmatism som sedan växer bort och utvecklas till med-regel astigmatism då ögonlocken 

trycker på kornea (Mohammadi et al. 2012). Astigmatismen kan även försvinna vid högre 

ålder vilket oftast beror på att ögonlocken inte längre är lika spänstiga och trycker därför inte 

på kornea på samma sätt (Ygge, 2011, s. 89); detta är vanligast förekommande på människor 

över 40 år (Mohammadi et al. 2012). Ibland kan även tillfällig astigmatism uppkomma, oftast 

i samband om personen har en vagel eller Chalazion (inflammation i en blockerad 

meibomgland körtel) i ögat (Kanski, 2007, s. 96).  

Astigmatism klassificeras beroende på vart de två punkterna träffar retina (vid 

avslappnad ackommodation), enkel myopisk astigmatism, enkel hyperopisk astigmatism, 

sammansatt myopisk astigmatism, sammansatt hyperopisk astigmatism och blandad 

astigmatism (Grosvenor, 2007, s. 18). 

• Enkel astigmatism: En fokalpunkt är lokaliserad på retina medan den andra är framför 

eller bakom, vid avslappnad ackommodation (se figur 1.4 D och E). 

• Sammansatt astigmatism: Båda fokalpunkterna är lokaliserade framför eller bakom 

retina vid avslappnad ackommodation (se figur 1.4 A och C). 

• Blandad astigmatism: En fokalpunkt är lokaliserad framför och en bakom retina, vid 

avslappnad ackommodation (se figur 1.4 B).  
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Figur 1.4 visar de olika formerna av astigmatism. A: sammansatt myopisk astigmatism B: 
blandad astigmatism C: sammansatt hyperopisk astigmatism D: enkel hyperopisk astigmatism 

E: enkel myopisk astigmatism (Efter förlaga Grosvenor, 2007, s. 18). 

 

En astigmatiker ser sämre på både avstånd och nära håll beroende på hur stort det 

astigmatiska refraktionsfelet är (American Optometric Association, 2006). Synskärpan är 

motsvarande en person med ett sfäriskt synfel av halva storleken, mätt i dioptrier (Borish & 

Benjamin, 2006). Enkel sammansatt myopisk astigmatism är den som påverkar synskärpan 

mest då den inte kan kompenseras med hjälp av ackommodationen (Rabbetts, 2007, s. 97). En 

person med låg astigmatism brukar ha mer symtom än de med höggradig, vilket framför allt 

beror på att de med låg astigmatism försöker kompensera för sitt synfel, detta leder ofta till 

huvudvärk, klåda, sveda och obehagskänsla i ögonen. De som har en mer uttalad astigmatism 

brukar endast ha symtom som suddig bild (Ygge, 2011, s. 88-89). Astigmatism kan korrigeras 

med glasögon, linser, ortokeratologi eller laserkirurgi (American Optometric Association, 

2006). Vid glas eller linser korrigeras astigmatismen med minuscylinder i axelläge vinkelrätt 

mot ögats starkaste huvudsnitt eller pluscylinder i axelläge vinkelrätt mot ögats svagaste 

huvudsnitt (Grosvenor, 2007, s. 17-19). 

 

1.7 Stråltavla 

Det finns två olika metoder att subjektivt fastställa astigmatism; med stråltavla eller 

med korscylinder. Stråltavlan är en något äldre metod som upplevs naturlig då inga glas sätts 

framför ögat. Korscylindern används oftast numera då den ger ett noggrannare resultat, dock 

har vissa patienter svårt att uppleva skillnader mellan de två bilderna (Bennett & Rabbetts, 

2007, s. 107). Stråltavlan ser ut som en klocka med streck i alla klockslag, ibland finns det 

även streck mellan klockslagen. Vid undersökning med stråltavlan måste det ögat som inte 

undersöks ockluderas och det som undersöks dimmas +0,50 DS. Patienten frågas om det finns 
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några streck som är tydligare/svartare eller om alla är lika skarpa/suddiga. Om alla är lika 

dimmas ögat ytterligare +0,50 DS och patienten frågas på nytt. Om det är ett streck som är 

svartare än de övriga ska en minuscylinder sättas i 90 grader ifrån strecken patienten 

rapporterar som tydligast. Därefter ökas cylinderstyrkan tills alla streck är lika tydliga (Elliot, 

2007).  

 

1.8 Korscylinder 

Korscylindern är en astigmatisk lins oftast med styrkan 0,25 DC (men 0,50DC och 

1,00DC förekommer också) med motsatt tecken i huvudsnitten vinkelräta mot varandra vilket 

gör det möjligt att visa två olika styrkor för patienten. I detta fallet +0,25-0,50x180 eller 

+0,25-0,50x90 (vilket är samma som -0,25/+0,50x180) beroende på hur korscylindern 

placeras. Denna används för att finna rätt cylinderstyrka och genom att vända de två sidorna 

för patienten kan denne uppleva om det är bättre med mer eller mindre cylinderstyrka (Elliot, 

2007). Genom att använda denna metod behålls den sfäriska refraktionen under tiden bästa 

cylinderstyrka undersöks. Som figur 1.5 visar blir det lätt för patienten att se om det blir bättre 

med mer eller mindre cylinderstyrka då korscylindern placeras framför ögat. Genom att 

istället placera korscylindern med styrkan 45 grader ifrån ögats axelläge kontrolleras axelläget 

genom att på samma sätt visa patienten de två olika bilderna (Grosvenor, 2007, s. 211-212).  

 

Figur 1.5  Den övre bilden visar ett fullkorrigerat ögat samt vad som sker när korscylinderns 
två olika lägen sätts framför. Likväl visas detta i den undre bilden, dock för ett okorrigerat 
öga. A: Cylinder fullkorrigerad, B: Korscylinder #1 , C: Korscylinder #2,  D: Okorrigerad 

med-regel astigmatism, E: Korscylinder #1, F: Korscylinder #2  
(Efter förlaga Grosvenor, 2007, s. 211). 
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1.9 Närastigmatism 

Närastigmatism definieras som astigmatismen som finns vid närarbete. Varför cylindern 

ändras vid närarbete skulle kunna bero på den optiska geometrin i glaset som används. Detta 

kan även kallas effektiv astigmatism. Den effektiva astigmatismen kan bland annat öka vid 

stora cylinderstyrkor, små additioner och kortare objektavstånd. Astigmatismen kan även vara 

fysiologisk, till exempel på grund av Listings lag (Degle, 2013). Detta anses inträffa när ögat 

flyttas från den primära positionen och gör då en rotation kring en tredje axel som är vinkelrät 

mot både den ursprungliga och slutliga axeln (Millodot, 2000). Hur mycket den fysiologiska 

astigmatismen förändras beror på ögats konvergens, objektets position, pupilldistans (PD) och 

ögonrörelsen. Den tredje orsaken till närastigmatism beror på ögats anatomi; hur kornea är 

utformad, storleken på pupillen, tjockleken på linsen och dennes lutning samt föråldring av 

den kristallina linsen. Ovannämnda faktorer kan endast framställas vid en närrefraktion. 

Vanliga tecken på att det finns en närastigmatism är att patienten får vrida huvudet när denne 

ska läsa, att runda cirklar ser ovala ut samt att t.ex. deras solglasögon med styrka ger bättre 

visus på nära håll än de vanliga glasögonen, vilket skulle kunna bero på mydriasis eller 

skillnader i bågvinkel (Degle, 2013). 

Varför skulle det då vara viktigt att undersöka om patienten har närastigmatism? 

Tidigare studier tyder på att i 30-40% av fallen ändras astigmatismen vid närarbete och i 

dagens samhälle används inte närarbete endast vid arbete eller studier, utan även under 

fritiden.  Även nära 50 % av alla som arbetar sitter vid en bildskärm hela arbetsdagarna och är 

i behov av korrekt närkorrektion (Degle, 2013). 
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2 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka om astigmatismen ändras eller uppstår vid 

närarbete och om det finns behov att korrigera patienter som visar en styrkeförändring på nära 

håll.  

 

2.1 Hypotes 

Astigmatismen ändras vid närarbete på grund av att linsen ändrar form och blir mer 

krökt samt ögonlocken trycker på ett annat sätt på kornea. Ho = astigmatismen ändras inte vid 

närarbete.  
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3 Material och metoder 

3.1 Material 

Undersökningarna genomfördes på Optiker Haar (Haar´s synvård) i Varberg. Samtliga 

undersökningar utfördes i ett specifikt undersökningsrum (se figur 3.1) för att minska risken 

för felkällor då de olika rummen hade olika ljusförhållanden och instrument. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 undersökningsrummet. 

 

Material som användes: 

− Autorefraktor (Topcon KR.8800 autokerato-refractometer) 

− Foropter (Nidek RT-2100 refractor) 

− Projektionstavla 6m (Magnon CP-670) 

− Stråltavla samt rund optotyp 40cm (se figur 3.2) 

− Korscylinder (±0,25 och ±0,50) 

− Provbåge och provglas samt ett frostat glas 

− Läsprov (Rodenstock) 
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Figur 3.2 visar de tre stråltavlorna som användes på 40 cm avstånd. Stråltavlan längst 

upp har streck med 15 graders mellanrum, nere till vänster 7,5 och nere till höger 5,6. 

 

3.2 Urval 

Kraven för att få delta i studien var följande: ett normal visus både på avstånd 

(fullkorrigerad: 0,9 eller bättre) och nära (fullkorrigerad: 8p eller bättre), normala synfel (som 

inte berodde på sjukliga tillstånd). Cylinderkorrektion var inte nödvändigt. För att exkludera 

personer som har minskad ackommodationsförmåga, det vill säga de som har mindre än 5D 

ackommodationsamplitud på 40 cm begränsade åldern på försökspersonerna till mellan 18-38 

år.   

 

3.3 Metod 

Innan undersökningen påbörjades informerades personen att deltagandet var helt 

frivilligt och det var tillåtet att utan vidare orsak avbryta undersökningen. Denna information 

delgavs både muntligt och skriftligt genom ett informationspapper som testpersonen sedan 

fick skriva under (se bilaga 1).  

En synundersökning enligt Kvalitetsnormen – version 14 (Optikerförbundet, 2012) 

utfördes på Optiker Haar i Varberg. Undersökningen började alltid med en anamnes där 

personerna tillfrågades om eventuella ögonsjukdomar samt problem med habituell korrektion 
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på avstånd och nära. Preliminära tester utfördes innan ett objektivt värde på synfelet togs med 

hjälp av autorefraktor, detta för att få ett utgångsvärde för den subjektiva refraktionen. Under 

den subjektiva undersökningen mättes bästa sfär och sedan cylinderstyrka med hjälp av både 

korscylinder och prickar. Patienten fick jämföra de olika lägena för att bästa cylinderstyrka 

och axelläge skulle uppnås. Undersökningen avslutades även med en avstämning i provbåge 

för att det slutliga resultatet skulle bli så naturligt som möjligt.  

Efter den subjektiva refraktionen fick patienten ha kvar provbågen med bästa 

avståndskorrektion i. För att minska risken av en cyclo-vridning valdes det att inte ockludera 

ett öga utan att istället använda ett frostat glas framför det ögat som inte undersöktes. 

Undersökningen av närastigmatismen gick till på följande sätt (se figur 3.3): 

Patienten fick först titta på en stråltavla med 15 graders mellanrum på 40 cm. Tyckte 

patienten att något streck var tydligare fick den därefter titta på en känsligare tavla med 7,5 

graders mellanrum, detta för att kunna hitta mer exakt vart axelläget var. Stråltavlan med 5,6 

graders mellanrum användes sist för att kontrollera om ett ännu känsligare värde kunde 

uppnås. Stråtavlan fick de hålla rakt framför sig för att minska problem som kan uppstå av 

Listings lag. Patienten fick då säga om alla streck var lika tydliga eller om det var någon som 

var tydligare än de andra. Detta gjordes för att få ett grovt värde om axelläget hade ändrats. 

Om alla streck var lika vid 15 samt 7,5 graders mellanrum misstänktes ingen mätbar 

förändring; detta kontrollerades genom att växla korscylindern och därmed utreda om minsta 

spridningscirkelns var konjugat (i samma plan) med fovea. Var den det hade patienten inte 

någon klinisk mätbar förändring av astigmatism.  

Figur 3.3 Flödesschema av undersökning för närastigmatism. 

 

Om patienten upplevde att ett streck var tydligare ändrades i första hand axelläget på 

cylindern som redan satt i provbågen. Cylinderns axelläge vreds mot det tydligaste streckets 

axelläge på stråltavlan. Till exempel om patienten såg strecket mellan klockan 12 och klockan 
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6 tydligast vreds axelläget mot 90 grader. När patienten tyckte att strecken var mer lika 

undersöktes axelläge med hjälp av korscylindern med stråltavlan och en rund optotyp för att 

få ett mer exakt värde på både axelläge och cylinderstyrka (Elliott, 2007). 

Om patienten fortfarande tyckte något streck var tydligare vid bästa axelläge växlades 

korscylindern för att kolla om en förändring i cylinderstyrka krävdes. Först gjordes detta med 

stråltavlan och sedan även med en rund optotyp. Om styrkan ändrades flyttades korscylindern 

så att patienten återigen kunde jämföra två axellägen.  

När det inte längre var någon skillnad vid ändring av korscylindern avslutades 

undersökningen med en visusmätning på nära håll för att se om ändringarna gjorde någon stor 

skillnad för patienten i visus (Se bilaga 2 för journal). 

 

Figur 3.4 Undersökning av närastigmatism 

 

3.4 Statistik och dataanalys 

All redovisad statistik har tagits fram med hjälp av Microsoft Office™ Excel 2010, 

GraphPad Prism 6. 

För att standardisera samtliga cylinderstykor för lättare statistisk analys konverterades 

cylinderstyrkor till vektorer och slutligen en styrkeskala (RMSAstigmatism) där c=cylinder och 

α= axelläge (Thibos, Wheeler & Horner, 1997). 

  𝑅𝑀𝑆 = 𝐽!"#  ! + 𝐽!"  !  där 𝐽!"# =   −
!
!
cos 2 ∝ och 𝐽!" =   −

!
!
sin 2 ∝ 
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4 Resultat 

I studien deltog 27 patienter (= 54 ögon) i åldern 18-33 år med en medelålder på 23 

±3,8 år. 22st av patienterna var kvinnor och 5st var män. Emmetropi definierades (i denna 

studie) som en sfärisk refraktion som var lägre än ±0,75 DS och en cylinder under -0,75 DC 

(Tsukamoto et al., 2000). Hade patienten mer än -0,50 DS ingick den i gruppen myopi och 

hade den mer än +0,50 DS ingick den i gruppen hyperopi. Patienter med ≥-0,75DC oavsett 

sfär ingick i gruppen astigmatism.  

Av de 27 patienterna som deltog i studien var 17 ögon astigmatiker, 16 myopa, 7 

hyperopa och 14 emmetropa (se figur 4.1).  

 

Figur 4.1 Antal ögon i de olika grupperna av refraktionsfel. 

 

 

4.1 Resultat av närastigmatism 

Sju av patienterna (26 %) eller också elva  ögonen (20 %) som deltog fick någon typ av 

förändring av astigmatismen vid närarbete. Tre ögon (en höger och två vänster) var 

hyperoper, fem (två höger och tre vänster) var astigmatiker, två (två höger) var emmetroper 

och en (en höger) var myop (se fördelningen i figur 4.2). En av patienterna hade en förändring 

i axelläget och cylinderstyrka vid närarbete på båda ögonen medan tre hade endast ändring av 

axelläget och cylinderstyrka på ett öga. I tre ögon ökade cylinderstyrkan -0,25DC och i två 

minskade styrkan +0,25DC. En hade endast ändring av axelläget på båda ögonen och tre hade 

ändring av axelläget på ett öga vid närarbete. Det var endast ett öga som utvecklade en 
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cylinderkorrektion på nära håll från en sfärisk korrektion på avstånd. Tre ögon som 

undersöktes visade en differens på 5 grader, en på 10 grader, tre på 15 grader, en på 20 grader, 

en på 30 grader och en på 80 grader i axelläget (Se förändringarna i tabell 4.1). Refraktionsfel 

på de övriga ögonen som deltog där det inte var någon förändring kan ses i bilaga 3 och 4. 

Tabell 4.1 Sammanställning av ögonen i studien som hade en förändring i astigmataism. 

Patient och öga Refraktion 
Avstånd 

Refraktion  
Nära 

Förändring 
cylinder (DC) 

Förändring 
axelläge (º) 

2 OD +2,00/-0,25x100 +2,00/-0,50x20 -0,25 80 
2 OS +3,25/-0,50x20 +3,25/-0,75x180 -0,25 20 
4 OD 0/-1,00x65 0/-0,75x70 +0,25 5 
4 OS 0/-0,75x150 0/-0,75x165 - 15 
6 OS 0/-1,00x80 0/-1,00x85 - 5 
6 OD 0/-0,50x80 0/-0,50x95 - 15 
13 OD -3,00/-0,25x160 -3,00/-0,25x170 - 10 
14 OD -1,75/-2,00x95 -1,75/-2,00x90 - 5 
14 OS -1,50/-2,25x70 -1,50/-2,00x85 +0,25 15 
20 OS +1,00/-0,25x60 +1,00/-0,25x90 - 30 
25 OD -0,50 -0,50/-0,25x105 -0,25 - 
 

 Av de ögonen som ändrades i axelläget hade fem mot-regel, två med-regel och tre sned 

astigmatism från början. Sju av ögonen fick en mer mot-regel astigmatism och fyra fick en 

mer med-regel astigmatism.  

 

Figur 4.2 Antalet ögon i procent av de olika refraktionsfelen som fick en förändring på nära 
håll. 
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Figur 4.3 Lådagram som visar skillnader i RMS astigmatism på avstånd och nära för de fyra 
olika synfelsgrupperna. Lådorna representerar 50 % av mätvärderna där medianvärdet visas 
som ett streck inuti lådan. De nedre och övre gränserna på lådan markerar de 25% och 75% 
kvartilerna. Strecken visar minimum och maximum värden – då spridningen av värdena är 

liten kan strecken sammanfalla med gränserna på lådan. 

 

Fig 4.3 visar att det inte fanns någon större förändring i astigmatism för någon av 

synfelsgrupperna Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad i astigmatism på avstånd och 

nära (Paired t-test, p=0,096). Det visade även ingen statistisk signifikant skillnad för de olika 

grupperna av synfel som myopi (Paired t-test, p=0,333), emmetropi (Paired t-test, p=0,336), 

hyperopi (Paired t-test, p=0,363) samt astigmatism (Paired t-test, p=0,164). 
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4.2 Patienternas upplevelse 

I anamnesen som togs för varje patient framkom det inte några problem med varken 

avstånd- eller närkorrektion. Patienterna tyckte det var lättast att se förändringar på stråltavlan 

med 15 graders mellanrum och att även jämföra optotypen. Flera av patienterna upplevde att 

det var svårare att upptäcka skillnader på de stråltavlorna med tätare streck på grund av att de 

upplevde att strecken började röra på sig och flyta ihop. De som såg en förändring på de två 

första tavlorna tyckte även att det var svårt att se samma streck tydligare på stråltavlan med 

5,6 graders mellanrum. Patienterna som hade en förändring såg oftast denna med en gång 

redan vid första tavlan och ibland var det även två-tre streck som var tydligare än de andra. 

Oftast räckte det med att ändra axelläget men om strecken trots allt inte var lika ändrades 

cylinderstyrkan ±0,25DC och då tyckte patienten att alla streck var lika. Några tyckte även att 

halva streck var tydligare som till exempel klockan 12 men inte klockan 6 samt en av 

kvinnorna tyckte även att de på vänstersidan var suddigare än de på högersidan. En sak som 

även borde poängteras är att patienterna var mycket olika noggranna när det handlade om att 

undersöka strecken på stråltavlan. Ett antal personer tittade på stråltavlan och sa ”lika” utan 

närmare eftertanke, medan andra tog sin tid och försökte hitta skillnader mellan strecken.  

Ingen av patienterna upplevde någon mätbar skillnad i visus efter ändring av 

närkorrektion. 
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5 Diskussion 

Studien visade ingen signifikant skillnad i astigmatism mellan avstånd och nära – 

oberoende av a synfel. Även om det var mest förändring för de i gruppen astigmatism vilket 

var väntat då patienten lättare märker om axelläget är fel, verkar det inte finnas något 

samband mellan storlek på cylinderstyrka, axelläge och en förändrad astigmatism på 40 cm.  

 

5.1 Relation till tidigare forskning 

Studien visade att 26 % av patienterna fick en förändring som är i likhet med Ukai och 

Ichihashi (1991) som fann att 35 % av patienterna hade någon form av förändring samt att 

detta inte endast skulle bero på ackommodation utan även förändringar i pupillen (mydriasis 

ökar mängden aberrationer), zonulatrådar (exempelvis paralys av ciliarnerven) och 

ögonmusklerna (ögonrotation). Denna studie, samt några av de tidigare studierna som nämns i 

introduktionen visar på att det är vanligast att axelläget förändras i första hand och att 

cylinderstyrkan oftast är så liten att den inte är klinisk mätbar (Radhakrishnan & Charman, 

2007; Millodot och Thibault, 1985). 

Radhakrishnan och Charman (2007) kom fram till att det var mest förändring för de 

med en med-regel astigmatism men denna studie visade motsatsen då de flesta hade en mot-

regel astigmatism, dock hade merparten av de som deltog i studien en med-regel astigmatism 

på avstånd. Anledningen till att det blev mest förändring för de som hade med-regel 

astigmatism skulle kunna bero på att de patienterna har astigmatism just på grund av trycket 

från ögonlocken och att detta kan ändras något då ögonen konvergerar. Därför är ögonlocken 

en trolig anledning till att axelläget skulle ändras 5 grader vid närabete vilket Millodot och 

Thibaults (1985) studie visade. Tsukamoto et al. (2000) verkar vara de enda som har 

observerat att emmetroper får med-regel astigmatism vid ackommodation som försvann när 

ögat sedan slappnade av.  

Om det finns ett statistiskt signifikant samband mellan korneas form och morfologin av 

ögonlocken i ett normalt vuxet öga, vilket Read, Collins och Carney (2007) kom fram till, 

borde närastigmatismen även öka desto längre patienten använder sig av närarbete samt en 

visusnedsättning när patienten sedan tittar på avstånd. Detta säger dock emot sig själv lite då 

en studie av Wendell Hughes visade att icke-presbyoper och presbyoper fick lika stor 

förändring i astigmatism vilket de inte borde då ögonlocken slappar vid högre ålder.  
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Avbildningsfel som sker på grund av felcentrerade glas är en troligare faktor då 

patienten inte kollar igenom optiska centrumet vid närarbete som vid avståndseende. Detta för 

att pupilldistansen ändras vid konvergens och patienten tittar något nedåt vid läsning, som 

Degle (2013) nämner. Därför borde närastigmatismen undersökas med pupilldistans anpassat 

för nära håll.  

 

5.2 Rekommendation till kliniker 

Även om det inte finns studier som visar att astigmatismen ändras vid närarbete skulle 

ändå närastigmatismen kunna utredas på det avståndet patienten arbetar på för att uppnå 

optimal korrektion. De flesta studier som är nämnda i detta arbete har visat att det finns en 

förändring hos några patienter men att det inte finns någon statistisk signifikant skillnad 

mellan avstånd- och närastigmatismen, samt att anledningen till förändringarna fortfarande är 

oklar. Därför är detta kanske inte något som skulle behöva mätas på varje patient utan endast 

på de som arbetar vid datorskärm eller de som har extra mycket problem vid läsning och 

astenopi. Idag ordinerar Optiker arbetsglasögon och därför kanske astigmatismen skulle mätas 

för just det avståndet glasögonen ska användas på och inte bara på oändligt avstånd. Har en 

patient huvudvärk vid läsning skulle den lilla förändringen av astigmatismen kunna lösa 

problemet, precis som Ygge (2010) skriver i sin bok har de med mindre astigmatism mer 

problem då de försöker kompensera för detta hela tiden.  

 

5.3 Framtida studier  

Det finns ett antal faktorer som skulle kunna förbättras vid eventuella framtida studier 

om närastigmatism. För ett mer pålitligt resultat skulle det krävas fler försökspersoner, lika 

många patienter i varje grupp av synfel samt mer män skulle behöva delta i studien. För att 

minska på felkällorna skulle även de personer som har mindre än 0,75 DC kunna exkluderas. 

Read, Collins och Carney (2007) nämner att pupilldynamiken kan ha betydelse då ljuset bryts 

på ett annat sätt som till exempel i en stor pupill vid låg belysning ökar sfärisk aberration samt 

koma vilket i sin tur kan leda till en ökad cylinderstyrka vid en subjektiv refraktion. Därför 

skulle astigmatism på nära håll kunna mätas i olika ljusförhållanden för att utesluta om 

pupillen är en faktor. Det krävs fler studier på presbyoper då det endast verkar vara Wendell 

Hughes som gjort detta. Han kom då fram till att det inte var ackommodationen som ändrade 

astigmatismen på nära håll, dock är denna studie gammal och därför inte så aktuell. Det skulle 
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även varit intressant att undersöka hur stor skillnad det blir för presbyoper och icke-

presbyoper för att kunna utesluta att ackommodationen är en faktor. Framtida studier skulle 

även kunna undersöka hur mycket korneas morfologi förändras vid närarbete då ögonlocken 

trycker på ett annat sätt, detta för att kunna mäta hur stor närastigmatismen skulle kunna bli. 

En studie som undersöker om patienterna med endast kornealastigmatism får större 

refraktionsförändringar på nära håll än de med lentikulär astigmatism skulle vara av intresse. 

Genom att isolera dessa två olika mekanismer skulle man eventuellt utreda om det är linsen 

eller kornea som står för mest av förändringen. För att se hur stor betydelse ögonens rotation 

har vid närarbete och om detta skulle vara faktorn till ändrad astigmatism är också ett ämne 

som borde undersökas, detta skulle kunna mätas i olika vinklar för att se om det sker någon 

förändring i astigmatismen. Att undersöka om felcentrerade glas är en faktor till 

närastigmatism skulle även vara av intresse. Där en jämförelse mellan närastigmatismen vid 

PDnära och PDavstånd skulle kunna mätas för att undersöka om det sker någon förändring.  

 

5.4 Felkällor 

Studiens resultat skulle ha varit mer tillförlitliga om flera personer hade deltagit. 

Patienterna var även olika noggranna med att bedöma om stråltavlans linjer var lika eller inte, 

vilket också kan ses som en felkälla. Patienterna som hade en liten cylinder såg fortfarande 

bra även om deras cylinder roterade mycket i axelläget, vilket kan ses som en felkälla. Det 

gjordes inte något ögondominanstest vilket kanske borde gjorts för några få tyckte det blev 

lite jobbigare att undersöka strecken när antagligen deras dominanta öga täcktes för. Varför en 

person fick en förändring på 80 grader på sitt högeröga beror antagligen på att cylindern gick 

från 100 à20 grader vilket egentligen bara är en förändring i cylinderstyrkan med 0,50 DC 

och inte en sann axellägesförändring. De med en mindre cylinder hade överlag större 

förändring i axelläget vilket betyder att deras axellägesomfång skulle undersökts innan för att 

lättare se om hela det området flyttade sig vid närarbete.  

6 Slutsats 

Resultatet av denna studie visar att det inte fanns någon statistisk signifikant förändring 

av astigmatismen vid närarbete, i förhållande till avstånd. Astigmatismen ändrades för ett fåtal 

patienter men förändringen var för liten för att vara signifikant, därför skulle fler mer 

omfattande studier behövas inom detta område. 
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Bilaga 3 

 

Tabell 4.2 Ögon med Astigmatism och dess förändring 

Patient 
och öga 

Refraktion 
Avstånd 

Refraktion 
Nära 

Förändring 
cylinder 

Förändring 
axelläge 

1 OS +2,75/-1,25x70 +2,75/-1,25x70 - - 
3 OD -6,00/-0,75x75 -6,00/-0,75x75 - - 
4 OD 0/-1,00x65 0/-0,75x70 +0,25 5 
4 OS 0/-0,75x150 0/-0,75x165 - 15 
6 OS 0/-1,00x80 0/-1,00x85 - 5 

14 OD -1,75/-2,00x95 -1,75/-2,00x90 - 5 
14 OS -1,50/-2,25x70 -1,50/-2,00x85 +0,25 15 
15 OD -5,75/-0,75x180 -5,75/-0,75x180 - - 
15 OS -4,75/-1,25x25 -4,75/-1,25x25 - - 
16 OS +0,75/-0,75x170 +0,75/-0,75x170 - - 
17 OD +3,75/-0,75x156 +3,75/-0,75x156 - - 
17 OS +3,50/-0,75x10 +3,50/-0,75x10 - - 
19 OD -2,25/-0,75x160 -2,25/-0,75x160 - - 
19 OS -2,50/-0,75x10 -2,50/-0,75x10 - - 
22 OS -5,25/-1,00x6 -5,25/-1,00x6 - - 
26 OS +0,50/-0,75x60 +0,50/-0,75x60 - - 
27 OD +2,25/-1,00x5 +2,25/-1,00x5 - - 

 

Tabell 4.3 Ögon med Myopi och dess förändring 

 

 

 

 

Patient 
och öga 

Refraktion 
Avstånd 

Refraktion 
Nära 

Förändring 
cylinder 

Förändring 
axellläge 

3 OS -5,50/-0,50x165 -5,50/-0,50x165 - - 
8 OD -2,25 -2,25 - - 
8 OS -2,00 -2,00 - - 
9 OD -3,50/-0,50x95 -3,50/-0,50x95 - - 
9 OS -3,50/-0,50x73 -3,50/-0,50x73 - - 
10 OS -0,75/-0,50x180 -0,75/-0,50x180 - - 
11 OD -6,00/-0,25x2 -6,00/-0,25x2 - - 
11 OS -5,75/-0,25x16 -5,75/-0,25x16 - - 
12 OD -1,00 -1,00 - - 
12 OS -2,00 -2,00 - - 
13 OD -3,00/-0,25x160 -3,00/-0,25x170 - 10 
13 OS -2,50/-0,50x180 -2,50/-0,50x180 - - 
21 OD -2,25/-0,25x115 -2,25/-0,25x115 - - 
21 OS -2,25/-0,25x45 -2,25/-0,25x45 - - 
22 OD -5,25/-0,50x150 -5,25/-0,50x150 - - 
27 OD -4,00/-0,25x135 -4,00/-0,25x135 - - 



Bilaga 3 Fortsättning 

 

Tabell 4.4 Ögon med Hyperopi och dess förändring 

Patient och 
öga 

Refraktion 
Avstånd 

Refraktion 
Nära 

Förändring 
cylinder 

Förändring 
axelläge 

2 OD +2,00/-0,25x100 +2,00/-0,50x20 -0,25 70 
2 OD +3,25/-0,50x20 +3,25/-0,75x180 -0,25 20 
7 OD +0,75/-0,50x8 +0,75/-0,50x8 - - 
20 OD +0,75/-0,25x95 +0,75/-0,25x95 - - 
20 OS +1,00/-0,25x60 +1,00/-0,25x90 - 30 
23 OD +0,75/-0,50x140 +0,75/-0,50x140 - - 
23 OS +0,75/-0,25x65 +0,75/-0,25x65 - - 

 

Tabell 4.5 Ögon med Emmetropi och dess förändring 

Patient 
och öga 

Refraktion 
Avstånd 

Refraktion 
Nära 

Förändring 
cylinder 

Förändring 
axelläge 

1 OD +0,50/-0,50x82 +0,50/-0,50x82 - - 
5 OD 0/-0,50x175 0/-0,50x175 - - 
5 OS 0/-0,50x15 0/-0,50x15 - - 
6 OD 0/-0,50x80 0/-0,50x95 - 15 
7 OS +0,50 +0,50 - - 

10 OD -0,50/-0,50x180 -0,50/-0,50x180 - - 
16 OD +0,25 +0,25 - - 
18 OD +0,25/-0,25x70 +0,25/-0,25x70 - - 
18 OS +0,25/-0,25x95 +0,25/-0,25x95 - - 
24 OD 0 0 - - 
24 OS 0/-0,25x25 0/-0,25x25 - - 
25 OD -0,50 -0,50/-0,25x105 -0,25 - 
25 OS -0,25/-0,25x105 -0,25/-0,25x105 - - 
26 OD +0,50/-0,50x125 +0,50/-0,50x125 - - 
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