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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med den här studien var att jämföra två olika binokulära 

balanseringsmetoder, samt att jämföra metodernas resultat med resultatet från en 

monokulär refraktion. 

Metod: I studien medverkade 30 personer med en medelålder på 23 år (±3år). Det 

gjordes en monokulär refraktion och två olika binokulära balanseringsmetoder på 

alla medverkande. De balanseringsmetoder som användes var polariserande 

röd/grönt-test och modifierad Humphriss. Skillnaden mellan ögonen räknades ut och 

jämfördes mellan de olika metoderna. 

Resultat: Det fanns inte någon statistiskt signifikant skillnad (p>0,05) mellan 

metoderna. Inte heller när balanseringsmetoderna jämfördes med en monokulär 

refraktion fanns det någon statistisk signifikant skillnad i resultaten (p>0,05). 

Slutsats: Det fanns ingen skillnad på de olika balanseringsmetoderna. Inte heller 

någon skillnad mellan balanseringsmetoderna och en helt monokulär refraktion. Så 

länge patienten har ett fungerande binokulärseende så kan metod väljas ut efter 

vilken undersökaren finner mest praktisk och känner sig mest säker på. 



  
 

 

Abstract 
Aim: The aim of this study was to compare two different binocular balancing methods, 

and to see if there were any differences in the result after a monocular subjective 

refraction with or without a binocular balancing method performed. 

 

Method: There were 30 participants in this study, the average age was 23 years (± 3 

years). A monocular subjective refraction was done on all the participants followed by 

two different balancing techniques. The techniques that were used were polarized duo 

chrome test and Modified Humphriss. The difference between the eyes was calculated 

and compared between the different methods. 

 

Results: There was no statistically significant difference (p>0.05) between the methods. 

The correlations between the methods were good (R=0.68). There was no statistically 

significant difference in the results from a monocular refraction whit or without a 

binocular balance method performed (p>0.05). 

 

Conclusion: There was no difference in the two balancing methods. There was no 

difference between the balancing methods and a fully monocular refraction. As long as 

the patient has functioning binocular vision the examiner can select a method that the 

examiner considers the most practical and feel most confident in. 
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1 Introduktion  
Den största delen av en vanlig synundersökning hos optikern är avståndsrefraktionen. 

Det finns olika sätt att utföra en refraktion på, antingen görs en monokulär refraktion 

med tillhörande binokulär balansering eller så görs en binokulär refraktion. Det är 

viktigt i båda fallen att ackommodationen hålls kontrollerad under hela refraktionen. 

Ackommodation definieras som ögats förmåga att ändra brytkraften i den kristallina 

linsen i ögat. Det är ciliarmuskeln i ögat som ändrar linsens kurvatur och därmed också 

dess brytkraft (Grosvenor, 2007, s. 81). Förr troddes ackommodationen vara helt 

avslappnad när en person tittar på avstånd (>6meter) men det har blivit överbevisat, det 

finns alltid lite ackommodation närvarande (McBrien & Millodot, 1987). Därför är det 

viktigt att den hålls balanserad mellan ögonen. 

 

1.1 Monokulär refraktion 

En monokulär refraktion innebär att det ögat som inte undersöks är ockluderat. Som 

utgångsläge är det bra att använda ett objektivt värde eller habituella värden. Det går att 

göra en monokulär refraktion utan ett utgångsvärde men detta är mer tidskrävande 

(Borish & Benjamin, 2006, ss. 795-797). Enligt Jorge, Queiros, Almeida och Parafita 

(2005) ger retinoskopi, utfört av en erfaren undersökare, det mest precisa objektiva 

värdet. Men en autorefraktor ger en bra utgångspunkt inför en subjektiv refraktion, dock 

ska det aldrig användas istället för en subjektiv refraktion. 

 Det är viktigt att hålla ackommodationen kontrollerad under en refraktion på 

avstånd. Därför dimmas det ögat som testas 3-4 visusrader med pluslinser. Det placerar 

fokuspunkten framför retina i ögat. Sedan tas pluslinserna bort eller minuslinser adderas 

stegvis tills bästa visus uppnås. Då är den minsta spridningscirkeln fokuserad på retina 

(Borish & Benjamin, 2006, s. 795).  

Först testas bästa sfär ut och efter det testas cylinderstyrka och dess axelläge ut. 

Detta görs vanligtvis med en korscylinder. Först testas axelläget ut och därefter 

korrigeras styrkan på cylindern vart efter axelläget finjusteras. Ju högre cylinderstyrka 

desto känsligare är oftast patienten för fel i axelläget. Efter detta är gjort kontrolleras 

sfärstyrkan igen (Borish & Benjamin, 2006, s. 796).  
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1.1.1 Monokulära kontrollmetoder 

För att kontrollera att det är den bästa refraktionen för det aktuella ögat som har 

uppnåtts och att ögat ej är överkorrigerat bör en kontrollmetod användas (Rosenfield, 

2009, s. 221). Det är viktigt att kontrollera refraktionen då patienter som hela tiden 

ackommoderar, till exempel okorrigerade hyperoper eller överkorrigerade myoper, kan 

få astenopiska besvär. Det kan yttra sig som huvudvärk, ögontrötthet och okomfort i 

och runt ögonen (Grosvenor, 2007, s. 102). 

 

1.1.1.1 +1,00 D-metoden 

En enkel kontrollmetod är +1,00 D-metoden som går ut på att en +1,00 D-lins läggs 

över refraktionen som har testats fram. Förväntat resultat är då att visus ska sjunka 

minst fyra visusrader jämfört med bästa visus. Om visus inte sjunker som förväntat kan 

det bero på att resultatet från refraktioneringen är felaktigt. Men det kan även tyda på att 

patienten har mindre pupill än normalt (Rabbetts, 2007, s. 106).  

 

1.1.1.2 Röd/grön 

En annan vanlig metod är röd/grön, där patienten får titta på en tavla med optotyper där 

halva bakgrunden är röd och den andra grön. Detta test utnyttjar det faktum att ljus med 

olika våglängder (färger) bryts olika mycket och fokuseras därför på olika ställen i ögat, 

detta kallas även kromatiska aberrationer (Grosvenor, 2007, s. 8). Hos ett emmetropt 

eller korrekt korrigerat öga ligger det gröna ljuset fokuserat precis framför retina medan 

det röda ljuset är fokuserat precis bakom retina. Vilket gör att optotyperna med röd 

bakgrund respektive grön bakgrund upplevs lika tydliga. I ett myopt öga hamnar fokus 

längre in i ögat för båda färgerna vilket gör att den röda fokuseringspunkten hamnar 

närmare retina och ger därför en skarpare bild. Tvärt om gäller för ett hyperopt öga där 

istället den gröna fokuseringspunkten hamnar närmre retina, se figur 1 (Rabbetts, 2007, 

s. 107).  
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Figur 1. Visar ett emmetropt öga, ett myopt öga och ett hyperopt öga och var de olika 
fokuspunkterna hamnar vid ett röd/grönt-test (Baserad på bild från Rabbetts, 2007 s. 
107) 
 

Patienten får jämföra optotyper på en tavla som är delvis röd och delvis grön. Patienten 

får uppge om bokstäverna på den gröna eller den röda sidan är klarare och svartare. 

Tycker personen att de är lika tydliga betyder det att den bästa styrkan har testats fram. 

Om patienten däremot föredrar den röda sidan adderas -0,25 D-linser tills balans 

uppnås, och tvärtom om den gröna sidan föredras adderas +0,25 D-linser istället 

(Elliott, 2007, s. 111). Detta test går inte att utföra på alla patienter, vissa kommer alltid 

att föredra en färg framför den andra vilka linser som än placeras framför ögonen 

(Rosenfield, 2009, s. 222). 

 

När en kontrollmetod har utförts på första ögat och bästa visus är uppnått ockluderas 

detta öga och det andra testas på samma sätt. När båda ögonen är testade så ska 

ackommodationen i de båda ögonen balanseras med hjälp av en avstämningsmetod 

(Rosenfield, 2009, s. 222).  

 

1.1.2 Binokulär avstämning 

 Binokulär avstämning kan även kallas binokulär balansering. Målet med en 

binokulär avstämning är att balansera ögonens ackommodation efter en monokulär 

refraktion. Det är alltså inte visus som ska balanseras mellan ögonen (Rosenfield, 2009, 

s. 222). Detta för att båda ögonen samtidigt ska ha en tydlig bild på retina, om 

ackommodationen inte är balanserad kan det leda till astenopiska besvär (Rabbetts, 

2007, s. 117). Exempel på astenopiska besvär kan vara huvudvärk, okomfort i ögonen, 

dimmsyn eller irriterade ögon (Evans, 2007, s. 16). Det är också viktigt att göra en 

binokulär balansering mellan ögonen då både ackommodationen och ögonens rörelser 

kan ändras när patienten växlar mellan monokulärt och binokulärt seende (Rosenfield, 

2009, s. 222).  

 För att få ihop en enkel bild från båda ögonen tillsammans krävs samsyn (Evans, 

2007, s. 2). Vid normalt binokulärt seende smälts bilderna från de båda näthinnorna 
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ihop till en enkel bild, detta kallas sensorisk fusion (Grosvenor, 2007, s. 78). Det krävs 

även motorisk fusion som är de ögonrörelser (konvergensen) som är nödvändiga för att 

bilderna i respektive öga ska fokuseras på motsvarande punkter i retina. Detta är 

nödvändigt för att den sensoriska fusionen ska fungera (Grosvenor, 2007, s. 81).   

 Det finns olika metoder att göra balanseringen på, det är viktigt att välja metod efter 

patientens förutsättningar, till exempel lämpar sig vissa metoder bara för patienter som 

har lika visus mellan ögonen (Grosvenor, 2007, s. 215). Ett annat exempel är patienter 

som har en fori, då ska en metod användas där ögonen ej dissocieras helt, modifierad 

Humphriss skulle till exempel fungera för en sådan patient (Rosenfield, 2009, s. 226).  

 De olika metoderna har också olika grad av hur mycket av det binokulära seendet 

som är aktivt. Tester där ögonen är helt dissocierade, som till exempel alternerande 

ocklusion eller prismadissociationstester, påverkar även till viss grad fusionsvergensen 

vilket i sin tur påverkar ackommodationen. Däremot de tester som har fusionslås, det 

vill säga att båda ögonen ser samma bild eller en del av bilden ses av båda ögonen, gör 

att det binokulära seendet är maximalt. Ett fusionslås kan till exempel vara det perifera 

seendet vid modifierad Humphriss eller de delar av syntavlan som ses av båda ögonen 

vid polariserande röd/grön eller Turville infinity balance (Rosenfield, 2009, s. 224). 

Tester som både har ett fusionslås och inget av ögonen är dimmade ger enligt 

Rosenfield (2009, s. 224) minst påverkan på det binokulära seendet, då både vergensen 

och ackommodationen är lika för de båda ögonen. Ett exempel på ett sådant test är 

polariserande röd/grön.  

 På patienter som inte har någon ackommodation behöver det ej göras en binokulär 

balansering (Elliott, 2007, s. 119). Förmågan att ackommodera börjar minska vid 40 års 

ålder för att helt avta runt 60 års ålder, detta benämns som presbyopi (Rabbetts & 

Mallen, 2007, s. 129).  

 Här nedan beskrivs några exempel på balanseringsmetoder och en kort förklaring 

av hur de går till.  

 

1.1.2.1 Turville infinity balance (TIB) 

Vid den här metoden dissocieras ögonen med hjälp av ett septum som gör att höger 

respektive vänster öga ser varsin del av syntavlan. På syntavlan visas antingen en rad 

med bokstäver eller två koncentriska ringar där respektive ögonen ser varsin ring, se 

figur 2. Septumet ska vara ungefär halva pupilldistansen brett (Rabbetts, 2007, s. 118). 
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Resten av syntavlan och omgivningen ses med båda ögonen för att ett binokulärt seende 

ska bibehållas (Rosenfield, 2009, s. 224).  

 

 
Figur 2. Visar hur Turville infinity balance fungerar med ett septum i mitten som döljer 
en del av syntavlan för respektive öga. (Baserad på bild från Rosenfield, 2009, s. 226) 
 

Ögonen dimmas med +0,50 D och patienten ombeds jämföra bokstäverna/ringarna som 

ses med höger respektive vänster öga. Om patienten upplever att ringarna/optotyperna 

är klarare för något av ögonen adderas en +0,25 D-lins framför det ögat tills patienten 

uppger att båda ögonens bilder är lika suddiga (Rosenfield, 2009, s. 224).  

 Turville metoden avslöjar även om något öga supprimeras. I början av testet 

ockluderas ögonen ett i taget för att placera septumet rätt, då ser respektive öga sin del 

av tavlan. Men om bara en del av syntavlan syns när båda ögonen är öppna tyder detta 

på suppression av ett öga (Morgan, 1949). 

 En nackdel med testet är att septumet måste ställas in och flyttas för att vara 

placerat på exakt rätt ställe vilket gör testet lite omständigt. Det är även viktigt att 

patienten håller huvudet stilla och inte flyttar på sig (Elliott, 2007, ss. 124-125).  

 Gentsch och Goodwin (1966) som i sin studie jämförde sex olika 

balanseringsmetoder kom fram till att Turville Infinity Balance gav det mest korrekta 

och repeterbara resultatet.  

 

1.1.2.2 Alternerande ocklusion 

Som namnet på denna metod antyder så går den ut på att alternerande ockludera ögonen 

medan patienten är dimmad med +0,50 D linser på båda ögonen (Rosenfield, 2009, s. 

222). Patienten ska tala om i fall det är någon skillnad mellan ögonen och i så fall vilket 

öga som har den klaraste bilden. Framför detta öga adderas +0,25 D-lins tills patienten 

uppger att båda ögonens bilder är lika suddiga. Vissa patienter upplever att det kan vara 

svårt att avgöra någon skillnad eller uppge en bild klarare än den andra eftersom 
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patienten inte får titta med båda ögonen samtidigt (Grosvenor, 2007, s. 215). Det krävs 

att patienten har samma visus på båda ögonen för att det verkligen ska vara 

ackommodationen och inte visus som balanseras när denna metod utförs (Rosenfield, 

2009, s. 222).  

 

1.1.2.3 Prismadissociation  

Precis som vid alternerade ocklusion ska bilder från respektive öga jämföras under 

dimmning. Båda ögonen dimmas +0,50 D och ögonens bilder dissocieras med hjälp av 

vertikala prismor. Det placeras 4Δ bas upp framför ena ögat och 4Δ bas ner framför det 

andra. Detta inducerar diplopi, så att ögonen ser två bilder av tavlan ovanför varandra. 

Patienten får jämföra de två bilderna och om det är någon skillnad placeras en +0,25 D-

lins framför det ögat som har den skarpaste bilden. Detta upprepas tills bilderna för båda 

ögonen är lika suddiga (Rosenfield, 2009, s. 223). 

 Testet utförs med fördel i foroptern då det kan vara svårt med alla linsbyten och 

prismor i en provbåge (Elliott, 2007, s. 119).  

 

1.1.2.4 Röd/grön polarisationstest 

Precis som kontrollmetoden röd/grön utnyttjar även detta test det faktum att ljus med 

olika våglängder/färger, bryts olika mycket och fokuseras därför på olika ställen i ögat 

(figur 1) (Grosvenor, 2007, s. 8).    

 Detta test görs med polariserande filter och med en polariserande tavla. Testet finns 

i många olika utföranden, till exempel med bokstäver eller koncentriska ringar som 

patienten får jämföra (Rosenfield, 2009, s. 226). Ett exempel är som i figur 3, se nedan, 

där rutorna med siffrorna 9 och 6 ses av höger öga medan vänster öga ser rutorna med 

siffrorna 5 och 3. Det finns även en del på tavlan som ses med båda ögonen. Detta är en 

viktig del som fungerar som ett fusionslås för att bibehålla en enkel binokulär bild 

(Rosenfield, 2009, s. 224). I figur 3 är det den vita ringen som fungerar som fusionslås. 
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Figur 3. Polariserande tavla som används vid röd/grön polarisationstest.  

 

Patienten uppmanas först att jämföra 9:an och 6:an som ses av höger öga med varandra 

och uppge om det är någon skillnad och i så fall vilken siffra patienten tycker är 

skarpast. Om patienten upplever att 6:an i den röda rutan är tydligare adderas en -0,25 

D-lins framför höger öga. Om däremot 9:an upplevs skarpare adderas en +0,25 D-lins 

framför höger öga. Detta upprepas tills patienten tycker att 9:an och 6:an är lika tydliga 

eller så lika de kan bli, sedan får patienten istället jämföra 3:an och 5:an som ses av 

vänster öga med varandra och på samma sätt uppge om någon av dessa siffror är 

skarpare än den andra. Om siffrorna aldrig upplevs lika är det viktigaste att stanna på 

samma läge för båda ögonen, till exempel läget där röda rutan är tydligast innan det slår 

över till den gröna (Rosenfield, 2009, s. 224).  

 I och med att det är skarpheten hos siffrorna som ska bedömas av patienten fungera 

detta test även för personer med defekt färgseende (Rabbetts, 2007, s. 107) 

 Fördelar med detta test är att det är ett sant binokulärt test där båda ögonen hela 

tiden tittar och ej är dimmade vilket ger minimal påverkan på ackommodationen och 

vergensen (Rosenfield, 2009, s. 224). En annan fördel med detta test är att jämnt visus 

mellan ögonen inte är nödvändigt då jämförelsen ej görs mellan ögonen utan varje öga 

testas var för sig (Grosvenor, 2007 s. 216).  

 En nackdel med detta test är att det kan vara svårt att utföra på en äldre patient. Den 

kristallina linsen gulnar som en normal åldersförändring, vilket gör att linsen absorberar 

och sprider det gröna ljuset mer. Detta gör att äldre patienter förmodligen kommer 
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föredra den röda sidan och då få mer minus än de behöver eller att likhet mellan rutorna 

aldrig uppstår (Rabbetts, 2007, s. 107). Patienter med katarakt kan också ha svårt för de 

polariserande filtren på grund av den sänkta ljusstyrkan som bli när filtren sitter framför 

ögonen (Elliott, 2007 s. 125).  

 

1.1.2.5 Modifierad Humphriss 

Vid modifierad Humphriss dimmas ena ögat 3-4 visusrader sämre än det ögat som ska 

testas bästa visus (Elliott, 2007, s. 122). Detta gör att den foveala bilden supprimeras på 

det dimmade ögat medan det perifera seendet bibehålls. Den supprimerade foveala 

bilden kallas ett fysiologiskt septum, medan periferin fungerar som ett fusionslås 

(Rabbetts, 2007, s. 118). Det här testet är inte ett sant binokulärt test då bilderna ej 

jämförs mellan ögonen, men då ackommodationen är avslappnad i båda ögonen medans 

bästa sfär testas anses det vara en bra balanseringsmetod (Elliott, 2007, s. 122).  

 Bästa sfär testas på det ögat som inte är dimmat genom att en +0,25 D-lins hålls 

framför ögat och patienten får avgöra om linsen gör bokstäverna på tavlan bättre, sämre 

eller om det inte är någon skillnad. Uppger patienten att det blir bättre eller ingen 

skillnad adderas +0,25 D-linsen och ytterligare en +0,25 D-lins testas på samma sätt. 

Detta upprepas tills det blir en klar försämring med fler +0,25 D-linser. Om däremot 

patienten upplever en försämring med den första +0,25 D-linsen testas istället en -0,25 

D-lins och patienten får samma fråga. Om den extra minuslinsen ger en förbättring av 

visus läggs den till resultatet och ytterligare -0,25 D-linser adderas så länge det ger en 

tydlig förbättring av visus (Elliott, 2007, s. 109). 

 En fördel med detta test är att det är lättare att utföra i en provbåge än vad till 

exempel polariserande- och prismadissociationstest är (Elliott, 2007, s. 122). En nackdel 

är att det kan vara svårt att utföra om patienten har ett starkt dominant öga. Det kan då 

uppstå svårigheter när det dominanta ögat är dimmat (Rabbetts, 2007, s. 118).   

 

1.1.3 Binokulär finjustering 

När ögonen är balanserade ska en binokulär finjustering göras för att få fram högst plus 

eller lägsta minus för bästa visus med båda ögonen öppna (Carlson & Kurtz, 2004, ss. 

109-111). Detta görs genom att båda ögonen dimmas binokulärt och sedan dimmas av 

tillsammans tills bästa visus med mesta plus eller minsta minus uppnås. Resultatet 

brukar bli ungefär +0,25 D mer än när ögonen testas monokulärt (Borish & Benjamin, 

2006, s. 847).  
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1.2 Binokulär refraktion 

Binokulär refraktion kan utföras på olika sätt. Ett vanligt sätt är att det ögat som inte 

testas dimmas på liknande sätt som vid modifierad Humphriss och bästa sfär och 

cylinder testas fram på det icke-dimmade ögat (Elliott, 2007, s. 126).  

 Fördelen med att göra en binokulär refraktion är att ögonen testas under mer 

naturliga förhållanden. Vid binokulär refraktion är det viktigt att vara någorlunda säker 

på utgångsvärdet, habituella eller objektiva värden, då en cylinder som är fel i styrka 

eller axelläge kan störa mer än det gör om det ena ögat är ockluderat som vid en 

monokulär refraktion (Rabbetts, 2007, s. 119).  

 

1.3 Monokulär refraktion jämfört med binokulär refraktion 

En nackdel med monokulär refraktion är att eftersom det ögat som ej undersöks är 

ockulderat och inte dimmat kontrolleras inte ackommodationen lika bra som vid en 

binokulär refraktion. Detta kan leda till att refraktionen slutar med för mycket minus 

eller för lite plus (Elliott, 2007, s. 105). När ena ögat är ockluderat är det större risk att 

stimulera den proximala ackommodation, som induceras av vetskapen av att ett objekt 

finns i närheten, till exempel en foropter (Ciuffreda, 2006, s. 97). 

 Det kan även vara svårt att göra en monokulär refraktion på en patient som lider av 

nystagmus, då ocklusionen kan förvärra dessa problem (Elliott, 2007, s. 105).  

 Vid en monokulär refraktion när ett öga är ockluderat så gör det att pupillerna är 

större än vid normala binokulära förhållanden vilket kan leda till ökade sfäriska 

aberrationer som kan påverka resultatet på refraktionen (Rosenfield, Ciuffreda, Hung & 

Gilmartin, 1993). Det är bra att tänka på att pupillstorleken under undersökningen ska 

motsvara den pupillstorlek som kommer vara när patienten använder sina glasögon, 

detta uppnås bäst vid en binokulär refraktion (Elliott, 2007, s. 125).  

 En binokulär refraktion går oftast lite snabbare än en monokulär men det är viktigt 

att man har ett bra utgångsvärde för att det ska fungera (Elliott, 2007, s. 105).  

 Det finns patienter som kan uppleva problem med en binokulär refraktion, på 

samma sätt som med Modifierad Humphriss, om personen har ett starkt dominant öga 

kan det vara svårt när detta är dimmat (Elliott, 2007, s. 125). 

 Vad gäller astigmatismen i de olika förhållandena så visade Morgans studie (1949) 

att hos 2 % av de medverkande ändrades cylinderaxel med 10° under binokulära 
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förhållanden jämfört vid en monokulär refraktion, medan ingen av personernas 

cylinderstyrka ändrades mer än 0,25 D.  

 

1.4 Tidigare studier 

West och Somers gjorde 1983 en studie där de jämförde fem olika balanseringsmetoder. 

De metoder som jämfördes var: 

1. Vectographic – där ögonen dissocieras med hjälp av polariserande filter och 

personerna fick jämföra ögonens respektive bilder och uppge när de var mest 

lika. 

2. Prismadissociationstest – ögonen dimmades (+0,50 D) och vertikala prismor 

placerades framför ögonen. Även här fick de medverkande jämföra ögonens 

bilder och extra plus placerades framför det ögat som hade den skarpaste bilden. 

När bilden var lika adderades minuslinser binokulärt tills bästa visus uppnåtts. 

3. Prismadissociation med röd/grön-tavla – här dimmades patienterna med +0,50 D 

på båda ögonen och vertikala prisman dissocierade ögonen. Patienterna fick 

börja jämföra höger ögas bild och minuslinser adderades tills patienten uppgav 

att grön sida var tydligast, samma sak upprepades på vänsterögat.  

4. Binokulär korscylinder på avstånd – ögonen dimmades med +0,50 D och 

dissocierades med vertikala prismor. En korscylinder med ±0,37 D placerades 

också framför ögonen (med minusaxeln i 90°) och patienten fick titta på ett 

”roterande-T”. De vertikala strecken på tavlan var till en början tydligast. 

Minuslinser adderades framför höger öga och patienten fick uppge när de 

horisontella strecken istället blev mörkare och tydligare. Samma sak upprepades 

för vänster öga. 

5. Monokulär balansering – ögonen dimmades binokulärt tills den minsta 

visusraden patienten kunde se inte längre gick att läsa. Efter det ockluderades 

vänster ögat och minuslinser adderades framför det högra tills den minsta 

visusraden precis gick att läsa korrekt igen. Detta upprepades med höger öga 

ockluderat och det vänstra ögat dimmades av till samma läge. 

I deras studie medverkade 25 personer, mellan åldrarna 7-58 år. De medverkande var 

bland annat tvungna att ha normalt binokulärt seende och ha lika visus på båda ögonen. 

Visus var tvunget att vara 1,0 (20/20) eller bättre. I West och Sommers (1983) studie 

uteslöts även patienter som var kontaktlinsanvändare då kontaktlinserna eventuellt kan 

påverka cornea. I deras studie gjordes varje metod tio gånger på varje patient och ett 
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medelvärde räknades ut för varje metod och patient. I studien hittades ingen signifikant 

skillnad mellan de olika metoderna. West och Somers (1983) drog slutsatsen att alla 

dessa balanseringsmetoder kan användas på alla patienter med normalt binokulärseende 

och ge ett pålitligt och likvärdigt resultat.  
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2 Syfte 
Syftet med den här studien var att jämföra två olika binokulära balanseringsmetoder, 

samt att jämföra metodernas resultat med resultatet från en monokulär refraktion.  

 H0= det kommer inte vara någon skillnad mellan de olika metoderna eller från den 

monokulära refraktionen. 
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3 Material och metoder 

3.1 Urval 

För att vara säker på att deltagarna var icke-presbyopa sattes en åldersgräns på 18-40 år. 

De medverkande var tvungna att ha fungerande samsyn. Personer med anisometropi på 

mer än 2,00D och/eller med större viusskillnad än en visusrad mellan ögonen 

exkluderas från studien, eftersom det kan vara svårt att utföra tester då det dominanta 

ögat är dimmat på dessa personer (Rabbetts, 2007, s. 118). De medverkande var även 

tvungna att vara helt ögonfriska.  

 Försökspersonerna har främst rekryterats på Linnéuniversitetet i Kalmar i de tre 

optikerklasserna. 

 

3.2 Material och metoder 

Alla undersökningar utfördes i samma undersökningsrum på Linnéuniversitetet i 

Kalmar av samma undersökare.  

 Innan undersökningen fick deltagarna skriva under ett informerat samtycke (bilaga 

A) som innehöll information om studien, hur undersökningen skulle gå till och 

information om att deras medverkan var helt frivillig och att testen när som helst kunde 

avbrytas på personens begäran utan närmare förklaring. De fick även ta del av samma 

information muntligt. Patienten fick sedan uppge eventuella ögonsjukdomar. 

 Innan refraktionen gjordes en mätning i autorefraktor (TOPCON, KR-8100P) för 

att få ett objektivt värde att utgå ifrån vid den monokulära refraktionen. Det togs tre 

mätningar per öga som det räknades ut ett medelvärde av. Avståndet mellan pupillerna 

mättes med PD-mätare (TOPCON PD-5).  

 Balanseringsmetoderna som användes i den här studien var röd/grön 

polarisationstest och modifierad Humphriss. Dessa metoder valdes på grund av deras 

olikheter samt att de är relativt enkla metoder att utföra i ett vanligt undersökningsrum 

utan någon speciell utrustning.  

 Det slumpades vilken balanseringsmetod som utfördes först och även vilket öga 

som undersöktes först. Detta för att försäkra att ordningen på utförandet inte påverkar 

resultatet.   
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 Ett samsynstest gjordes med foropter (TOPCON, VT-10) med polarisationsfilter 

och en tavla med polariserande rader med bokstäver (projektor: TOPCON, ACP-8). Det 

kontrollerades att patienten såg tre rader på tavlan vilket bekräftade att de har samsyn.  

 

3.2.1 Monokulär refraktion 

En monokulär refraktion utfördes med autorefraktorvärdet som utgångspunkt. Först 

mättes visus både monokulärt och binokulärt med autorefraktorns medelvärde. Vänster 

ögat ockulderades och höger ögat dimmades 3-4 visusrader sämre än bästa visus för att 

ackommodationen med säkerhet skulle vara under kontroll. Dimmningen minskades 

med -0,25D-steg, tills det inte längre blev en förbättring av visus (Elliott, 2007, s. 108). 

När den bästa sfärstyrkan uppnåtts kontrollerades cylinderstyrka och cylinderaxel med 

hjälp av en korscylinder (±0,25D) även det enligt Elliott (2007, s. 113). Därefter 

upprepades kontrollen av sfärstyrkan. Som kontrollmetod gjordes +1,00 D-metoden 

enligt Rabbetts (2007, s. 106), om visus ej sjönk som förväntat refraktionerades ögat 

om. Detta behövde aldrig göras i denna studie.  

 När det högra ögat var refraktionerat så togs ocklusionen på det vänstra bort och det 

högra ockluderades istället. Samma procedur upprepades på vänster ögat.  

 Resultatet antecknades och skillnaden i sfären mellan ögonen räknades ut. Både 

monokulärt och binokulärt visus mättes och antecknades också. 

 

3.2.2 Röd/grön polarisationstest 

Värdet från den monokulära refraktionen användes som utgångsläge. Polarisationsfilter 

sattes i foroptern och den röd/gröna polariserande tavlan visades för patienten, se figur 2 

i introduktionen. Belysningen i rummet sänktes (Elliott, 2007, s. 111). Det 

kontrollerades att patienten kunde se de fyra rutorna och läsa siffrorna (figur 3). 

Patienten ombads jämföra 6:an och 9:an med varandra och uppge om han eller hon 

upplevde att siffrorna var lika tydliga och svarta eller om någon av dem upplevdes 

bättre än den andra. Om personen uppgav att 6:an (röd) var tydligast adderades en -0,25 

D lins framför höger ögat och patienten fick jämföra samma siffror igen. Om det 

däremot var 9:an som var tydligast adderades istället en +0,25 D-lins. Detta upprepades 

tills patienten upplevde siffrorna som lika tydliga.  

 Om personen ej kunde välja ett läge där siffrorna var lika svarta i det röda och 

gröna valdes det sista läget där siffran i röda rutan var tydligare innan det slog över och 

den gröna istället var tydligast. Därefter upprepades samma sak med vänster öga när 



  
 

15 

patienten jämförde 5:an och 3:an med varandra. Vikt lades vid att stanna på samma läge 

för båda ögonen (Rosenfield, 2009, s. 224).  

 Resultatet antecknades samt monokulärt och binokulärt visus mättes. Även här 

räknades skillnaden mellan ögonen ut.  

 

3.2.3 Modifierad Humphriss 

Även inför den här metoden användes den monokulära refraktionen som utgångspunkt. 

Höger ögat ockluderades för att kunna dimma vänster öga till visus 3-4 rader sämre än 

höger ögat. Ocklusionen togs bort och bästa sfär testades på det högra ögat. Patienten 

fick tala om i fall en +0,25 D-lins gjorde den minsta raden han eller hon kunde se bättre, 

sämre eller lika. Uppgavs det ingen skillnad eller om patienten tyckte att det blev bättre 

med denna lins adderades den och testet fortsatte tills patienten uppgav att +0,25 D 

försämrade skärpan på tavlan. Resultatet som gav mest plus utan att visus försämrades 

antecknades och det andra ögat testades på samma sätt. Om person tyckte att +0,25 D 

gav en klar försämring testades det istället med -0,25 D-lins. Gav denna inte en tydlig 

förbättring ändrades inte resultatet utan istället testades det andra ögat på samma sätt. 

Om visus förbättrades ändrades sfären -0,25 D och ytterligare -0,25 D testades tills en 

tydlig förbättring av visus inte längre uppnåddes, efter detta testades andra ögat på 

samma sätt.  

 Om styrkan på det testade ögat förändrades mycket åt plus (+0,50 D) kontrollerades 

det icke-testade ögats dimmning så att det fortfarande var 3-4 rader sämre än det testade 

ögat för att vara säker på att ackommodationen hela tiden är under kontroll (Elliott, 

2007, s. 122).  

 Även efter detta test antecknades resultat samt monokulärt och binokulärt visus, 

och skillnaden mellan ögonen räknades ut. 

 

3.3 Analys av data 

Alla värden journalfördes i ett journalblad (bilaga B) och sedan i ett Excel-dokument 

där all data sammanställdes och analyserades.  

 Skillnaden mellan ögonen räknades, för alla tre metoder, ut med höger öga som 

referenspunkt. Det vill säga skillnaden anger hur mycket och åt vilket håll (minus eller 

plus) vänster öga skiljer sig från höger. Skillnaden mellan ögonen jämfördes hos de tre 

olika metoderna.  
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 Medelvärde, standardavvikelse och statistisk signifikans räknades ut i Excel med 

hjälp av formlerna i programmet. ANOVA-test gjordes med hjälp av programmet 

GraphPad Prism 6. 
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4 Resultat 
31 personer har medverkat i denna studie, varav en uteslöts från studien på grund av för 

hög anisometropi. Av de 30 personer som deltog och var inom kriterierna var det 5 män 

och 25 kvinnor. De 30 medverkande var mellan 19 och 33 år med en medelålder på 23 

år (±3 år). Eftersom astigmatismen inte justeras vid en binokulär balansering så är det 

bara sfär-styrkan som har tagits med när resultaten för de olika metoderna har jämförts 

och analyserats.  

 När respektive balanseringsmetod jämfördes med en monokulär refraktion visade 

det att det röd/gröna polarisationstestet gav generellt mer minus (mindre plus) än 

modifierad Humphriss. Röd/grön polarisationstest gav -0,15 D (±0,26 D) mer för höger 

och -0,13 D (±0,25 D) mer för vänster i förhållande till den monokulära refraktionen. 

Medan modifierad Humphriss gav +0,07 D (±0,22 D) mer för höger och +0,07 D (±0,15 

D) mer för vänster i förhållande till den monokulära refraktionen. Allt detta går att se 

nedan i figur 4.  

 
Figur 4. Medelavvikelsen för var öga för sig för respektive balanseringsmetod jämfört 
med den monokulära refraktionen. 
 

ANOVA regressionsanalys gjordes på alla tre metoderna. ANOVA-testet visar att det 

inte är någon statistisk signifikant skillnad mellan någon av metoderna (P=0,92). 
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4.1 Monokulär refraktion jämfört med röd/grön polarisationstest 

I denna jämförelse är det skillnaden mellan ögonen som har använts, skillnaden visar 

hur mycket vänster skiljer från höger när höger är 0. P-värdet (p=0,83) visar att det inte 

finns någon statisk signifikant skillnad. Figur 5 visar sambandet mellan monokulär 

refraktion och röd/grön polarisationstest. 

 
Figur 5. Korrelation mellan monokulär refraktion och röd/grön polarisationstest 
(R=0,83). Varje punkt motsvarar vad en person fick för resultat i skillnad på ögonen vid 
monokulär refraktion respektive vid röd/grönt polarisationstest. När skillnaden har 
räknats ut mellan ögonen har höger satts som 0. 
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4.2 Monokulär refraktion jämfört med modifierad Humphriss 

Det skiljer inte mycket mellan den monokulära refraktionen och modifierad Humphriss. 

Ett t-test visar ingen statistisk signifikant skillnad (p=1,0). Sambandet går att se nedan i 

figur 6. 

 
Figur 6. Korrelation mellan monokulär refraktion och modifierad Humphriss (R=0,81). 
Varje punkt motsvarar vad en person fick för resultat i skillnad på ögonen vid 
monokulär refraktion respektive vid modifierad Humphriss. När skillnaden har räknats 
ut mellan ögonen har höger satts som 0. 
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4.3 Röd/grön polarisationstest jämfört med modifierad Humphriss 

När de två olika balanseringsmetoderna jämförs ett t-test på att det inte är någon 

statistik signifikant skillnad mellan de olika balanseringsmetoderna (p=0,88). 

Sambandet mellan det två balanseringsmetoderna ses i figur 7. 

 

 
Figur 7. Korrelation mellan modifierad Humphriss och röd/grön polarisationstest 
(R=0,68). Varje punkt motsvarar vad en person fick för resultat i skillnad på ögonen vid 
modifierad Humphriss respektive vid röd/grönt polarisationstest. När skillnaden har 
räknats ut mellan ögonen har höger satts som 0. 
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5 Diskussion 
Som det går att se i resultatdelen upptäcktes ingen signifikant skillnad mellan de olika 

metoderna och inte heller jämfört med den monokulära refraktionen.  

 När medelavvikelsen mellan ögonen jämfördes mellan monokulär refraktion och de 

olika balanseringsmetoderna var det knappt någon skillnad alls. Vad som är 

anmärkningsvärt är att den största skillnaden i resultaten var mellan de två 

balanseringsmetoderna. Det kan tyckas att denna skillnad borde vara minst då 

metoderna ska göra samma sak. Det är svårt att säga vad detta beror på. Dock är det inte 

stor medelskillnad som diskuteras (0,02 D). Det skulle kunna förklaras med att de två 

balanseringsmetoderna är ganska olika. Till exempel kan personer som har ett kraftigt 

dominant öga ha svårt att bibehålla binokulärt seende när det dominanta ögat är dimmat 

som vid modifierad Humphriss. I denna studie har det inte testats eller tagits i beaktning 

om de medverkande har ett kraftigt dominant öga, det har bara testats att personerna har 

samsyn. Till skillnad från modifierad Humphriss är det röd/gröna polarisationstestet ett 

sant binokulärt test där båda ögonen ser och är odimmade under hela testet.  

 Då skillnaden mellan monokulär refraktion och det balanserade resultatet inte 

skiljer sig kan det diskuteras om det överhuvudtaget behövs en binokulär balansering 

efter en monokulär refraktion. Det som tåls att poängteras är att i studien har 

medelvärden av resultaten jämförts vilket inte säger så mycket om hur många som fick 

ett avvikande resultat vid balanseringen. Det kan ju vara så att de personer som får en 

skillnad vid balanseringen är de som hade fått symtom om ackommodationen inte hade 

balanserats. Men även om man tittar på varje person för sig och jämför vad personerna 

hade för styrkeskillnad mellan ögonen vid de olika metoderna så visar det på att det inte 

är så stora avvikelser. Om det röd/gröna polarisationstestet jämförs med monokulär 

refraktion så var det endast 3 av 30 personer där det skilde 0,50 D mellan metoderna. 

Även när modifierad Humphriss jämfördes med en monokulär refraktion så var det 3 av 

30 personer där det skilde ≥ 0,50 D mellan metoderna. Det var 7 personer av de 30 

medverkande som hade ≥0,50 D i skillnad mellan det två balanseringsmetoderna när 

skillnaden mellan ögonen jämfördes. 

 I denna studie är att det svårt att veta vilken metod som ger det mest ”korrekta” 

resultatet. Då ackommodationen inte har mätts med de olika resultaten går det inte att 

veta vilken metod som faktiskt balanserar ögonen mest korrekt. Ett sätt som 

ackommodationen skulle kunna mäts på är med dynamisk retinoskopi. Detta för att se 
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om något öga ackommoderar mer än det andra på ett bestämt avstånd (Goss, Rana & 

Ramolia, 2012). Då skulle detta göras med resultaten från de olika metoderna och på så 

sätt se vilken metod som ger minst skillnad mellan ögonen på den ackommodativa 

responsen.  

 Det skulle även vara intressant att ordinera kontaktlinser/glasögon med de olika 

styrkorna som kommit fram vid de tre metoderna, och att patienterna själva får testa de 

tre olika paren kontaktlinser/glasögon i några veckor och se om de märker någon 

skillnad.  

 Undersökarens uppfattning var att det röd/gröna polarisationstestet var ett snabbare 

och smidigare test. Detta är ju viktigt då refraktionen inte får ta för lång tid. Det 

upplevdes som att svaren från de medverkande oftare var mer bestämda och tydliga vid 

det röd/gröna testet än vid modifierad Humphriss, där svaren ibland var lite mer 

tveksamma och trevande. Möjligtvis att det hade varit lättare att se visusskillnader vid 

linsbyten vid modifierad Humphriss om testet hade utförts med en projektor/tavla där 

optotyperna kan slumpas fram. Ibland märktes det att de medverkande snarare hade lärt 

sig bokstäverna och hade svårt att avgöra vad de verkligen kunde läsa och vad de kom 

ihåg från tidigare. Men metoden upplevs ändå som mer tidskrävande då det icke-testade 

ögat ska dimmas vilket medför fler linsbyten och patienten ska tyda och läsa fler 

bokstäver. 

 I figur 4 i resultatet går det att se att det röd/gröna polarisationstestet jämfört med 

en monokulär refraktion ger marginellt mer minus. Men i denna studie har det inte 

gjorts någon binokulär finjustering då intresset främst har koncentrerats på skillnaden 

mellan ögonen och inte hur mycket plus som kan pressas fram binokulärt. En anledning 

till att patienter oftast vill ha mer minus vid ett röd/grönt test är att belysningen i 

rummet sänks och pupillen blir större. Detta i sin tur leder till ökade sfäriska 

aberrationer, då de perifera ljusstrålarna som kommer in i ögat bryts mer och deras 

fokuseringspunkt hamnar längre fram i ögat (Grosvenor, 2007, ss. 8-9). Patienten vill då 

ha mer minus för att flytta fokuseringspunkten närmare retina. Det är just därför det är 

viktigt med en binokulär finjustering efter en balanserings har utförts, för att både 

försäkra sig om att ögonen först är balanserade i förhållande till varandra och sen även 

att försäkra sig om att det är högst plus eller lägsta minus för bästa visus som har 

refraktionerats fram. 
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 Precis som för West och Somers (1983) visade denna studie på att det inte är någon 

statistisk signifikant skillnad mellan olika metoder. Även deras slutsats blev att så länge 

patienten har normalt binokulärt seende spelar det inte så stor roll vilken metod som 

används.  

 Det krävs förmodligen en större studie med fler medverkande och mer kontroller av 

ackommodationen innan det går att dra en slutsats om balansering verkligen behövs. 

Vid en större studie hade det också varit intressant att se om det skiljer sig något 

beroende på ametropin. Fungerar olika metoder olika bra på patienter med hyperopi, 

myopi eller till exempel hög astigmatism?  

 Vidare studier hade även varit intressant att göra på personer som inte har fullt 

binokulärt seende. Till exempel patienter med ojämnt visus och högre anisometropier.  

 Då denna studie ändå visade på vissa individuella skillnader så tyder det på att alla 

metoder ändå inte fungerar på alla personer trots att de har normalt binokulärseende. 

Därför är det viktigt att undersökaren kan och känner sig bekväm med mer än en 

balanseringsmetod. 
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6 Slutsats 
Som noll-hypotesen förutspådde fanns ingen skillnad på de olika 

balanseringsmetoderna. Inte heller någon skillnad mellan balanseringsmetoderna och en 

helt monokulär refraktion. Så länge patienten har ett fungerande binokulärseende så kan 

metod väljas ut efter vilken undersökaren finner mest praktisk och känner sig mest säker 

på. 
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