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Sammanfattning 

Konvergensinsufficiens är en vanlig binokulär dysfunktion hos vuxna och barn. Tillståndet har en 
betydande inverkan på närsynen och kan orsaka besvärande astenopiska symtom. Olika typer av 
konvergensträning har visat sig kunna förbättra konvergensförmågan, och därigenom minska de 
astenopiska symptomen. Förutsättningen för att uppnå ett gott resultat är god compliance. Studier har 
visat att de flesta bibehåller de förbättrade resultaten efter fullföljd synträning. Dock har compliance 
visat sig vara låg och patienter avbryter ofta behandlingen när symtomen börjar förbättras och innan 
behandlingen är avslutad. VR teknik för ortoptisk träning har tagits fram i syfte till att bland annat öka 
compliance. Det är viktigt att nya teknologier och metoder testas för att visa deras tillförlitlighet, 
effektivitet och bekvämlighet i klinisk praxis.  

Syftet med studien är att undersöka om ortoptisk synträning med VR teknik har god effekten och kan 
uppnå god compliance.  

Studien är av experimentell typ och utfördes på försökspersoner i åldrarna 18 till 40 år. Ortoptisk 
träning utfördes under minst 8 tillfällen under en 2-veckorsperiod. Varje träningstillfälle var 15 
minuter.  

Konvergensnärpunkt (KNP) och vergensfacilitet mättes före första och efter sista träningstillfället.  

Även en enkät inkluderades, som delades ut i slutet av träningsperioden, där försökspersonerna fick 
svara på frågor kring deras subjektiva upplevelse av träningsmetoden. 

Totalt deltog 20 försökspersoner som uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa försökspersoner var 18 
kvinnor och 2 män med medelålder 24,5±3,5.  

 

Resultat 

En signifikant förbättring av både konvergensfacilitet (T-test, p<0,001) och konvergensnärpunkt (T-
test, p=0,002) kunde påvisas, och man kan utifrån detta dra slutsatsen att tekniken har god effekt och 
att metoden är tillförlitlig. 

Enligt enkätsvaren upplevdes metoden övervägande enkel, och sannolikheten att metoden skulle följas 
med god compliance vid ordination är stor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konvergensträning med VR teknik, L. Barsoum & A. El idrissi  

 

Summary 
Convergence insufficiency is a common binocular dysfunction in adults and children. The condition 
can cause troublesome asthenopic symptoms. Convergence training have been shown to rehabilitate 
convergence insufficiency, through improved vergency capacity, and therethrough reduce the 
asthenopic symptoms that can occur. However, only if compliance is high. Studies have shown that 
most patient after convergence training maintain the improved results after completed vision training. 
However, compliance has been shown to be poor in regard to conventional convergence training and 
patients often discontinue treatment when symptoms begin to improve and before treatment is 
completed. VR technology for orthoptic training has been developed with the aim of increasing 
compliance. It is of great importance that new methods are tested to show their reliability and 
convenience in clinical practice. 

The purpose of the study is to investigate whether orthoptic vision training with VR technology has a 
good effect and can achieve good compliance. 

The study is of an experimental type and was performed on subjects aged 18 to 40 years. Orthoptic 
training was performed on at least 8 occasions over a 2-week period. Each training session was 15 
minutes. 

Convergence proximity point (KNP) and vergenicity facility were measured before the first and after 
the last training session. 

We also chose to include a questionnaire that was distributed at the end of the training period where 
the subjects were asked to answer questions about their subjective experience of the training method. 

A total of 20 subjects who met the inclusion criteria participated. Of these subjects, 18 women and 2 
men with a mean age were 24.5 ± 3.5. 

 

Results 

T test showed KNP: P = 0.002 convergence facility: P = <0.001. 

A significant improvement of both convergence facility (T-est, p<0.001) and near point of 
convergence (T-test, p=0.002) could be demonstrated, and we can conclude from this that the 
technology has a good effect, and that the method is reliable. 

According to the survey results, the method was perceived as predominantly simple, and the 
probability that the method would be followed with good compliance when prescribing is high. 
 
 
 

Nyckelord 

Ortoptisk träning, VR, ortoptisk träning med VR teknik, konvergensinsufficiens.  
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Bakgrund 

Vergens-systemet  

När en person med normalt fungerande binokulärseende tittar på avstånd är ögonen orienterade så att 
de visuella axlarna i båda ögonen i princip är parallella. Då båda ögonen vrids i motsatt riktning till 
varandra uppstår vergens (konvergens och divergens) mellan ögonen. Meningen med vergens-rörelsen 
är att avbilda fixationsobjektet på korresponderande näthinnepunkter (Maddox, 1886). Vergens-
systemet, dvs hjärnans kontrollsystem för vergensrörelser, består av en rad olika komponenter som ger 
upphov till den slutgiltiga ögonpositionen.  

Dessa komponenter är: Proximal vergens, som stimuleras av djup- och avståndsperception. 
Fusionsvergens, som uppstår för att undvika diplopi. Tonisk vergens, som uppstår av normal 
extraokulär muskeltonus, och ackommodativ vergens, som är en respons av att 
ackommodationsystemet är aktivt (Wahlberg Ramsay, 2011). 

Dysfunktion kan förekomma i vergens-systemet vilket kan orsaka astenopiska besvär (Brune & 
Eggenberges, 2018). Konvergensdysfunktion går att behandla med prismakorrektion, dock har tidigare 
studier visat att det okulomotoriska system har en förmåga att anpassa sig till prisma (Brautaset & 
Jennings, 2005). På grund av detta är den ultimata behandlingen vergensträning (Shin et al., 2011).  

Konvergensnärpunkt (KNP) är den närmsta punkt eller avstånd där en person kan hålla fusion och se 
en enkel bild av ett objekt. Uppmätning av KNP kan hjälpa till i bedömning av en persons 
konvergensförmåga och används vanligtvis som en del av kriterierna för att diagnostisera 
konvergensinsufficiens (KI) (Santo et al., 2020) 
 
Vergensfacilitest är ett test som bedömer förmågan av fusionsvergenssystemet att reagera på ändrade 
vergenskrav. Det mäts med hjälp av alternerande bas-in (BI) och bas-ut (BU) prismor, och räknas i 
antalet cykler per minut (cpm) (Gall et al., 1998)  

När fixation på ett objekt sker under normala förhållanden, hamnar avbilden på korresponderande 
näthinnepunkter i båda ögonen, i fovea. Fusion av bilderna gör att man ser bilden som enkel. Fori 
uppstår då de två visuella axlarna att inte korresponderar med varandra, vilket leder till avsaknad av 
fusion.  
En fori som ger upphov till astenopiska symtom betraktas som en dekompenserad fori. För att en fori 
ska vara kompenserad enligt sheards kriterie, så måste fusionsreserven som kompenserar forin, vara 
minst dubbelt så stor som forin. Fusionsreserver är ett mått på hur mycket vergens en person har i 
reserv, som kan användas för att kompensera för en heterofori, (Conway et al., 2012).  
 

Konvergensinsufficiens (KI) 

Konvergensinsufficiens (KI) är en relativt vanlig binokulär dysfunktion hos vuxna och barn, som 
kännetecknas av en oförmåga att bibehålla binokulär konvergens vid närarbete (Carvelho et al., 2008). 
Tillståndet är relaterat till större exofori på nära håll än på avstånd, minskad 
fusionskonvergensamplitud, fjärmad konvergensnärpunkt och minskad vergens ackommodation 
(Dhawan, 2020). Tillståndet har en betydande inverkan på närsynen och kan orsaka besvärande 
astenopiska symtom som dubbelseende, suddig syn, ansträngda ögon och huvudvärk vid nära arbete 
(Thiagarajan et al., 2010), vilket kan ha en negativ inverkan på patientens vardagssysslor och 
livskvalité. Konvergensinsufficiens är ofta förknippat med ackommodativ insufficiens (Shin et al., 
2011). 

Flera studier uppger olika uppgifter vad gäller prevalensen av konvergensinsufficiens i den allmänna 
populationen. Bland flera studier uppges prevalensen variera mellan 1,7 och 33% hos barn (Nunes et 
al., 2019). Dessa skiljaktigheter kan hänföras till att man kan ha använt sig av olika diagnostiska 
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kriterier och metoder i de olika studierna samt om man gjort allmänna screeningar eller undersökt 
kohorter som sökt hjälp för sina besvär. Ett genomsnitt på ~5% har antagits vara prevalensen av 
konvergensinsufficiens i den allmänna populationen, och studier har visat på högre frekvens hos barn 
(Nunes et al., 2019). 

 

Ortoptisk träning 

Som tidigare nämnts har det visat sig att den optimal behandling för KI är ortoptisk (Shin et al., 2011). 
Visuella övningar utformade för att öka konvergensen samtidigt som en enkel, klar binokulär syn 
kvarhålls, har visat sig kunna öka fusionsreserverna, förbättra KNP, öka vergensfaciliteten, och 
därmed minska symptom som t.ex. diplopi och astenopiska besvär som kan uppstå vid 
konvergensinsufficiens. Om ortoptisk träning inte tillämpas är förbättringar av eventuella symptom 
osannolikt i samband med närarbete (Carvelho et al., 2008). Tidigare studier av bland annat Serna et 
al. (2011) har visat samband mellan symtomförbättring och compliance, där försökspersoner som inte 
blev helt symptomfria hade avvikande compliance. 

Resultaten av synträning har i ett års uppföljningsundersökning visat att de flesta bibehåller de 
förbättrade resultaten efter fullföljd träning (Shin et al., 2011). Goda resultat av ortoptisk träning kan 
enbart uppnås med förutsättning av god compliance (Aziz et al., 2009), dock har compliance visat sig 
ofta vara låg (Boon et al., 2021).  Konventionell synträning beskrivs ofta vara monotont och tråkigt, 
vilket leder till låga nivåer av compliance (Carvelho et al., 2008), och patienter avbryter ofta 
behandlingen när symtomen börjar förbättras och innan behandlingen är avslutad (Boon et al., 2021).  

Virtual reality (VR) teknik för ortoptisk träning har bland annat tagits fram i syfte till att öka 
compliance. Det är viktigt att nya teknologier och metoder testas för att visa deras tillförlitlighet, 
effektivitet, tidseffektivitet och bekvämlighet i klinisk praxis. I tidigare studier där man har beprövat 
digitala ortoptiska metoder har resultaten varit goda. I studien som utfördes av bland annat Serna et al. 
(2011) studerade man effekten av hemma-baserad konvergensträning med hjälp av ett datorprogram. 
42 personer som hade symptom av KI deltog. Resultatet visade en signifikant skillnad i KNP och 
förbättring av symptom. I forskning av Boon et al. (2021) där man tränade konvergensen på vuxna 
med konvergensinsufficiens med VR teknik, visade resultatet på en signifikant effekt för 
konvergensnärpunkten och den positiva fusionsreseveren på nära.  

I en studie av Munsamy och Paruk, (2021) där emmetropa och asymtomatiska deltagare fick utföra 
ortoptisk träning med VR teknik såg man en signifikant förbättring av konvergensen efter endast 25 
minuters ortoptisk träning. 

 

Syfte 
Syftet med studien var att ta reda på effekten av konvergensträning med VR teknik, och hur träningen 
upplevs av deltagarna i syfte till att ta reda på om hög compliance kan uppnås med denna metod. 

• Har träningsmetoden god effekt? 
• Kan denna metod ge hög compliance? 

Studiens hypotes, som baseras på tidigare studier, var att träningsmetoden skulle ge en god effekt och 
hög compliance. 

Denna studie omfattar inte jämförelse med konventionell synträning, och jämför inte compliance vid 
traditionell synträning och träning med VR teknik. 
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Metod 

Studien var av experimentell typ, och har valts i syfte av att kunna svara på frågeställningarna på ett 
relevant sätt. Metoden som valts i studien är undersökningar på försökspersoner, med mätningar som 
utförts före och efter vergensträning med VR teknik, detta i syfte till att ta reda på hur effektiv 
träningsmetoden är i praktiken. Studien har också valt att inkludera en enkät som delas ut i slutet av 
träningsperioden där försökspersonerna fick svara på frågor kring compliance och den subjektiva 
upplevelsen av träningsmetoden.  

Studien rekryterade kvinnliga och manliga försökspersoner i åldrarna 18 till 40år. Kriterierna som 
skulle uppnås för att kunna delta i studien var: 

• Vara mellan 18–40 år 
• Ha binokulärseende 
• Exofori på NH 
• Inte vara gravid eller amma  
• Inte genomfört någon typ av ögonoperation  

• Ingen historik av amblyopi och strabismus 
• Ingen historik av vergens- eller ackommodations insufficiens 

 
Försökspersonerna utförde, under en 2-veckorsperiod, ortoptisk träning fördelat på 8 tillfällen. Varje 
tillfälle skulle vara i 15-minuter och noterades med datum och tid i ett pappersdokument. 
Konvergensnärpunkt (KNP) och vergensfacilitet mättes före första och efter sista träningstillfället. 
Detta för att kunna observera hur träningen påverkade individernas konvergensförmåga. 
Försökspersonerna fick sedan besvara ett fåtal frågor för att utvärdera träningsmetoden. 

KNP: mättes med hjälp av RAF-stav. Brytpunkt och återgång noterades i centimeter. 
Försökspersonerna fixerade ett objekt (lodrätta sträcket med en prick) som fördes från 50 cm avstånd 
med en hastighet av ungefär 5 cm/sek mot personen ögon till dess att han/hon rapporterade dubbelbild, 
eller tills när undersökaren observerade att ena ögat inte längre fixerade objektet. Mätningen 
upprepades tre gånger. Under testet uppmuntrades försökspersonerna till att försöka hålla enkel bild så 
länge det var möjligt.  

Vergens facilitet: Vergensfacilitet mättes med en prismaflipper. Försökspersonerna skulle i 1 minut 
växla mellan 12 bas ut och 3 bas in, vid fixation på en text på 40 centimeter. Försökspersonerna 
växlade när enkel och klar bild uppnåddes. Testet noteras i antal växlingar.  

Konvergensträning: Träningen utfördes med hjälp av VR-glasögon som spelade upp ett bildspel från 
en app framtaget av Imvi (referens här?). Bildspelet visade stereoskopiska bildpar, som med 
förbestämd hastighet korsades (dvs stimulerade konvergensrörelse).  Deltagarnas uppgift var att 
försöka bibehålla en enkel och klar bild. Träningen skulle utföras i minst 15 minuter. ”Angle of the 
movement” var inställd på 20 och ”the time for the movement” på 10.  Om nödvändigt användes 
försökspersonernas habituella korrektion tillsammans med VR-glasögonen. Datum och tid för träning 
noterades efter varje träningstillfälle.  

För att kunna svara på samtliga frågeställningar på ett relevant sätt, delades en enkät ut i slutet av 
träningsperioden. Enkäten omfattades av följande frågor:  

1. Hur upplevde du svårighetsgraden av synträningen med VR teknik? 
- Svarsalternativ: Enkelt, medel, svårt, väldigt svårt. 
2.  Om du hade blivit ordinerad denna typ av synträning, hur stor är sannolikheten att du följt den 

med god compliance under en längre period?  
- Svarsalternativ: Liten sannolikhet, sannolikt, stor sannolikhet. 
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3. Har du några andra synpunkter på synträningen? 

 
Bearbetning av material:  

Resultatet sammanställdes slutligen i EXCEL-tabeller. De värden som fördes in var KNP och 
vergensfacilitet före ortoptisk träning med VR-teknik samt efter. Datan analyserades i programmet 
JASP med T-test.  

 

Etiska överväganden:  

Studien följde Helsinkideklarationen. Alla deltagare var myndiga och medgivit skriftligt samtycke till 
att medverka i studien. De blev informerade om att de när som helst under studiens gång hade rätt att 
avsluta sin medverkan. Insamling av personuppgifter har skett enligt GDPR, personuppgifter hanteras 
på så sätt att ingen utomstående har tillgång till det utan samtycke.  

För att skydda personuppgifter noterades endast deltagarnas förnamn i träningsschemat, samt den 
information som krävs för att de på ett enkelt sätt ska kunna följa schemat och dokumentera alla 
träningstillfällen.  

 

Resultat 
 Totalt deltog 20 försökspersoner som uppfyllde inklusionskriterierna. Av dessa försökspersoner var 
18 kvinnor och 2 män med medelålder 24,5±3,5. 
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Ett t-test utfördes där testresultaten före och efter träningen jämfördes. Testet visade på en signifikant 
skillnad för båda KNP (p= 0,002) och konvergensfacilitet (p <0,001).  
 

 

Har denna metod stor chans till god compliance? 

Alla 20 personer som deltog i studien tränade totalt i 120 minuter vardera, vilket ger en compliance på 
100 procent, åtminstone vad gäller tidsaspekten.  

I nedan tabeller har svaren från enkäten (Bilaga 2) sammanställts.  

“Hur upplevde du svårighetsgraden av synträningen med VR teknik?” 

Svarsalternativ: Enkelt, medel, svårt, väldigt svårt. 

 

Tabellen visar hur försökspersonerna upplevde svårighetsgraden av träningen. Här har de flesta svarat att metoden 
upplevdes enkel. 

 

“Om du hade blivit ordinerad denna typ av synträning, hur stor är sannolikheten att du hade följt 
träningen med god compliance i en längre period? 
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Svarsalternativ: Liten sannolikhet, sannolikt, stor sannolikhet. “ 

 

 

Tabellen visar hur stor sannolikheten är att försökspersonerna skulle följa träningsmetoden med god compliance i en längre 
period. Här har de flesta svarat att det är sannolikt. 

 

Diskussion  

Diskussion  

Syftet med studien var att ta reda på om konvergensträning med VR teknik är en effektiv och är 
pålitlig, samt hur träningen upplevs av deltagarna, för att ta reda på om god compliance kan uppnås 
med denna metod.  

Har träningsmetoden god effekt?  

Ortoptisk träning med VR teknik visade på en signifikant förbättring av konvergensfacilitet och 
konvergensnärpunkt. Vi kan utifrån resultatet dra slutsatsen att metoden är pålitlig och användbar vid 
konvergensträning. Resultatet stödjer hypotesen.  

Ytterligare stöd återfinns i tidigare nämnda studier där spelifiering av vergensträning beprövats och 
visat en tydlig förbättring av konvergens. I forskning av Boon et al. (2021) tränade man konvergensen 
på 18 vuxna deltagare med konvergensinsufficiens med VR teknik, tre gånger i veckan under sex 
veckor. Resultatet visade att 15 av de ursprungliga deltagarna inte längre uppfyllde kriterierna för KI. 
Två av de tre deltagare som fortfarande hade tecken på KI vid slutet av studien var de deltagarna med 
minst compliance, man såg således att ortoptisk träning med VR var en effektiv rehabiliteringsmetod 
vid KI. Teorin är således att man även i rådande studie hade sett ett signifikant resultat i det fallet att 
deltagarna varit patienter med konvergensinsufficiens, som stöd för denna teori är resultat från tidigare 
studier, samt de signifikanta förbättringarna man redan sett till följd av VR träning på försökspersoner 
utan KI.  

Studien som utfördes av Serna et al. (2011) där VR träningen ägde rum under 12,6 veckor med hjälp 
av ett datorprogram, på personer med symptom av KI, visade en signifikant förbättring av konvergens 
och minskade symptom, även här kunde man konstatera att VR träning är en effektiv metod för 
rehabilitering av konvergensinsufficiens. Gemensamt för de ovannämnda studierna är att den 
ortoptiska träningen har skett under en betydligt längre period än i denna studie, men trots denna 
skillnad ser vi samma mönster av träningens effekt.  
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Trots den korta perioden av ortoptisk träning har vi sett en förbättring vid alla mätvärden, om vi ser till 
tidigare studier, så kan vi spekulera om att resultatet kan bli bättre och bestående vid en längre 
träningsperiod, och även vara en bra metod för träning av patienter med KI.  

I en ytterligare studie av Munsamy och Paruk, (2021) fick fyrtiotvå emmetropiska och asymtomatiska 
deltagare mellan 18 och 30 år utföra ortoptisk träning i form av VR teknik. Deltagarna delades upp i 
åldersmatchade försöks- och kontrollgrupper. Experimentgruppen spelade spel med VR glasögon, 
medan kontrollgruppen tittade på en tv-film som projicerades på en skärm på en meters avstånd. Även 
I denna studie såg man ett signifikant resultat på ökning av både ackommodationsfaciliteter och 
vergensfaciliteter efter 25 minuters VR-spel. Resultatet visar att även efter kortare träningsperioder 
kan vi se en signifikant effekt och goda resultat av träning med VR teknik. 

Kan denna metod ge god compliance?  

Den totala träningstiden per person var 120 minuter under 14 dagar, vilket betyder att compliance var 
100%, i varje fall gällande tidsaspekten av träningen, då vi inte kan testa eller undersöka om träningen 
skett under fullt fokus och ansträngning. Enkätsvaren visade även på att den generella upplevelsen av 
träningsmetoden var positiv, med övervägande som upplevde att metoden var enkel. Men det fanns ett 
antal försökspersoner som tyckte att träningen var svår. Vid frågan om övriga synpunkter var det tre 
försökspersoner som påpekade att det var svårt att bibehålla compliance, detta kan förklaras av 
bristande motivation då försökspersonerna var symptomfria innan påbörjad träning, vilket som följd 
kan ge låg motivation och låg compliance. Generellt kan man anta att compliance är låg hos personer 
som inte har symptom, jämfört med personer som har symptom. Man har i studier sett att compliance 
sjunker när patienterna är symptomfria, och patienter som tidigare haft symptom avbryter ofta 
behandlingen när symtomen börjar förbättras och innan behandlingen är avslutad Boon et al. (2021). 
Sex försökspersoner ansåg att 15 minuters träning var för lång tid.  

Som tidigare nämnt, upplevde många försökspersoner att metoden var enkel och att sannolikheten till 
god compliance var stor. Dock kan tillförlitligheten av de presenterade resultaten rörande compliance 
diskuteras, då merparten av personer som deltog i studien var legitimerade optiker eller 
optikerstuderande, och partiskhet kan ha påverkat resultaten. Optiker har kunnighet och erfarenhet 
kring traditionell ortoptisk träning, därför kan jämförelse mellan traditionell träning med träning med 
VR teknik influera upplevelsen kring VR-träningen. Optiker är insatta i området, har förkunskap och 
är fullt införstådda i varför synträning tillämpas och medvetna om effektiviteten, medan en patient 
utan optikerbakgrund som har mindre kunskap inom området kan ha bristande motivation till träning 
med sämre compliance som följd. Den fullständiga compliance som uppnåtts i studien kan också 
förklaras av att många av försökspersonerna var vänner och bekanta, vilket kan vara en felkälla. Det 
finns alltså en sannolikhet att resultatet varit avvikande om försökspersonerna inte haft 
optikerbakgrund och inte varit bekanta. Dock har signifikant koppling mellan spelifiering av 
synträning och en ökad compliance påvisats enligt ny forskning från Boon et al. (2021), vilket 
emellertid stödjer våra resultat.  

 

Metoddiskussion 

Metoden och genomförandet gav i stort sett svar på de frågeställningar vi hade på ett relevant sätt och 
ger studien hög validitet. Emellertid lämnar studien plats för frågor kring compliance i jämförelse med 
traditionell träning, då vi i studien framför att compliance visat sig dålig vid traditionell träning skulle 
det vara av hög relevans att jämföra compliance hos en kontrollgrupp som utfört traditionell ortoptisk 
träning, med gruppen som utfört träning med VR teknik. dock uteslöts jämförelsestudie i syfte till att 
undvika en alltför bred studie.  

Tillförlitligheten i studien är lägre då de flesta försökspersonerna var legitimerade optiker vilket kan 
ha bidragit till ett missvisande resultat, och högre tillförlitlighet hade kunnat uppnås om studien utförts 
på försökspersoner utan optikerbakgrund.  
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Slutsats 

Studien visar att ortoptisk träning med VR teknik har god effekt och ger god compliance.  
En utveckling på arbetet krävs för att säkerställa att resultaten är tillförlitliga, ett exempel är att utföra 
studien på patienter som inte har optikerbakgrund och patienter som har konvergensinsufficiens. Man 
kan även uppnå högre validitet genom att använda en kontrollgrupp som tränar med traditionell 
ortoptisk träning i syfte till att jämföra resultat och compliance. För att säkerställa att metoden ger ett 
långvarigt resultat bör träning ske under en längre period, med uppföljning och återbesök. Ett stort 
antal personer som deltog i studien upplevde att 15 minuters träning var för lång tid, med en studie 
som sträcker sig över en längre period finns möjligheten att korta ner träningstiden och fortfarande 
uppnå goda resultat.  
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Bilaga 1 
 
Instruktion för studie om vergensträning med VR-glasögon 
 
Tack för att du vill medverka i vår studie om vergensträning med virtual reality (VR)  
teknik. Vergensträning med VR är en ny metod som tagits  
fram. Tanken med den nya metoden är att göra vergensträning lite roligare.  
 
Träning ska ske vid 8 tillfällen under en period på två veckor. Varje träningstillfälle ska vara i 
15 minuter. Efter varje träningstillfälle fyller du i schemat nedan.  
 
Instruktion: 
1. Starta telefonen 
2. Starta appen vergence, om någon annan app är aktiv så svep  
ner för att stänga den.  
3. Montera telefonen på sugpropparna i VR glasögonen så att den  
sitter centrerad.  
4. Träna genom att titta på bilderna i VR glasögonen i 15 minuter.  
5. Stäng av telefonen efter avslutad träning.  
6. Fyll i träningsschemat. 
 
Namn:                                   Efternamn:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Träningstillfälle Klockslag Datum Anmärkning  

1.     

2.    

3.    

4.    

5. 

 

   

6.    

7.    

8.    
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Bilaga 2 
 
Enkät för utvärdering av träningen 
 
Tack för din medverkan i vår studie! 

Som uppföljning och utvärdering av synträningen skickar vi ut en enkät med 
några frågor. Har du fler synpunkter får du mer än gärna lägga till det längst ner 
på sidan. 

1. Hur upplevde svårighetsgraden av synträningen med VR teknik? 
Svarsalternativ: 
Väldigt enkel, enkel, medel, svår, väldigt svår 
 

2. Om du hade blivit ordinerad denna typ av synträning, hur stor är sannolikheten att du 
följt den med god compliance i en längre period? 
Svarsalternativ:  
Liten sannolikhet, sannolikt, stor sannolikhet. 
 

3. Har du några andra synpunkter kring synträningen? 
 
 
 
 


