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Sammanfattning
Syfte: Studiens syfte var att undersöka prevalensen av avståndsforier och
avståndstropier bland hjälpsökande i Ghana under en resa med hjälporganisationen
Vision For All.
Metod: Vid behov utfördes en enkel binokulär refraktion för att finna den bästa sfäriska
ekvivalenten. Med denna eventuella korrektion på utfördes covertest på 6 m avstånd.
Om indikation på att en fori eller tropi var förekommande mättes denna upp med
prismastav och prisma covertest. Resultatet jämfördes sedan med liknande
prevalensstudier i andra länder.
Resultat: Av de personerna som screenades ingick 153 personer i studien. Åldern
varierade mellan 5-85 år, där medelåldern var 47±19 år. Hos 134 personer (87,6 %)
hittades ingen inställningsrörelse och de noterades som ortofori. Hos resterande var
7,8 % exofori, 0,7 % esofori. Exotropi och esotropi var lika förekommande med 2,0 %
vardera. Medelvärdet var 0,27±1,21 Δ exofori för hela gruppen, med tropierna
borträknade. Vanligast förekommande var 2 Δ exofori. Enbart två utav de sex upptäckta
tropierna kunde mätas upp, dessa var 6 Δ esotropi och 10 Δ esotropi.
Slutsats: Det vanligaste binokulära tillståndet på avstånd var ortofori. Därefter var den
vanligaste binokulära avvikelsen exofori. Vilket ligger i linje med tidigare studier.
Förekomsten av tropi var något högre än medelvärdet hos de studier som jämförts med.
Denna studie kan ses som en fingervisning om hur prevalensen av avståndstropier och
avståndstropier ter sig i Ghana.
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Abstract
The aim of this study was to investigate the prevalence of distance heterophoria and
heterotropia in a sample population of Ghana who attended vision screening camps
from the Swedish non-profit organization called Vision For All.

Vision For All collects, cleans and measures old spectacles in Sweden. During
organized trips to less privileged countries in the world they perform eye examinations
and donate spectacles.
At first a simple eye examination was performed to find the patients’ best binocular
spherical equivalent. Then to determine if a distance phoria or tropia was present, the
unilateral and alternating cover test were used. If a heterophoria or heterotropia was
found the prism cover test was performed using a prism bar to determine the size.

153 people were included in the study, with an average age of 47±19 years and ranging
between 5-85 years. The study found that 87,6 % were orthophoric at distance. 7,8 %
were exophoric and 0,7 % were esophoric. Exo- and esotropia were 2,0 % respectively.
The average deviation size for the whole group was 0,27±1,21 Δ exophoria, where 2 Δ
exophoria was the most common. Only two of the six found tropias could be measured,
they were 6 Δ esotropia and 10 Δ esotropia.

Earlier studies confirm that the most common condition is no deviation at distance and
that an exophoric state is the second most common condition. The presence of tropia in
this study was more frequent than the mean of other studies presented in this paper.

This study only shows a hint of how the prevalence of distance heterophoria and
heterotropia is in Ghana. Desirably further prevalence studies should be conducted with
more stable conditions, better spectacle correction and a bigger sample size to
accomplish higher reliability.
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1 Inledning
Binokulära avvikelser kan inverka på samarbetet mellan ögonen och hjärnan (Evans &
Pickwell 2007, s. 2-3) och problem kan uppstå såsom bland annat diplopi, huvudvärk,
värkande ögon, suddig syn och djupseendet kan bli påverkat (Evans & Pickwell 2007, s.
58-63). Fokuset med denna prevalensstudie är den binokulära avvikelsen skelningar,
även kallat heterotropi eller heterofori.
Skelningar är viktigt att ha uppsikt på hos barn såväl som hos vuxna. Det är
betydelsefullt att behandla skelning hos barn innan synsystemet är färdigutvecklat, detta
sker vid cirka 8-10 års ålder. En obehandlad skelning kan leda till att ett öga
underutvecklas och detta är en irreversibel process (Ygge 2011, s. 154-155). Vid en
plötslig uppkommen skelning hos vuxna kan det röra sig om nervförlamning på grund
av en skada på nerven. Denna skada kan ha skett till följd av till exempel ett trauma
eller en tumör och som i sin tur gjort att det intrakraniella trycket har ökat. Detta är
viktigt att söka sjukvård för (Evans & Pickwell 2007, s. 300-308).

1.1 Det binokulära seendet
Det binokulära seendet, liksom andra synfunktioner är något som utvecklas under den
första tiden i barnets liv. Vid sex månaders ålder, påbörjas utvecklingen av det
binokulära seendet (Ygge 2011, s. 154-155).
Då ögonen är separerade i horisontalled, kommer två olika men liknande
näthinnebilder att bildas. Det binokulära seendets uppgift är att sammanfläta dessa två
bilder och skapa en gemensam bild. Sammanflätningsprocessen kallas fusion. Fusionen
möjliggör djupseende, även kallad stereopsis (Riordan-Eva, Cunningham, Vaughan &
Asbury 2011, s. 240). För att tillhandaha en fungerande stereopsis och enkelseende
behövs en bra utformad anatomi, att de extraokulära musklernas samverkan är god och
även att nervbanorna till syncentrat i hjärnan är välutvecklade. Om några avvikelser
mellan dessa faktorer förekommer kan problem med det binokulära seendet uppstå
(Evans & Pickwell 2007, s. 2).
En av de viktigaste delarna av det binokulära seendet är bildskillnaden som uppstår på
grund av ögonen är separerade i horisontalled, men även den inlärda uppfattningen om
avståndsbedömning till objekt i omgivningen har en betydande roll (Grosvenor 2007,
s. 79).
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1.1.1 Den sensoriska fusionens möjliggörande
Den delen av fusionen som sköter sammanflätningen av näthinnans två bilder till en
enkel bild kallas den sensoriska fusionen (Grosvenor 2007, s. 78).
En av processerna som hjälper till att länka samman och koordinerar informationen
från ögonen och som gör det möjligt att skapa den sensoriska fusionen, kallas
korresponderande

retinala

punkter.

Dessa

korresponderande

retinala

punkter

representerar olika fixationspunkter som i sin tur representeras av olika blickriktningar.
Sammanlänkade fixationspunktspar, med en punkt från vardera näthinna, motsvarar
samma blickriktning och skickar sina nervimpulser till samma del i hjärnans
syncentrum och bildar där en gemensam bild (Grosvenor 2007, s. 75).
Dessa fixeringspunkter är små sammankopplade områden på fovea. Det innebär att
om en liten avvikelse av synaxeln sker, kommer ändå ingen diplopi att uppstå om
näthinnebilden fortfarande befinner sig inom fixationspunktområdet. Detta område
kallas Panums område. (Evans & Pickwell 2007, s. 73).

1.1.2 Den motoriska fusionens möjliggörande
Den motoriska fusionen är en del av fusionen som innerverar och kordinerar de sex
extraokulära musklerna för att linjera ögats synaxlar mot samma objekt (Riordan-Eva et
al. 2011, s. 238).
Alla extraokulära muskler kan agera som agonist- och antagonistmuskler.
Agonistmuskeln är den muskel som kontraheras. Då reagerar den motsatta muskeln,
antagonistmuskeln, med att slappna av (Riordan-Eva et al. 2011, s. 238-240).
Kontraktionen i muskler med samma funktion hos båda ögonen, sker med lika stor
och simultan innervering och beskrivs i Herings lag. När en kontraktion i en
agonistmuskel sker, besvaras den med en lika stor avslappning i motsvarande
antagonistmuskel. Detta kallas Sherringtons lag och appliceras på musklerna på enbart
ett öga (Evans & Pickwell 2007, s. 276-277).
Vid alla blickriktningar, förutom vid vertikala, kommer olika extraokulära muskler att
innerveras samtidigt i de båda ögonen (Grosvenor 2007, s. 80). Det par av
agonistmuskler, det vill säga en muskel från vartdera ögat, som aktiveras vid samma
blickriktning kallas Yoke muskler och lyder under Herings lag. Därmed kommer våra
ögon att rikta sig symmetriskt mot det objektet som iakttas (Riordan-Eva et al.
2011, s. 240).
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Den motoriska fusionens sista justering som görs för att upprätta binokulärt seende, är
med vergenser (Evans & Pickwell 2007, s. 3). Vergenserna delas upp i konvergens och
divergens. Divergens är när synaxlarna är utåtriktade i båda ögonen och konvergensen
det motsatta, alltså inåtriktade i båda ögonen. Vergenserna stimuleras av
ackommodationsförändringar, näthinnebildernas olikheter samt medvetenhet om att ett
föremål är nära (Grosvenor 2007, s. 81).

1.2 Heteroforier
Genom att täcka för ett öga bryts all möjlighet till fusion och ögonen tillåts att
dissociera. Synaxlarna kommer då att inta den så kallade fysiologiska vilopositionen,
vilket är detsamma som heterofori, även kallad fori eller latent strabism. Fori är alltid en
binokulär företeelse (Grosvenor 2007, s. 85). Fori är vanligt förekommande och ett
normalt tillstånd (Lueder 2011, s.75).
Forier klassificeras med hänsyn till vilken position avvikelsen av synaxlarna intar
efter dissociation. Konvergerar synaxlarna inåt kallas det esofori. Divergerar synaxlarna
utåt kallas det exofori, se figur 1. Finns en vertikal avvikelse bestämmer den högst
belägna synaxeln vilken som är hyperfori, till exempel om höger öga är högst beläget
klassas det som en höger hyperfori. Om en vridning runt synaxel är närvarande, klassas
det som en cyklofori, där incyklofori roterar inåt nasalt, och excyklofori roterar utåt
temporalt (Evans & Pickwell 2007, s. 6-7). Finns ingen inställningsrörelse kallas detta
för ortofori (Grosvenor 2007, s. 85).

Figur 1: Synaxlarnas intagna position vid dissociation, där: a. exofori b. esofori. Baserad på figur 5-18 i
Grosvenor (2007) på s. 85.
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Beroende på avstånd mellan person och objekt kan foriernas storlek och riktning
ändras. Det är därför viktigt att vid undersökning notera om det är avståndsfori eller
närfori. Vanligaste testavståndet på avstånd är 6 m och på nära avstånd 30-45 cm
(Evans & Pickwell 2007, s. 6-7).
En fori kan vara kompenserad eller dekompenserad. En kompenserad fori saknar
symptom och behöver ingen vidare uppföljning, medan en dekompenserad fori upplevs
med symptom. Forier kan ställa till med problem vid förändringar i allmäntillståndet,
uttröttning vid synkrävande situationer eller obalans i synsystemet. Vanliga symptom
som uppkommer är suddig syn, diplopi, problem med djupseendet eller astenopiska
besvär såsom huvudvärk, irriterande och värkande ögon (Evans & Pickwell 2007, s. 5863). Normala medelvärden för en avståndsfori är 1±1∆ exofori hos barn och unga
vuxna och 3±3∆ exofori hos äldre (Elliott 2013 s. 166).

1.3 Heterotropier
Heterotropi är en manifest snedställning av en av ögonens synaxlar, även kallat
skelning, tropi eller manifest strabism (Riordan-Eva et al. 2011, s. 238). En tropi kan
vara unilateral eller alternerande. Detta tar sig uttryck genom att avvikelsen byter
mellan ögonen, då är den alternerande. Vid en unilateral tropi är avvikelsen ensidig
(Elliott 2013, s. 154-155).
Om en tropi är lika stor i alla blickriktningar och storleken inte ändras beroende på
vilket av ögonen som fixerar, kallas det att tropin är komitant. Om det är tvärtom att
tropins storlek ändras i olika blickriktningar och är beroende av vilket öga som fixerar
kallas den inkomitant (Riordan-Eva et al. 2011, s. 242).
Växlar ögonen mellan att vara raka, till att vara snedställda, kallas det för en
intermittent tropi. Om tropin är närvarande hela tiden kallas den konstant (Evans &
Pickwell 2007, s. 8).
Riktningen på tropierna klassificeras på samma sätt som vid fori, med prefixen exo-,
eso-, incyklo-, excyklo- eller hypertropi. Viktigt att notera om det är höger eller vänster
öga som är avvikande (Elliott 2013, s. 155-156), se figur 2.
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Figur 2: Klassifikation av avvikelseriktning hos tropi, i exemplen är höger öga det avvikande ögat.
Baserad på figur 1.3 i Evans och Pickwell (2007) på s. 9.

Om något går fel i synutvecklingen kan problem med tropi uppstå. En besvärande
diplopi uppkommer då på grund av att ena ögats synaxel är snedställd. Obehandlad tropi
hos ett barn leder till att barnet kommer att undertrycka synintrycken från det avvikande
ögat. Barnet supprimerar, undertrycker, det skelande ögat. Om detta tillåts att fortgå
kommer synutvecklingen att hämmas. Barnet blir amblyopt, det vill säga får en
synnedsättning på det skelande ögat. Det är viktigt att behandla tropi innan detta sker
och blir ett bestående tillstånd. Behandling kan ske med till exempel lappbehandling
eller skelningsoperation (Ygge 2011, s. 154-155).
Vid allvarliga trauman eller sjukdomar kan kontrollen över en fori tappas och
utvecklas till en tropi. Kontrollen kan återupptas när det underliggande problemet är
återhämtat (Lueder 2011, s.75).
Tropins storlek kan vara beroende av mängden ackommodation. Vilket är viktigt att
ha i åtanke vid behandling av hyperoper, då en tropi kan vara full, delvis eller icke
ackommodativ. En full eller delvis ackommodativ tropi kan således behandlas med
korrekt glasögonkorrektion. Ackommodationen får då möjlighet att slappna av och
tropin blir inte lika uttalad (Evans & Pickwell 2007, s. 10).
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1.4 Covertest
Covertest är en metod som gör det möjligt att avgöra om det är en tropi eller fori
närvarande och kunna särskilja dem åt. Principen går ut på att man dissocierar ett öga i
taget, genom att täcka för ögat med en ocklusionsspade. Undersökaren bevakar
patientens ögon och ser efter om det finns någon inställningsrörelse som indikerar en
tropi eller fori. Den som undersöker ska också sitta mitt emot sin patient utan att
blockera patientens blickriktning. Under testerna ska den som blir undersökt ha på sig
sin rätta glasögonkorrektion. Belysningen ska vara god och riktad mot den som blir
undersökt (Grosvenor 2007, s. 117).
Covertest kan utföras både på längre avstånd och på näravstånd. Då behövs ett gott
avståndsstimuli samt näravståndstimuli. Detta brukar i regel vara en visusrad större än
sämsta visusraden monokulärt. Fördelarna med covertest är att det är en objektiv metod.
Det är lätt att utföra och ger mycket information om bland annat avvikelsens riktning,
storlek, stabilitet och kontroll. En nackdel är att även om utövaren har mycket
erfarenhet är det svårt att rent objektivt upptäcka avvikelser som är mindre än 2-3∆
(Elliott 2013 s. 149-150). Vid avvikelser kan storleken på tropin eller forin mätas upp
med hjälp av lösa prisman eller prismastav (Grosvenor 2007, s. 118-119).
Covertest kan utföras unilateralt eller alternerande. Det alternerande covertestet kan
inverka på att manifestera en dåligt kontrollerad fori till en tropi. Därför bör det
unilaterala covertestet utföras först (Grosvenor 2007, s. 117).

1.4.1 Unilateralt covertest
För att säkerställa om en tropi förekommer måste unilateralt covertest utföras.
Undersökaren ber patienten att titta på en bokstav på lämplig visusrad på endra avstånd
eller på näravstånd, som beskrivet ovan. Patienten ska fokusera på och hålla bokstaven
skarp vid hela undersökningen. Ett öga i taget täcks sedan för med ocklusionsspaden i
ungefär en sekund. Vid förtäckningen ska undersökaren betrakta det icke förtäckta ögat.
Om det finns en tropi kommer en inställningsrörelse uppstå då det icke förtäckta ögat
tar upp fixation. Testet upprepas flera gånger för att ge en god uppskattning av tropin.
Mellan varje omgång ska ögonen tillåtas att återgå till sitt normala, det vill säga icke
dissocierade tillstånd (Grosvenor 2007, s. 117). Finns ingen inställningsrörelse,
indikerar det att ingen tropi förekommer. Fortsatt utredning av fori bör utföras med
hjälp av det alternerande covertestet (Elliott 2013, s. 150). Om en tropi hittas behövs
ingen vidare utredning av fori göras (Elliott 2013, s. 152). Anteckningar om tropins
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stabilitet, riktning, ögonpreferens och storleken bör göras (Evans & Pickwell 2007, s.
19-20).

1.4.2 Alternerande covertest
Ett alternerande covertest kan avgöra om en tropi eller en fori förekommer, men ett
unilateralt covertest måste först göras för att kunna särskilja dem åt (Grosvenor 2007, s.
117). Storleken på avvikelsen blir oftast större och därmed lättare att se vid ett
alternerande covertest (Evans & Pickwell 2007, s. 24).
Alternerande covertest utförs med samma förutsättningar som vid ett unilateralt
covertest. Det som skiljer dem åt är att alternerande covertestet inte tillåter ögonen att
återhämta sig från dissociationen. Undersökaren täcker över ena ögat en sekund,
därefter görs en snabb pendlande rörelse för att täcka över det andra ögat en sekund och
återgår sedan till det ursprungliga ögat igen. Undersökarens uppgift är att se om någon
inställningsrörelse finns hos det ögat som har precis blivit avtäckt. Förekommer det en
inställningsrörelse finns en fori. Testet upprepas flertalet gånger tills en bra
uppskattning kan göras (Grosvenor 2007, s. 118).
Anteckningar om forins riktning, storlek och kompensation bör göras. Hur bra en fori
är kompenserad kan avgöras genom att observera återgångsrörelsens hastighet samt om
en ryckighet i rörelsen finns. En snabb och mjuk rörelse indikerar en bra kompenserad
fori (Evans & Pickwell 2007, s. 23).

1.4.3 Prisma covertest
För att mäta upp storleken på en avvikelse kan lösa prisman eller en prismastav
användas, för att neutralisera rörelsen som uppstår vid covertest. Prisma introduceras
framför ett av ögonen medan covertestet utförs. Mängden prisma ökas tills ingen rörelse
kan ses. Den minsta mängden prisma som används för att neutralisera en rörelse är
detsamma som storleken på tropin eller forin (Evans & Pickwell 2007, s. 24-25). En
motsatt rörelse än den ursprungliga kommer synas om mer prisma än mängden prisma
för neutralisering adderas (Grosvenor 2007, s. 119).
För att neutralisera en exodeviation används en bas in prisma och för en esodeviation
behövs bas ut prisma (Elliott 2013, s. 154).
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1.5 Tidigare studier
I en studie utförd av Ovenseri-Ogbomo och Ovigwe (2016) undersöktes prevalensen av
vergensproblem hos första års universitetsstudenter i Benin City, Nigeria. Studien var
frivillig och utfördes i samband med en rutinhälsokontroll. 212 studenter i åldern 15-28
år deltog. Von Graefes mätmetod användes för att hitta storleken på avvikelsen.
Medelvärdet på avståndsforier var 1,10 ± 1,63 ∆ exofori för deltagare utan
vergensproblem. Deltagare med vergensproblem hade ett medelvärde på 1,04 ± 6,16 ∆
exofori. Studiens resultat visade att 12,7 % hade vergensproblem, medan 87,3 % inte
hade några vergensproblem.
Två opublicerade prevalensstudier av tropier och forier har utförts under resor med
Vision For All. I Nicaragua hittade Karppinen (2009) en andel på 13,3 % med
avståndsdeviation, varav 9,5 % exofori, 1,9 % esofori och 1,9 % var någon form av
tropi. På resterande 86,7 % hittades ingen deviation. 684 personer deltog i studien och
åldrarna varierade mellan 5-95 år.
Ris (2010) reste till Bolivia och undersökte 1 118 personer med åldrarna varierade
mellan 6-90 år. Ris fann att 6 % hade en fori och 0,8 % hade en tropi på avstånd. Den
dominerande forin var exofori med 5,2 % och esofori förekom med 0,8 %. 93,2 %
journalfördes som ortofori. Medelvärdet för hela gruppen var 0,123 Δ exofori,
borträknat tropier. Medelvärdet bland de uppmätta forierna var 2,33 Δ exofori, medan
tropiernas storlek varierade mellan 16 esotropi till >40 exotropi. Ris använde sig av en
prismastav för att hitta storleken på avståndsforierna och avståndstropierna.
I Irans huvudstad Teheran hittades en prevalens av strabism på 2,3 %. Studien
utfördes på 2 410 slumpmässigt utvalda elever i 7-12 åldern. (Rajavi, Sabbaghi,
Baghini, Yaseri, Moein, Akbarian, Behradfar, Hosseini, Rabei, & Sheibani 2015).
En prevalensstudie utförd i Australien undersökte två grupper. I den ena gruppen
deltog 1 740 stycken 6-åringar och i den andra gruppen 2 353 stycken 12-åringar. Vid
mätningarna användes ingen habituell korrektion. Hos 6-åringarna upptäcktes 2,8 %
tropi respektive 2,7 % tropi hos 12-åringarna. Med tropierna borträknade hittades
siffrorna 85,4 % ortofori, 1,0 % esofori och 13,5 % exofori respektive 90,9 % ortofori,
1,3 % esofori och 7,8 % exofori hos 12-åringarna för avståndsforierna. Resultaten av
avståndsforierna tenderade åt det exoforiska hållet i båda åldersgrupperna. Hyperopi
associerades till esofori. Myopi förknippades till exofori, men enbart hos 12-åringarna.
Bland de deltagare som hade konstant tropi var majoriteten esotropi (Leone, Cornell,
Morgan, Mitchell, Kifley, Wang & Rose 2010).
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Radaković, Ivetić, Naumović, Čanadanović & Stankov (2012) undersökte 152 barn i
6-7 års åldern i Serbien. Hos barnen hade 93,4 % ortofori, medan förekomsten av
avståndsexofori och avståndsesofori var lika förekommande med 3,3 % vardera. Barn
med manifest strabism uteslöts från studien.
I centrala Kina undersöktes 2 260 studenter med medelåldern 12,4±0,6 år.
Förekomsten av tropi var 5,0 %, varav 1,9 % esotropi, 94,4 % exotropi, 2,8 % vertikal
tropi och 0,9 % mikrotropi. Mätningarna utfördes på näravstånd och på avstånd (Fu, Li,
Liu, Li, Li, Zhu, Li, Yang, Li, & Wang 2014).

1.6 Vision For All
Vision For All, förkortat VFA, är en ideell organisation som arbetar med att samla in,
tvätta och mäta upp styrka i begagnade glasögon. VFA organiserar resor till de allra
fattigaste delarna i världen som är i behov av optikerns insats. Under resorna utförs
synundersökningar, därefter delas de insamlade begagnade glasögonen ut till de
hjälpsökande. För att nå och hjälpa så många som möjligt görs synundersökningar
enbart för att hitta den sfäriska ekvivalenten binokulärt, både på avstånd och nära. De
begagnade glasögonen som tas med på resorna har inte högre cylinder än -0,75D och
skillnaden i styrkorna mellan höger och vänster öga får inte överstiga -0,75D
(Vision For All 2016).

1.7 Ghana
Ghana är ett land som är beläget i Västafrika och har 27,2 miljoner invånare.
Huvudstaden heter Accra (Nationalencyklopedin 2016). Det officiella språket är
engelska, men i norr dominerar moore och i söder akan och ewe (Retsö 2016). Ghana
förklarades självständigt i mars 1957 efter ha varit brittisk koloni (Holmertz &
Holmberg 2016). Landet är en fungerande demokrati med president, som väljs med
allmänna val var fjärde år. Jordbruk är den dominerande näringen i landet och största
exporten är guld, kakao och timmer. En ökad utveckling av olje- och gruvindustrin har
möjliggjort en stabil ekonomi (Jönsson 2016).
Klimatet är tropiskt, regn- och torrperioder förekommer. Årsmedeltemperaturen ligger
mellan 26-29ºC och årsnederbörden är cirka 1200mm (Behrens 2016). I norra delarna
9

av Ghana finns naturlig träd- och busksavann. Ju längre norrut i landet, desto torrare
och glesnare blir vegetationen. Ursprungligen var södra delarna täckta av skog, men då
bristen på odlingsbar jord var stor tvingades människor till svedjebruk och att odla på
all mark som finns tillgänglig. Skogen har därmed blivit lidande och Ghanas
skogsreservat är inte undantaget (Gärdenfors 2016).
Befolkningen i Ghana utgörs av drygt 80 etniska grupper. Trots mångfalden finns inga
motsättningar mellan de etniska grupperna. Invånarna i söder är mer influerade av
kristendom och europeisk utbildning.

Livsstilen har påverkats av den europeiska

kolonialismen. Befolkningen i norr har däremot inte blivit påverkade i samma
utsträckning, och associeras ofta med en muslimsk livsstil (Ovesen 2016).
Utbildningen i Ghana är uppdelad i tre faser. Den första fasen är en kostnadsfri och
obligatorisk nioårig grundskola. Andelen pojkar och flickor är lika stor i primärskolan,
medan andelen pojkar när något högre i sekundärskolan (Nationalencyklopedin &
Rundquist 2016).
Eftersom Ghanas ekonomi stabiliserats, har andelen fattiga människor minskat. Trots
detta lever halva Ghanas befolkning på mindre än 2 US dollar (motsvarande cirka 16
SEK) per dag. Tillgången på hälsovård är begränsad. Siffror från 2009 visar att det finns
en läkare per 10 000 invånare (Hansson 2016). År 2014 uppskattades medellivslängden
hos män till 60 år och för kvinnor vara 63 år. Spädbarnsdödligheten angavs vara 41 per
1000 levande födda (Rundquist 2016).
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2 Syfte
Studiens syfte var att undersöka prevalensen av avståndsforier och avståndstropier
bland hjälpsökande i Ghana under en resa med hjälporganisationen Vision For All.
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3 Material och metoder
3.1 Plats och urval
Studien utfördes hos flera samhällen runt om i Ghana under perioden 24/3-11/4 ‒ 2016.
De samhällen där mätningar gjordes är geografiskt utspridda både i norra och södra
delarna av Ghana. Samhällena var mindre byar och även städer och var Damango,
Salaga,

Dambai,

Dzobedze,

Tafi

Atome,

Akosombo,

Anloga

och

se figur 3.

Figur 3: Karta över Ghana. Baserad på Encyclopædia BritannicaOnline (2016).
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Keta,

För att meddela Vision For Alls ankomst togs kontakt med församlingar i de
samhällen som skulle besökas. Information om gratis glasögon, datum, tid, pris för
synundersökningen och plats spreds. Detta för att få ökad tillströmning av människor
som behövde hjälp med sin syn och få tillgång till glasögon.
Förutsättningarna vid undersökningarna varierande. Lokalerna var allt från
färdigbyggda till halvfärdigbyggda kyrkor och skolor, samt utomhus under stora träd.
Därmed växlade bland annat ljusförhållanden mellan olika platser kraftigt, se figur 4.
Uteslutande kriterier för studien var synsvaghet, kommunikationsproblem, tidsbrist,
kraftig katarakt och/eller likande symptom. Enbart horisontella avståndsforier och
avståndstropier uppmättes och ingick i studien. Närfori- och närtropimätningar utfördes
inte, detta på grund av det innebar ett moment då deltagaren var tvungen att aktivt
delta i mätningen med att hålla i närobjektet vid prisma covertest.

Figur 4: Exempel på ljusförhållanden vid synundersökning utomhus. Egentaget fotografi.

3.2 Material
För att finna refraktionen hos patienterna användes en provglaslåda med tillhörande
provbåge. Två flipprar med styrkorna +1,00D/+1,50D och +2,00D/+2,50D samt en
visustavla med Snellen E-hakar som placerades 6 meter från patienten, se figur 5. För
framtagning av addition användes en bibel som läsprov. Patienten fick fylla i Vision For
Alls journalblad, se bilaga A, innan undersökningen. För att utföra covertest nyttjades
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en opak ocklusionsspade. Om covertestet indikerade att en fori eller tropi var
förekommande mättes denna upp med prismastav.

Figur 5: Typisk uppställning av utrustningen; provglaslåda och visustavla.
Fotografi av Ida Oxelgren.

3.3 Metod
Patienten fick först registrera sig. Vid registrering fylldes ett journalblad i. Där
lämnades information om namn, ålder, kön och om personen kunde läsa. En liten avgift
på

3

GHS

(motsvarande

cirka

7,50

SEK)

togs

emot

för

att

betala

för synundersökningen.
Synundersökningen började med en enkel anamnes, och i den mån det var möjligt, att
utreda vad patienten hade för problem. Ofta kunde patienten själv engelska men ibland
togs hjälp från andra väntande patienter till att tolka på engelska. Sedan kontrollerades
den binokulära fria visusen. För att spara tid togs ingen monokulär fri visus. Patienten
fick visa tydligt med handen åt vilket håll E-hakarna pekade. Den satta gränsen för att
bli berättigad glasögon var visus sämre än visusraden 0,6 binokulärt. Om visus var 0,6
eller bättre på avstånd, gjordes bedömningen att inga glasögon för avstånd behövdes.
Vid vissa omständigheter förbisåg man denna gräns, till exempel hos unga patienter.
Visade det sig att patienten hade behov av en avståndskorrektion, utfördes en
binokulär refraktion för att finna den bästa sfäriska ekvivalenten. Undersökningen var
därmed en förenklad synundersökning. Det förklaras med att de begagnade glasögon
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som fanns att tillgå, enbart fanns i begränsade binokulära styrkor och för att spara tid.
Refraktionen togs fram med hjälp av flipprar och provglas. När en god visus på avstånd
uppnåtts genomfördes en kontroll av närkorrektionen med hjälp av ett läsprov. Vid
behov togs en addition fram för att undersöka om patienten var i behov att tilldelas
läsglasögon från VFA.
Efter slutförd refraktion gjordes ett unilateralt covertest följt av ett alternerande
covertest på avstånd för att ta reda på om någon fori eller tropi förekom. Covertest
utfördes med den framtagna binokulära korrektionen på. Vid funnen fori eller tropi
mättes dess storlek upp med hjälp av prisma covertest och en prismastav. Metoden
covertest och prisma covertest valdes på grund av att de är objektiva test (Elliott 2013 s.
149). Alla undersökningar och mätningar utfördes enbart av studiens författare.
När en arbetsdag var till ända sammanställdes all insamlad data för senare analys vid
hemkomst och jämförelse med likande aktuella prevalensstudier i andra länder. För
sammanställningsblad se bilaga B.
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4 Resultat
4.1 Deltagare
Av de personerna som screenades ingick 153 personer i studien. Åldern varierade
mellan 5-85 år, där medelåldern var 47±19 år. Antalet kvinnor var 90 personer med
medelåldern 47±19 år, varierande mellan 9-85 år. Antalet män var 63 personer med
medelåldern 46±20 år, varierande mellan 5-77 år. Majoriteten av deltagare var
presbyoper. För ålders- och könsfördelning, se tabell 1.

Tabell 1: Deltagarnas ålders- och könsfördelning.

Ålder

≤ 24 år

25-39 år

40-59 år

≥ 60 år

Totalt

Män

15

3

26

19

63

Kvinnor

14

12

44

20

90

Totalt

29

15

70

39

153
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4.2 Prevalens av binokulära avvikelser
Hos 134 personer (87,6 %) av de 153 deltagarna hittades ingen inställningsrörelse på
avstånd och antecknandes som ortofori. Av de resterande hittades totalt 8,5 %
avståndsforier och 4,0 % avståndstropier. Där 12 personer (7,8 %) hade exofori och en
person (0,7 %) hade esofori. Exotropi och esotropi var lika förekommande med tre
personer (2,0 %) vardera. Se figur 6.

Exofori. 7,8%
Esofori. 0,7%
Exotropi. 2,0%
Esotropi. 2,0%

Ortofori. 87,6%

Figur 6: Prevalensen av avståndsfori och avståndstropi.
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De uppmätta storlekarna på forierna varierade mellan 8 Δ exofori och 4 Δ esofori.
Medelvärdet för hela gruppen var 0,27±1,21 Δ exofori, utan tropierna inräknade. Hos
enbart exofori gruppen var medelvärdet 3,67±2,06 Δ exofori. Vanligast förekommande
var 2 Δ exofori, det hittades hos sex personer. Den enda esoforin var 4 Δ esofori. För
storleksfördelningen, se figur 7.

100
90

Andel deltagare (procent)

80
70
60
50
40
30
20
10
0
Exotropi

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Esotropi

Figur 7: Storleksfördelning av forierna. X-axelns minusvärden representerar exo- och plusvärden
är eso-.
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Av de sex tropierna som hittades kunde bara två stycken mätas upp med prismastav och
prisma covertest. Den ena var 6 Δ esotropi och den andra 10 Δ esotropi. Det fanns olika
anledningar till att de resterande tropierna inte mättes upp, se kommentarerna i tabell 2
och 3.

Tabell 2: Data om de funna exotropierna.

Kön

Ålder

Storlek Δ

Kommentar

Man

65

Liten

Px förstod inte instruktion. Uppskattat till 4 Δ.

Kvinna

69

Stor

Öga tog inte upp fokus.

Kvinna

80

Måttlig

Öga tog inte upp fokus.

Tabell 3: Data om de funna esotropierna.

Kön

Ålder

Storlek Δ

Kommentar

Man

18

6

Delvis ackommodativ. Refraktion: +4,50 D.

Kvinna

42

10

Misstänkt abducenpares.

Man

53

-

Alternerande tropi, albinism.
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Av tidigare studier som lyfts fram i detta arbete är medelvärdet av tropiförekomsten 2,6 %.
Studier med likanden förhållanden som denna studie var de som utförts i samband
med tidigare VFA resor. Se jämförelser i figur 8 och tabell 4.

100
Karppinen (2009), Nicaragua
90

Ris (2010), Bolivia

80

Denna studie (2016), Ghana

70
60
50
40
30
20
10
0
Ortofori

Exofori

Esofori

Tropi

Figur 8: Jämförelse med tidigare VFA resestudier och denna studie. Förekomst av ortofori, exofori,
esofori och tropi.

Tabell 4: Jämförelse med tidigare VFA resestudier och denna studie. Diverse data.

Karppinen (2009)

Ris (2010)

Nicaragua

Bolivia

Ghana 2016

Antal deltagare

684

1 118

153

Ålderspann

5-95

6-90

5-85

Storlek,

-

0,123 Δ exofori

0,27±1,21 Δ exofori

-

2,33 Δ exofori

3,67±2,06 Δ exofori

hela gruppen
Storlek, enbart
exoforigruppen
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5 Diskussion
Studien visade att det vanligaste avståndstillståndet hos de hjälpsökande i Ghana var
ortofori, med 87,6 %. Detta resultat dominerade även i tidigare studier som det
vanligaste tillståndet.

Siffror från de tidigare studierna i detta arbete visade att

förekomsten av ortofori varierade mellan 85,4% (Leone et al. 2010) och 93,4 %
(Radaković et al. 2012). Som stöd med dessa siffror kan 87,6 % ortofori ses som ett
rimligt tal.
Det övervägande tillståndet vid avståndsavvikelse var exofori med 7,8 %. Också
Ovenseri-Ogbomo och Ovigwe (2016), Karppinen (2009), Ris (2010) och Leone et al.
(2010) fann att exofori var det vanligast förekommande avståndsdeviationen, med
siffror mellan 7,8–13,5 % (Leone et al. 2010). I jämförelse med dessa tal är förekomsten
av exofori något i underkant i denna studie. Dock fann Radaković et al. (2012) att
exofori och esofori var lika förekommande med 3,3 % vardera.
Tropi utgjorde 4,0 % av fallen, där exotropi och esotropi hade lika stor andel med
2,0 % vardera. Hos de redovisade tidigare studierna finns det siffror som visar mellan
0,8 % (Ris 2010) som minst och som högst 5,0 % (Fu et al. 2014) förekomst av tropi.
Medelvärdet hos dessa studier ligger runt 2,6 %. Detta visar att den hittade prevalensen
av tropi på 4,0 % i Ghana var relativt hög och kan bero på att urvalet inte var helt
slumpmässigt, se nedan.
Ovenseri-Ogbomo och Ovigwe (2016) fann en storlek på 1,10 ± 1,63 Δ exofori samt
1,04 ± 6,16Δ exofori. Ris (2010) fann ett medelvärde på storleken med 0,123 Δ exofori,
för hela gruppen och 2,33 Δ exofori hos enbart exforigruppen. Detta var förhållandevis
nära de resultat som återfanns i Ghana med 0,27±1,21 Δ exofori för hela gruppen.
Jämfört med Ovenseri-Ogbomo och Ovigwe (2016) var sifforna något låga. Hos enbart
exofori

gruppen

hittades

ett

högre

värde

än

Ris

(2010),

med

storleken

3,67±2,06 Δ exofori.
Ingen relevant jämförelse kan göras av tropiernas storlek, då enbart två av de sex
upptäckta tropierna kunde mätas upp. Likaså med förekomsten av esofori, då enbart en
upptäcktes.
Viktigt att ha i åtanke är att alla studier har skett i olika förhållanden med olika
metoder och det medför att direkt jämförelse är svår. Förhållanden som likande denna
studie mest är Ris (2010) och Karppinens (2009) undersökningar som utförts i samband
med föregående Vision For All resor till Bolivia och Nicaragua. De hade ungefär
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samma ålderspann på sina deltagare, 6-90 år samt 5-95 år. Denna studies ålderspann
sträcker sig mellan 5-85 år. Återstående studier hade unga deltagare med en ålder på
≤28 år och undersökningsförhållandena var stabila.
Resultaten i denna studie baseras på underlaget från undersökningar av 153 personer,
vilket är en litet urval. Även Radakovićs et al. (2012) och Ovenseri-Ogbomo och
Ovigwes (2016) studier hade ett lågt urval på 152 barn samt 212 studenter.
Urvalsmängden är liten och på grund av detta kan inte en korrekt siffra av prevalensen
för binokulära avståndsavvikelser presenteras. Önskvärt vore om fler undersökare hade
genomfört mätningar för att samla in mer data alternativt utfört undersökningarna under
en längre tidsperiod. Däremot bedömdes mätningarna likadant då enbart en undersökare
utfört dem.
Vidare problemtik fanns i utförandet av undersökningarna i denna studie som har sitt
ursprung i hur Vision For All arbetar för att maximera antalet människor att kunna
hjälpa. Ett nytt samhälle besöktes varje dag för att kunna hjälpa människor över ett
större område och nå dem lokalt med hjälp. Ljusförhållande och miljö skiftade
därmed dagligen.
Människorna som söker sig till Vision For All kommer för att de har problem med
ögonen. Refraktiva synfel är det enda Vision For All har möjlighet att avhjälpa med
glasögon. Dock kom många människor i tron om att Vision For All hade medicin att
tillgå, andra för att de hade nedsatt syn pågrund av till exempel katarakt eller gamla
korneala ärr. Detta medför att slumpmässigheten i studien blir lidande.
Kvalifikationen för en refraktion var visus som var sämre än 0,6 binokulärt. När
denna premiss var uppfylld gjordes en förenklad synundersökning där den bästa
binokulära sfäriska ekvivalenten togs fram. Ingen hänsyn togs till eventuell behövd
cylinder vid denna refraktion. Detta bidrar till felmarginaler, såsom att personens bästa
korrigerade visus kunde varit betydligt bättre än 0,6 och/eller den bästa korrektionen
kunde varit en annan om cylinderstyrka hade tagits med i korrektionen. Allt detta kan ha
påverkat slutresultatet av covertestens bedömning. En av förutsättningarna vid covertest
är att ha rätt glasögon korrektion på vid utförandet (Grosvenor 2007, s. 117).
I Ghana är det officiella språket engelska (Retsö 2016), men alla deltagare kunde inte
engelska. Detta försvårade kommunikationen vid anamnes och patientinstruktioner och
ledde till att flera personer uteslöts från deltagande i studien.
Önskvärt är att vidare studier utförs i en stabil miljö med tillgång till mer exakt
korrektion, större urvalsmängd och bättre slumpmässighet. Detta för att uppnå en högre
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tillförlitlighet på prevalensen av binokulära avvikelser och för att bygga vidare på
studien. Denna studie kan ses som en fingervisning om hur prevalensen av
avståndsforier och avståndstropier ter sig i Ghana.
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6 Slutsats
Det vanligaste binokulära tillståndet på avstånd var ortofori hos den undersökta
gruppen. Därefter var den vanligaste binokulära avvikelsen exofori på avstånd, vilket är
i linje med tidigare studier. Förekomsten av tropi var något högre än medelvärdet i de
studier som resultaten jämförts med.
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