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Sammanfattning 
 
Syfte: Syftet med denna studie var att se om presbyopin, det vill säga minskningen 
av ackommodationsamplitud, utvecklas likadant i båda ögonen. Syftet var även att se 
om en ojämn addition i vissa fall gav bättre subjektiv respons än en binokulär jämn 
addition.  
Metod: Studien innefattade 33 deltagare där samtliga var mellan 43-57 år. Med hjälp 
av en RAF-stav mättes den monokulära ackommodationsamplituden för höger och 
vänster öga med push-up/push-down metoden. Utöver detta gjordes en binokulär och 
en monokulär additionsbestämning. Skilde sig resultaten åt från dessa 
additionsbestämningar fick deltagaren bestämma vilken styrka som subjektivt gav 
bäst upplevda synskärpa. 
Resultat: Resultaten visade att 11 deltagare hade en skillnad >0,25 D i 
ackommodationsamplitud mellan ögonen. 8 av de 11 hade en skillnad >0,50 D 
mellan ögonen. Mätresultaten visade att 24 av de 33 medverkande fick en skillnad i 
addition mellan ögonen vid den monokulära additionsbestämningen. Som slutgiltig 
addition föredrog 14 personer en monokulär ojämn addition och 19 personer en 
binokulär jämn addition. Det fanns en god korrelation (r = 0,71) mellan en skillnad i 
ackommodationsamplitud och en skillnad i addition mellan ögonen (p<0,001). Det 
vill säga att det fanns ett samband mellan en lägre ackommodationsamplitud 
monokulärt och en högre vald addition i det ögat samt vice versa. 
Slutsats: Denna studie fann skillnader i både monokulär ackommodationsamplitud 
och addition hos presbyoper. Genom att uteslutande bestämma additionen binokulärt 
tar undersökaren ej hänsyn till dessa skillnader. För att tillgodose de personer som 
föredrar en ojämn addition som optimal närkorrektion så rekommenderas en 
monokulär additionsbestämning. 
 



  
 

 

Abstract 
 
The aim of this study was to see if presbyopia, that is the reduction of amplitude of 

accommodation, develops equally in the right and the left eye. The purpose was also to 

see if there were occasions when an uneven addition was preferred over a binocular 

even addition. 

 The study took place at two clinics in Simrishamn and Ystad, Sweden and included 

33 participants between the ages of 43-57 years. The criteria to be included in the study 

were to have equal pupil size between the eyes, no anisometropia, no antimetropia or 

uneven visual acuity between the eyes. Nor were they allowed to take any medication 

that affected accommodation. The investigator made eye examinations before the study 

took place to ensure that all people had right correction for distance viewing. 

 The monocular amplitude of accommodation was measured with a RAF-ruler using 

the push-up and push-down method. The test was carried out one time for each eye. 

 The power of the near addition was first determined with a monocular routine and 

then with a binocular routine. In the monocular routine a frosted occluder was used to 

cover one eye. If the results differed between these two, the participant had to choose 

the addition that gave the best subjective perceived visual acuity. 

 The results of this study showed that 11 presbyopes had a difference of >0.25 D in 

monocular amplitude of accommodation. Eight of those 11 had a difference of >0.50 D. 

The measurement showed that 24 of the 33 participants had a difference in near addition 

between the eyes in the monocular routine. 14 people out of 33 preferred a monocular 

uneven addition as their final reading addition. 

 There was a good correlation (r = 0.71) between a difference in amplitude of 

accommodation and a difference in addition between the eyes (p <0.001). The 

correlation describes that if lower amplitude of accommodation was seen in one eye, a 

higher addition was chosen in that eye and vice versa. 

 This study found that there were differences in both monocular amplitude of 

accommodation and near addition between the eyes. If the near addition determines 

exclusively with a binocular routine there will be no consideration for these differences. 

To cater those patients who prefer an uneven addition a monocular routine will be 

recommended. 
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1 Inledning 
 
1.1 Ackommodation 

 
Ackommodation är den process som sker då ögat svarar på en vergensförändring i det 

infallande ljuset. Processen i sig är komplex och bygger bland annat på sensoriska, 

motoriska och anatomiska komponenter som alla ska fungera samtidigt. Förloppet 

aktiveras av att en suddig bild avbildas på näthinnan och neurologiska signaler skickas 

till ciliarmuskeln att omforma linsen (Mordi & Ciuffreda, 2004). Linsen får då en mer 

konvex form och brytningskraften ökar. Denna ändring är ackommodationsfasen 

(Rabbetts, 2007, s. 125). Ändringen av linsens form gör att en skarp bild projiceras på 

fovea (Mordi & Ciuffreda, 2004).  

  När ögat fokuserar på ett avlägset objekt infaller parallella strålar av ljus och linsen 

i ögat har en avslappnad, lätt sfärisk form (Grosvenor, 2007, s. 5). I detta stadie är även 

ciliarmuskeln avslappnad och zonulatrådarna utsträckta till max. Vid ackommodation 

drar ciliarmuskeln ihop sig i en sfinkterrörelse vilket gör att zonulatrådarna relaxerar. 

Sammandragningen av ciliarmuskeln gör att linsen ändrar sig till en tjockare och mer 

konvex form (Rabbetts, 2007, s. 125). Länge antogs ackommodationen vara helt 

avslappnad när fokus låg på ett optiskt oändligt avstånd men det är nu bevisat att en viss 

tonisk ackommodation (0-4 D) alltid är närvarande (McBrien & Millodot, 1987).  

 
1.1.1 Ackommodationsamplitud 

 
Ackommodationen mäts i dioptrier (D) och den maximala mängden som finns att tillgå i 

ett öga kallas ackommodationsamplitud. Den största amplituden representerar hur nära 

ett fullt korrigerat öga kan fokusera på ett objekt och fortfarande få en skarp bild på 

retina. Det avståndet när maximal ackommodation används för att få fokus kallas ögats 

närpunkt (Ciuffreda, 2006, s. 128).  

 För att räkna ut ett värde på ackommodationsamplituden används skillnaden mellan 

närpunkten och fjärrpunkten, där fjärrpunkten räknas som oändlighet i ett emmetropt 

eller fullkorrigerat öga. Eftersom fjärrpunkten räknas som oändlighet fås 

ackommodationsamplituden genom att invertera närpunkten i meter. För att kunna se ett 

objekt tydligt på 40 cm krävs därför en ackommodationsamplitud på 2,50 D (1/0,4=2,50 

D) (Elliott, 2007, s. 191). 
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1.1.2 Mätning av ackommodationsamplitud 
 

Närpunkten för ackommodation kan fås fram subjektivt genom två olika grundprinciper. 

Den första principen går ut på att föra ett objekt närmare ögat (push-up metoden). 

Denna metod kan göras både monokulärt och binokulärt. Det andra sättet ger endast ett 

monokulärt amplitudsvärde och går ut på att minuslinser placeras stegvis framför ögat 

(Grosvenor, 2007, s. 232). Normalt ska de monokulära värden inte skiljas åt >0,25 D 

och det binokulära värdet ska vara (för barn och unga) >0,50 D över de monokulära 

värdena (Ciuffreda, 2006, s. 129). Duane (1912) visade i sin studie att de binokulära 

värdena jämfört med de monokulära skilde sig åt i olika åldrar. En ökning av åldern 

visade på mindre skillnader mellan de binokulära värdena jämfört med de monokulära. 

Varför den binokulära ackommodationsamplituden är högre beror på att 

konvergensackommodation är närvarande. Med hjälp av konvergens kan ögonen 

ackommodera ytterligare (Goss, 2009, s. 72). 

 En variant på push-up metoden är push-up/push-down. Denna utförs på en 

närprovstavla 40 cm från patienten med full avståndskorrektion. Närprovstavlan flyttas 

sedan närmare till första bestående suddighet av texten uppstår. Detta är push-up 

amplituden. Tavlan förs därefter bakåt tills patienten ser texten tydligt igen (push-down 

amplituden). Medelvärdet av dessa två mätningar ger ackommodationsamplituden 

(Elliott, 2007, s. 191-192). Denna metod anses bättre än att enbart förlita sig på push-up 

värdet som kan ge falska höga amplitudvärden (Atchison, Capper & McCabe, 1994).  

 Minuslinsmetoden utförs monokulärt i foropter med en närprovstavla på 40 cm. 

Minuslinser introduceras tills första bestående suddighet av texten rapporteras. Summan 

av minuslinserna adderas till 2,50 D som är den ackommodationsamplitud vilket redan 

krävs för att hålla bokstäverna klara på 40 cm (Grosvenor, 2007, s. 233).  

 När ackommodationsamplitud mäts på presbyoper görs detta med patientens 

närkorrektion. Dioptrivärdet på additionen subtraheras sedan från den uträknade 

amplituden (Millodot & Millodot 1989).  

 

1.1.3 Ackommodation och ålder 

 
Förmågan att ackommodera avtar med stigande ålder. Vid födseln är linsen kapabel till 

att ackommodera 16,0 D eller mer, medan ackommodationen minskar till 2,0 D eller 

mindre i 50-årsåldern (Bergmanson, 2011, s. 153). På äldre personer minskar dessutom 

pupillstorleken vilket gör att skärpedjupet ökar. Ett ökande skärpedjup fungerar som 
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”falsk ackommodation” och kan ge ett högre värde av ackommodationsamplituden än 

vad som egentligen är sant (Charman, 1989). Vid mätning på personer äldre än 60 år fås 

istället ett värde på skärpedjupet och inte på ackommodationsamplituden (Elliott, 2007, 

s. 192).  Bristen på ackommodation är det som resulterar i presbyopi, åldersynthet, som 

vanligtvis uppkommer vid 40-45 års ålder (Antona, Barra, Barrio, Gutierrez, Piedrahita 

& Martina, 2008). 

 I ämnet ackommodationsamplitud som en funktion av ålder har många studier 

genomförts (Duane, 1912; Kragha, 1986; Charman, 1989; Millodot & Millodot, 1989). 

Fast att de har skilt sig åt både vad gäller utrustning, åldersgrupp och metod så har alla 

resultat pekat i samma riktning. De har visat att mellan 20 och 40 års ålder så minskar 

ackommodationsamplituden i en jämn takt. Efter 40 års ålder blir kurvan brantare och 

minskningen går fortare tills den ebbar ut och försvinner helt vid 60 års ålder (Charman, 

1989). Det som fortfarande är omdiskuterat är vad som händer med 

ackommodationsamplituden mellan 45-60 år. Det som debatteras är när 

ackommodationsamplituden helt tar slut och vad som här är sann ackommodation och 

vad som är falsk ackommodation, det vill säga skärpedjupet (Rabbetts, 2007, s. 129).  

 En studie har visat att ackommodationsamplituden upphör vid 52 års ålder 

(Millodot & Millodot, 1989). Hamasaki, Ong och Marg (1956) hittade att det redan vid 

48 års ålder endast finns 0,50 D eller mindre av amplituden kvar. 

 Hofstetter sammanställde och jämförde, 1944, två tidigare studier i ämnet gjorda av 

Duane och Donders. Av resultaten gjorde han en linjär ekvation som visade hur 

ackommodationsamplituden påverkas av åldern. Den visade att normal 

ackommodationsamplitud avtar med 0,30 D per år tills det att den når 0,50 D eller 

mindre vid 60 års ålder. Han sammanställde även två linjära ekvationer (se tabell 1) som 

visade på minsta och maximala förväntade mängd ackommodation (Hofstetter, 1944 se 

Taub & Shallo-Hoffmann, 2012). Värdena är liknande de som Turner fann 1958 som 

visade på en minskning med 0,27 D per år (Turner, 1958 se Charman, 1989).  

 
Tabell 1. Hofstetters tabell som visar sambandet mellan ackommodation och ålder 
(Hofstetter, 1944 se Taub & Shallo-Hoffmann, 2012). 
 

 Hofstetters formler  

Minsta förväntade 15,0-0,25xålder 

Förväntade 18,5-0,30xålder 

Maximala förväntade 25,0-0,40xålder 
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1.1.4 Presbyopi 
 

Teorin om att linsens formförändring ligger bakom ackommodationen har blivit erkänt 

världen över. Däremot kvarstår fortfarande många frågetecken om orsaken bakom 

presbyopi (Strenk, Strenk & Koretz, 2005).  

 Förändringar i ciliarkroppen, zonulatrådarna, linskapseln och själva linsen spelar 

alla en roll i utvecklingen av presbyopin men frågan är på vilket sätt (Remington, 2005, 

s. 97). Teorierna om vad som orsakar presbyopi kan delas in i tre grupper. Den första 

teorin är att själva linsen blir stelare och linskapseln får en försämrad elasticitet. Den 

andra teorin är att när linsen växer och tar större plats så ändras förhållandet till de andra 

ackommodativa komponenterna i ögat. Denna förändring resulterar i en sämre 

ackommodation. Den tredje hypotesen är att presbyopi inte har med linsen att göra utan 

istället beror på förändringar i ciliarmuskeln och choroidea (Glasser & Campbell, 1998). 

 Teorin som ändå beskrivs som den mest troliga är att linsen med åldern förlorar sin 

elasticitet, den blir stelare och får därmed svårare att ändra sin form (Grosvenor, 2007, 

s. 38). Linsen fortsätter att växa hela livet genom att nya linsfibrer bildas i ytterkanten 

av linsen och ett ”lager på lager” mönster bildas. De äldsta linsfibrerna som finns i 

mitten av linsen börjar redan vid 30 års ålder bli fastare och mindre flexibla genom att 

de tappar vätska. Åldrandet påverkar både elasticiteten av linsen och dess minskade 

transparens (Rabbetts, 2007, s. 11).  

 

1.1.4.1 Definition och symptom 
 

Definitionen av presbyopi är när ackommodationsamplituden har sjunkit till den nivå 

där det inte längre går att läsa problemfritt på sitt normala läsavstånd (Antona et al. 

2008). Det kan även definieras som när ackommodationsamplituden har gått ner till  

≤5,0 D (Amos, 1991, s. 200). Siffran har uppkommit då det visat sig att ett bekvämt 

närarbete kräver lika mycket ackommodationsamplitud i reserv som den förbrukade 

mängden för närarbete. Ett normalt arbetsavstånd på 40 cm kräver en ackommodation 

på 2,50 D (1/närpunkten). Därav behövs 5,0 D amplitud totalt för att få 2,50 D i reserv 

(Millodot & Millodot, 1989).  

 Presbyopi drabbar de allra flesta vid 40-45 års ålder men exakt när det börjar beror 

på ett antal faktorer så som arbetsavstånd, synfel, individuella synkrav, kön och etnicitet 
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(Antona et al. 2008). Men vid cirka 52 år är prevalensen av presbyopi 100 % (Ciuffreda, 

2006, s. 131).  

 Det vanligaste symptomet på presbyopi är suddig och oskarp synskärpa vid 

närarbete. I början av förloppet brukar problemet lösas med att personen flyttar 

närarbetet längre ifrån sig för att få skarp skärpa igen. Andra vanliga symptom vid 

närarbete är dubbelseende, text som hopar sig, astenopi och huvudvärk. Symptomen är 

ofta mer uttalade på eftermiddag/kväll efter en hel dags närarbete (Amos, 1991, s. 199).  

 

1.2 Närkorrektion 

 
Vid presbyopi behövs extra hjälp för att kunna fokusera på nära håll. Hjälpen fås genom 

att addera en plusstyrka till avståndskorrektion (Rabbetts, 2007, s. 130). Additionen 

motverkar den begränsande ackommodationsvidden, för närpunkten närmare ögat och 

ger på det sättet ett bekvämare läsavstånd (Antona et al. 2008).  

 

1.2.1 Sfärisk och multifokal korrektion 

 
Glasögon för korrektion av presbyopi kan vara både sfäriska och multifokala (Walsh, 

2009, s. 360). I ett multifokalt glas används olika styrkor i samma glas, vilket ger ett 

tydligt seende på mer än ett avstånd. Progressiva glas är ett exempel på detta. I övre 

delen av glaset finns avståndskorrektion (se figur 1). Additionen ökar sedan gradvis i 

styrka mot nedre delen av glaset så att bäraren ser bra på både mellanavstånd och nära 

(Jalie, 2008). När mer än en styrka är sammansatt i glaset ger det upphov till oönskade 

distorsioner i utkanten av glasen. Dessa suddiga zoner är störst i mellan- och närdelen 

(Walsh, 2009, s. 360). Hur stort det reducerade läsfältet blir beror på styrkeändringen i 

glaset. En full addition (+2.50 D) ger mer distorsioner än en lägre addition. Nyare 

design av progressiva glas kan minimera distorsionsfälten, men de finns alltid kvar 

(Brooks & Borish, 2007, s. 455).  
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Figur 1. Generell uppbyggnad av ett progressivt glas (efter Brooks & Borish, 2007, s. 
455). 
 

1.3 Subjektiv additionsbestämning 

 
Det första steget, innan styrkan på additionen bestäms, är alltid att utföra en refraktion 

på avstånd och fullkorrigera därefter (Walsh, 2009, s. 359). En monokulär refraktion på 

avstånd ska alltid avslutas med en binokulär avstämning. Detta görs för att säkerställa 

en balanserad ackommodation i båda ögonen när personen ser på långt håll. Görs en 

binokulär avståndsrefraktion är ackommodationen kontrollerad under tiden och behöver 

därför inte stämmas av. Om ögonen balanseras fel eller inte balanseras alls i 

avståndsrefraktionen kan detta bidra till att presbyopiadditionen visar på olika styrkor i 

höger och vänster öga (Elliott, 2007, s. 136; Fannin, 1991, s. 202).  

 Eftersom många presbyoper har för avlägsen närpunkt för att kunna se texten på 

närtavlan så används en preliminär addition som utgångsläge. Denna finjusteras sedan 

till optimal addition (Fannin, 1991, s. 200). Det finns tre tillvägagångsätt när styrkan på 

den preliminära additionen ska bestämmas. Dessa tre baseras på personens 

ackommodationsamplitud, ålder eller symptom och visus med den habituella 

närkorrektionen (Rabbetts, 2007, s. 131).  
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1.3.1 Preliminär additionsbestämning 

 
En preliminär addition utifrån ackommodationsamplituden tar hänsyn till principen; mer 

än halva amplituden ska inte användas vid närarbete (Antona et al. 2008) Uträkningen 

för den preliminära additionen går ut på att omvandla arbetsavståndet till dioptrier och 

sedan subtrahera halva mängden ackommodationsamplitud från arbetsavståndet. 

Exempelvis om arbetsavståndet är 40 cm (1/0,4=2,50 D) och 

ackommodationsamplituden är 1,50 D så subtraheras 0,75 D (1,50/2=0,75 D) från 

amplituden och värdet på den preliminära additionen blir 1,75 D (2,50-0,75=1,75 D) 

(Goss, 2009, s.139). De monokulära mätningarna av ackommodationsamplituden, med 

frånvaro av konvergensackommodation, visar oftare på högre preliminär addition 

jämfört med de binokulära metoderna (Antona et al. 2008). Att använda sig av 

ackommodationsamplitud som grund till en preliminär addition har dock visat sig ge 

mindre tillförlitliga resultat då det finns felkällor vid uppmätningen av amplituden 

(Rabbetts, 2007, s. 132).  

 Den enklaste och minst tidskrävande metoden är att ge en preliminär addition 

baserat på patientens ålder. Denna metod har dessutom visat sig ge ett resultat som 

ligger närmast den slutgiltiga additionen (Antona et al. 2008; Elliott, 2007, s. 133). Det 

finns flera olika tabeller som visar på föreslagen addition baserat på åldern. En av 

tabellerna (se tabell 2) bygger på Pointers studie från 1995 och är avsedd för ett 

arbetsavstånd på 40 cm (Antona et al. 2008).  

 
Tabell 2. Modifierad ålderstabell baserat på Pointers värden från 1995 (Antona et al. 
2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ålder Addition 

40-42 +0,75 

43-45 +1,00 

46-47 +1,25 

48-50 +1,50 

51-52 +1,75 

53-55 +2,00 

56-57 +2,25 

58-60 +2,50 
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Det tredje sättet att bestämma preliminär addition på är genom att utvärdera 

personens nuvarande närkorrektion. Personens upplevelse av hur hen ser är den 

viktigaste ledtråden till en ordination (Elliott, 2007, s. 143). Är patienten nöjd med sin 

habituella närstyrka används denna som preliminär addition. Måste personen flytta bak 

texten för bättre skärpa så ökas den preliminära additionen med 0,50 D. Håller patienten 

däremot texten närmre än sitt normala läsavstånd så sänks additionen med 0,50 D 

(Elliott, 2007, s. 133-134).  

 En noggrann bestämd preliminär addition underlättar och sparar tid vid 

finjusteringen av additionen (Antona et al. 2008).  

 

1.3.2 Finjustering av additionen 

 
En preliminär addition ska alltid finjusteras och anpassas efter individens behov 

(Antona et al. 2008). Styrkan på den ordinerade additionen beror inte bara på 

exempelvis ålder eller kvarvarande ackommodationsamplitud. Patienten ska alltid 

uppge i anamnesen vilket avstånd närarbetet utförs på och vilken typ av närarbete det 

gäller (Walsh, 2009, s. 359). 

 Finjustering av additionen kan göras både i foropter och provbåge (Elliott, 2007, s. 

139). Att göra finjusteringen i provbåge har visat sig ha fler fördelar jämfört med 

foropter. Det ger ett mer naturligt seende och patienten får själv hålla närtavlan fritt. På 

det sättet är det lättare för patienten att ställa in skärpa och hitta sitt naturliga läsavstånd 

(Grosvenor, 2007, s. 255). Viktigast vid finjusteringen är att den utförs på personens 

läsavstånd. Undersökaren får inte anta 40 cm som standardavstånd (Fannin, 1991, s. 

203).  

 Med den preliminära additionen i provbågen testas den bästa sfären fram binokulärt 

(Elliott, 2007, s. 140-141). I motsats till subjektiv refraktion på avstånd så pressas inte 

plus i närkorrektionen. För mycket plus påverkar området som en patient kan se tydligt 

inom, den så kallade ackommodationsvidden. En högre styrka flyttar närpunkten 

närmare patienten och ackommodationsvidden blir därmed mer begränsad (Fannin, 

1991, s. 204).  

 

1.3.3 Ackommodationsvidd 

 
Innan ordination på slutgiltig addition ges ska alltid ackommodationsvidden för den 

valda styrkan kontrolleras (Grosvenor, 2007, s. 254). Detta görs binokulärt (Rabbetts, 
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2007, s. 133). Patienten får föra närprovstavlan närmre respektive längre ifrån sig till 

suddighet av texten uppstår (Elliott, 2007, s. 141).  

 Ackommodationsvidden genom närkorrektionen mäts från närpunkten till 

fjärrpunkten i cm. Optimalt ska arbetsavståndet vara i mitten av detta område. Är det 

exempelvis närmre närpunkten än fjärrpunkten så ska additionen ökas (Carlson & 

Kurtz, 2004, s. 148). 

 

1.3.4 Avvikelser vid subjektiv additionsbestämning 

I majoriteten av fallen är ackommodationskraften samma i höger och vänster öga 

(Elliott, 2007, s. 136; Pointer, 1995; Rabbetts, 2007, s. 134). 

 Detta grundar sig i antagandet att när ögonen har blivit korrekt korrigerade på 

avstånd så beter sig ögonen emmetropa och kräver samma styrka på additionen. I en 

vanlig additionsbestämning idag är det ovanligt att jämföra monokulär ackommodation 

under binokulära förhållanden. Det vill säga att det sällan görs en binokulär balansering 

av ackommodationen på nära håll. Därav motsägs heller aldrig antagandet att 

ackommodationen är samma för de båda ögonen (Borish & Benjamin, 2006, s. 866). 

Teorin tar inte hänsyn till att ögonen faktiskt är två individuella organ som, fast att de 

har rätt korrektion på avstånd, i vissa fall inte har identisk ackommodation för närarbete 

(Borish & Benjamin, 2006, s. 867; Marran & Schor, 2000, s. 248).  

 Ett tillfälle där ackommodationskraven kan skilja sig åt mellan ögonen är om 

signifikant anisometropi finns närvarande. Eftersom ackommodationskraven är olika 

blir även ackommodationskraften ojämn mellan ögonen (Borish & Benjamin, 2006, s. 

867). Detta problem minskar med en positiv närkorrektion. När inte lika mycket 

ackommodationskraft behöver användas så blir även skillnaden mellan ögonen mindre 

(Rabbetts, 2007, s. 134).   

 En avvikelse i ackommodation mellan ögonen kan även bero på en skillnad i 

linsernas flexibilitet (Duane, 1912; Marran & Schor, 2000, s. 248; Rabbtes, 2007, s. 

134). På äldre kan det beskrivas som en ojämnt framskriden presbyopi där den ena 

linsen stelnar snabbare än den andra (Duane, 1915; Marran & Schor, 2000, s. 248). 

Detta tillstånd kan ses främst hos personer mellan 35-50 år (Duane, 1915).  

 I fall där ackommodationen kan vara olika är det viktigt att testa fram additionen 

för sig i vartdera öga. Additionsbestämningen kan antingen göras monokulärt eller med 

binokulär balansering (Amos, 1991, s. 195). En sann binokulär refraktion går inte att 

utföra på nära då en pluslins ej kommer dimma det ögat som inte testas. Istället kommer 
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det att fungera som ytterligare en addition och det blir omöjligt att veta vilket öga som 

egentligen är i fokus för närtavlan (Rabbetts, 2007, s. 139). Den binokulära 

balanseringen använder sig av exakt samma teknik som vid avståndsrefraktion men här 

utförs testet på personens läsavstånd istället. Metoderna går ut på att ögonen dissocieras 

med ett septum eller ett polariserande filter (se figur 2) men att de fortfarande har en del 

av tavlan som båda ögonen ser, ett så kallat fusionslås. Eftersom båda ögonen är öppna 

under testet ger det ett mer naturligt seende och ackommodationen kontrolleras bättre 

(Rabbetts, 2007, s. 139).   

 

 
Figur 2. Kombinerad polarisationstavla med röd/grön som utnyttjar kromatisk 
aberration. Om prickarna är lika skarpa i både övre och nedre delen är 
ackommodationen korrekt balanserad för närarbete (efter Rabbetts, 2007, s. 139). 
 

Ovanstående görs endast om patientens symptom på nära håll inte kan förklaras med 

fynd från den vanliga undersökningen (Amos, 1991, s. 194). Första åtgärden när 

additionen visar på olika styrkor är alltid att gå tillbaka till avståndsrefraktionen och se 

om den är rätt balanserad. Ofta blir problemet löst vid denna åtgärd (Elliott, 2007, s. 

136).  

 Visar det sig att patienten föredrar en ojämn addition råder det delade meningar om 

vad som ska ordineras. Keirl och Christie (2007, s. 156) anser att en ojämn addition 

sällan hjälper patienten och särskilt inte om ordinationen gäller progressiva glasögon. 

Duane (1912) menar att det är högst individuellt vad patienten blir nöjd med. Borish och 

Benjamin (2006, s. 868) skriver att de ofta fått lyckade resultat när ojämn addition 

ordinerats, speciellt vid högre additioner.   
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1.4 Syfte 
 
Syftet med denna studie var att se om presbyopin, det vill säga minskningen av 

ackommodationsamplitud, utvecklas likadant i båda ögonen. Syftet var även att se om 

en ojämn addition i vissa fall gav bättre subjektiv respons än en binokulär jämn 

addition.  

 

Nollhypotes, H0: I friska ögon utvecklas presbyopin likadant i båda ögonen och 

ackommodationsamplituden skiljer sig inte åt monokulärt. Subjektivt kommer alltid en 

jämn addition att föredras och kan därför bestämmas binokulärt.  
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2 Material och metoder 
 
2.1 Deltagare 
 
I studien deltog 34 personer mellan 43-57 år. Resultaten från en person uteslöts helt ur 

studien på grund av orimliga mätvärden vid den monokulära additionsbestämningen. 

Det gjorde att resultaten sammanställdes från 33 personers data. Av dessa var 11 män 

och 22 kvinnor.  

 
2.2 Urval 
 
Deltagarna som valdes till studien var kvinnor och män i åldrarna 43-58 år. På 

försökspersonerna ställdes vissa krav för att de skulle få ingå i studien, de skulle vara 

ögonfriska och ha en fungerande samsyn. De fick inte ha skillnader i pupillstorlek 

mellan ögonen eller onormal miosrespons på ackommodation eller ljus. Sådana 

skillnader kan ge upphov till olika skärpedjup i ögonen, som i sin tur kan bidra till en 

avvikande additionsbestämning (Macmillan, Elliott, Patel & Cox, 2001). 

 Personerna fick inte ha anisometropi (sfärisk ekvivalent) ≥2,00 D eller vara 

antimetropa. Inga övriga begränsningar på ametropier fanns. Bästa korrigerade 

monokulära synskärpa på avstånd skulle uppgå till decimalvisus 1,0 eller högre. På nära 

håll var kravet att kunna läsa 4 punkter monokulärt. På både avstånd och nära krävdes 

jämnt visus (högst 2 bokstäver fick skilja på avstånd) mellan ögonen. De fick inte heller 

ta någon känd medicin som ger påverkan på ackommodationen.  

 Att försökspersonerna skulle vara i åldrarna 43-58 år är baserat på Pointers (1995) 

mätningar som visar att linsen åldras och ackommodationsamplituden avtar fram till 58 

års ålder och därefter kräver full addition (+2,50 D) (se tabell 2). Personer med 

anisometropi ≥2,00 D uteslöts också ur studien då en signifikant anisometropi kan ge 

upphov till skillnad i addition mellan ögonen (Pointer, 1995). 

 Information om studien skedde genom personlig kontakt till bekanta som i sin tur 

förde vidare informationen till intresserade försökspersoner. Samtliga personer som 

valde att delta i studien fick både muntlig och skriftlig information om studiens syfte 

och utförande. De fick även skriva under ett informerat samtycke, se bilaga A. 
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2.3 Utrustning 
 

Studien utfördes i två olika butiker och därmed har inte exakt samma utrustning 

används igenom hela studien. Syftet med att ha gjort studien på två olika orter har varit 

att tillgodose bekvämligheten för försökspersonerna och på det sättet kunnat få fler 

personer till projektet.  

 I Simrishamn undersöktes 11 personer, en Tomey Auto Refraktometer RC-5000 

användes för att bestämma den objektiva refraktionen. För den binokulära refraktionen 

användes en Topcon VT-10 foropter och en projektor Topcon ACP-6EM med 

tillhörande tavla.  

 I Ystadbutiken blev 22 personer undersökta. Autorefraktorn var en Topcon KR-

8900. Vid undersökningen användes en Topcon CV-5000 och en LCD-skärm Topcon 

CC 100.  

 Övrig utrustning som användes var samma i hela studien för att få så lika värden 

som möjligt på additionsbestämningen. En modifierad ålderstabell (se tabell 2) baserad 

på Pointers resultat (Antona et al. 2008) var underlag till den preliminära additionen 

som sen finjusterades i provbåge. Pupillresponsen testades med en penlight. Hoya 

läsprov användes vid alla additionsbestämningar, vid dessa mätningar fastställdes även 

läsavståndet med ett måttband. Vid monokulära närmätningar dimmades det ögat som 

inte testades med en frostad ocklusionspade. Med hjälp av en RAF-stav bestämdes 

försökspersonernas ackommodationsamplitud. 

2.4 Utförande 

Deltagarnas eventuella synfel uppmättes i autorefraktorn. För att kunna utesluta de 

personer som inte uppfyllde studiens kriterier tillfrågades försökspersonerna om 

eventuella ögonsjukdomar och medicinering som kan ha påverkan på ackommodationen 

(Antona et al. 2008). Samsyn fastställdes genom ett polariserat samsynstest i foroptern. 

Vilket öga som först skulle testas vid additionsbestämningen slumpades fram. Även 

vilket öga ackommodationsamplituden först skulle mätas upp på slumpades fram.  

 Innan refraktionen testades pupillresponsen (Grosvenor, 2007, s. 122) för att 

utesluta eventuella skillnader i pupillstorlek eller onormal miosrespons på 

ackommodation eller ljus.   

 Därefter genomfördes en subjektiv binokulär refraktion på 6 m. Monokulärt 

dimmades ögonen ner till synskärpa 0,5 varefter bästa sfär med maximala plus togs 
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fram (Elliott, 2007, s. 107-108).  Deltagarnas astigmatism bestämdes med korscylinder 

medan de fick fokusera på en syntavla med runda optotyper (Elliott, 2007, s. 113-116). 

Bästa avståndsrefraktionen sattes sedan i provbåge där de medverkande fick hålla i ett 

läsprov uppmätt på 40 cm. Den preliminära additionen bestämdes utefter ålder (Pointer, 

1995) då den har visat sig vara den metod som oftast ligger närmast det slutgiltiga 

additionsvärdet (Antona et al. 2008). Binokulärt bestämdes subjektivt bästa addition 

med lösa provglas medan personen tittade på minsta läsbara visusrad. Minsta plusstyrka 

som subjektivt gav bekvämast läsning blev slutgiltig addition (Elliott, 2007, s.141). 

Monokulär och binokulär närvisus mättes upp. Ackommodationsvidden mättes upp 

binokulärt.  

 Vid den monokulära additionsbestämningen sattes den preliminära additionen åter i 

provbågen medan personen fick hålla för ett öga med en frostad ocklusionspade. På 

samma sätt som vid binokulär subjektiv bestämning togs den slutgiltiga additionen fram 

på 40 cm. Metoden upprepades sedan på det andra ögat. Som den slutgiltiga additionen 

valdes minsta plusstyrka som gav bästa subjektiva respons. Visus monokulärt och 

binokulärt antecknades. Ackommodationsvidden mättes upp binokulärt. Om resultaten 

från den monokulära additionsbestämningen skilde sig från den binokulära fick 

personen binokulärt jämföra de två olika lägena i provbågen och slutgiltigt välja vilken 

addition de skulle föredra. 

 Slutligen för att mäta upp deltagarnas monokulära ackommodationsamplitud så 

utfördes ett push-up/push-down test med en RAF-stav. Mätningen utfördes en gång per 

öga. För att de skulle se stimulit så gjordes testet med den jämna binokulära additionen 

som tagits fram tidigare. Värdet på additionen subtraherades sedan från den uppmätta 

amplituden (Elliott, 2007, s. 191-193). Samtliga mätvärden i undersökningen 

dokumenterades i ett journalblad som var utformad speciellt för studien, se bilaga B.  

2.5 Analys av data 
 
Den insamlade datan sammanställdes i Excel 2011. Baserat på den monokulära 

additionsbestämningen gjordes ett stapeldiagram som visar deltagarnas differens i 

addition mellan ögonen. Värdena på den monokulära additionen delades även upp i 

höger och vänster öga. Diagrammet utgick från den binokulära additionen som 

referensvärde (binokulär addition=0).  

 Två punktdiagram gjordes, baserat på skillnaderna i addition och amplitud mellan 

ögonen, i GraphPad Prism 6. För att få fram skillnaden mellan ögonen så användes 
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höger ögats resultat som referensvärde. Från det subtraherades vänster ögats värde och 

kvar blev ett differensvärde som användes i diagrammen. Uträkningen gjordes på 

samma sätt både för additionen och ackommodationsamplituden.  
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3 Resultat 
 
Medelåldern för deltagarna i studien var 51 ± 4 år. Den binokulära additionen som togs 

fram hade ett medelvärde på 1,85 ± 0,48 D. För höger öga var medelvärdet på den 

monokulära additionen 1,98 ± 0,53 D och för vänster öga 1,92 ± 0,56 D. Den uppmätta 

monokulära ackommodationsamplituden för höger öga hade ett medelvärde på 1,29 ± 

0,80 D. För vänster öga var medelvärdet på ackommodationsamplituden 1,35 ± 0,78 D. 

 
3.1 Mätresultat 
 
3.1.1 Addition 
 
Av de totalt 33 personerna var det 27 % som fick samma addition i höger och vänster 

öga. 52 % fick en skillnad på 0,25 D mellan ögonen och 15 % hade en differens mellan 

ögonen som var 0,50 D. 6 % hade en skillnad på 0,75 D i addition mellan ögonen (se 

figur 3). Medelvärdet för skillnaden var 0,25 ± 0,21 D. 

 

 
Figur 3. Deltagarnas skillnad i addition mellan höger och vänster öga vid den 
monokulära additionsbestämningen.  
 

Av alla deltagare var det fyra stycken som valde samma styrka på sin addition både vid 

den monokulära och den binokulära additionsbestämningen. Dessa fyra kunde därför ej 

välja slutgiltigt mellan en binokulär addition och en monokulär addition eftersom de var 

likadana. Därav finns de ej representerade i figur 4 och 5. 

 De resterande 29 personerna fick göra ett slutgiltigt val av vilken addition de 

föredrog. Av de 29 personerna fick 5 personer en jämn addition mellan ögonen även i 

den monokulära additionsbestämningen, men styrkan på additionen skilde sig åt mot 

den binokulärt framtagna. Fyra personer fick 0,25 D mer i båda ögonen och en person 

fick 0,25 D mindre i båda ögonen jämfört med den binokulära additionen. Alla dessa 
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fem valde slutligen den binokulära additionen. Därav är alla additioner som finns 

representerade i stapeln över monokulär addition ojämna mellan höger och vänster öga.  

 Av 29 personer valde 14 stycken slutgiltigt en monokulär addition (ojämn mellan 

ögonen) och 15 stycken en binokulär addition (jämn mellan ögonen), se figur 4. 

 

 
Figur 4. Fördelningen över vilka som slutgiltigt föredrog en monokulär addition 
(ojämn addition mellan ögonen) och en binokulär addition (jämn addition mellan 
ögonen). I diagrammet ingår deltagarna som inte fick samma styrka på sin addition vid 
den monokulära och binokulära additionsbestämningen.  
 

De 29 deltagarna delades även in i två åldersgrupper, 43-50 år samt 51-58 år. I den 

yngre åldersgruppen ingick 15 personer och i den äldre ingick 14 personer. I den yngre 

gruppen valde flest personer monokulär addition medan flest personer i den äldre 

gruppen valde binokulär addition (se figur 5). Skillnaden mellan grupperna var inte 

statistiskt signifikant då ett t-test visade ett p-värde på 0,20 (signifikans var gällande vid 

p <0,05).  

 
 

 
Figur 5. Fördelningen över slutgiltigt vald addition uppdelat i en yngre respektive äldre 
åldersgrupp. 
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Värdena från den monokulära additionsbestämningen, jämfört med den binokulära 

additionsbestämningen, syns för höger öga i figur 6 och för vänster öga i figur 7. 

Resultaten från höger öga visar att 15 personer fick 0,25 D högre addition vid den 

monokulära additionsbestämningen än vid den binokulära. 9 personer fick samma 

addition monokulärt som binokulärt (se figur 6). Medelvärdet på den monokulära 

avvikelsen av additionen för höger öga var 0,14 D ± 0,24 D.  

 Additionsbestämningen för vänster öga resulterade i att högst andel personer (12 

stycken) valde samma addition binokulärt som monokulärt (se figur 7). Medelvärdet var 

0,08 D med en standardavvikelse på 0,30 D. 

                    
Figur 6. Resultat av monokulär additionsbestämning för höger öga. Diagrammet visar 
på avvikelse i dioptrier från det binokulära värdet.  

 

 
Figur 7.  Resultat av monokulär additionsbestämning för vänster öga. Diagrammet 
visar på avvikelse i dioptrier från det binokulära värdet. 
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3.1.2 Ackommodationsamplitud och addition 
 

Av alla deltagare var det 11 personer som hade monokulära skillnader i 

ackommodationsamplitud >0,25 D. Utav dessa 11 var det åtta personer som hade en 

monokulär amplitudsskillnad >0,50 D. Fem personer hade ingen monokulär skillnad i 

varken ackommodationsamplitud eller addition, se figur 8.  

 För samtliga deltagare var medelvärdet för skillnaden i addition mellan ögonen 0,07 

± 0,32 D. För skillnaden i ackommodationsamplitud mellan ögonen var den -0,12 ± 

0,38 D. Att medelvärdet var negativt för skillnaden i ackommodationsamplitud säger att 

vänster ögats amplitudvärde hade ett högre medelvärde än höger ögats. R-värdet för 

figur 8 är 0,71 med ett statistiskt signifikant p-värde <0,0001. 

 I de två punktdiagrammen (se figur 8 och 9) syns en korrelation mellan monokulär 

skillnad i ackommodationsamplitud och monokulär skillnad i addition. Ett positivt 

värde på x-axeln visar att additionen var högre i höger öga än i vänster öga. Det värdet 

korrelerar med ett negativt värde på y-axeln som visar att det högra ögat hade lägre 

ackommodationsamplitud än det vänstra ögat.  

 
Figur 8. Grafen anger korrelation mellan monokulär skillnad i 
ackommodationsamplitud och monokulär skillnad i addition. För att få fram skillnaden 
mellan ögonen så användes högra ögats resultat som referensvärde. Från detta 
subtraherades vänstra ögas värde och kvar blev ett differensvärde som användes i 
grafen. Notera att punkter i grafen sammanfaller då flera personer hade 
överensstämmande värden. Resultatet är från samtliga 33 personer som deltog i 
studien. 
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För de 14 personerna som slutgiltigt valde en monokulär addition var medelvärdet för 

skillnaden i addition 0,09 ± 0,29 D (se figur 9). Medelvärdet för skillnaden i 

ackommodationsamplitud var -0,13 ± 0,26 D. R-värdet för figur 9 är 0,80 med ett 

statistiskt signifikant p-värde på 0,0006.  

 

Figur 9. Grafen anger korrelation mellan monokulär skillnad i 
ackommodationsamplitud och monokulär skillnad i addition. För att få fram skillnaden 
mellan ögonen så användes högra ögats resultat som referensvärde. Från detta 
subtraherades vänstra ögas värde och kvar blev ett differensvärde som användes i 
grafen. Resultatet är från de 14 personer som slutgiltigt valde monokulär addition. 
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4 Diskussion 
 
4.1 Ackommodationsamplitud 
 
Syftet med denna studie var att se om det fanns någon skillnad i presbyopins utveckling 

mellan höger och vänster öga. Normalt ska den monokulära 

ackommodationsamplituden mellan ögonen inte skilja sig åt >0,25 D (Ciuffreda, 2006, 

s. 129). Att en tredjedel av studiens deltagare hade en monokulär skillnad i 

ackommodationsamplitud som inte räknas till de normala var inget förväntat resultat. 

Till att börja med måste hänsyn tas till att ackommodationsamplituden mättes upp med 

ett subjektivt test. Att mäta upp ackommodationsamplituden på detta sätt har visat sig 

överskatta amplituden jämfört med ett objektivt test, exempelvis en autorefraktor (Win-

Hall, Ostrin, Kasthurirangan & Glasser, 2007). Det som ändå talar för den här studien är 

att syftet var att mäta upp skillnader mellan ögonen och inte ett max eller min värde av 

ackommodationsamplituden. Eftersom denna felkälla finns närvarande vid mätningen 

av båda ögonen borde skillnaden vara konstant.  

 Då studien utfördes på presbyoper måste en viss del av ackommodationsamplituden 

betraktas som falsk, det vill säga skärpedjup. Genom att säkerställa att pupillerna var 

lika stora för höger och vänster öga så minimerades risken att skärpedjupet var olika 

mellan ögonen.   

 Skillnaderna som sågs i monokulär ackommodationsamplitud pekar i sig på att en 

ojämnt framskriden presbyopi kan finnas närvarande. En annan förklaring kan vara att 

avståndsrefraktionen gjordes i 0,25 D steg. Det kan inneburit att vissa försökspersoner 

hade en ametropi som låg mellan två styrkor och därav varit över- eller 

underkorrigerade vid additionsbestämningen och amplitudsmätningen.  

 

4.2 Addition 
 

Syftet var även att se om en monokulär additionsbestämning gav olika styrkor för höger 

och vänster öga. Elliott (2007, s. 136) anser att det är högst ovanligt att en addition 

skiljer sig åt mellan ögonen och att detta istället tyder på att avståndskorrektionen inte 

blivit korrekt balanserad. Eftersom den subjektiva avståndskorrektionen bestämdes 

binokulärt i denna studie så kontrollerades ackommodationen och ögonen var korrekt 

balanserade för avstånd innan additionsbestämningen utfördes. 



  
 

 22 

  Det var vanligare att de medverkande valde en högre addition monokulärt än en 

lägre i förhållande till den binokulärt framtagna additionen (se figur 6 och 7). 

Förklaringen till detta bör vara att monokulärt så behöver ögonen en högre addition 

eftersom konvergensackommodationen inte finns närvarande (Antona et al. 2008). 

 I studien var det 14 personer som i slutändan föredrog en ojämn addition mellan 

ögonen. Resultatet var inte förväntat eftersom det i stort sett inte förekommer någon 

ordination på en ojämn addition idag. Att ytterst få ordineras med en monokulär 

skillnad i addition beror helt på att additionen oftast tas fram binokulärt och det 

kontrolleras inte om patienten skulle föredra en ojämn addition. Resultaten från studien 

indikerar att om patienten ska få möjlighet till en optimal närkorrektion ska en ojämn 

additionsprövning inte uteslutas. En felkälla som måste vägas in i detta resultat är att sju 

av de 14 som slutgiltigt valde monokulär addition hamnade på 0,25 D mer i ena ögat 

och 0,50 D mer i andra ögat jämfört med den binokulära additionen. Hypotetiskt skulle 

dessa hamnat på minst 0,25 D högre för båda ögonen vid den binokulära 

additionsbestämningen.  När personerna sedan fick välja mellan de båda additionerna 

kan de ha valt den monokulärt bestämda för att den var mera plus och inte 

nödvändigtvis för att den var ojämn.  

 En konsekvens av en högre addition kunde ses när ackommodationsvidden mättes 

upp. Av de 14 som föredrog ojämn addition fick tio personer ett läsområde som 

flyttades närmare deltagaren. Det resulterade i att läsavståndet (40 cm) hamnade mer i 

mitten av ackommodationsvidden med den binokulärt jämna additionen. 

 I teorin skulle en differens i presbyopi mellan ögonen ordineras med en likvärdig 

skillnad i addition. I praktiken är uppfattningen dock annorlunda. En ojämnt ordinerad 

addition är väldigt ovanligt. Vid de få tillfällen där detta ordineras sker det oftast till 

följd av en stor anisometropi eller antimetropi. Att en ojämn addition inte ordineras, fast 

att patienten föredrar det vid synundersökningen, beror på att patienten sällan blir hjälpt 

eller nöjd med den nya korrektionen (Elliott, 2007, s. 142) och speciellt om 

glasögonordinationen gäller progressiva glas (Keirl & Christie, 2007, s. 156). 

 För att ta reda på mer hur en ojämn addition skulle upplevas i progressiva glasögon 

tog undersökaren kontakt med Gustav Jönsson, Scandinavian Product 

specialist/Optometrist på HOYA. Enligt honom så beställs i regel alla progressiva glas 

med samma addition för höger och vänster öga. Det händer att beställningar på en 

ojämn addition kommer in, dock väldigt sällan. Dessa har däremot fungerat bra för 

kunden. En mindre skillnad i addition mellan ögonen i samband med ett nyare 
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individualiserat glas skapar inte några problem för en kund med ojämn addition i sina 

glasögon. Är skillnaden däremot ≥1,00 D i addition skapar detta problem med att 

distorsionsfälten ej blir samma för ögonen (personlig kontakt, Gustav Jönsson, 16 april, 

2014).  

  

4.3 Samband mellan ackommodationsamplitud och addition 
  

Att där finns en korrelation i studien mellan en skillnad i monokulär 

ackommodationsamplitud och en skillnad i monokulär addition är egentligen ett 

förväntat och logiskt resultat. Exempelvis så används samma teori när 

ackommodationsamplituden ligger till grund för den preliminära additionen. En lägre 

uppmätt ackommodationsamplitud ger en högre preliminär addition och vice versa.  

 Därav är de faktiska skillnaderna, som sågs hos de medverkande, i addition och 

ackommodationsamplitud mer intressant än själva sambandet mellan dem. 

 Borish & Benjamin (2006, s. 866) nämner att en jämförelse av den monokulära 

ackommodationen inte är någonting som kontrolleras under en vanlig 

additionsbestämning. Varken ackommodationsamplitud eller skillnad i addition är något 

som normalt bestäms vid en additionsbestämning i svenska butiker idag. På grund av 

detta blir det svårare att veta om värdena från denna studie är förväntade eller går mot 

strömmen.     

 Korrelationen i sig styrker teorin om att en faktisk skillnad i 

ackommodationsamplitud hos presbyoper bättre hjälps med en skillnad i addition för att 

motverka differensen.  

 En teori om varför denna studie visade monokulära skillnader i både 

ackommodationsamplitud och addition är påverkan av ögondominans hos deltagarna. I 

denna studie bestämdes inte ögondominansen för deltagarna. Dock har en nyligen 

publicerad studie undersökt om ackommodationsamplituden skiljer sig åt i det 

dominanta ögat jämfört med det icke dominanta. I den studien, som genomfördes på 

unga personer (18-25 år) var 75,7 % högerdominanta. Medelvärdet för 

ackommodationsamplituden var 0,32 D högre i det dominanta ögat jämfört med det icke 

dominanta (Momeni-Moghaddam, McAlinden, Azimi, Sobhani & Skiadaresi, 2014). 

Om samma kvot av högerdominans skulle antas i denna studie så skulle cirka 3/4 av 

deltagarna varit högerdominanta. Men teorin om ögondominans och högre 

ackommodationsamplitud stöds inte av denna studie då medelvärdet för vänster ögas 
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ackommodationsamplitud var större än den högra (0,12 ± 0,38 D högre för vänster öga). 

Dessa resultat stärker antagandet att värdena i studien kan bero på ojämnt framskriden 

presbyopi snarare än ögondominans.  

 

4.4 Framtida studier  
 

Inga tidigare studier har hittats som behandlar ämnet om en ojämn 

ackommodationsamplitud har samband med en ojämn subjektivt vald addition. Det hade 

därför varit väldigt intressant att se framtida större studier gjorda på detta ämne.   

 Att använda sig av 0,12 D steg när deltagarna korrigeras på avstånd hade givit en 

mer exakt mätning av ackommodationsamplituden och additionen.  

 I den här studien låg en monokulär additionsbestämning till grund för den 

monokulära additionen. Enligt Borish och Benjamin (2006, s. 866) är en binokulär 

balanseringsmetod på nära håll, exempelvis kombinerad polarisationstavla med 

röd/grön (se figur 2), ett alternativ till en monokulär närrefraktion. Test där båda ögonen 

är öppna har visat sig kontrollera ackommodationen bättre. Om en liknande studie görs 

skulle en sådan metod kunna användas.  

 I vidare studier kan man följa upp indelningen av yngre respektive äldre 

presbyoper. En skillnad kunde ses mellan grupperna gällande slutgiltigt vald addition, 

men det var ej statistiskt signifikant. Med ett större antal deltagande i varje grupp skulle 

det bli tydligare huruvida det finns en skillnad mellan äldre och yngre presbyoper.  

 För vidare forskning hade det även varit intressant att jämföra ögondominans och 

monokulär ackommodationsamplitud hos presbyoper och se om det överensstämmer 

med resultaten från Momeni-Moghaddam et al. (2014) ovannämnda studie som gjordes 

på unga personer. 
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4.5 Slutsats 
 
Denna studie fann skillnader i både monokulär ackommodationsamplitud och addition 

hos presbyoper. Genom att uteslutande bestämma additionen binokulärt tar 

undersökaren ej hänsyn till dessa skillnader. För att tillgodose de personer som föredrar 

en ojämn addition som optimal närkorrektion så rekommenderas en monokulär 

additionsbestämning. 
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