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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att jämföra hur mätresultaten av två forimätningsmetoder, 

prisma covertest och von Graefe förhåller sig till varandra.  

Material och metod: I studien deltog 54 personer, 44 kvinnor och 10 män, mellan 18-33 

år. Medelåldern på de som deltog var 23,6 ± 3,4 år. Alla hade normalt binokulärseende. 

Undersökningen började med en anamnes, binokulär refraktion, mätning av 

ackommodationsamplituden samt kontroll av samsyn. Efter detta mättes horisontalforin med 

prisma covertest och von Graefe på sex meters håll respektive 40 centimeter. Varje fori 

mättes två gånger för att få fram ett medelvärde.  

Resultat: Medelvärdet ± ett standardfel på avstånd för prisma covertest var -0,63 ± 0,23 prd 

och för von Graefe -0,56 ± 0,34 prd. På nära håll för prisma covertest var det -2,24 ± 0,58 

prd och för von Graefe -3,31 ± 0,75 prd. Resultatet av studien visar ingen signifikant skillnad 

mellan de båda metoderna på avstånd (p = 0,78), men på nära håll visar resultatet en 

signifikant skillnad mellan metoderna (p < 0,05). Två Bland Altman diagram skapades för 

att undersöka överenstämmelsen mellan de båda metoderna på både avstånd och nära håll. 

Bias ± ”coefficient of agreement” var på avstånd -0,07 ± 3,85 prd och på nära håll 1,07 ± 

6,35 prd.  

Slutsats: Denna studie visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan prisma 

covertest och von Graefe på avstånd, men att det finns en signifikant skillnad mellan 

metoderna på nära håll. Studien visar även att prisma covertest och von Graefe stämmer 

bättre överens på avstånd än vad de gör på nära håll.   
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Abstract 
 

The aim of this study was to compare the results of two different phoria measurement 

tests, prism cover test and von Graefe test. 

This study included 54 subjects, 44 female and 10 male, with an average age of 23.6 

± 3.4 years and all the participants had normal binocular vision. The examination started 

with a case history, binocular refraction, checking the amplitude of accommodation and 

checking stereopsis with Titmus Wirt circles. After this the horizontal heterophoria was 

measured with prism cover test and von Graefe test on six meters and 40 centimeters. 

Each phoria was measured twice to obtain an average value. The order of test was the 

same for all subjects; beginning with prism cover test followed by von Graefe.  

Average ± 1 standard error for distance prism cover test -0.63 ± 0.23 prd and von 

Graefe -0.56 ± 0.34 prd. At near prism cover test were -2.24 ± 0.58 prd and von Graefe -

3.31 ± 0.75 prd. There was no significant difference between the two methods for distance 

(p = 0.78), but there was a significant difference between the two methods for near (p < 

0.05). Bland Altman plot was made to check the agreement between the two methods. 

Bias ± coefficient of agreement, was at distance -0.07 ± 3.85 prd and at near 1.07 ± 6.35 

prd. 

This study shows that there is no significant difference between prism cover test 

and von Graefe test at distance but there is a significant difference between the two 

methods at near. The study also shows a better agreement between prism cover test and 

von Graefe test at distance than they do at near.  
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Nyckelord 

Fori, prisma covertest, von Graefe 
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1 Inledning 

Näst efter refraktiva problem är binokulära problem de vanligaste problemet när det 

handlar om synen (Goss, 2009, s. 1). Binokulära problem innefattar problem med 

ackommodation och konvergens. Flera prevalens studier visar att binokulära problem är 

vanligt. Hokoda (1985) undersökte 119 personer och 21 procent hade binokulära 

problem, varav 4,2 procent stod för vergensproblem. Lara, Cacho, García och Megías 

(1999) undersökte 265 personer och konstaterade att 22,3 procent hade binokulära 

problem, varav 12,9 procent stod för vergensproblem. Montés-Micó (2001) undersökte 

1679 personer och 56,2 procent hade binokulära problem, varav 38,6 procent hade 

vergensproblem.  

Von Graefe används vanligtvis ute i praktiken och är en favorit bland många 

kliniker (Maples, Savoy, Harville, Golden & Hoenes, 2009; Scheiman & Wick, 2014, s. 

7). Det finns dock flera studier som visar att von Graefe är den metod som har sämst 

repeterbarhet av de vanligaste metoderna (Antona, Gonzalez, Barrio, Barra, Sanchez & 

Cebrian, 2011; Casillas & Rosenfield, 2006; Rainey, Schroeder, Goss & Rosenfield, 

1998b). Antona, et al. (2011) konstaterade att prisma covertest är den metod som visar 

bäst repeterbarhet. Antona, et al. (2011) kom även fram till att prisma covertest och von 

Graefe visar en bättre överenstämmelse på avstånd än på nära håll. Denna studie kommer 

att jämföra dessa två metoder för att se om resultaten skiljer sig åt i ett urval av den 

svenska populationen när det kommer till den horisontella heteroforin. 

 

1.1 Binokulärseendet 

Det binokulära seendet är förmågan att koordinera och kombinera informationen ifrån de 

två ögonen till en enda bild (Evans, 2007, s. 2). Att bilderna ifrån de båda ögonen blir till 

en bild i hjärnans syncentrum kallas fusion (Grosvenor, 2007, s. 75). Ett normalt 

fungerande binokulärseende utan några symtom beror på tre olika faktorer; anatomin hos 

synsystemet, det motoriska systemet och det sensoriska systemet (Evans, 2007, s. 2). En 

avvikelse i anatomin hos synsystemet kan antingen bero på störningar under den 

embryonala utvecklingen av orbitas ben, de okulära musklerna eller nervsystemet. Det 

kan även förvärvas genom en olycka eller sjukdom. Detta innebär att ögat måste ligga rätt 

i orbita och de extra okulära musklerna måste fungera normalt (Evans, 2007, s. 2). Det är 

även viktigt att det motoriska systemet fungerar som det ska, vilket innebär nervsystemet 

som styr ögonrörelserna. Får inte musklerna rätt signaler fungerar inte binokulärseendet 
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som det ska (Evans, 2007, s. 3). Avvikelser hos det sensoriska systemet kan bero på 

faktorer såsom förändring i den optiska bildens klarhet i ett eller båda ögonen, olikstora 

bilder hos ögonen eller förändringar i synbanan eller syncortex (Evans, 2007, s. 3). Det 

är i det sensoriska systemet som hjärnan tar emot och samordnar de två monokulära 

signalerna ifrån ögonen (Evans, 2007, s. 2).  

Avvikelser i det binokulära seendet kan delas in i två olika kategorier; avvikelser 

där det binokulära seendet är frånvarande eller avvikelser där det binokulära seendet 

bibehålls, med till följd av att systemet utsätts för stress (Grosvenor, 2007, s. 85). Tillstånd 

där det binokulära seendet bibehålls innefattar bland annat heteroforier och tillstånd där 

det binokulära seendet saknas innefattar heterotropier (Grosvenor, 2007, s. 85). 

 

1.1.1 Vergens 

Fusion kan delas in i två olika typer, sensorisk fusion och motorisk fusion. Motorisk 

fusion är den vergensrörelse ögonen gör för att få bilderna på korresponderande punkter 

på retina. Sensorisk fusion är den process där den bild som formas på retina hos de två 

ögonen ska kombineras till en enkel bild i hjärnans syncentrum. Motorisk fusion är 

grunden till att sensorisk fusion kan ske (Grosvenor, 2007, s. 81). Det finns två typer av 

vergensrörelse; konvergens och divergens (Grosvenor, 2007, s. 81).  

 Maddox delar in konvergensrörelsen i fyra olika typer; tonisk-, proximal-, 

ackommodativ- och fusionskonvergens (Goss, 2009, s. 42). Människor har ögonen 

placerade framåt vilket gör att synaxlarna nästan är parallella med varandra. Hos de flesta 

människor är synaxlarna dock lite divergerande om det bara är anatomin som påverkar 

positionen på dem. Detta kallas det anatomiska viloläget (Evans, 2007, s. 3). Tonisk 

konvergens styrs av de extra okulära musklerna och påverkar avståndsfixationen 

(Grosvenor, 2007, s. 84). Den toniska konvergensen flyttar ögonen ifrån sitt anatomiska 

viloläge till ett mer konvergent läge. Detta läge beskrivs som det fysiologiska viloläget 

eller foriläget (Grosvenor, 2007, s. 84). Det är detta läge ögonen intar när inget stimuli 

till fusion finns (Goss, 2009, s. 42). Den toniska konvergensen ska normalt göra att 

ögonen uppnår ortofori, men finns där för mycket tonisk konvergens uppkommer en 

esofori på avstånd och om det finns för lite tonisk konvergens uppkommer exofori på 

avstånd (Grosvenor, 2007, s. 84). Proximal konvergens är den konvergens som 

uppkommer i vetskapen om att något är nära (Goss, 2009, s. 15). Vid närarbete står den 

proximala konvergensen för 70 procent av den efterfrågade konvergensen och är större 

vid mätning under binokulära förhållanden (Scheiman & Wick, 2014, s. 456). 
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Ackommodativ konvergens är den konvergens som hör ihop med mängden 

ackommodation (Grosvenor, 2007, s. 84). Följaktligen innebär det att ögonen kommer att 

konvergera vid ackommodation (Evans, 2007, s. 3). Fusionskonvergens är den vergens 

som placerar de retinala bilderna på de korresponderande punkterna på retina (Evans, 

2007, s. 3). Detta innebär att fusionskonvergens är den konvergens som behövs för att 

undvika diplopi. Det är även den mängd konvergens som förhindrar en fori från att brytas 

ner till en tropi (Grosvenor, 2007, s. 224). 

 

1.2 Heterofori 

För att ha binokulärseendet krävs det att båda ögonen rör sig tillsammans och att 

synaxlarna skär varandra vid exakt samma objekt. En kombination av både sensorisk och 

motorisk fusion gör att synaxlarna är parallella vid fixation. Om den sensoriska fusionen 

förhindras är bara den motoriska fusionen aktiv och en snedställning av synaxlarna 

uppstår då hos många personer. Denna snedställning kallas för en latent avvikelse, även 

kallad heterofori (Barrett & Elliott, 2007, ss. 153-154). Det enklaste sättet att bryta 

fusionen är genom att ockludera ett öga eller att dissociera med prisma, Maddox rod eller 

röd/grön filter (Grosvenor, 2007, s. 85). 

 

1.2.1  Klinisk klassificering  

Heteroforier klassificeras kliniskt beroende på vilken riktning avvikelsen hos synaxlarna 

har, på vilket avstånd avvikelsen sker och om forin är kompenserad eller inte (Evans, 

2007, s. 6). När ögonen dissocieras kan avvikelsen uppstå i någon riktning, eller vara en 

kombination av flera. Avvikelsen kan ske i horisontalled, vertikalled eller kan ögat vid 

dissociation rotera runt sin egen synaxel (Evans, 2007, s. 6) Denna studie har endast berört 

horisontell heterofori. Horisontell heterofori delas in efter vilken riktning synaxlarna får 

vid avvikelsen. Esofori är när synaxlarna konvergerar, riktas inåt, när ögonen dissocieras. 

Exofori är när synaxlarna divergerar, riktas utåt, när ögonen dissocieras (Evans, 2007, s. 

6). Ortofori är när synaxlarna är parallella och förblir i sitt ursprungliga läge (se figur 1.0) 

(Grosvenor, 2007, s. 85).  
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Figur 1.0. Synaxlarnas position när ett öga ockluderas och fusionen bryts a) ortofori, b) exofori, 

c) esofori (bild efter Grosvenor, 2007, s. 85). 

 

Heteroforin delas även in efter vilket avstånd som avvikelsen sker på. Forimätningarna 

utförs oftast med fixationsavstånd på 6 meter, avståndsfori, och på 40 centimeter, närfori 

(Barrett & Elliott, 2007, s. 154). Avstånds- och närforin kan vara åt samma eller olika 

håll och storleken på avvikelsen kan vara olika stor (Evans, 2007, s. 6). Den tredje 

klassificeringen av heteroforin är att forin kan vara antingen kompenserad eller 

dekompenserad (Evans, 2007, s. 7). En kompenserad heterofori ger inte upphov till några 

symtom för individen, medan en dekompenserad fori kan vara orsaken till individens 

symtom (Barrett & Elliott, 2007, s. 155). Symtomen för en dekompenserad fori kan delas 

in i olika kategorier. Visuella problem som innefattar suddig syn, diplopi eller förvrängd 

syn. Binokulära faktorer såsom problem med djupseendet, monokulär komfort och 

problem med att ändra fokus. Monokulär komfort innebär att individen tycker att synen 

är mer bekväm om det ena ögat täcks för. Den tredje kategorin är astenopiska besvär som 

innefattar huvudvärk, värkande och ömmande ögon (Evans, 2007, ss. 62-63). Dessa 

symtom är icke-specifika och kan även bero på andra tillstånd (Evans, 2009, s. 244). För 

att få reda på om en fori är kompenserad eller inte kan ett covertest utföras och rörelsens 

återgång utvärderas (Evans, 2009, s. 244). En kompenserad fori har en snabb och jämn 

återgång, medan en dekompenserad fori istället har en långsam och tveksam återgång 

(Evans, 2007, s. 87). Det är enbart en dekompenserad fori som behandlas. Behandling 

krävs för att bli av med symtomen och förhindra en fori från att brytas ner till en tropi 

(Evans, 2007, s. 99). Behandling kan innebära fullkorrigering av synfel eller synträning, 

refraktionsändring, prismakorrektion eller om inget annat hjälper kan en operation bli 

aktuell (Evans, 2009, s. 248).  
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1.2.2 Normala värden 

Storleken på en heterofori uppskattas eller mäts i prismadioptrier, prd (Barrett & Elliott, 

2007, s. 154). De flesta personer har en liten mängd heterofori, framför allt på nära håll. 

På långt håll anses det normalt att ha 2 prd esofori till 4 prd exofori, medan det på nära 

håll anses normalt att ha 3-6 prd exofori. I vertikalled anses en fori större än 0,5 prd vara 

onormalt (Barrett & Elliott, 2007, s. 154).  

Det är dock svårt att med covertest upptäcka små avvikelser. Ludvigh (1949) 

konstaterade att en avvikelse på 1-2 prd inte kan uppfattas med blotta ögat. Fogt, 

Baughman och Good (2000) konstaterade att det är svårt att upptäcka en rörelse på mindre 

än 2-3 prd, men med träning blir undersökaren bättre på att upptäcka små rörelser. Detta 

är anledningen till att denna studie bara mäter och jämför den horisontella forin, då den 

vertikala forin är väldigt liten är den svår att upptäcka vid ett covertest. Det mest använda 

normalvärdet för heterofori är Morgans värde (se tabell 1.0) (Goss, 2009, s. 63). Tabell 

1.1 visar medelvärdet och standardavvikelsen ifrån olika studier som har mätt upp den 

dissocierade forin utifrån von Graefe (Goss, 2009, ss. 63-64). 

 

Tabell 1.0. Normalvärdet för horisontell heterofori enligt Morgan. 

Fixationsavstånd Normalvärde (SD) Normala intervallet 

avståndsfori 1 prd exo (2) Orto till 2 exo 

närfori 3 prd exo (5) Orto till 6 exo 

 

Tabell 1.1. Visar medelvärdet, med standardavvikelsen inom parentesen, ifrån olika studier som 

har mätt upp den dissocierade forin utifrån von Graefe (tabell efter Goss, 2009, ss. 63-64). 

 Haines Betts and 

Austin 

Sheapard Saladin 

and 

Sheedy 

Jackson 

and Goss 

Avståndsfori 0 0 (2) 1 exo (2,5) 1 exo (3,5) 1 exo (2) 

närfori 5 exo 3 exo (2) 5 exo (5) 0,5 exo (6) 3 exo (4) 

 

Det är konstaterat att avståndsforin är oberoende av åldern och är i princip konstant 

genom hela livet (Palomo Álvarez, Puell, Sánchez-Ramos & Villena, 2006). Däremot 

ökar närforin med åldern och individen får mer exofori (Yekta, Pickwell & Jenkins, 

1989).  
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1.3 Associerad fori  

Det finns en form av fori som är närvarande när fusionen och det binokulära seendet 

kvarstår, denna fori kallas associerad fori (Goss, 2009, s. 83). Associerad fori mäter inte 

synaxlarnas avvikelse vilket dissocierad fori gör utan mäter den mängd prisma som krävs 

för att eliminera fixationsdispariteten. Den prismamängd som fås fram vid mätning kallas 

”aligning prism” (Goss, 2009, ss. 83-84). Fixationsdisparitet är det tillstånd där bilderna 

av ett objekt som ses binokulärt inte hamnar på exakt samma korresponderande retinala 

punkter, men fortfarande är inom Panum’s area och objektet ses därmed enkelt (Goss, 

2009, s. 81). Denna studie kommer bara att beröra den dissocierade forin, där fusionen 

bryts och synaxlarnas avvikelse mäts.  

 

1.4 Heterotropi 

Definitionen av heterotropi är en manifest avvikelse (Barrett & Elliott, 2007, s. 155). Det 

innebär att ögat avviker trots att det ena ögat inte ockluderas (Evans, 2007, s. 4). 

Heterotropi innebär att det binokulära seendet inte existerar, fusionsreflexen utvecklades 

inte normalt eller fusionsreflexen är oduglig och fungerar inte normalt (Barrett & Elliott, 

2007, s. 155). 

  

1.5 Mätningar av dissocierad fori 

Ordet dissociera syftar på att det binokulära seendet förhindras, vilket innebär att ögonen 

är dissocierade och fusionen är bruten. De metoder som bryter fusionen delas in i fyra 

olika kategorier (Goss, 2009, s. 10).  

 Genom att ockludera ett öga, som vid covertest.  

 Skapa diplopi eller förflytta en bild för hjärnan, som vid von Graefe.  

 Förvränga en bild för hjärnan, som vid Maddox rod och modifierad Thorington. 

 Använda objekt som bryter fusionen eller oberoende objekt, t.ex. Maddox Wing 

(Goss, 2009, s. 10). 

 

1.5.1 Covertest 

Covertest är en av de vanligaste metoderna för att bedöma storleken på en heterofori 

(Rainey, Schroeder, Goss & Grosvenor, 1998a). Det är det viktigaste testet för att 

undersöka det binokulära seendet (Evans, 2009, s. 241; Rabbetts, 2007, s. 181). 

Covertestet är ett objektivt test för att utvärdera om det finns någon fori närvarande, men 
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även vilken riktning och storlek den eventuella forin har (Scheiman & Wick, 2014, s. 5). 

Metoden går även att göra subjektivt, genom att individen får berätta om stimulit rör på 

sig och vilken riktning rörelsen har (Barrett & Elliott, 2007, s. 164; Evans, 2007, s. 25; 

Rainey, et al., 1998a). Genom att utföra covertestet subjektivt kan en liten fori upptäckas 

(Barrett & Elliott, 2007, s. 164). Syftet med covertest är att se vad som händer när det 

binokulära seendet störs. Detta görs genom att täcka för ett öga och bryta fusionen (Barrett 

& Elliott, 2007, s. 157). Covertest kan göras både med och utan individens korrektion och 

bör göras på både långt håll och nära håll (Rabbetts, 2007, s. 181). Det är viktigt att 

undersökaren sitter framför individen på ett avstånd 25-40 centimeter vid covertest både 

på avstånd och nära (Barrett & Elliott, 2007, s. 159). Avståndet gör att undersökaren 

kommer tillräckligt nära för att lättare kunna upptäcka små ögonrörelser (Pensyl & 

Benjamin, 2006, s. 389). När covertestet utförs på långt håll bör undersökaren vara 

noggrann med att inte skymma sikten för individen (Barrett & Elliott, 2007, s. 159). I en 

studie fann Sparks (2002) att undersökarens position påverkar resultatet vid covertest på 

nära håll hos individer med exofori. Individer med exofori fick en skillnad på 4,38 prd 

om undersökaren sitter ifrån sidan. Denna skillnad är både statistiskt och kliniskt 

signifikant. Det blev inte någon signifikant skillnad hos individer med esofori eller 

ortofori. Clark, Reynolds och Coffey (2003) gjorde om samma studie fast under mer 

kontrollerande former. De fann en skillnad på 1,3 prd mer exofori mellan de två 

positionerna. Denna skillnad är statistiskt signifikant men inte kliniskt signifikant. 

Johnson, Wynn och Coffey (2004) gjorde om samma studie ytterligare en gång fast de 

kontrollerade den proximala konvergensen när undersökaren var placerad ifrån sidan. De 

kom fram till att det blir en ökning på 0,98 prd av exoforin om undersökaren sitter ifrån 

sidan jämfört med rakt framför individen, vilket är statistiskt signifikant men inte kliniskt 

signifikant. Det är dock en mindre skillnad än vad Clark, et al. (2003) konstaterade. 

Testet kan delas upp i ett unilateralt och ett alternerande covertest. Med ett 

unilateralt covertest går det att se om någon tropi är närvarande och vid det alternerande 

om det är någon fori eller tropi närvarande. Det går dock inte att skilja på om det är en 

tropi eller fori vid det alternerande covertestet (Grosvenor, 2007, s. 117). Ett unilateralt 

covertest måste därför alltid genomföras eftersom det är det enda test som kan skilja en 

tropi ifrån en fori (Barrett & Elliott, 2007, s. 158). Detta innebär att det unilaterala 

covertestet kan ge ett negativt resultat medan det alternerande kan ge ett positivt resultat 

och det indikerar på en fori. Det unilaterala covertestet bör genomföras innan det 

alternerande (Grosvenor, 2007, s. 117). Det är mycket viktigt att kontrollera 
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ackommodationen under covertestet. Om individen underackommoderar kommer det 

resultera i en överskattning av storleken på en exofori eller en underskattning av en 

esofori. Överackommoderar individen kommer det istället att ge motsatt resultat 

(Scheiman & Wick, 2014, s. 5). Ackommodationen kontrolleras genom att individen 

fokuserar på stimulit genom hela testet (Scheiman & Wick, 2014, s. 5). För att vara säker 

på att ackommodationen är avslappnad, ska individen fokusera på en optotyp som är en 

rad större än visus på det sämsta ögat och hålla optotypen i skarpt fokus (Grosvenor, 2007, 

s. 117; Rabbetts, 2007, s. 181).  

Covertestet är ett användbart screeningtest, men bör inte användas som en 

ersättning för von Graefe forimätningsmetod. Covertestet bör därför alltid följas upp av 

antingen prisma covertest eller von Graefe (Calvin, Rupnow & Grosvenor, 1996). 

 

1.5.1.1 Unilateralt covertest 

Vid det unilaterala covertestet ska individen fixera på en optotyp. Höger öga täcks för 

med en ocklusionsspade i cirka 1-2 sekunder för att sedan täckas av (Evans, 2007, ss. 18-

19; Grosvenor, 2007, s. 117). Under tiden höger öga täcks observeras vänster öga för att 

notera om det rör på sig. Om vänster öga står still har individen ingen tropi, men om 

vänster öga rör på sig har individen en tropi. Om vänster öga rör sig utåt när höger öga 

täcks för indikerar det på esotropi och om vänster öga rör sig inåt indikerar det på exotropi 

(Grosvenor, 2007, s. 117). Efter några få sekunder täcks sedan vänster öga, för att sedan 

täckas av, under tiden observeras höger öga om det finns någon tropi (Grosvenor, 2007, 

s. 117). Testet upprepas flera gånger, men låt alltid ögonen återgå till sin normala position 

genom att avvakta ett par sekunder innan testet upprepas (Grosvenor, 2007, s. 117). För 

att ta reda på om individen har en fori observeras det öga som täcks för. Ögat kommer 

vid förtäckning att röra sig ut ur position, eftersom att den sensoriska fusionen bryts. När 

ögat sedan täcks av kommer ögat återigen uppta fixation (Barrett & Elliott, 2007, s. 162). 

Rör sig ögat inåt har individen en exofori, eftersom att ögat har varit riktat utåt bakom 

ocklusionsspaden. Om ögat istället rör sig utåt indikerar det på att individen har en 

esofori, eftersom ögat vid förtäckning varit riktat inåt (Barrett & Elliott, 2007, s. 162). 

Det tar cirka 15 sekunder vid ocklusion att få fram hela storleken på avvikelsen 

(Hrynchak, Herriot & Irving, 2010). Den uppmätta avvikelsen blir större om ögonen 

dissocieras längre både för erfarna och oerfarna undersökare, om ögonen bara dissocieras 

en kort period blir antalet individer med ortofori större (Anderson, Manny, Cotter, 

Mitchell & Irani, 2010). 



 

9 
 

1.5.1.2 Alternerande covertest.  

Vid det alternerande covertestet, precis som vid det unilaterala covertestet, ska individen 

fixera på en optotyp medan höger öga täcks i cirka 1-2 sekunder (Evans, 2007, ss. 18-19; 

Grosvenor, 2007, s. 118). Sedan flyttas ocklusionsspaden snabbt över till vänster öga. 

Detta upprepas flera gånger (Grosvenor, 2007, s. 118). Under tiden ocklusionsspaden 

flyttas ifrån det ena ögat till det andra observeras det öga som precis varit förtäckt. Om 

ögat rör sig inåt indikerar det på en exofori och om ögat rör sig utåt indikerar det på en 

esofori (se figur 1.1). Syns ingen rörelse indikerar det på att individen har ortofori, alltså 

ingen fori är närvarande (Grosvenor, 2007, s. 118). Fördelen med det alternerande 

covertestet är att forin kommer bli något större än vad den blev under det unilaterala 

covertestet (Barrett & Elliott, 2007, s. 158). Forin är därför lättare att upptäcka vid det 

alternerande covertestet. Anledningen till detta är att under det alternerande covertestet 

är fusionen bruten hela tiden, ögonen hinner inte uppta fixation under testet (Barrett & 

Elliott, 2007, s. 158).  

 

Figur 1.1. Ögats rörelse vid alternerande covertest a) visar esofori, ögat rör sig inåt vid ocklusion, 

b) visar exofori, ögat rör sig utåt vid ocklusion (Bild efter Rowe, 2012, s. 63). 

 

1.5.2 Prisma covertest 

För att mäta storleken på inställningsrörelsen som noteras vid covertest används lösa 

prismor eller en prismastav (Grosvenor, 2007, s. 119). Storleken på både en fori och en 

tropi kan mätas med prisma covertest (Evans, 2007, ss. 24-25). Prismastavar finns med 

bas in-prisma och bas ut-prisma för att mäta avvikelsen i horisontalled och med bas upp-

a) b) 



 

10 
 

prisma och bas ner-prisma för att mäta avvikelsen i vertikalled (Grosvenor, 2007, s. 119). 

Om individen har en exo-rörelse används bas in-prisma för att neutralisera rörelsen och 

om individen har en esofori används bas ut-prisma för att neutralisera rörelsen (Pensyl & 

Benjamin, 2006, s. 392). Genom att utföra det alternerande covertestet och flytta 

prismastaven framför individens ena öga neutraliseras rörelsen (Grosvenor, 2007, s. 119). 

Neutralisation inträffar när den prismamängd placeras framför ögat som får bilden att 

hamna i fovea (Rowe, 2012, s. 99). Om individen har en tropi bör prismastaven placeras 

framför det öga som har tropin (Evans, 2007, s. 25).  

Det finns olika slutpunkter för prisma covertest. En slutpunkt innebär att 

prismamängden ökas tills rörelsen neutraliseras. Den minsta mängden prisma som behövs 

för att neutralisera rörelsen anger storleken på avvikelsen (Evans, 2007, s. 24; Goss, 2009, 

s. 11). En annan slutpunkt innebär att prismamängden ökas tills en motsatt rörelse noteras 

(Grosvenor, 2007, ss. 119-120; Pensyl & Benjamin, 2006, s. 392). Om individen har en 

exo-rörelse används bas in-prisma tills ingen rörelse syns och sen till motsatt rörelse syns, 

eso-rörelse. Oftast kan det ifrån neutralisation ta mellan 2-4 prismadioptrier tills motsatt 

rörelse syns. Den prismamängd som neutraliserar forin eller tropin är styrkan 

mittemellan, ifrån det att ingen rörelse syns tills det att rörelsen ändrar riktning 

(Grosvenor, 2007, ss. 119-120). De båda slutpunkterna överensstämmer med varandra, 

det finns dock en signifikant skillnad mellan de båda slutpunkterna men denna skillnad 

är inte klinisk signifikant (Johns, Manny, Fern & Hu, 2004). Repeterbarheten är hög vid 

de båda slutpunkterna när samma undersökare upprepar mätningen och jämför sina 

resultat men även när resultaten ifrån två undersökare jämförs vid de båda slutpunkterna 

(Johns, et al., 2004).  

När det kommer till erfarenhet gjorde Hrynchak, et al. (2010) en studie där de 

jämförde tillförlitligheten hos oerfarna och erfarna i genomförandet av prisma covertest. 

De konstaterade i studien att medelvärdet mellan erfarna och oerfarna inte är kliniskt 

betydelsefullt, men ”95 % limits of agreement” var högt. Detta tyder på en stor variation 

av mätresultaten när oerfarna och erfarna jämförs. Anderson, et al. (2010) kom fram till 

att mätresultaten vid prisma covertest skiljer sig avsevärt mellan oerfarna och erfarna 

undersökare. Genom träning kan oerfarna undersökare tränas för att mer noggrant utföra 

metoden (Anderson, et al., 2010). Under ideala förhållanden kommer de med begränsad 

erfarenhet att vara effektiva på att upptäcka ögonrörelse, medan under mer vardagliga 

situationer spelar erfarenheten en mer betydande roll (Fogt, et al., 2000).   
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Rainey, et al. (1998a) jämförde, mellan två erfarna undersökare, tre olika 

variationer av prisma covertest; uppskattande covertest där forins storlek uppskattades av 

undersökaren, objektivt prisma covertest och subjektivt prisma covertest. I studien 

konstaterades det att alla tre metoderna visar hög tillförlitlighet och överrensstämmelse 

när de jämfördes mellan undersökarna. Följaktligen är alla tre metoderna för att utföra 

testet pålitliga och resulterar i kliniskt likande forier för erfarna undersökare. Prisma 

covertest är en av de mest repeterbara forimätningsmetoderna på både avstånd och nära 

(Antona, et al., 2011; Cebrain, Antona, Barrio, Gonzales, Gutierrez och Sanchez, 2014; 

Rainey, et al., 1998b). Det objektiva prisma covertestet är bättre än de övriga subjektiva 

metoderna för att mäta heterofori på både avstånd och nära (Antona, et al., 2011).  

  

1.5.3 Von Graefe 

Von Graefe är en subjektiv metod för att utvärdera om det finns någon fori närvarande, 

men även vilken riktning och storlek den eventuella forin har (Scheiman & Wick, 2014, 

s. 7). Von Graefe används vanligtvis ute i praktiken och är en favorit bland många kliniker 

(Maples, et al., 2009; Scheiman & Wick, 2014, s. 7). En anledning till detta är att många 

är bekanta med metoden och den kan lätt utföras i en foropter med en projektortavla, 

ingen extra utrustning behövs (Barrett & Elliott, 2007, s. 176). Metoden kan genomföras 

direkt efter refraktion med de preliminära värdena i foroptern (Maples, et al., 2009). Dock 

visar flera studier att von Graefe är den minst repeterbara tekniken av de vanligaste 

förekommande teknikerna (Antona, et al., 2011; Casillas & Rosenfield, 2006; Rainey, et 

al., 1998b). Von Graefe ger även mer exofori jämfört med de övriga metoder vid mätning 

av forin (Antona, et al., 2011; Casillas och Rosenfield, 2006; Cebrian, et al., 2014; 

Maples, et al., 2009; Rainey, et al., 1998b). Metoden görs bakom en foropter med hjälp 

av roterande prismor (Goss, 2009, s. 11). Prismorna bryter fusionen genom att skapa 

diplopi och flyttar de två bilderna ifrån varandra, vilket gör det omöjligt för ögonen att få 

ihop de båda bilderna till en bild (Evans, 2007, s. 68).  

Individen sätts bakom foroptern som är placeras i rätt position framför individen 

med ett korrekt inställt pupillavstånd (Barrett & Elliott, 2007, s. 177). För mätning av den 

horisontella forin används en bokstav eller en vertikal rad. Storleken på optotypen ska 

vara en storlek större än bästa visus på det sämsta ögat. Detta för att vara säker på att båda 

ögonen ser optotypen (Barrett & Elliott, 2007, s. 177). Under mätningen är det viktigt att 

kontrollera ackommodationen, vilket görs enklast genom tydliga instruktioner till 
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individen. Individen ska under hela testet hålla bokstäverna tydliga och säga till när de 

precis är i linje (Scheiman & Wick, 2014, s. 7).  

Prismor placeras framför individens båda ögon. Det ena prismat kommer att 

separera bilderna, dissociationsprismat, medan det andra prismat ändras för att mäta 

storleken på avvikelsen och för att få de båda bilderna i linje med varandra, mätprismat. 

Bilderna kommer nu att bli dubbla (Barrett & Elliott, 2007, s. 177; Goss, 2009, s. 12; 

Grosvenor, 2007, s. 225; Saladin, 2006, ss. 902-903). 10-12 prd bas in placeras framför 

höger öga, mätprismat, och 6 prd bas upp framför vänster öga, dissociationsprismat 

(Barrett & Elliott, 2007, s. 177; Goss, 2009, s. 11). Individen ska titta på den rad som är 

längst ner medan undersökaren ändrar mätprismat framför höger öga tills individen säger 

att raderna är precis ovanför varandra (se figur 1.2). Denna punkt är slutpunkten (Barrett 

& Elliott, 2007, s. 177). Mätprismat ändras med 2 prd per sekund (Goss, 2009, s. 12). 

Det finns en variant av von Graefe som används för att vara säker på att individen 

inte adapterar prisma. Denna metod innebär att bokstäverna endast är synliga under en 

kort period, cirka 1 sekund (Barrett & Elliott, 2007, s. 177). En ocklusionsspade placeras 

framför ögat med mätprismat, mätprismat minskas med några prismadioptrier bakom 

ocklusionsspaden. Sedan förs ocklusionsspaden bort men enbart under en kort stund, för 

att individen ska hinna avgöra bildernas nya position. Sedan täcks ögat för igen. Detta 

upprepas till dess att individen noterar att bilderna är i linje med varandra, denna metod 

kallas ”flash”-metoden (Grosvenor, 2007, ss. 225-226). 

 

 

  

 

Figur 1.2. Horisontell forimätning med von Graefe. Bilden visar utförandet av metoden med 

startläget och slutläget.  

 

1.5.4 Maddox rod och modifierad Thorington 

Maddox linsen består av många parallella planokonvexa cylindrar som sprider ljuset från 

en liten ljuspunkt till ett streck som är vinkelrät mot riktningen på Maddox linsen (Rowe, 

2012, s. 103). När Maddox-linsen placeras horisontellt framför individens ena öga 

kommer individen se ljuspunkten som ett vertikalt streck med det ögat. Med det andra 

ögat kommer individen att se en ljuspunkt (Grosvenor, 2007, s. 86). Maddox linsen bryter 

F 

F 

F 
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fusionen och individen ser både ett streck och en prick, ögonen dissocieras och upptar 

foriläge (Evans, 2007, s. 68). Vid Maddox rod placeras Maddox-linsen framför höger öga 

och ett prisma placeras framför vänster öga. Prismat ökas tills individen rapporterar att 

strecket skär pricken mitt i (Barrett & Elliott, 2007, s. 173).  

Vid modifierad Thorington används en tavla i form av ett kors med en skala på 

vardera axel. Precis som vid Maddox rod placeras Maddox-linsen framför individens 

högra öga (Barrett & Elliott, 2007, s. 170). Ljuspricken är placerad mitt i korset på 

Thorington-tavlan (Grosvenor, 2007, s. 227). Genom att använda en tavla med små 

bokstäver eller nummer kontrolleras ackommodationen (Barrett & Elliott, 2007, s. 169). 

Individen ska hela tiden hålla bokstäverna eller siffrorna tydliga för att ackommodationen 

ska vara kontrollerad (Goss, 2009, s. 13). Individen ska titta på skalan och avgöra var 

strecket skär. Inga prismor används för att mäta upp avvikelsen (Barrett & Elliott, 2007, 

s. 170). Både Maddox rod och modifierad Thorington kan göras antingen i provbåge eller 

i foropter (Barrett & Elliott, 2007, ss. 169, 171). Casillas och Rosenfield (2006) 

konstaterade att mätning av fori är mer repeterbar i en provbåge än en foropter. De 

konstaterade även att modifierad Thorington på avstånd utförd i provbåge visar bäst 

repeterbarhet. Modifierad Thorington är en av de mest repeterbara 

forimätningsmetoderna på både avstånd och nära (Cebrian, et al., 2014; Rainey, et al., 

1998b).  

 

1.6 Tidigare studier inom ämnet 

Tidigare studier som undersöker hur resultaten mellan prisma covertest och von Graefe 

överensstämmer är begränsade. Flertal studier undersöker repeterbarheten när det 

kommer till metoderna och inte hur bra de överensstämmer. 

I en studie jämförde Antona, et al. (2011)  heteroforimätningarna; prisma covertest, 

von Graefe, Maddox Rod och modifierad Thorington. De undersökte även 

repeterbarheten hos dessa metoder. Studien genomfördes på 61 unga individer i åldrarna 

18-32 år, med friska ögon. De konstaterade att på både avstånd och nära håll visar prisma 

covertest bäst repeterbarhet och von Graefe visar sämst repeterbarhet. I studien 

undersöktes överenstämmelsen mellan prisma covertest och von Graefe utifrån en Bland 

Altman analys. Medelvärdet av skillnaderna var 0,72 prd eso på nära håll och ”coefficient 

of agreement”, COA, var ± 6,54 prd. På avstånd var medelvärdet av skillnaderna 0,59 prd 

exo och COA var ± 4,35 prd. Metoderna visar en bättre överenstämmelse på avstånd än 

på nära håll. Sammanfattningsvis avslutar de med att konstatera att prisma covertest är 
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bättre än de subjektiva metoderna på både avstånd och nära när det kommer till att mäta 

heteroforin. 

Cebrian, et al. (2014) utvärderade i en studie repeterbarheten hos modifierad 

Thorington på avstånd och jämförde resultaten med prisma covertest, von Graefe och 

Maddox rod. I studien ingick 110 unga individer i åldrarna 18-32 år, med friska ögon. De 

konstaterade att prisma covertest visar bäst repeterbarhet på avstånd när samma 

undersökare upprepar mätningen och jämför sina resultat. Prisma covertest visade näst 

bäst repeterbarhet när två undersökare jämför sina resultat, enbart modifierad Thorington 

har bättre repeterbarhet. De undersökte även överenstämmelsen mellan testerna på 

avstånd och prisma covertest och modifierad Thorington visade bäst överenstämmelse. 

Medelvärdet av skillnaderna var 0,63 prd exo och ”coefficient of agreement”, COA, var 

± 2,23 prd. Prisma covertest och von Graefe hade en medelskillnad på 0,68 prd exo och 

COA var ± 2,93 prd, vilket är den tredje bästa överenstämmelsen i studien. 
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2 Syfte och mål 

Syftet med studien var att jämföra hur mätresultaten av två forimätningsmetoder, prisma 

covertest och von Graefe förhåller sig till varandra.  

 

Alternativ hypotes: 

Det finns en skillnad mellan prisma covertest och von Graefe vid mätning av den 

horisontella heteroforin.  
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3 Material och metod 

3.1 Urval 

55 personer deltog i studien varav en person fick uteslutas på grund av otillräcklig 

synskärpa. 44 utav dessa var kvinnor och 10 var män, åldersfördelningen var 18-33 år. 

Medelåldern på de som deltog var 23,6 ± 3,4 år. Personernas sfäriska refraktion var 

mellan + 6,50 och - 8,50 med en cylinder mellan 0 och - 3,75. Alla deltagare hade visus 

på minst 1,0 monokulärt och högst 2,0. Alla som deltog läste 4 punkter på 40 cm. De 

flesta hade ett stereoseende på 40 bågsekunder, förutom tre personer som hade 50 

bågsekunder och sex personer som hade 60 bågsekunder. Alla hade en 

ackommodationsamplitud på minst 5,0 D. 

 

3.2 Medverkan 

Studien ägde till störst del rum på Linnéuniversitetet i Kalmar, men några mätningar 

gjordes även i en optikerbutik i Helsingborgs kommun. Personer i åldern 18-42 år, med 

friska ögon söktes till att delta i denna studie. Kravet var att försökspersonerna skulle ha 

normalt stereoseende och denna gräns sattes till 60 bågsekunder (Barrett & Elliott, 2007, 

s. 206). Den nedre åldersgränsen sattes för att personerna skulle ha uppnått myndig ålder 

och den övre åldersgränsen sattes för att utesluta presbyoper. För att kunna utesluta 

personer med presbyopi skulle deltagarna ha en ackommodationsamplitud på minst 5,0 

dioptrier (Goss, 2009, s. 139). Personerna skulle med korrektion på avstånd ha visus 1,0 

monokulärt och kunna läsa 4p på närvisustavlan på 40 cm. Studien var oberoende av 

personernas refraktion. 

 

3.3 Genomförande 

Personerna som deltog fick innan påbörjad undersökning både muntligt och skriftligt ta 

del av vad studien gick ut på. De fick läsa igenom och signera ett samtycke (bilaga A). 

Inledande togs ett objektivt värde på deltagarens refraktion fram med hjälp av en 

autorefraktor av märket Topcon KR-8100 P. En anamnes ställdes för att fastställa att 

deltagaren var ögonfrisk. Innan subjektiv refraktion i foroptern mättes personens avstånd 

mellan pupillerna med en pd-mätare. Den subjektiva refraktionen gjordes binokulärt i en 

manuell foropter (Rosenfield, 2009, s. 226). Sfären undersöktes i 0,25 D-steg och en 

korscylinder användes för att kontrollera personens astigmatism. Efter subjektiv 
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refraktion i foroptern kontrollerades styrkan av i en provbåge med tillhörande provglas 

utifrån Humphriss dimmetod (se Rosenfield, 2009, s. 223). För att kontrollera att 

refraktionens slutpunkt var optimal användes +1-metoden (se Rosenfield, 2009, s. 222). 

Metoden gjordes monokulärt med ett öga ockluderat. Med avståndskorrektionen 

kontrollerades även visus på 40 cm med en närtavla. 

Därefter kontrollerades stereoseendet med Titmus fly test (Titmus Optical Co., Inc, 

Petersburg, Virginia), för att få reda på om försökspersonerna hade samsyn. Strereotestet 

utfördes på 40 cm med ett par kors-polariserade glasögon utanpå provbågen. Med hjälp 

av kors-polariserande glasögon separerades ögonen, vilket gör att ögonen ser bilden ifrån 

olika infallsvinklar (Barrett & Elliott, 2007, s. 204). För att testa stereoseendet användes 

cirkelmönstret även kallat Wirt-test som är en del av Titmus fly test (se figur 1.3). 

Personen fick börja med att titta i första rutan och peka på vilken av cirklarna som var 

udda, det vill säga stod ut lite och fick fortsätta att peka tills ingen skillnad kunde ses. 

Resultatet antecknades på journalbladet (se bilaga B) i bågsekunder (Barrett & Elliott, 

2007, s. 204-206). 

 

 

Figur 1.3. Titmus fly test med tillhörande kors-polariserade glasögon. Till vänster på bilden syns 

Wirt-test. 

 

Sedan mättes ackommodationsamplituden med push up-testet. Här användes en 

fixationspinne (se figur 1.4) som objekt på 40 cm. Personen fick fokusera på den minsta 

rad de kunde se. Objektet flyttades närmre tills personen noterade att bokstäverna blev 

suddiga och inte gick att få klara (Barrett & Elliott, 2007, s. 192). Avståndet mättes och 

för att få ackommodationsamplituden i dioptrier togs inversen på avståndet i meter. 
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Figur 1.4. Fixationspinne vid ackommodationsamplitud. 

 

Forimätningsmetoderna; prisma covertest och von Graefe utfördes alltid i samma ordning 

på alla deltagare. Inledande gjordes prisma covertest som är ett objektivt test där enbart 

undersökaren neutraliserar rörelsen och avgör slutpunkten, följt av von Graefe som är ett 

subjektivt test där deltagaren avgör slutpunkten. Detta för att inte resultatet vid von Graefe 

ska påverka resultatet vid prisma covertest. 

Prisma covertest utfördes först på avstånd och sedan på nära håll. På avstånd 

användes en projektor med tillhörande decimaltavla inställd för 6 m. Då deltagarna i 

studien skulle ha visus 1,0 användes alltid en fast optotyp på 0,9-raden för alla deltagare. 

Deltagaren informerades om att hålla bokstaven tydlig under hela testet. Inledande 

gjordes ett unilateralt covertest och sedan ett alternerande covertest. Under tiden personen 

fixerade på optotypen ockluderades ena ögat med en opak ocklusionsspade. Detta för att 

se om ögat gjorde någon inställningsrörelse och vilken riktning rörelsen hade. Efter att 

rörelsens riktning var bestämd placerades en prismastav framför personens högra öga 

(Antona, et al., 2011). Prismastaven som användes hade styrkan 1, 2, 4 och upp till 20 

prd i 2 prd-steg och 20 till 40 prd i 5 prd-steg (se figur 1.5). Sedan utfördes prisma 

covertest. Den mängd prisma som neutraliserade rörelsen antecknades (Cebrian, et al., 

2012; Evans, 2007, s. 24). Om ingen rörelse observerades under testet, hade personen 

ortofori vilket antecknades som ”noll” (Antona, et al., 2011). Proceduren upprepades två 

gånger och ett medelvärde togs. Därefter upprepades mätningen på nära håll med ett 

egengjort stimuli fastsatt på en fixationspinne som fixationsobjekt på 40 cm (se figur 1.6) 

och avståndet 40 cm mättes. Personen fick själv hålla fixationsobjektet i ögonhöjd (Rowe, 

2012, s. 101). Stimulit var en optotyp på 6p utifrån kriteriet att alla skulle se 4p. 

Mätningen upprepades två gånger och ett medelvärde togs. Resultatet skrevs ner på 

journalbladet i prismadioptrier men även vilken typ av heterofori, exofori eller esofori, 

antecknades.  
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Figur 1.5. Prismastaven som användes vid mätning. Styrkan 1, 2, 4 och upp till 20 prd i 2 prd-

steg och från 20 till 40 prd i 5 prd-steg. 

 

 

Figur 1.6. Fixationsobjekt vid prisma covertest på nära, texten motsvara 6p. Alla deltagare 

fokuserade på optotypen A under hela testet. 

 

Deltagarna fick även mellan testen en viloperiod på minst 15 sekunder för att titta på 

avstånd. Detta för att minimera effekten för prisma-adaptation (Antona, et al., 2011). 

Von Graefe utfördes även den först på avstånd och sedan nära håll. Provbågen 

byttes ut till en manuell foropter. Foroptern förberedes genom att deltagarens styrkor 

lades i och pupilldiametern reglerades. Sedan placerades foroptern rakt framför personen. 

Stimulit som användes för alla deltagare var en enskild optotyp på 0,9-raden. Höger öga 

ockluderades medan 12 prd bas in placerades framför höger öga, mätningsprismat, och 6 

prd bas upp placerades framför vänster öga, dissociationsprismat. Om personen hade en 

hög horisontell fori ökades mätningsprismat för att få bilderna separerade. Därefter togs 

ocklusionen bort och personen informerades om att hon/han nu skulle se två rader framme 

på tavlan. En rad uppe till höger och en nere till vänster. Personen skulle fokusera på 

raden längst ner och försöka hålla raden tydlig genom hela testet. När raderna befinner 

sig i linje med varandra, en rad ovanför den andra var testet över. Resultatet lästes av och 

skrevs ner på journalbladet i prismadioptrier. Även vilken typ av heterofori, exofori eller 

esofori, antecknades. Proceduren upprepades ännu en gång och ett medelvärde på de båda 
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mätningarna togs. Därefter upprepades samma procedur fast nu på nära håll. Foropterns 

närinställning användes för att anpassa personens pd efter nära. En tillhörande närtavla 

placerades på foroptern inställd på 40 cm med en vertikal egentillverkad rad (se figur 1.7). 

Optotyperna motsvarade 6p. Även på nära håll upprepades proceduren två gånger och ett 

medelvärde på de båda mätningarna togs.  

 

 

Figur 1.7. Fixationsobjekt vid von Graefe på nära, texten motsvara 6p. 

 

3.4 Analys av data 

Den insamlade mätdatan bearbetades i Excel 2013, där de två metoderna jämfördes och 

ett medelvärde, standardavvikelse, standardfel och statistisk signifikans räknades ut. 

Statistisk signifikans räknades fram med ett parat t-test.  

En analys utifrån Bland Altman för både avstånd och nära gjordes i programmet 

GraphPad Prism 6 för att se hur bra metoderna överensstämmer med varandra. 

Medelvärdet av skillnaderna räknades ut, så kallade bias, samt övre och undre gränsen 

för ”95 % limits of agreement” (bias ± 1,96 × SD av bias). Ju lägre bias desto bättre är 

det, om bias är noll innebär det att resultatet vid prisma covertest och von Graefe är helt 

likvärdiga. Det totala spannet för ”95 % limits of agreement” fås genom att addera övre 

och undre gränsen för ”95 % limits of agreement”. Det totala spannet för ”95 % limits of 

agreement” dividerat med två ger ”coefficient of agreement”, COA. Ju lägre COA desto 

bättre överensstämmelse finns det mellan metoderna.  
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4 Resultat 

Medelvärdet ± ett standardfel på avstånd för prisma covertest var – 0,63 ± 0,23 prd och 

för von Graefe -0,56 ± 0,34 prd. På nära håll för prisma covertest var det -2,24 ± 0,58 prd 

och för von Graefe -3,31 ± 0,75 prd (värdena visas i figur 1.8). Negativa värden indikerar 

på exofori medan positiva värden indikerar på esofori. 

 

 

 

Figur 1.8. Medelvärdet ± 1 standardfel för prisma covertest och von Graefe. A står för avstånd 

och N för nära. 

 

4.1 Jämförelse mellan prisma covertest och von Graefe 

Ett parat t-test gjordes för att jämföra medelvärdet vid prisma covertest med von Graefe 

och ett p-värde räknades ut. Resultatet av studien visar ingen signifikant skillnad mellan 

de båda metoderna på avstånd (p = 0,78), men på nära håll visar resultatet en signifikant 

skillnad mellan metoderna (p < 0,05). 

 

4.2 Överenstämmelse mellan prisma covertest och von Graefe 

För att se hur bra prisma covertest och von Graefe överensstämmer med varandra gjordes 

en analys utifrån Bland Altman för både avstånd och nära (Diagrammen visas i figur 1.9 

och figur 2.0). Medelvärdet av skillnaderna, bias, var -0,07 prd på avstånd och 1,07 prd 
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på nära håll. Standardavvikelsen av bias på avstånd var 1,98 prd och på nära håll 3,22. 

Det totala spannet för ”95 % limits of agreement” på avstånd var 7,7 prd och på nära håll 

12,6 prd. ”Coefficient of agreement” på avstånd var ± 3,85 och på nära håll ± 6,35. På 

avstånd fanns det en trend som visar att när medelvärdet blir högre ökar även skillnaden 

(se figur 1.9). Trenden återfanns även på nära håll men inte lika tydligt (se figur 2.0). 
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Figur 1.9. Bland-Altman diagram. Grafen visar skillnaden mellan värdena från prisma covertest 

och von Graefe på y-axeln samt medelvärdet av prisma covertest och von Graefe på x-axeln för 

mätningarna på avstånd. Den mellersta linjen är medelvärdet av skillnaderna, bias, och den övre 

och undre linjen är ”95 % limits of agreement”. 
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Figur 2.0. Bland-Altman diagram. Grafen visar skillnaden mellan värdena från prisma covertest 

och von Graefe på y-axeln samt medelvärdet av prisma covertest och von Graefe på x-axeln för 

mätningarna på nära håll. Den mellersta linjen är medelvärdet av skillnaderna, bias, och den övre 

och undre linjen är ”95 % limits of agreement”.  
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5 Diskussion 

Trots att det finns en variation mellan individerna vid mätning av forin ligger medelvärdet 

för alla deltagare både på avstånd och nära inom Morgans normala värden (se tabell 1.0). 

Resultatet från den här studien visar att när medelvärdet på forin för samtliga deltagare 

jämförs mellan de båda metoderna finns det inte någon skillnad mellan metoderna på 

avstånd. Däremot på nära håll finns det en skillnad mellan medelvärdena för de båda 

metoderna. Detta innebär att på nära håll ger von Graefe mer exofori än prisma covertest.  

Andra studier har även visat att von Graefe har en tendens till att ge mer exofori i sina 

resultat (Antona, et al., 2011; Casillas & Rosenfield, 2009; Cebrian, et al., 2014; Maples, 

et al., 2009; Rainey, et al., 1998b). En möjlig anledning till att von Graefe ger mer exofori 

kan bero på att mätningen börjar med 12 prd bas in, vilket innebär att man börjar med att 

inducerar exofori för individen. Trots att den sensoriska fusionen är bruten försöker 

ögonen genom fusionskonvergens minska skillnaden i den horisontella separationen 

mellan de båda bilderna. Eftersom att prismat framför individens öga är närvarande i flera 

sekunder, kan det resultera i att individen adapterar denna vergensskillnad och resultatet 

blir mer exo. 

Två tidigare studier; Antona, et al. (2011) och Cebrian, et al. (2014) fann en 

signifikant skillnad på avstånd mellan prisma covertest och von Graefe vilket inte 

resultatet i denna studie kunde stödja. En möjlig förklaring till det är att medelvärdet för 

de båda metoderna varierar i de olika studierna. Skillnaden kan också bero på att 

undersökarens erfarenhet i prisma covertest är begränsad i denna studie, vilket innebär att 

resultatet kan ha påverkats. I studien av Antona, et al. (2011) hade undersökarna bred 

klinisk erfarenhet i att upptäcka små ögonrörelser, även i studien av Cebrian, et al. (2014) 

hade undersökarna erfarenhet. Det är konstaterat att erfarenhet har betydelse och 

mätresultaten vid prisma covertest skiljer sig åt när oerfarna och erfarna undersökare 

jämförs (Anderson, et al., 2010; Hrynchak, et al., 2010). 

Att von Graefe är en subjektiv metod och prisma covertest en objektiv metod kan 

också ha betydelse och påverka medelvärdet mellan studierna. Objektivt är det svårt att 

upptäcka små avvikelser och även här har erfarenheten betydelse. Som tidigare nämnts är 

det svårt att med blotta ögat uppfatta avvikelser som är mindre än 2-3 prismadioptrier 

(Fogt, et al., 2000; Ludvigh, 1949). Avståndsforin enligt Morgans värden är 1 prd exo ± 

2 prd, vilket innebär att den skulle vara svår att upptäcka med blotta ögat. Detta avspeglas 

i mätvärdena vid prisma covertest i denna studie då enbart 14 av värdena visar resultat 

som inte är ortofori, resterande 40 hade följaktligen ortofori på avstånd. Av dessa 14 
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deltagare överskattar prisma covertest von Graefe i sex fall, och underskattar von Graefe 

i sex fall, varav i två fall visar båda metoderna samma resultat. Resultaten för varje 

deltagare vid von Graefe är också låga, men utifrån denna metod har enbart fem individer 

ortofori. Detta då von Graefe är en subjektiv metod och kan upptäcka mindre avvikelser 

än vad som går att se med blotta ögat. Trots dessa skillnader blir det ingen skillnad i 

medelvärdet på avstånd för de två metoderna när alla deltagare jämförs i denna studie. 

Att von Graefe är subjektiv innebär även att individen är med och säger ifrån när de båda 

bilderna är i linje och det kan påverka resultatet. Det kan vara svårt för individen att notera 

när bilderna precis är i linje och dessutom säga till i precis rätt ögonblick.  

Resultaten från den här studien visar även att överenstämmelsen mellan metoderna 

är bättre på avstånd än på nära.”Coefficient of agreement” är ± 3,85 prd på avstånd och ± 

6,35 prd på nära håll. Detta stämmer överens både på avstånd och nära håll med resultatet 

i studien av Antona, et al. (2011) som fann en ”coefficient of agreement” på avstånd ± 

4,35 prd och på nära håll ± 6,54 prd. Cebrian, et al. (2014) visar en lägre ”coefficient of 

agreement” på avstånd jämfört med denna studie, en skillnad på mindre än 1 prd. I denna 

studie finns det en trend i diagrammet som är tydligare på avstånd än på nära håll. Trenden 

visar att när medelvärdet blir högre ökar även skillnaden, vilket innebär att ju högre 

avvikelse individen har desto sämre överenstämmelse finns det mellan metoderna. Denna 

trend finns även på avstånd och nära håll när prisma covertest jämförs med von Graefe 

och andra metoder i studierna av Antona, et al. (2011) och Cebrian, et al. (2014). Dock 

återfinns inte trenden när de övriga subjektiva metoder jämförs utan enbart när prisma 

covertest är involverad. Detta innebär att trenden kan ha något att göra med att det är två 

helt olika typer av test, ett objektivt test och ett subjektivt test. ”Coefficient of agreement” 

visar att det finns en variation mellan metoderna och utifrån denna aspekt går metoderna 

inte att använda omväxlande, framför allt inte vid mätning på nära håll. Denna variation 

kan bero på att prisma covertest och von Graefe skiljer sig åt i utförandet.  

Ackommodationen kan påverka resultatet av forimätningen om den inte är fullt 

kontrollerad. Det är viktigt att patienten inte underackommoderar eller 

överackommoderar. På avstånd var individen fullkorrigerad för att få en bra kontroll på 

ackommodationen och på nära håll användes samma stimuli i de båda metoderna, 

optotyper i samma storlek. Utifrån enbart denna aspekt borde den ackommodativa 

responsen vara densamma i de båda metoderna.  

Att den ena metoden utförs i en foropter och den andra utförs i en provbåge kan 

dock ha påverkat ackommodationen. Foroptern kan påverka horisontalforin genom att 
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inducera proximal konvergens, vilket resulterar i en större esofori och en mindre exofori. 

Foroptern ger därför en sämre kontroll på ackommodationen. En tidigare studie har dock 

visat att medelvärdet i foroptern resulterar i mer exofori än medelvärdet i provbåge i fyra 

utav sex fall (Casillas & Rosenfield, 2006). När mätningen utförs på nära håll kommer 

den proximala konvergensen även att påverka prisma covertest utförd i provbåge. Något 

som också kan ha påverkat ackommodationen och därmed mätningen på nära håll är att 

vid prisma covertest mättes avståndet, 40 cm, innan forimätningen började. Individen fick 

sedan själv hålla fixationsobjektet, vilket kan ha medfört att avståndet har ändrats under 

mätningen. Vid von Graefe användes ett fast fixationsobjekt på avståndet, 40 cm, under 

hela mätningen, vilket innebär att avståndet varit konstant.  

Foroptern gör dessutom att undersökaren inte kan observera individens 

huvudhållning eller ögonrörelser under testet. Om individen vrider sitt huvud kommer 

resultatet att förändras. Problemet undviks vid prisma covertest i provbåge då individens 

huvudhållning och ögonrörelser noteras under hela testet. Provbågen ger även ett mer 

naturligt seende med ett bredare synfält och en bättre kontroll av ackommodationen 

(Sanker, Prabhu & Ray, 2012). 

Att de båda metoderna använder sig av olika sätt att dissociera ögonen kan också 

påverka överenstämmelsen mellan dem. Vid prisma covertest ockluderas ett öga vilket 

leder till att fusionen bryts och fusionsvergensen upphör helt. Som tidigare nämnts 

påverkas avvikelsens storlek vid ocklusion av hur länge ögonen dissocieras. Vid von 

Graefe separeras bilderna med hjälp av prismor och fusionen bryts, men fusionsvergensen 

är fortfarande aktiv och detta kan leda till prisma-adaptation.  

Det finns många studier som handlar om heterofori och olika subjektiva 

forimätningsmetoder. Dock är tidigare studier begränsade som undersöker hur resultatet 

överensstämmer mellan prisma covertest och von Graefe. För tillfället finns det en 

tidigare studie som undersöker överenstämmelsen på både avstånd och nära och en studie 

som enbart undersöker på avstånd. De tidigare studierna tycks också liksom denna studie 

finna en trend i Bland Altman diagrammet, vilket innebär att det behövs ytterligare studier 

för att få en bättre förståelse för denna trend. För att vidare studera överenstämmelsen 

mellan prisma covertest och von Graefe skulle det vara intressant att undersöka om 

resultatet i denna studie går att tillämpa på både myopa och hyperopa. Detta innebär att 

deltagarna skulle delats in i två grupper utifrån deras brytningsfel. Även ökat 

urvalsstorleken och haft ett bredare utbud av forier, då många i denna studie hade ortofori.  
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6 Slutsats 

Denna studie visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan prisma covertest 

och von Graefe på avstånd, men att det finns en signifikant skillnad mellan metoderna på 

nära håll. Studien visar även att prisma covertest och von Graefe stämmer bättre överens 

på avstånd än vad de gör på nära håll.   
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Informerat samtycke – En jämförelse av att mäta den horisontella 

heteroforin med prisma covertest och von Graefe 
 

Välkommen som forskningsperson i mitt examensarbete. Syftet med detta arbete är 

att jämföra två olika testmetoder, för att mäta hur dina ögon arbetar tillsammans. 

Det är inte möjligt utan er frivilliga försökspersoners hjälp därför vill jag börja med 

att tacka dig för att du ställer upp i mitt arbete. 

 

Så går det till.  
Inledningsvis kommer jag att utföra ett par mätningar för att undersöka om du kan 

medverka i min studie. Dessa mätningar innebär att jag börja med att göra en snabb 

synundersökning, för att se att du uppfyller kravet på god syn. Om du använder 

glasögon eller inte har ingen betydelse för denna studie. Kommer även att göra ett 

snabbt screeningstest för att se om du har samsyn eller inte, det vill säga om båda 

dina ögon hjälps åt eller om det ena tar över. Om du har samsyn, god syn och är 

mellan 18-42 år med friska ögon kommer jag att göra ytterligare två mätningar.  

 

Jag kommer att utföra två olika tester för att mäta hur bra dina ögon arbetar 

tillsammans. Testerna kommer att upprepas 2 gånger vardera. Mätningarna kommer 

göras först på avstånd (6 m) och sedan på nära (40 cm).  

 

Tiden i undersökningsrummet är ca 40 minuter. Du som forskningsperson utsätts 

vare sig för risker eller obehag. Registreringen av mätningarna kommer endast att 

göras med ålder och kön. All mätdata avidentifieras i rapporten och ingen obehörig 

kommer att få tillgång till resultaten.  

_____________________________________________________________  

 

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

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

är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta 

mitt deltagande.  

 

Jag samtycker till att deltaga: 

………………………………………………………………… 

Namn: ………………………………  Datum: ………………….    



 

II 
 

Bilaga B Journal     

              Nr:_______ 

Journal 

Patientens kön: Kvinna   Man    Ålder:__________ 

 

 

 

 

 

 

PD (mm) Hö:______ Bin:_______ 

 Vä:______      

Obj. Refraktion (autorefraktor): Hö:_____________________________ 

   Vä:_____________________________ 

 

Subj. Refraktion:  Hö:_____________________________ 

   Vä:_____________________________ 

 

Kontroll +1,0 D:  Hö:_____________________________ 

   Vä:_____________________________ 

Visus:   Närvisus (40cm): 

Hö:______ Bin:______  Hö:_____ Bin______ 

Vä:______   Vä:_____    

Stereoseende: _______________ bågsekunder    

Push-up > 5,0 D Ja   Nej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prismacovertest: 

 Avstånd 6m     Nära 40cm 

1. ___________________       1.___________________ 

2. ___________________  2.___________________ 

Medelvärde:_____   Medelvärde:_____  

Von Greafe: 
 Avstånd 6m     Nära 40cm  

1. ___________________       1.___________________ 

2. ___________________  2.___________________ 

Medelvärde:_____   Medelvärde:_____ 

 

Anamnes: 
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