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  Abstrakt 
Introduktion: Myoper alternerar gärna  mellan glasögon och kontaktlinser i det 

vardagliga livet då det tillfredsställer synkvaliten på ett väldigt bra sätt. De nackdelar 

som uppstår till följd av detta,  med ökat ackommodations och konvergensbehov bör 

däremot inte försummas. AKA värdet beskriver sambandet mellan ackommodation 

och ackommodations konvergens. Det beskriver även om patientens symptom kan 

avhjälpas med en över eller underkorrektion. Syftet med detta arbete är att jämföra 

AKA värdet i glasögon med kontaktlinser. 

  

Metod: 20 myopa personer med refraktionsfel över -1,00D deltog i studien. Samtliga 

var mellan 18 och 35 år och var både kontaktlins och glasögonbärande. Närforin 

mättes med refraktionsfelet i provbåge samt med tilläggen +1,00D och -1,00D, AKA 

förhållandet räknades ut och ett medelvärde togs. Likvärdigt mättes forierna med 

kontaktlinser där första mätningen utfördes med refraktionsfelet. Resterande två 

mätningar utfördes med refraktionsfelet och tilläggen +1,00D / -1,00D i 

kontaktlinsen. Även för dessa värden räknades AKA förhållandet ut och ett 

medelvärde togs. 

 

Resultat: Resultatet i denna studie visar att det inte finns någon signifikant skillnad i 

ett AKA värde mellan glasögon och kontaktlinser. När det gäller den horisontella 

närforin i de olika korrektionerna fanns det en förändring åt det esoforiska hållet i 

kontaktlinser. Denna skillnad var däremot inte signifikant. Det resultat där en 

signifikant skillnad fanns var den horisontella närforin med +1,00D. Korrelationen 

mellan AKA värde och refraktionsfel samt mellan AKA värde i de olika 

korrektionerna uppvisade ingen signifikans.  

 

Slutsats: Slutsatsen av denna studie är att det i ett AKA värde inte uppstår någon 

signifikant skillnad mellan korrektionerna.  
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Summary 

 
Background: Myopic subjects prefer to alternate between spectacles and contact lenses 

in the daily life because it affects how they experience the quality of vision. In this 

regard there are disadvantages regarding problems with accommodation and 

convergence and should not be neglected. The AC/A ratio describe the relationship 

between accommodation and accommodation convergence. It is useful in some cases 

when there are dysfunctions in the binocular vision. The aim of this study was to 

compare the AC/A ratio when spectacles and contact lenses are used, in myopic 

subjects. 

 

Methods: 20 myopic subjects were included in this study, all of them were between 18 - 

35 years old and used both spectacles and contact lenses. The near phoria was measured 

in trial frame with the refractive error and also with +1.00D and -1.00D lenses, the 

AC/A ratio and the mean was calculated. The near phoria was also measured with 

contact lenses, first with the refractive error and then the refractive error and +1.00D/-

1.00D in the contact lens. The AC/A ratios was again calculated and also a mean of 

these results.  

 

Result: The result in this study shows that the difference in AC/A ratio between 

spectacles and contact lenses is not significant. When the horizontal near phoria was 

compared in the different corrections a deviation towards esophoria was found, 

regarding contact lenses. This difference was however not significant. On the other hand 

the difference in the horizontal near phoria with +1.00D shows significance. The 

correlation between the AC/A ratio and refractive error was also not significant. The 

same result was found about the correlation between the AC/A ratio in spectacles and 

contact lenses.  

 

Conclusion: The conclusion of this study is that there is no significant difference 

between an AC/A ratio in spectacles and contact lenses.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

Innehåll 

1 Inledning___________________________________________________________1 
1.1 Ackommodation__________________________________________________1 

1.2 Binokulärseendet_________________________________________________ 2 

1.2.1 Anatomi_____________________________________________________  2 

1.2.2 Panums område_______________________________________________ 2 

1.2.3 Vergenser____________________________________________________ 3 

1.2.4 Forier_______________________________________________________ 3 

1.3 AKA värde______________________________________________________ 4 

1.3.1 Klassificering_________________________________________________ 6 

1.4 Modifierad Thorington_____________________________________________ 7 

1.5 Optik i kontaktlinser_______________________________________________8 

1.6 Tidigare studier___________________________________________________9 

1.6.1 Ackommodation i glasögon respektive kontaklinser____________________9 

1.6.2 Vergenser i glasögon respektive kontaklinser_________________________9 

1.6.3Binockulära funktioner i glasögon respektive kontaklinser______________  9 

1.6.4AKA värdet___________________________________________________ 10 
 

2 Syfte_______________________________________________________________12 

3 Material och metod__________________________________________________ 13 

3.1 Deltagare _______________________________________________________13 

3.2 Material och metoder _____________________________________________ 13 

3.2.1 Synundersökning_______________________________________________13 

3.2.2 Forimätning__________________________________________________ 13 

3.2.3 Andra besöket________________________________________________  14 

3.3 Data ___________________________________________________________14 

4 Resultat___________________________________________________________  16 

4.1 Mätvärden______________________________________________________ 16 

4.2 Korrelationer____________________________________________________ 17 

5 Diskussion__________________________________________________________20 

6 Slutsats____________________________________________________________ 24 

   Tackord____________________________________________________________25 

   Referenser__________________________________________________________26 

   Bilaga 1 ___________________________________________________________ 27 

   Bilaga 2____________________________________________________________28 

   Bilaga 3____________________________________________________________29 

 

 



 

 

1 
 

 

1. Inledning  

Det har blivit allt vanligare att alternera mellan glasögon och kontaktlinser i det 

vardagliga livet då det tillfredsställer synkvalitén på ett väldigt bra sätt men även av 

kosmetiska och praktiska skäl (Kanonidou, Chatziralli, Konidaris, Kanoniodou, 

Papazisis, 2012). Glasögon och kontaktlinser kan likvärdigt korrigera synfel men i 

optiken finns det olikheter som är viktiga att ta hänsyn till (Efron, 2010, s. 40). 

Kravet på ackommodation och konvergens skiljer sig åt i de olika korrektionerna 

till följd av att prismatisk effekt i glasögonlinsens periferi uppstår (Bennett & 

Weissman, 2005, s.151). AKA värdet beskriver ett samband mellan 

ackommodation och ackommodations konvergens. Det beskriver även om det går 

att över eller underkorrigera patienten vid binokulära besvär för att avhjälpa 

symptomen (Grosvenor, 2007, s.87, Elliott, 2007, s.179). Detta arbete riktar in sig 

på hur detta värdet skiljer sig i de olika korrektionerna.  

1.1 Ackommodationen 

En av strukturerna som är inblandad i ackommodationen är ciliarmuskeln. Muskeln 

reglerar zonulatrådarna genom att de spänns eller slappnar av. När denna reglering 

sker ändrar linsen form och brytkraft (Bergmanson, 2012, s.142). Då ögat inte 

ackommoderar är zonulatrådarna spända och linsen befinner sig i sitt flataste läge 

(Grosvenor, 2007, s.7).  Vid ackommodation kontraherar ciliarmuskeln, detta gör 

att zonulatrådarna släpper på anspänningen och linsen blir kupigare (Atchison & 

Smith, 2000, s.18).   

Utöver ciliarmuskeln är det iris muskler som är delaktiga i ackommodationen. De 

är Sfinktermuskeln och dilatormuskeln. Sfinktermuskeln ligger intill stromat och är 

en glatt cirkelformad muskulatur som omger pupillen. Den får sin innervering av 

det parasympatiska systemet. När muskeln kontraherar dras pupillen samman och 

blir miotisk. Dilatormuskeln innerveras av det sympatiska systemet och gör 

pupillen större när den kontraherar, pupillen blir mydriatisk (Remington, 2005, 

s.34-39). 

Det finns två sätt att stimulera ackommodationen på. Det första genom att flytta ett 

objekt närmare (figur 1.) och det andra genom att introducera minuslinser framför 

ögat. Det som sker vid ackommodation är att pupillen drar sig samman, linsens 

främre och bakre yta blir kupigare samt att linsen sjunker ner en aning på grund av 

tyngdkraften (Grosvenor, 2007, s.7, 81).  Samtidigt måste ögonen rotera inåt det 

vill säga konvergera för att kunna hålla objektet klart och tydligt. 

Ackommodation och konvergens är starkt sammankopplade genom styrning från 

samma nervbana i hjärnan. Det innebär att om stimulering av den ena komponenten 

sker kommer även den andra att stimuleras (Atchison & Smith, 2000, s.19). 

 



 

2 

 

   

 

 

 

 

 A B 

Figur 1. Figur A är en schematisk bild över ett öga som inte ackommoderar. 

Figur B är en schematisk bild över ett öga som ackommoderar. 

Ackommodationen kan delas in i fyra kategorier, reflexackommodation, proximal 

ackommodation, konvergens ackommodation och tonisk ackommodation.  

När oskärpa uppstår på retina vill ögonen korrigera för detta och en reflexmässig 

ackommodation framkallas.  

Den proximala ackommodationen förekommer då ett objekt upplevs vara nära. Det 

kan därför även ske bara vid tanken på att ett objekt är nära trots att det i själva 

verket inte är det.   

Konvergens ackommodation förekommer i samband med konvergens.  

Den toniska ackommodationen infinner sig när ögat är ostimulerat och befinner i ett 

avslappnat läge (Heath, 1956). 

1.2 Binokulärseendet 

 

1.2.1 Anatomi 

Ögat omges av muskler som gör en ögonrörelse möjlig. I ett mänskligt öga finns 

det sex muskler, de extraokulära musklerna. De extraokulära musklerna innefattar 

medial rectus, lateral rectus, superior oblique, inferior oblique, superior rectus och 

inferior rectus. Musklerna gör det möjligt för ögat att rotera runt sin synaxel som är 

en tänkbar linje mellan objektet som observeras och fovea (Bergmanson, 2012, 

s.62, Atchison & Smith, 2000, s.8).  

Människan har två ögon av den anledningen att ett binokulärt tillstånd ger upphov 

till bättre synskärpa och djupseende. Ögonen är separerade ifrån varandra med ett 

pupillavstånd som gör det möjligt att se världen i tre dimensioner. Bilden får ett 

djup, detta kallas för stereopsis (Atchison & Smith, 2000, s.8).  

1.2.2 Panums område 

I varje öga uppstår det en retinal bild av det ögonen fokuserar på, de två bilderna 

måste i sin tur kombineras ihop så att en enkel bild ska kunna uppfattas. Processen 

kallas för sensorisk fusion och det är fysiologiska och anatomiska mekanismer som 
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är involverade i fenomenet. Det område där bilderna projiceras på retina i ögonen 

kallas för korresponderande retinala punkter. Runt dessa punkter befinner sig 

Panums område som är ett visuellt område där sensorisk fusion kan ske 

(Rosenfield, 2007, s.75,78).  

Om synaxeln avviker och inte stimulerar den retinala korresponderande punkten 

kan dubbelseende uppstå om synaxeln hamnar utanför Panums område. Om 

synaxeln avviker från den retinala korresponderande punkten men hamnar inom 

Panums område är bilden fortfarande enkel, detta kallas för fixations disparitet 

(Rosenfield, 2007, s.79).  

1.2.3 Vergenser 

Det är även viktigt att ögonen sammarbetar med varandra för att skapa en enkel 

bild. Det gör de genom att förflytta sig i samma riktning (uppåt, nedåt, höger eller 

vänster) eller i motsatt riktning, det vi kallar vergensrörelse. Ögonen konvergerar 

då de förflyttar sig mot varandra eller divergerar då de förflyttar sig ifrån varandra 

(Grosvenor, 2007, s.80). 

Likt ackommodationen delas konvergens in i fyra olika grupper tonisk, proximal, 

ackommodativ och fusions konvergens. 

När ögonen fokuserar på ett objekt på avstånd intar ögonen en fysiologisk 

viloposition, vilopositionen kallas för tonisk konvergens.  

Proximal konvergens stimuleras när det finns medvetenhet om att ett objekt är nära.  

Den ackommodativa konvergensen uppstår som namnet syftar till, när 

ackommodation förekommer och fusions konvergens är den som ser till att den 

retinala bilden förblir enkel (Goss, 2009, s.15).  

1.2.4 Forier 

Fori eller heterofori är begrepp som beskriver att ögonen avviker från det normala 

tillståndet, där synaxlarna är parallella när ett objekt på ett oändligt avstånd 

observeras. Ögonen befinner sig i sin viloposition vilket är något divergent men den 

toniska konvergensen gör att ögonen intar en mer konvergent position. Detta gör att 

synaxlarna förblir parallella (Grosvenor, 2007, s.85).  

När synaxlarna är parallella och det inte finns sensorisk fusion närvarande kallas 

det för ortofori (figur 2 A). Enklast är att ockludera ett öga med en ocklusionsspade 

för att förhindra sensorisk fusion. Om synaxlarna divergerar eller konvergerar 

bakom ocklusionsspaden finns det en dissocierad fori närvarande. Det kan vara en 

exofori eller en esofori (figur 2 B & C). Synaxlarna kan även avvika uppåt 

(hyperfori) eller nedåt (hypofori) (Elliott, 2007, s.154).  
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A B C 

Figur 2. I figur A är synaxlarna parallella då ett objekt i oändligheten observeras. 

I figur B bryts den sensoriska fusionen och synaxeln intar forins position vilket är 

en exoforisk avvikelse. Figur C intar en esoforisk avvikelse då sensorisk fusion 

bryts. 

Heteroforins storlek mäts i prismadioptrier. Det anses vara normalt med en viss 

mängd exofori på nära håll och en viss mängd esofori på avstånd. Normalvärdena 

är tre till sex prismadioptrier exofori på nära håll och två till fyra prismadioptrier 

esofori på avstånd. De vertikala forierna har en lägre tolerans, där anses mer än en 

halv prismadioptrier heterofori vara onormalt (Elliott, 2007, s.154).   

Forin kan vara kompenserad eller dekompenserad. Den kompenserade formen har 

tillräckligt med fusionsvergens för att ta hand om forin och kommer heller inte att 

ge några symptom. Den dekompenserade formen har inte tillräckligt med 

fusionsvergens. Detta innebär att ögat inte kan ta hand om problemet när systemet 

blir stressat, till exempel vid trötthet eller sjukdom. När forin inte längre kan 

kompenseras kan det ge symptom som huvudvärk, dubbelseende samt oskärpa 

(Evans, 2007, s.58, 62).  

En avvikelse kan i sin tur vara latent eller manifest, en manifest avvikelse är 

närvarande oavsett vilket avstånd fokus ligger på. Detta kan uppstå om 

fusionsvergensen inte fungerar som den ska, en sådan avvikelse kallas för en tropi. 

Skillnaden mellan en latent och manifest avvikelse är att en latent avvikelse kan 

kompenseras med fusionsvergensen (vid vissa tillfällen). Denna kompensation kan 

inte ske med en manifest avvikelse (Grosvenor, 2007, s.87, Elliott, 2007, s.155).  

Fusionsvergensen kan ha en positiv riktning när synaxlarna är roterade mot 

varandra och en negativ riktning när synaxlarna är roterade ifrån varandra. De 

kallas för positiv och negativ fusionsvergens eller positiv och negativ fusionsreserv 

(Goss, 2007, s.43). 

1.3 AKA värde 

Eftersom ackommodation och ackommodations konvergens är sammankopplad är 

det viktigt att förstå sambandet mellan dessa. Ett AKA värde beskriver detta 

samband (Grosvenor, 2007, s.87). 
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Vid ackommodation förändras även konvergensen en viss mängd. Mängden 

konvergensen förändras, räknat i prismadioptrier (∆) dividerat med 

ackommodationen (D) ger ett AKA förhållande. Om ögonen ackommoderar 4 

dioptrier och systemet svarar genom att konvergera 20∆ blir AKA förhållandet:  

   

  
 = 

 

 
 

Synaxlarna konvergerar alltså 5 prismadioptrier för varje dioptri ögonen 

ackommoderar. 

I ett rättsynt öga är synaxlarna parallella när ett objekt i oändligheten (sex meter) 

observeras. Ackommodationen är avslappnad och därför stimuleras heller inte 

konvergensen. Om objektet däremot förflyttas till 40 cm framför ögonen behöver 

ögonen ackommodera 2,50D för att kunna hålla objektet klart och tydligt. För en 

person med ett pupillavstånd på 64 mm där det inte finns några avvikelser i 

synaxlarna kommer ögonen konvergera 15 ∆. AKA förhållandet blir därför 

(Grosvenor, 2007, s.87): 

   

     
 =

 

 
 

För att räkna ut AKA värdet vid stimulans av ackommodation finns det två metoder 

att använda. Den ena metoden tar hänsyn till testavståndet och den andra tar hänsyn 

till två forier på samma avstånd men med olika linstillägg.  

Ska AKA värdet räknas ut med olika testavstånd används följande formel:  

AK/A=    
                      

 
 

I formeln är PD pupillavstånd i centimeter och D ackommodationsstimuli för det 

avstånd testet utförs (Elliott, 2007, s.180). Esofori har ett positivt tecken framför sig 

eftersom synaxlarna intar en konvergent avvikelse. Exofori har ett negativt tecken 

framför sig eftersom synaxlarna intar en divergent avvikelse (Goss, 2009, s.17)  

Den andra metoden kallas gradient AKA och den stimulerar ackommodationen med 

olika linstillägg. Forin mäts utan tillägg och med tillägg på 40 cm avstånd. Forin 

med tillägg subtraheras från forin utan tillägg och divideras med styrkan på 

tillägget. Om forin är till exempel tre exofori utan tillägg och fyra exofori med 

+1.00 blir alltså AKA värdet (Goss, 2009, s.18): 

       

 
= 

 

 
 

Ett onormalt högt eller lågt AKA värde kan indikera på att det binokulära systemet 

inte fungerar som det ska. Det kan även ge information om vilken 

behandlingsmetod som är lämpligast att använda (Elliott, 2007, s.179). AKA värdet 

förväntas vara 4:1± 2. Är detta värde högre eller lägre anses de vara höga och låga 
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AKA värden (Scheiman & Wick, 2014, s.10). För patienter med dekompenserad 

esofori är det av stor betydelse om konvergensen kan reduceras genom en 

överkorrektion med till exempel +1.00D, då ackommodationen relaxeras och 

konvergensen minskas (Elliott, 2007, s.179).  

AKA värdet är konstant genom livet förutsatt att ackommodationen fungerar, därför 

är det av litet värde att ta hänsyn till AKA värdet när presbyopi förekommit (Elliott, 

2007, s.179).  

 

1.3.1 Klassificering  

Beroende på om AKA värdet är högt eller lågt samt på vilket avstånd forin är 

uttalad har de olika tillstånden benämnts enligt tabellen nedan (Tabell 1) (Scheiman 

& Wick, 2014, s.57): 

 

 

Enkel esofori Normalt AKA Lika stor esofori på 

avstånd som på nära håll. 

Enkel exofori Normalt AKA Lika stor exofori på 

avstånd som på nära håll. 

Konvergens excess Högt AKA Ortofori på avstånd och 

eso på nära håll. 

Divergens excess Högt AKA Större exofori på avstånd 

än på nära håll. 

Konvergens insufficiens  Lågt AKA Större exofori på nära 

håll än på avstånd. 

Divergens insufficiens Lågt AKA Eso på avstånd och 

ortofori på nära håll.  

 

Eftersom tillägget stimulerar ackommodationen och därmed ackommodations 

konvergensen har detta visat sig vara ett effektivt sätt att behandla en del patienter 

på. Behandlingen används oftast då AKA värdet är högt eftersom även ett litet 

tillägg  kan förändra forin nämnvärt. Konvergens excess är ett sådant tillstånd, ett 

positiv tillägg ordineras för att reducera esoforin. Tillägget gör att 

ackommodationen slappnas av och konvergensen reduceras. För patienten innebär 

detta att anspänningarna som tidigare fanns för att hålla bilden enkel nu kan 

reduceras och symptomen försvinner (Goss, 2009, s.107-109). 

Tabell 1. Indelning av de olika binokulära tillstånd som kan förekomma. 
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1.4 Modifierad Thorington 

Storleken på forin kan mätas med olika metoder. Den som har visat sig vara bäst i 

repeterbarhet är Modifierad Thorington (Rainey, Schroeder, Goss & Grosvenor, 

1998). 

För att kunna genomföra testet måste fusionsvergensen elimineras så att synaxeln 

kan inta forins position. Det görs genom att placera en lins (Figur 3) framför höger 

öga. Linsen kallas för Maddox Rod lins och består av cylindrar som är parallellt 

organiserade. En röd linje kommer att ses genom linsen om en ljuspunkt 

observeras. Om cylindrarna är horisontellt placerade kommer linjen att vara 

vertikal. Om linsen hålls framför  höger öga kommer linjen att ses med det ögat 

samtidigt som vänster öga kommer att se ljus punkten från testtavlan (Elliott, 2007, 

s.171).  

 

Figur 3. Lins som används för att eliminera fusionsvergensen. 

Testtavlan består av en skala med punkter som är orienterade i en horisontell linje 

där ljuspunkten befinner sig i mitten av skalan (figur 4). För varje punkt räknas en 

prismadioptri. Den högra sidan indikerar esofori och den vänstra sidan exofori. 

Tavlan hålls på 40 cm avstånd. Om det är den horisontella forin som är av intresse 

ska linsen hållas så att linjen skär vertikalt på tavlan. Forins storlek blir där linjen 

skär på skalan räknat från ljuspunkten. (Rainey, Schroeder, Goss & Grosvenor, 

1998).  

Figur 4. Testskala som används för att mäta forins storlek. Mellan varje punkt 

räknas en prismadioptri. 

 

 

1.5 Optik i kontaktlinser 

 

Glasögon och kontaktlinser kan likvärdigt korrigera synfel men i optiken finns de 

olikheter som är viktiga att ta hänsyn till (Efron, 2010, s. 40).   
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Kontaktlinser rör sig tillsammans med ögonen i olika blickriktningar vilket leder till 

att den prismatiska effekten som uppstår i glasögonlinsens periferi kan elimineras i 

kontaktlinsen. Det är framför allt personer med hög ametropi som har stor nytta av 

detta då den prismatiska effekten blir mer uttalad ju högre styrkorna i glasen blir 

(Benjamin, 2005, s.151). 

   

Prismatisk effekt förekommer eftersom minusglas i glasögon har en bas in effekt 

(Figur 5 A). Detta gör att en myop inte behöver konvergera lika mycket med 

glasögon som utan dem på nära håll. Ersätts glasögonen med kontaktlinser 

försvinner denna effekt och ögonen behöver konvergera mer vid närarbete. 

Patienter med god ackommodation och fusionsreserver kan kompensera för detta 

och kommer därför inte uppleva några besvär. Däremot kan det ställa till med 

problem för de myoper som har en uttalad exofori på nära håll där den prismatiska 

effekten medför att forin kan kompenseras.  

Plusglas ger en motsatt effekt och hyperoper får istället en bas ut effekt i glasögon 

vilket innebär att de måste konvergera mer på nära håll (Figur 5 B). I kontaktlinser 

försvinner bas ut effekten och problemet med konvergensen försvinner (Benjamin, 

2005, s.151).  

 

                          A            B 

Figur 5. Figur A visar konvergensen i minusglas och att en bas in effekt uppstår. 

Figur B visar konvergensen i plusglas och att en bas ut effekt uppstår. 

Skillnader uppstår även i bildstorlek med de olika korrektionerna. En högmyop som 

använder glasögon får en mindre retinal bild och ser omgivningen mindre medan 

omgivningen blir större i kontaktlinser. De fördelar som finns med kontaktlinser är 

av stor betydelse för högmyopa personer då kvalitén på synen blir bättre och 

synfältet blir större (Bennett & Weissman, 2005, s.156).   

En studie har däremot visat att patienter med låg till moderat myopi (-3.75D) i en 

ung population föredrar en kombination av glasögon och kontaktlinser för att uppnå 

bästa synkvalité. Studien utfördes på personer som var både kontaktlins och 

glasögonbärande. Två separata frågeformulär fylldes i med frågor om synkvaliten i 

det vardagliga livet med kontaktlinser respektive glasögon. Resultatet visade att 

synkvaliten var i vissa avseenden sämre med kontaktlinser jämfört med glasögon, 

det kunde till exempel vara vid bilkörning i mörker, att se trappsteg och vid 

handarbete (Kanonidou et al., 2012).   
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1.6 Tidigare studier 

1.6.1 Ackommodation i glasögon respektive kontaktlinser  

I en artikel skriven av Alpern (1949) visas matematiska uträkningar på hur 

ackommodation och konvergens påverkas då det jämförs i glasögon och 

kontaktlinser. Han visar i sina uträkningar att det finns en signifikant skillnad i 

ackommodation mellan de olika korrektionerna då myoper ackommoderar mer och 

hyperoper mindre i kontaktlinser i jämförelse med glasögon. Detta har kunnat 

fastställas i praktiken i en studie från 2006 där ackommodationen mättes på unga 

hyperoper och myoper. Två instrument användes för mätningarna där två mätningar 

togs i respektive instrument, en mätning med glasögon och en mätning med 

kontaktlinser (Hunt, Wolffsohn & Garcia-Resúa, 2006). 

 

1.6.2 Vergenser i glasögon respektive kontaktlinser  

Skillnad i fusionsvergensen är däremot inte lika uttalad i glasögon jämfört med 

kontaktlinser (Alpern, 1949). Ackommodation och konvergens hör ihop vilket 

innebär att även fusionsvergensen bör påvisa en större skillnad. Förklaringen till 

detta kan vara att när ögonen konvergerar för att fokusera på ett objekt på nära håll 

förflyttar sig synaxlarna från glasets optiska centrum och prismatisk effekt uppstår. 

För en hyperop innebär detta att belastningen på fusionsvergenserna ökar för att 

erhålla en enkel bild på näthinnan jämfört med en myop där den minskar. Men 

eftersom skillnad i ackommodationen uppstår blir effekten den motsatta, 

belastningen minskar för hyperoper och ökar för myoper. Den prismatiska effekten 

och ackommodationskonvergensen tar därför ut varandra och fusionsvergensen 

förblir oförändrad (Alpern, 1949). 

 

1.6.3 Binokulära funktioner i glasögon respektive kontaktlinser 

En studie som analyserade ackommodationen och binokulärseendet i glasögon 

jämfört med kontaktlinser i en myop population (-0.50 – -6.0) påvisade en 

horisontell dissocierad fori som var mer esoforisk i kontaktlinser jämfört med 

glasögon (p<0.05). Ingen nämnvärd skillnad fanns däremot i AKA värdet. Flera 

tester som utfördes i kontaktlinser respektive glasögon visade på att skillnader i 

binokulärseendet fanns med de olika korrektionerna. De tester där skillnader fanns 

var negativ fusionsvergens på nära håll, PRA och MEM (Jiménez, Martinez-

Almeida, Salas & Ortiz, 2011). I ett tidigare examensarbete utfördes liknande tester 

på tjugo hög och lågmyopa personer. Även den studien fann en signifikant skillnad 

mellan glasögon och kontaktlinser gällande högre underackommodation, mindre 

exofori på nära håll, lägre negativ fusionsvergens på nära håll och högre negativ 

relativ ackommodation i kontaktlinser (Nilsson, 2012).  
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Den negativa fusionsvergensen mättes i studien av Jiménez et al. (2011)  med 

horisontella Risley prismor genom att placera dem framför båda ögonen medan en 

bokstav på Snellen tavlan observerades. Bas in prismorna adderades framför 

fullkorrigerade ögon på 40 cm avstånd tills personen upplevde oskärpa. Testet 

fortsatte tills personen såg två bilder. När dubbelseende uppstod reducerades 

prismorna framför ögonen till enkelseende uppstod igen. Första oskärpan, 

brytpunkten och tillbakagången noterades. Resultatet visade att den negativa 

fusionsreserven var reducerad vid användning av kontaktlinser jämfört med 

glasögon.  

Den positiva relativa ackommodationen eller PRA mättes genom att addera 

minuslinser binokulärt framför ögonen. Fokus skulle ligga på objektet och 

minuslinser skulle adderas tills objektet blev suddigt eller dubbelt då testet 

avslutades (Jiménez et al., 2011). Resultatet visade att det fanns en signifikant 

skillnad (p<0.01) i hur mycket ackommodationen kunde stimuleras innan objektet 

blev suddigt i kontaktlinser jämfört med glasögon. Den stimulerade 

ackommodationen i kontaktlinser uppnådde ett högre värde (D) än i glasögon 

(Jiménez et al., 2011). 

Testet MEM (monocular estimate method) användes för att få information om 

ackommodationen var tillräcklig för 40 cm avstånd. En otillräcklig ackommodation 

kallas lead och en ”överackommodation” för avståndet kallas för lag (Elliot, 2007, 

s.194). Ett objekt skulle observeras medan linser introducerades framför ögat vid 

retinoskopering tills en horisontell neutralisation uppstod. Även här fanns en 

signifikant skillnad (p<0.01) mellan de olika korrektionerna där lag var mer uttalad 

i kontaktlinser jämfört med glasögon (Jiménez et al., 2011).  

 

1.6.4 AKA värdet  

En studie av Jones, Moeschberger och Zadnik (2000) undersökte hur AKA värdet 

varierade med synfel och ålder. Studien utfördes med syfte att undersöka om en 

koppling till myopiutveckling fanns. Studien utfördes på 828 barn i sexårsåldern 

och fortlöpte i 14 år.  

Studien visade att myoper tenderade att ha ett högre AKA värde (6.39 ∆/D) än 

hyperoper (3.40 ∆/D). Detta medan emetroper befann sig mellan de två värdena 

(3.94 ∆/D) (p<0.001). AKA värdet varierade inte med storleken på synfelet eller 

med åldern. Däremot fanns det en ökad risk för emetroper med ett AKA värde 5.84 

∆/D eller högre att utveckla myopi. Risken för att utveckla myopi var 22.5 gånger 

förhöjd under ett års tid än för en person med ett lägre AKA värde. Icke myoper 

med refraktionsfel mindre än +0.75D och AKA värde 5.84 ∆/D eller högre hade en 

förhöjd risk med 3.21 gånger under ett års tid att utveckla myopi (Jones, 

Moeschberger & Zadnik, 2000). 
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En liknande studie gjordes av Robertson, Ogle och Dyler (1967) där mätningar på 

närforin och ackommodationen med glasögon och kontaktlinser utfördes. Syftet 

med studien var att undersöka om skillnader i AKA värdet mellan de olika 

korrektioneran uppstod. 28 myoper deltog i studien. Hälften av deltagarna blev mer 

esoforiska i kontaktlinser medan den andra halvan blev mer exoforisk. Medel AKA 

räknades ut i glasögon och kontaktlinser där skillnaden var liten. AKA värdet 

visade sig däremot vara något lägre i kontaktlinser. Någon korrelation mellan AKA 

värde i de olika korrektionerna eller mellan AKA värde och refraktionsfel förekom 

inte.  
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2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka hur ett AKA värde påverkas då myoper 

med ett refraktionsfel över -1,00D alternerar mellan glasögon och kontaktlinser.  
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3 Material och metod  

3.1 Deltagare 

Mätningarna genomfördes på Linnéuniveristet där personer med myopi >-1,00D 

tillfrågades att delta i studien. Tjugo personer mellan 18 och 35 år deltog, 18 

kvinnor och 2 män. Samtliga använde både kontaktlinser och glasögon. Innan 

mätningarna påbörjades skrevs ett informerat samtycke på. 

Den korrigerade synskärpan skulle vara god på både avstånd ( sex m) och nära håll 

(40 cm) med både kontaktlinser och glasögon, för att hålla ackommodationen under 

kontroll. Därför erfordrades en synskärpa som var 1.0 i avstånds visus samt 6 

punkter på nära håll.  

Kontaktlinser beställdes till skolan men fanns kontaktlinserna på lager användes de 

i första hand. Cylinderstyrkan fick inte överstiga -2.25D då kontaktlinssorten som 

användes i studien hade den begränsningen. 

Exkluderingskriterierna var dysfunktioner i binokulärseendet, 

ackommodationssvårigheter samt frånvaro av samsyn. Samsynen testades med 

Titmus Fly där 60 bågsekunder räknades som ett normalt binokulärseende (Elliott, 

2007, s.206).  

Material Foropter, Pd mätare, Modifierad Thorington tavla för 40 cm, 

Autorefraktor: Topcon KR 8100P, Biomikroskop. 

3.2 Metoder 

 

3.2.1 Synundersökning  

Vid första besöket utfördes en synundersökning, en objektiv mätning gjordes i 

autorefraktor och eventuella habituella glasögon mättes upp i vertometer.  

Samsynen undersöktes med testet Titmus Fly (Elliott, 2007, s.204). Fanns det ett 

fungerande stereoseende gjordes en subjektiv synundersökning (Elliott, 2007, 

s.126). Undersökningen utfördes binokulärt och avslutades med en binokulär 

avstämning. 

 

3.2.2 Forimätning 

Forierna mättes på nära håll (40cm) med testet Modifierad Thorington (Goss, 2009, 

s.13). Deltagarna fullkorrigerades i provbåge med de framtagna styrkorna. Samma 

mätning utfördes sedan med tilläggen +1,00D och -1,00D. Utifrån dessa värden 

räknades sedan gradient AKA ut för glasögon styrkorna (Goss, 2009, s.16) och ett 
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medelvärde togs. Mätningarna gjordes enbart med tilläggen +1,00D / -1,00D för att 

underlätta vid ur och isättning av kontaktlinserna.  

Det gjordes inte fler mätningar den dagen utan kontaktlinser i rätt styrka beställdes 

samt med tilläggen +1,00D och-1,00D i kontaktlinsen. Fanns kontaktlinserna på 

lager användes de och ett andra besök blev inte nödvändigt.   

 

3.2.3 Andra besöket 

När kontaktlinserna hade anlänt till skolan planerades nästa besök in. Det var 

kontaktlinssorten Biofinity från CooperVision som tillpassades som förstahandsval. 

Kontaktlinserna utan tillägget sattes in i ögonen och visus mättes. Var visus bra 

kunde forierna mätas på nära håll (40cm). Samma test utfördes även med tilläggen 

+1,00D och -1.00D, det vill säga avståndsstyrkan minus 1,00D och plus 1,00D i 

kontaktlinsen. AKA värdet räknades ut på likvärdigt sätt som vid första försöket. 

3.3 Data 

För att kunna inkludera de astigmatiska styrkorna i den statistiska analysen gjordes 

de om till ett absolutvärde av sfär och cylinderstyrkan. Det var inte att föredra att 

enbart räkna om styrkorna till en sfärisk ekvivalent eftersom astigmatismen 

beskriver ett dioptrital och ett axelläge. En del av personerna som var med i studien 

hade höga cylinderstyrkor vilket var anledningen till att sfärisk ekvivalent inte 

användes. Metoden som valdes istället var ett tänkbart tredimensionellt 

vektordiagram där astigmatismen enbart beskrevs i dioptrier. Diagrammet bestod av 

tre komponenter som resulterade i en fjärde komponent som kunde ses som ett 

absolutvärde. För att kunna beskriva astigmatismen utifrån denna metod användes 

två korscylindrar vid namn Jackson korscylindrar. Cylindrarna bestod av en positiv 

och en negativ sida och fanns i 135, 35, 90 och 180 grader. I vektordiagrammet 

utgjorde korscylinderaxlarna två komponenter vinkelrät mot varandra J45 och J180 

(Figur .6) (Thibos,Wheeler & Horner. 1997). 

                                          J45 

J180 

Figur 6.  Jackson korscylinder som utgör två komponenter i ett vektordiagram. 
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Den tredje komponenten kallades för M (Figur .7) och utgjorde en sfärisk lins som 

var den sfäriska ekvivalenten. Fördelarna med korscylindern var att det gick att 

addera eller subtrahera cylinderstyrkor utan att den sfäriska ekvivalenten 

förändrades. Den fjärde komponenten som här kallas för P (Figur .7) utgjorde 

resultanten eller vektorsumman av J45 och J180. 

  P  

                                                 

                                                                                                                                                                                                

  

                 M                                                                     

Figur 7. Ett vektordiagram med Jackson korscylindrar vinkelrät mot varandra, 

sfärisk ekvivalent (M) och en resultant (R). 

Vektorsumman hade en storlek och riktning och var alltid ett positivt värde. 

Fördelarna med att beskriva astigmatismen på det här sättet var att den resulterande 

vektorsumman kunde jämföras i statistiska studier då alla tre komponenter angavs i 

dioptrital (Thibos,Wheeler & Horner. 1997).   

Ett genomsnitt och standardavvikelse för mätvärden räknades ut i Excel där även ett 

T-test användes för att jämföra de två grupperna.  
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4 Resultat 

4.1   Mätvärden 

Deltagarna i studien hade en medelålder på 23±2,11 år och ett genomsnittligt 

refraktionsfel på -3,40±1,8 D. Forimätningarna resulterade i att 55% av deltagarna 

blev exoforisk, 30 % esoforisk och 15% ortoforisk i glasögon. I kontaktlinser var 

50 % av deltagarna exoforisk, 40 %  esoforisk och 10 %  ortoforisk. Den 

genomsnittliga forin för samtliga deltagare var 1,28±3,38∆ exofori i glasögon samt 

1,03±3,48∆ exofori i kontaktlinser med ett medel AKA på 2,23±0,64∆ i glasögon 

respektive 1,93±1,23∆ i kontaktlinser (Tabell 2).  

De uppmätta forierna uppvisade ingen signifikant skillnad (p>0,05) då de jämfördes 

i glasögon och kontaktlinser. Det fanns däremot en tendens till en förändring åt det 

esoforiska hållet det vill säga minskning av exoforin i kontaktlinser där samtliga 

forimätningar indikerade detta. Det fanns däremot enbart en signifikant skillnad 

mellan glasögon respektive kontaktlinser vid forimätning med tillägget +1,00D 

(p=0,01) (se tabell 2). 

Det fanns heller ingen signifikant skillnad gällande AKA värdet mellan de olika 

korrektionerna med tilläggen +1,00D, -1,00D eller i medel AKA (se tabell 2.). En 

tendens till minskning fanns däremot i medel AKA i kontaktlinser där 14 värden 

indikerade detta medan 6 värden visade sig öka (figur 8.).  

 

 

 

Parametrar Glasögon Kontaktlinser Skillnad Signifikans 

(P-värde) 

Fori 40 cm (∆) -1,28±3,38 -1,03±3,48 0,25 0,27 

Fori 40 cm +1,00D 

(∆) 

-3,00±3,31 -2,28±3,78 0,72 0,01 

Fori 40 cm -1,00D 

(∆) 

+0,95±3,43 +0,43±3,83 0,52 0,35 

AKA värde +1,00D 

(∆) 

1,73±0,77 1,25±0,91 0,45 0,10 

AKA värde -1,00D 

(∆) 

2,53±1,46 2,10±1,59 0,43 0,36 

Medel AKA (∆) 2,23±0,64 1,93±1,23 0,30 0,29 

 

Tabell 2. Forier och AKA värden representerat med ett medelvärde med 

standardavvikelse i glasögon respektive kontaktlinser. Negativa och positiva 

värden indikerar exofori samt esofori. 
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       Figur 8. Variation i medel AKA mellan de olika korrektionerna för deltagarna. 

 

 
Figur 9. Medel AKA för samtliga deltagare i glasögon samt kontaktlinser. 

 

 

4.2 Korrelationer 

 
Korrelationen mellan AKA värde och refraktionsfel uppvisade ingen signifikans 

(r=0.3).  

Däremot fanns en tendens till ökning i AKA värde med refraktionsfelet (styrkor 

enligt power scale). I kontaktlinser fanns inte denna utveckling då AKA värdet 

visade sig vara oberoende av refraktionsfelet.  

 

Sambandet mellan forin i glasögon respektive kontaktlinser var 0,95 vilket är ett 

starkt samband (figur 11.).  När det gäller korrelationen mellan AKA värdet i 

glasögon respektive kontaktlinser påvisades ett förhållande som var 0,26 vilket inte 

är ett statistiskt signifikant värde (figur 12.). 
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Figur 10. Korrelation mellan AKA värde och refraktionsfel (absolutvärde av sfär 

och cylinderstyrka enligt power scale) i glasögon. 

 
Figur 11. Korrelation mellan AKA värde och refraktionsfel (absolutvärde av sfär 

och cylinderstyrka enligt power scale) i kontaktlinser.  

 
Figur 12. Korrelation mellan forin i glasögon respektive kontaktlinser för varje 

person. 
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Figur 13. Korrelation mellan AKA värdet i glasögon respektive kontaktlinser för 

varje person. 
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5 Diskussion  

Resultatet i denna studie visar att det inte förekommer någon tydlig skillnad mellan 

ett AKA värde i glasögon jämfört med kontaktlinser. Detta stödjer även tidigare 

studier som fördjupat sig i ämnet. En av de studier är den av Jiménez et al. (2011) 

där ett flertal olika binokulära funktioner i glasögon respektive kontaktlinser 

studerats.  

 

Likvärdigt fanns det ingen signifikant skillnad i forin med glasögon jämfört med 

kontaktlinser. Detta indikerar även korrelationen (0,95) mellan forin i de olika 

korrektionerna. En fori som var mer åt det esoforisk hållet (mindre exoforisk) i 

kontaktlinser kunde däremot påvisas. Detta var även gemensamt med den studien 

av Jiménez et al. (2011). Där fanns det däremot signifikans gällande denna skillnad.  

Enligt teorin bör någon skillnad inte påträffas. Eftersom att en bas in effekt uppstår 

i en myop glasögonkorrektion som inte förekommer i en kontaktlinskorrektion. Bas 

in effekten medför att en mindre mängd konvergens erfordras på nära håll. Detta 

pågrund av att konvergensen hjälps av den prismatiska effekten. En kompensation 

sker däremot på grund av ackommodations konvergensen som är en esoforisk 

avvikelse (Benjamin, 2005, s. 152).  

 

Patienter med god ackommodation kan kompensera för den exoforiska förändring 

som uppstår till följd av alternerandet. Dem kommer därför inte uppleva några 

besvär. Deltagarna i denna studie var studenter med förmodan god ackommodation. 

Den unga populationen kan vara en bidragande orsak till den minskningen i exofori 

med kontaktlinser denna studie resulterat i. Till följd av att myoper ackommodera 

mer i kontaktlinser kommer de även konvergera mer. Eftersom en god 

ackommodation fanns att tillgå blir inte detta ett problem. Avsaknad av prismatisk 

effekt medför som tidigare nämnt att exofori blir mer uttalat i kontaktlinsen. Detta 

kompenserar för en del av ackommodations konvergensen som är en esoforisk 

avvikelse. Denna studie utfördes på personer med refraktionsfel över -1,00D. Den 

prismatiska effekten var alltså mindre uttalad för dem med lägre refraktionsfel. Det 

kan mycket väl vara så att den konvergens som ackommodationen medfört var 

större än den divergens som den prismatiska effekten gav upphov till.  

 

I AKA värdet fanns det ingen signifikant skillnad mellan de olika korrektionerna. 

Däremot förekom en viss minskning i medel AKA i glasögon. Likvärdigt 

uppvisade den studie av Jiménez et al. (2011) ingen signifikant skillnad. Däremot 

fanns en ökning i AKA värde i glasögon. I den studie inkluderades fler deltagare då 
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mätningar på 30 personer utfördes. Detta kan vara en bidragande orsak till att denna 

studie och den av Jiménez et al. (2011) nått fram till olika resultat. 

 Förekomsten av att en signifikant skillnad i AKA värdet mellan korrektionerna inte 

kunde påvisas kan relateras till att en signifikant skillnad i forin mellan 

korrektionerna inte uppstod. I den studie av Jiménez et al. (2011) fanns däremot en 

signifikant skillnad i den horisontella närforin mellan de olika korrektionerna. Trots 

detta förekom inte en signifikant skillnad i AKA värdet.  I  artikeln skriven av 

Jiménez et al. (2011) nämns att en tänkbar förklaring till detta kan vara att det fanns 

en påverkan på ackommodations konvergensen. Detta till följd av den skillnad i 

ackommodationen som uppstod mellan korrektionerna, vilket i sin tur påverkat 

AKA värdet.  

 

Resultatet i AKA värdet uppvisade en hög standardavvikelse vilket kan relateras till 

urvalet av delatagare. De flesta deltagarna hade ett relativt lågt AKA värde som 

befann sig runt två prismadioptrier. Ett fåtal hade däremot höga AKA värden. 

Denna ojämnhet i AKA värdet mellan deltagarna medförde en högre 

standardavvikelse. 

 

Det utfördes ett korrelationstest för att undersöka om samband mellan ett AKA 

värde och refraktionsfel förekom. Korrelationen testades även mellan AKA värdet i 

de olika korrektionerna. Resultatet visade att det inte fanns ett statistiskt signifikant 

samband mellan AKA värde och refraktionsfel eller mellan AKA värde i de olika 

korrektionerna. Mängden deltagare kan vara en bidragande orsak till varför ett 

signifikant samband inte påträffats. I denna studie deltog enbart 20 deltagare vilket 

är en liten grupp, det är möjligt att ett en bättre korrelation hade påträffats om en 

större grupp inkluderats i studien.    

          Robertson et al. (1967) fann inte heller ett statistiskt signifikant samband 

mellan AKA värde och refraktionsfel eller mellan AKA värde i de olika 

korrektionerna  i sin studie.  

I den här studie utfördes forimätningar enbart vid ett tillfälle medan det i studien av 

Robertson et al. (1967)  utfördes fori mätningar vid två olika tillfällen. Resultatet 

visade att den horisontella närforin inte var konstant från en dag till en annan. Även 

en påverkad ackommodation medförde att resultatet inte förblev konstant. 

Robertson et al. (1967) hävdar att dessa faktorer kan inverka när korrelationen 

mellan AKA värdet i glasögon respektive kontaktlinser studeras. Vilket medfört att 

någon korrelation mellan AKA värdet i de olika korrektionerna inte påträffats. 

Detta kan även vara fallet i denna studie det vill säga att AKA värdet blev påverkat 
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till följd av att ackommodationen stimulerats vid byte mellan glasögon och 

kontaktlinser. Ett samband som inte är signifikant indikerar även att en viss skillnad 

i AKA värdet mellan de olika korrektionerna förekommer. Denna skillnad som 

tidigare nämnt var däremot inte signifikant i denna studie. 

 

Det resultat som indikerade att en statistisk signifikant skillnad mellan glasögon 

och kontaktlinser förekom var den horisontella närforin med tillägget +1,00D. När 

en överkorrektion med tillägget +1,00D sker slappnar ackommodationen av vilket 

leder till att synaxlarna divergerar. Det visar även resultatet i denna studie. 

Synaxlarna divergerade 0,72 prismadioptrier mer i glasögon jämfört med 

kontaktlinser. Förklaringen till detta kan vara att det i kontaktlinsen från början 

fanns mer ackommodation att tillgå. När ett tillägg med +1,00 placerades framför 

ögonen kunde ackommodationen inte slappna av till den grad den kunde i 

glasögonen. Därmed förblev synaxlarna mer konvergenta i kontaktlinsen jämfört 

med glasögonen.  

 

 

För att utveckla denna studie hade ytterligare mätningar kunnat inkluderas, såsom 

mätningar på ackommodationen. 

Detta för att kunna förstå den utveckling i de fall där stora skillnader i forin mellan 

glasögon och kontaktlinser förekom. Det bör inte finnas någon skillnad, vilket i 

denna studie inte stämde överens med majoriteten av deltagarna. Det fanns därför 

relevans i att utföra ytterligare mätningar. I studien av Jiménez et al. (2011) har en 

helhetsbild av de binokulära funktionerna kunnat fastställas i glasögon och 

kontaktlinser. Det är att föredra när jämförande studier gällande binokulärseendet 

utförs. Detta eftersom att komponenter i binokulärseendet är sammankopplat och 

fungerar ihop. Denna studie tog däremot enbart hänsyn till AKA värdet vilket ger 

en liten inblick i ett större sammankopplat system. 

 

Det hade även varit relevant att utföra forimätningar med tilläggen +2,00D samt -

2,00D i de olika korrektionerna. Detta för att få ytterligare information om 

ackommodations konvergensen samt för att kunna räkna ut ett mer precist AKA 

värde.  

 

För att gå vidare med denna studie hade liknande mätningar på presbyoper kunnat 

utföras. Detta med hänseende på forierna. Eftersom det framförallt är då 

alternerandet mellan korrektionerna har betydelse. När ackommodation inte finns 
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närvarande blir det påtagligt att en myop påverkas av prismatisk effekt. Så länge 

ackommodation finns att tillgå kommer avvikelsen som uppstår till följd av 

alternerandet kunna kompenseras. Detta om det finns ett normalt binokulärseende. 

Det är därför en intressant tanke att jämföra närforin i de olika korrektionerna när 

presbyopi förekommit. För att undersöka till vilken grad prismatisk effekt påverkar 

forin.   

 

Det en kliniker däremot bör ha i åtanke är att skillnader i binokulärseendet 

förekommer mellan de olika korrektionerna. Trots att denna studie inte kunnat visa 

någon tydlig skillnad i ett AKA värde i de olika korrektionerna. De studier som 

nämnts i arbetet har däremot kunnat visa att skillnader i ackommodation och 

konvergens förekommer. Om det i denna studie inkluderats fler deltagare samt 

utförts fler mätningar är det möjligt att även denna studie kunnat nå fram till 

liknande resultat.  

 

De skillnader som framkommer i tidigare studier bör därför inte försummas. 

Framförallt inte vid myopi. Patienter som börjar närma sig presbyopi samt patienter 

med stora exoforier på nära håll med otillräcklig ackommodation bör ordineras med 

försiktighet. 

Där det finns misstanke om att problem kan uppstå ska en noggrann undersökning 

utföras och det innan kontaktlinser ordineras.  
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6 Slutsats  

 

Slutsatsen av denna studie är att det i ett AKA värde inte förekommer någon 

signifikant skillnad i glasögon jämfört med kontaktlinser. Att enbart analysera 

AKA värdet ger däremot inte tillräckligt med information när binokulärseendet 

studeras. Eftersom AKA värdet till en stor del beror på ackommodationen bör 

mätningar på ackommodationen inkluderats i denna studie.  
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Informerat samtycke-AKA i glasögon jämfört med 

kontaktlinser 
Välkommen till min studie som möjlig försöksperson.  

Hur ögonen reagerar på över/underkorrektion har en stor betydelse för personer 

som har problem med det binokulära seendet. En över/underkorrektion i 

glasögonen kan lindra eller till och med ta bort symptom. Studien kommer rikta in 

sig på vad som händer då man under/överkorrigerar i kontaktlinser. Studien 

kommer utföras på närsynta personer över -1.00D. 

Så går det till 

Ett samsyntest kommer att utföras för att utvärdera om du är lämplig för studien. 

Skulle testet visa att du är det kommer en objektiv/subjektiv synundersökning att 

utföras. Forierna (hur ögonen samarbetar) kommer att mätas och AKA (värde på 

hur ögonen reagerar på över/underkorrektion) kommer räknas ut. Vid nästa besök 

kommer du få prova tre par kontaktlinser. Första paret är med dina egna styrkor, 

andra och tredje paret är med additionerna +1.00D och -1.00D. Det kommer göras 

mätningar på hur dina ögon samarbetar med dessa linser. 

 

Mätningarna kommer att ta ca 40 min per besök. Du kommer inte att utsättas för 

några risker eller obehag.  

 

I den skriftliga rapporten kommer du som person inte att nämnas, det är enbart 

dina resultat som kommer att vara med. 

______________________________________________________________ 

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: …………………. 

 

Födelseår/månad: ……/…… Man:… Kvinna: 
 

Vänliga hälsningar 
Brigitta Spirer 

Handledare: Oskar Johansson 

                     oskar.johansson@lnu.se 
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Besök nr. 1 

Namn:______________________________________________ 

Ålder:______________ 

NR______ 

Titmus Fly__________ 

Autorefraktor 

H:___________________________V:____________________________ 

PD: H______V______ 

Refraktion: 

H:______________________________Avståndsvisus______Närvisus_____ 

V: ______________________________Avståndsvius______Närvisus______ 

Ordination: 

H:______________________________Avståndsvisus_______Närvisus______ 

V: ______________________________Avståndsvisus_______Närvisus______ 

Horisontell fori:_______________ 

Horisontal fori med +1.00D:_________________ 

Horisontell fori med -1.00D ______________________ 

Kontaktlins________________________________________________________

____ 

AKA med +1.00D:_________________ 

AKA med -1.00D:_________________Medelvärde:______________________ 
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Besök nr. 2 

Namn:_______________________________________________ 

Ålder________________ 

NR________ 

Visus med linserna:  

Avstånd  H:_______ V:_______ Nära:H:_________V:___________ 

Horisontell fori med linserna: 

___________________________________________ 

Horisontell fori med linserna och 

+1.00D:_________________________________ 

Horisontell fori med linserna och -1.00D: 

_________________________________ 
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