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STROKE MED SYNSVÅRIGHETER

SMS

Metodboken

En introduktion om träning och resultat vid
synproblem efter stroke och andra hjärnskador.
För professionella och berörda inom SMS.
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SÅ STARTADE TANKEN
OM SMS-PROJEKTET
Två australiensiska eldsjälar visade sitt program 2008 i Montreal. De kom till
Sverige 2010. Allison Hayse och Gayle Clark hade utvecklat och etablerat
Neuro Vision Technology, NVT, i Australien, och Institutet for Blinde og
Svagsynede, IBOS, i Hellerup. Där startade man ett NVT-team 2012.
Andra forskare och entreprenörer i världen hade börjat

till en ny metodik. En Kalmar-modell?

intressera sig för om det fanns fler metoder för rehabi-

Modellen innebär en ny dimension i strokerehabiliteringen som

litering av människor med synfältsbortfall efter stroke

kallas SMS, Stroke Med Synsvårigheter. I den här Metodboken har vi

och andra hjärnskador. En arbetsgrupp letade efter

sammanfattat vårt projekt och våra resultat från 2014 till 2015.

”de bästa i världen” och inbjöd dem till två Nordiska konferenser vid

Vi infriade våra högt ställda förväntningar och vi hoppas att du

IBOS i Hellerup, Danmark. Den första fick namnet SOS och den andra

ska finna det så intressant att du vill veta ännu mer och bidra till att

SMS och fler än hundra professionella kom till konferenserna. Där

utveckla SMS till nya höjder.

fanns också Anette Danielsson och Gun Olsson från Kalmar. De fick

Vid mötet i Köpenhamn läste vi som en hyllning till nobelprista-

möta personer med synfältsbortfall tillsammans med ögonforskaren

garen Tomas Tranströmer hans dikt Romanska Bågar på svenska,

Susanne Trauzettel-Klosinski, Tyskland, optikforskaren Eli Peli, USA,

danska och norska. Dikten på danska läste Janne Hansen och på

perceptionspsykologen Bart Melis Dankers, Nederländerna och flera

norska av Sidsel Brøndmo. Den svenska originaldikten läste han själv

skandinaver som hade börjat i var sitt hörn.

för åhörarna i Danmark från en inspelning på YouTube, eftersom

Anette och Gun kom från Strokerehabiliteringen respektive Synre-

hans röst har tystnat efter en stroke.

habiliteringen på samma sjukhus i Kalmar och ville göra en motsva-

”… en ängel utan ansikte omfamnade mig och viskade genom hela

rande konferens på sitt eget sjukhus. 15 januari 2013 samlades

kroppen: Skäms inte för att du är människa. Var stolt. Inne i dig öpp-

nästan hundra personer i aulan ”Hjärnan” på sjukhuset i Kalmar.

nar sig valv efter valv oändligt. Du blir aldrig färdig och det är som

Då och där bestämde Strokeföreningen och Synskadades Riksför-

det skall…” Tack för de orden Tomas Tranströmer!

bund att de tillsammans skulle söka medel från Allmänna Arvsfonden för att utveckla en modell som kanske skulle kunna ge upphov

Krister Inde projektledare, SMS
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Tomas Tranströmer (1931–2015)
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PROJEKTÄGARNA
ÄR BERÖRDA
Vilka kan ha skäl att starta ett SMS-projekt mer än de som är
mitt i problemet? Ordföranden i Strokeföreningen i Kalmar,
Anna Carin Birgersgård fick en stroke för sju år sedan. Mitt i
livet när hon drev ett företag och sina skogar mitt i Småland.
Gunilla Lilja, fru till kassören Roland Lilja i Strokeföreningen, var den första personen att prova ögonrörelseträning. Det man tror på själv vill man gärna sprida. Den
kombinationen var oslagbar och i kontakten med Allmänna
Arvsfonden uppfyllde projektet kriterierna: Nyskapande
och Hållbart för personer med ”funktionshinder”.

Anna-Carin Birgersgård,
ordförande Strokeföreningen Kalmar

”Om Strokeföreningen har kunskaper
om orsaken så är SRF med och förstår
konsekvenserna. Det här samarbetet
är ett bevis för det.”

Steve Sjögren är ordförande för Synskadades Riksförbund
i Kalmar län och har varit synsvag sedan barndomen. Om
Anna Carin Birgersgård är en drivande person i sig, så är
Steve kommunpolitiker med många tunga uppdrag.
Resultaten kan få spridning till många som
drabbas varje år och man kan fråga sig varför inget
finns att tillgå som kan kallas systematisk synträning
inom strokerehabiliteringen. Och om intresseorganisationerna kan samarbeta, då kan också rehabiliteringen för
stroke och syn det.

Steve Sjögren,
ordförande SRF Kalmar län
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PROJEKTGRUPPEN I KALMAR:
STROKE+SYN=SUNT
En grupp som arbetar tillsammans ska vara ett team. I ett team går
man inte över varandras yrkesgränser, men man kopplar samman
olika kunskaper till en helhet. Vi har varit en grupp på fem personer
med synpedagogen Krister Inde, författare till flera böcker inom synområdet, som projektledare. Där finns också chefen för syncentralen,
synpedagogen Gun Olsson, strokesjuksköterskan Anette Danielsson
tillsammans med arbetsterapeuten Ulla Bigelius och undersköterskan Maritha Hultgren som arbetar vid Strokeenheten och Rehabmottagningen i Kalmar.
Vid sidan av den fasta gruppen knyts flera specialister. Bland
annat ortoptister som är ögonklinikens specialister inom bland annat
dubbelseende och hur man provar ut och använder prismakorrektioner. Syncentralens optiker är också självskriven tillsammans med fler
synpedagoger så att inte all kunskap samlas hos några få personer
som man är helt beroende av.
Ska man starta ett SMS-team måste det finnas flera nyckelpersoner. Dels den sjuksköterska som har hand om uppföljningen av
strokepatienter, dels en synpedagog eller optiker från syncentralen
som är specialist inom synen och synnedsättningar. Dessutom knyts
en eller två arbetsterapeuter från strokerehab till teamet tillsammans med ytterligare en optiker eller synpedagog från syncentralen.
Vi tror på att syn- och strokerehabilitering arbetar tillsammans. Då

Projektledaren Krister Inde hävdar att man måste sätta sig in i

finns all kompetens samlad och det känns sunt.

människors upplevda problem och behov och lösa dem.
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PROJEKTETS UTVECKLING I TID OCH RUM
Ett projekt är en tanke. Den tanken fylls med innehåll från två håll. Dels vad andra har gjort före oss, dels
vad vi kan utveckla själva. Under våren 2014 har vi haft fyra möten med professionella: först i Norge på
Hurdalcentret norr om Oslo, därefter en prismadag där vi utvecklade de tre prismamöjligheter vi känner till
vid synfältsbortfall. Det tredje mötet i Holland fokuserade på körförmåga med begränsat synfält. Det fjärde
besöket var i Stockholm på Syncentralen och på Huddinge sjukhus strokerehabilitering.

”Väggorden” har vi tillverkat själva men idén är norsk från Gunwor B. Wilhelmsen och Eva Irene Nordhagen. En bra övning att börja ett pass med.

NORSKA KUNSKAPER I JANUARI

ord på en tavla som man ska finna efter anvisning från pedagogen

Projektets första del handlar om kunskapsinhämtning. Vi åkte till

samt flera andra uppmärksamhetsövningar. För att analysera läsför-

Norge och besökte en av Gunwor Birkeland Wilhelmsens studenter,

måga rekommenderade hon oss att använda testmaskinen ReadAly-

synpedagogen Eva Irene Nordhagen vid Hurdalsentret i Hurdal norr

zer utvecklat av Compevo i Karlstad.
Vid Strokerehabiliteringen i Huddinge lärde vi oss om enkäten

om Oslo. Eva jobbar med kurser som drivs av Norges Blindeforbund
och som kallas ”Slag og syn”. Inom ramen för de här treveckorskur-

Synamnesen som utvecklats där. Hos synpedagogen Ingrid Axelsson

serna erbjuds deltagarna synträning enligt flera av de metoder som

vid Syncentralen i Stockholm fick ännu större insikter. Hon har

finns beskrivna i boken ”Å si er ikke alltid nok” av Wilhelmsen.

samma utbildningsbakgrund som Eva Irene Nordhagen. Alla initiativ
är goda förebilder och tyder på att det finns både behov och aktiva

Vi lärde oss också att arbeta med program som CogPack och Vision
Builder samt det program som vi benämnde EVA, Eccentric Viewing

insatser på olika platser i landet. Men nu krävs en framåtrörelse för

Attention. Eva arbetar också med individuell träning med

att ge likvärdiga insatser i hela landet, eller hur?
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PRISMOR OCH PRISMOR OCH PRISMOR
Prismor har tre olika funktioner inom SMS-rehabiliteringen. Först och
främst handlar det om prismaglas som i kombination med de vanliga
korrektionsglasen kan eliminera dubbelseende (diplopi). Eftersom
19 % har dubbelseende efter en stroke är det viktigt att knyta ortoptister till teamet för att kompensera dubbelseendet med höjd- eller
horisontalprismor.
Den andra funktionen handlar om att vid högersidig hemianopsi
underlätta läsning med prismor som från amerikanska kliniska försök
rekommenderats innehålla cirka 10 prismadioptrier i båda glasen.
Projektledaren Johan Ekblad och forskaren Bart Melis Dankers.

Prismorna flyttar texten i boken eller på bildskärmen från höger till
vänster så att den inte ”försvinner in i bortfallet”.

förarprov för att bedöma dispensmöjligheterna. Enbart synfältsmät-

Den tredje lösningen är synfältsvidgande så kallade Peliprismor
uppkallade efter optikforskaren Eli Peli vid Schappens Eye Research

ningen med Humphrey 24-2 (ett öga i taget) och Esterman-testet

Institute i Boston. Med Peliprismor utökas synfältet med 22 till 30

(med båda ögonen) är utslagsgivande.
Därför bjöd vi in forskaren Bart Melis Dankers från VISIO i Holland.

grader med prismor i två segment i glaset för det vänstra ögat om

Han driver projektet Auto & Mobility, där man tränar under 10 veckor

det föreligger en vänstersidig hemianopsi.

och där man sedan, innan körkortet återkallas, får testa om man i
trafik kan köra trafiksäkert. I Holland får fler nej än de som får ja till
att köra bil med dispens. Men de får möjlighet att pröva om de vill,
eller alternativt se om de kan köra något annat fordon som kan vara
mer relevant – cykel, moped, EU-moped, EPA-traktor osv. Orientering
inomhus och utomhus tränas också intensivt.
Vi samarbetar också med Björn Peters som är forskningschef för
VTI i Linköping. Där utvecklas i samarbete med Transportstyrelsen
ett datoriserat bilsimulatortest. Avsikten är att man ska kunna testa
personer som ansöker om dispens från ”Synkraven vid körkort” som
utarbetats av ögonprofessor Bertil Lindblom, Göteborg.
Simulatorn ska enligt planerna börja användas under 2015 och
de resultat som de enskilda individerna uppnår där, ska kunna bilda

SVERIGE OCH HOLLAND AGERAR OLIKA I
KÖRKORTSFRÅGAN

underlag för beslut om dispens. Idag finns flera aktiva grupper som

Transportstyrelsen i Sverige har inte samma uppfattning som

tionen för att bedöma körförmågan.

protesterar mot att enbart medicinska bedömningar görs av synfunkDankers och Peters föreläsningar finns på YouTube och du når

körkortsmyndigheter i flera andra länder inom EU, trots att vi baserar

dem via www.smskalmar.se

körkortstillstånd på samma direktiv. Det handlar om vilka personer

Vi blev inspirerade av dessa kunskaper och knöt trafikläraren Johan

som kan få dispens eller ej från de hårda EU-kraven vad gäller syn-

Ekblad från SYAB till oss som projektledare (se sidan 45).

fältsbortfall. De svenska föreskrifterna motsätter sig alla typer av
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TUSENTALS FÅR
SYNFÄLTSBORTFALL VARJE ÅR
Nästan alltid påverkas båda ögonen av en skada i hjärnan på grund av stroke, en blödning
eller en tumör. Det är den viktigaste informationen till en person som vill kunna förstå
konsekvenserna av vad som hänt. Det handlar om nästan var tredje av dem som rapporteras
från Strokerehabiliteringarna i landet. Alla som vill veta har också rätt att få informationen om
vad som hänt och vad som kan göras.
Cirka 30 000 personer får stroke varje år i Sverige enligt kvalitetsregistret Riks-Stroke i Umeå. Dit rapporterar flertalet av landets
strokeenheter. En ny studie har utvecklat ”Synanamnesen” där alla
nya strokepatienter vid Huddinge sjukhus fick besvara en enkät om
eventuella synproblem. Då fann man att 29 % av de ”strokade” hade
synfältsbortfall, 19 % hade dubbelseende och 67 % mer eller mindre
uttalade kognitiva och perceptuella synstörningar.
Det finns sex olika grundformer av synfältsbortfall. Det handlar
om höger- eller vänstersidiga bortfall, där hela eller delar av vänstra
eller högra sidan av synfältet försvinner. Det beror på att impulser
som tas upp i höger del av näthinnan i ena ögat går samman med de
impulser som tas upp av höger del av näthinnan i det andra ögat och
fortsätter sedan efter synnervskorsningen (chiasma) via synnerven
och synstrålningen till synbarken i höger hjärnhalva. Vid skada i
synbarken eller synnerven når inte impulserna från ögonen fram och
ett synfältsbortfall uppstår.
Genomskärningsbilden av hjärnan till höger visar med de gröna
och rosa färgerna hur synbanorna förmedlar signalerna från ögonen.
Får man en hjärnskada i den vänstra delen av synbarken påverkas
således båda ögonens synfält.
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BORTFALL AV HALVA SYNFÄLTET ÅT HÖGER
- HÖGERSIDIG HOMONYM HEMIANOPSI (HHH)

BORTFALL AV HALVA SYNFÄLTET ÅT VÄNSTER
- VÄNSTERSIDIG HOMONYM HEMIANOPSI (VHH)

PROJEKTDELTAGARNAS AKTUELLA SYNFÄLT
En del av projektdeltagarna har homonyma hemianopsier (HH),
där halva synfältet saknas på båda ögonen, men flera har kvadrantanopsier, uppåt höger eller vänster alternativt nedåt höger eller
vänster på båda ögonen. De upplever ofta inte några problem och
kan ha svårt att förstå vad de inte ser. Flera deltagare har fungeran-

KVADRANTANOPSI

de delar inom det defekta området och några har perifera synfälts-

En skada som inte påverkar lika stor del av synbarken (cortex) eller

rester utanför bortfallen som de har stor nytta av vid orientering. Då

längre fram i synnerven kan leda till olika former av kvadrantanopsi,

får man ta till ett gammalt hederligt Goldmann-test som mäter långt

det vill säga att en kvadrant av synfältet kan förloras lika mycket

ut i periferin. Goldmann-synfält görs manuellt och där har man förde-

eller homonymt på båda ögonen.

len av att man kan koncentrera sig på den defekta sidan och utreda

Kvadrantanopsierna kan finnas av fyra olika varianter, uppåt eller

den noga. Man kan även anpassa hur fort man går fram i undersök-

nedåt, till höger eller vänster. Men självklart är de här olika bortfal-

ningen efter patientens förmåga att hänga med.

len enbart exempel på några typiska fall. Varianterna är många och

Esterman är ett synfältstest där man testar båda ögonen samti-

synfältsbortfallen kan också vara olika täta eller totala (mäts i dB

digt. Personen får använda ögonrörelser vilket gör att många får ett

med de datoriserade synfältsmetoderna).

bättre resultat än då man måste fixera centralt och mäta statisk syn.
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SEX OMRÅDEN SOM
TRÄNAR FUNKTIONELL SYN
Synträning vid synfältsbortfall handlar till största delen om att träna ögonrörelser för att
kompensera bortfallet. Man kan träna ögonrörelser i kontrollerade datormiljöer men också
praktiskt så att man uppnår högre tillit till sin egen synförmåga. Här har vi kategoriserat de olika
övningarna i sex områden som alla innehåller olika metoder och verktyg för testning och träning.

ÖGONRÖRELSER

ORIENTERING OCH FÖRFLYTTNING

LÄSNING

UPPMÄRKSAMHET OCH FOKUS

REAKTIONSFÖRMÅGA

FÄRDMEDEL
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BLOCK ETT
ÖGONRÖRELSER
Ögonrörelserna är avgörande för hur man kan träna att kompensera

ungefär träning av sökande ögonrörelser eller scanninng) visar det

synfältsbortfall. Flera studier visar att man med ögonrörelseträning

sig att även personer utan synfältsbortall har olika grad av ”snabba

kan kompensera både orienteringsproblem och minska beroendet av

ögon”. Flera idrottsutövare eller olika yrkesgrupper med krav på god

hjälp från andra. Även rumsuppfattningen blir bättre, liksom livskva-

avsökningsförmåga kan kanske också ha nytta av ögonrörelseträ-

liteten. När man mäter och bedömer ögonrörelser eller det som går

ning? Ögonrörelseträningen är övergripande och bör pågå under hela

under begreppet Explorative Saccadic Training, EST, (som betyder

SMS-rehabliteringen.
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BLOCK TVÅ
ORIENTERING OCH FÖRFLYTTNING
Det är viktigt för alla människor att kunna förflytta sig. Människor

tillsammans med huvudrörelser kan vara en förutsättning för att

har olika välutvecklat lokalsinne och när man förlorar delar av sitt

upptäcka och undvika hinder på den ”blinda sidan”. Det handlar ofta

synfält kan man få en sämre förmåga att orientera sig, både på främ-

i början om att medvetandegöra problemet och visa varför och hur

mande och kända platser. Man måste ibland träna orientering och

mycket man måste se åt sidan och sedan snabbt tillbaka igen för att

lära sig att söka av för att upptäcka hinder på den sida där synfältet

förflytta sig säkert och upptäcka föremål och hinder utmed vägen. I

är begränsat. Det har visat sig att utvecklade ögonrörelser, ibland

vissa fall kan synfältsvidgande prismor underlätta orienteringen.
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BLOCK TRE
LÄSNING
Läsning är mycket små snabba ögonrörelser med pauser. Pauserna

är alltså särskilt viktigt vid högersidig hemianopsi. Vid vänstersidig

kallas fixationer och rörelserna fixationsrörelser eller saccader.

hemianopsi kan det vara svårt att finna raden vid återgångsrörelser i

Läsningen sker under fixationerna och ju större fixationsfält, desto

radbytet, och då finns det olika strategier. Att kunna läsa obehindrat

snabbare läser man. I västerlandet läser vi från vänster till höger och

och automatiserat är ofta avgörande både i yrkeslivet och på fritiden.

läsproblemen är särskilt uppenbara vid högersidig hemianopsi eller

Läsmönstret kan analyseras före och efter träning för att man ska

halvsynthet åt höger. Olika insatser beskrivs här i Metodboken hur

se hur läsbeteendet förändras och hur läshastigheten kan förbättras

läsförmågan kan utvecklas med hjälp av verktyg och träning. Det

samt hur den förhåller sig till ”normalläsare”.
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BLOCK FYRA
UPPMÄRKSAMHET OCH FOKUS
Vi talar ofta om att hålla fokus, att vara här och nu. Många idrotts-

åtminstone initialt vid hjärntrötthet – och man kan behöva träna på

utövare har en mental tränare för att lära sig att koncentrera sig

att koncentrera sig under längre och längre tid. Det kan därför vara

på uppgiften. En van bilförare behöver dock inte vara koncentrerad

mycket värdefullt att träna upp förmågan att koncentrera sig och

hela tiden men om något händer… Då måste uppmärksamheten slås

vara uppmärksam på att något kan hända och då reagera snabbt och

på. Det här kallas orienteringsrespons och kräver träning till en nivå

adekvat. Till exempel när man går på en trottoar och får syn på något

där något görs reflexmässigt. Det kan handla om en livsavgörande

som hastigt kommer in i det förlorade synfältet men som upptäcks

förmåga. Vid en hjärnskada kan den här förmågan vara begränsad –

tack vare nya synstrategier.
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BLOCK FEM
REAKTIONSFÖRMÅGA
Även när det gäller reaktionsförmågan är det viktigt att ögonrörel-

föremålet med näthinnans makulaområde (gula fläcken) eller detalj-

serna är optimala. Om ett föremål plötsligt rör sig in i synfältet från

seendet med god upplösningsförmåga, ”resolution vision”. När vi får

sidan utlöses fixeringsreflexen hos vuxna med utvecklad syn och

syn på ett hinder reagerar vi motoriskt snabbt. Vi viker undan för

intakta synfält. Automatiskt riktar vi blicken mot det som kommer in

ett hinder eller tar tag i en boll som kastas. Reaktionsförmågan kan

i synfältet och konstaterar vad det är. Först använder vi näthinnans

försämras vid en stroke eller andra hjärnskador, men kan tränas upp

periferi och ”detection vision”, upptäckarsynen. Sedan fixerar vi

med hjälp av olika övningar som beskrivs i Metodboken.
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BLOCK SEX
FÄRDMEDEL
Enligt modern forskning är det fullt möjligt för vissa personer med

acceptabel körförmåga. I Sverige är kraven mycket hårda, men reha-

synfältsbortfall att köra bil trafiksäkert. Det handlar i Europa om

bliteringen handlar inte bara om att köra bil. Det handlar även om att

att få dispens från EU:s hårda krav på fullgoda synfält. Självklart

med andra alternativa färdmedel förflytta sig från hemmet till sitt ar-

krävs träning för att utveckla förmågan att köra trafiksäkert med de

bete eller butiken, alternativt från lägenheten till sommarstugan. Då

nya förutsättningarna. Den träning som beskrivs här kan innehålla

kan rätt träning ge ökad förmåga att köra moped eller cykla säkert.

många olika övningar som tillsammans med körträning kan ge en

Eller förstå och klara av att använda allmänna kommunikationer.
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DELTAGARNA REPRESENTERAR
BÅDE SIG SJÄLVA OCH ANDRA
De 15 personer som varit testpersoner representerar många människor som har olika typer och grader
av synfältsbortfall efter stroke och andra hjärnskador. Var och en beskrivs kort här och de har lärt oss
mycket om vad de behöver och vad de kan uppnå. Vanliga människor från 26 till 80 års ålder.
• 54-årig kvinna som fick en stroke för 7 år sedan. Har också gångs-

• 42-årig man som genomgick tumöro-

vårigheter. Synskärpa 1,5 på båda ögonen. Homonym kvadran-

peration för tre år sedan. Synskärpa

tanopsi nedåt vänster. 20° av det centrala synfältet bevarat. Aktiv i

höger 1,0 och vänster 1,2. Homonym

föreningslivet.

övre kvadrantanopsi åt vänster.
Makulaursparning. Sjukskriven.

• 49-årig kvinna som fick en stroke för tre år sedan. Synskärpa 1,0 på
båda ögonen. Bländningskänslig och homonym högersidig partiell

• 44-årig man som hade en stroke för

hemianopsi. 10° bevarat centralt. Arbetssökande.

ett år sedan. Synskärpa 1,5 på båda
ögonen. Homonym hemianopsi åt

• 77-årig man som fick en stroke för tre år sedan. Rullstolsburen.
Synskärpa 1,25 på båda ögonen. Homonym högersidig hemianopsi.

höger men inte total och med drygt

Försämrat allmäntillstånd.

10° bevarat centralt och även en synrest i det perifera synfältet
höger öga. Arbetar heltid som svetsare och smed.

• 38-årig man som genomgick tumöroperation för ett par år sedan.

• 69-årig man som hade en stroke för tre år sedan.

Synskärpa 1,5 båda ögonen. Vänstersidig homonym hemianopsi med

Synskärpa 1,5 på båda ögonen. Homonym hemianopsi åt höger. Har

makulaursparning. Arbetar heltid i kvalificerat kommunalt uppdrag.

klarat körkraven i synfältsmätningar. Arbetar heltid som hantverkare.

• 71-årig kvinna som fick en stroke för tre år sedan. Synskärpa höger

• 74-årig kvinna som hade en stroke förra året. Synskärpa höger 0,8

1,2 vänster 1,5. Homonym kvadrantanopsi nedåt vänster med
nästan 20° bevarat centralt. Arbetar ideellt som pensionär och är

och vänster 1,0. Måttliga synfältsinskränkningar åt höger på båda

storläsare.

ögonen. Klarar inte ett godkänt synfält för körkort.
• 72-årig man som hade en stroke sedan två år tillbaka Synskärpa 1,5

• 68-årig man som genomgick tumöroperation för två år sedan.
Synskärpa 1,5 på båda ögonen. Homonym kvadrantanopsi nedåt

på båda ögonen. Synfältsinskränkningar i de övre vänstra kvadranter-

höger. Makulaursparning. Aktiv pensionär.

na på båda ögonen. Aktiv pensionär och inbiten golfare.
• 55-årig kvinna som hade en stroke 2011. Synskärpa 1,25 på båda

• 50-årig man som fick hjärnskada för två år sedan efter olycka.
Synskärpa 1,5 båda ögonen. Öar av centrala synfältsdefekter i båda

ögonen. Synfältsdefekter i den övre högra kvadranten på båda ögo-

ögonen. Träningsinriktad. Arbetsprövar.

nen. Har det centrala synfältet bevarat minst 10°. Arbetssökande.
• 23-årig man som fick en hjärnblödning för två år sedan. Synskärpa

• 73-årig man som hade en stroke för två år sedan. Synskärpa höger
och vänster 0,8, binokulär 1,0. Generellt inskränkta synfält. Troligen

2,0 på båda ögonen. Homonym hemianopsi åt höger. Ingen makulaur-

ingen annan påverkan. Hörselskadad.

sparning. Högskolestuderande.
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KARTLÄGGNING OCH TRÄNING:

SEX-ÅTTA VECKORS SYNTRÄNING
SOM EN NATURLIG DEL AV
STROKEREHABILITERINGEN

STROKE

MISSTÄNKT
SYNFÄLTSBORTFALL

KARTLÄGGNING

Synfältsbortfall måste

TEAM

• Synpedagog

upptäckas senast vid

• Synanamnes

3-måndersuppföljning

• Synundersökning hos optiker

efter stroke.

• Synfältsundersökning
• Lästest
• Aktivitetsutredning
• Livskvalitetmätning
• Bedömning av
orenteringsförmåga
• Synsinnesmätning och samtal
• Metodiskt förhållningssätt
med strategier
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• Arbetsterapeut
• Strokesjuksköterska
• Undersköterska
• Optiker

BESKRIVNING AV ETT TRÄNINGSTILLFÄLLE
Varje träningstillfälle om två timmar delades upp i två avsnitt med en

vägg eller punkter på svarta duken. Valet av datorövning gjordes

paus emellan. Ena delen var mer praktiskt inriktad på att orientera sig

utifrån behov och intresse. Olika övningar med text på papper före-

i en miljö, medan den andra delen bestod av övningar som var mer di-

kommer också i denna del av träningen.

rekta att träna ögonrörelserna. Vår rekommendation är att träna en till

Nästa del innehöll ögonrörelseträning i aktivitet. Med aktivitet av-

två gånger i veckan. Självklart kan tiden variera från individ till individ.

ses i detta fall till stor del träning att gå sträckor inomhus i korridor,

Varje tillfälle började med en uppvärmning av ögats muskulatur

ute på gångväg eller skogsstig och att identifiera uppklistrade lappar

under 5-7 minuter. Vi talade också om hur veckan varit och eventuella

eller utplacerade föremål endast genom att använda ögonrörelser.

upplevelser i olika situationer i vardagen. Eventuell hemträning följdes

Träningen utgjordes även av andra fysiska övningar med redskap

också upp.

som bollar eller ballonger. Övningen skulle också kunna bestå av trä-

Uppvärmningen kunde följas av specifik ögonrörelseträning. Vi

ning i en köksaktivitet. Att promenera till affären och handla är ännu

varvade övningar i datorprogram med rumsliga övningar som ord på

REHABSAMTAL

en aktivitet i vilken ögonrörelseträning är möjlig att omsätta.

TRÄNINGSPERIOD 6-8 V.

UTVÄRDERING

• Synanamnes
• Lästest

Del av team samt patient och ev.
anhörig planerar träningsperioden

• Ögonrörelseträning i aktivitet

• Aktivitestutredning

• Specifik ögonrörelseträning

• Livskvalitetmätning

• Ögonrörelseträning med

• Bedömning av

datorprogram
• Hemträning VISIOcoach
• Annan hemträning
(Se sex områden med verktyg)
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orienteringsförmåga
• Färdmedelalternativ

KARTLÄGGNING OCH BEDÖMNING
Vad ska man använda i ett SMS-team inom Stroke- och Synrehabiliteringen? Här är några av de delar
som vi fann fungerade bra på individnivå, åtminstone för flertalet. Du väljer själv vilka metoder och
verktyg som är relevanta i det enskilda fallet. Men läs det här först!
Vem är patienten eller personen framför dig? Självklart gör du en anamnes på vanligt sätt så att ni får
kontakt och kunskaper om varandra och vilka önskemål som finns: ”Vad kan du göra för mig?” frågar
personen och då kan du svara personen att det vore bra att se vad som fungerar och hur bra det går.

SYNUNDERSÖKNING MED
NOGGRANN REFRAKTIONERING
Grunden för arbetet är att se vilken synförmåga som återstår och hur
synfältet ser ut hos den enskilde personen. Det gör både ögonläkare
och specialistoptiker med erfarenhet från både synsvagemetodik och
olika typer av prismakorrektioner. Ögonläkaren och ögonsjuksköterskor genomför olika typer av synfältsmätningar som man bestämt
på ögonkliniken är de gångbara: Goldman, Esterman, Humphrey och
så vidare. Där visas vilka delar av synfälten som är påverkade samt
om makulaområdet är intakt eller inte (makulautsparning). Optikern
ser till att korrektionen på långt och nära håll är den optimala med
bästa möjliga synskärpa. Kontrastseendemätning och eventuellt
bländningstest behöver göras om sådana problem framkommit. För
att kunna inleda VISIOcoach-träningen är det viktigt att personen
har ett par enkelslipade terminalglasögon.
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ORIENTERINGSFÖRMÅGAN
Många människor med synfältsbortfall beskriver att de ofta stöter
emot eller missar saker på samma sida som synfältsbortfallet. Vid
bedömning av förmågan att orientera sig och navigera i en miljö går
personen två olika sträckor på 20 meter, en utan och en med hinder.
Sträckorna kan t ex mätas upp i en korridor där risken att störas av
andra är låg. Personen ska väja för hindren och samtidigt markera när
de passerar objekt fästade på väggarna. Den tid personen behöver
för att gå respektive stäcka registreras. Vid detta tillfälle ges inga
instruktioner om att använda enbart ögonrörelser.
• STRÄCKA 1: Gå 20 meter utan hinder och identifiera lappar fästa
på väggarna både högt och lågt. Ett lämpligt antal lappar för
denna längd kan vara fyra på var sida.
• STRÄCKA 2: Gå 20 meter med flera hinder spridda längs korridoren och samtidigt identifiera lappar fästa på väggarna högt och
lågt. Antal lappar som ovan.

SYNSINNESMÄTNING
Synsinnesmätning är ett instrument som utformats i syfte att få en
uppfattning om personens subjektiva upplevelse av sin synförmåga.
Det finns olika sätt att objektivt undersöka hur vi ser genom att
mäta synskärpa, färgsinne, synfält och kontrastseende bland annat
– detta är synfunktionen eller objektiva sätt att mäta synen. Den
subjektiva upplevelsen av synförmågan, den funktionella synen, kan
uttryckas i termer av synlust, synstrategi, synminne, syneffektivitet
och syntillit.
Personerna har i projektet skattat sina synsinnesförmågor på en
skala mellan 1 och 10 där 10 är starkast och 1 är svagast. Du finner
formuläret för Synsinnesmätning på www.smskalmar.se
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TESTER FÖR BEDÖMNING AV LÄSFÖRMÅGA
READALYZER
ReadAlyzer är ett lästest som ursprungligen användes för att bedöma dyslexi. Testet mäter ögats läsrörelser eller saccader. Man kan
grafiskt se och jämföra med normalseendes läsning när det gäller
fixationsrörelser, antal regressioner, läshastighet och läsförståelse.
Testet är datoriserat och personen använder ett par särskilda glasögon med inbyggda ögonrörelsekameror, eye trackers. Personen läser
ett stycke tyst och svara på frågor. Det stycke som personen läser
finns inlagt i läsprogrammet och man kan efteråt simulera ögonrörelserna i texten och tillsammans med personen gå igenom testresultaten. ReadAlyzer är således ett datorbaserat lästest som mäter
läshastighet, fixeringar och regressioner samt läsförståelse. Man kan
också få fram och analysera ett grafiskt mönster efter varje lästest.
De olika texterna är av varierande svårighetsgrad. Testpersonen
använder sin egen läskorrektion och varje persons testresultat kan
samlas i en mapp i datorn som sedan går att skrivas ut eller lagras
digitalt i en journal. Mer information finns på www.compevo.se
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IReST
International Reading Speed Test är utvecklat vid ögonkliniken i
Tübingen och innehåller standardiserade textstycken som mäter
läshastighet. Texterna är tryckta i storlek 8 punkter vilket motsvarar
tidningstext. Testpersonen läser högt på normalt eller kortare läsavstånd med sin normala läskorrektion eller med förstoringskorrektion.
Eventuella felläsningar markeras av handledaren som följer med i
texten. Dessa fel markeras och dras av från det totala antalet lästa
ord i stycket innan en bedömning görs efter en särskild formel. Man
använder antalet använda sekunder i formeln och därför behövs ett
tidur vid testet. I testet framgår också vilket medelvärde som kontrollgruppen seende läsare kom fram till vilket gör det möjligt att jämföra
om testpersonens läshastighet är högre eller lägre än medelvärdet.
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HEMI-test 150
HEMI-TEST

HEMI-TEST

12

Vi har prövat att utveckla ett verktyg där personer med hemianopsi
skull kunna få in hela bilden i den återstående centrala delen av näthinnan. Om synfältsbortfallet är totalt genom makula och personen
enbart ser halva bilden vid fixering av t ex ett ansikte, kan det vara
gångbart att flytta fixeringen 2,5 grader åt det blinda området. På

1

6

www.smskalmar.se finns två versioner av HEMITEST.
Makulaområdet eller gula fläcken är cirka 5 grader stort, så om

9

5

2

3

blicken flyttas något åt vänster – men inte mer än 2,5 grader, då
borde hela ansiktet synas i halva makula.

3

4

PATIENT SPECIFIK FUNKTIONELL SKALA - PSFS
Patient-Specifik funktionell (PSFS) skala är ett intervjuinstrument
där en klient skattar sin aktivitetsförmåga. Klienten ombeds att
beskriva minst tre aktiviteter som hon/han hindras att utföra eller
har problem att utföra på grund av den aktuella funktionsnedsätt-

6

ningar eller besvär – i detta fall synfältsbortfall. Patienten identifierar aktiviteterna vilka skrivs ner. Därefter ombeds klienten att

LIVSKVALITET ENLIGT SF 36

skatta sin förmåga att utföra angiven aktivitet genom att peka på en

SF 36 är en vanlig metod att mäta ”livskvalitet”. Testet utgår från

visuell skala 0-10 där 0 innebär omöjlig att utföra och 10 kan utföra

ett helhetsperspektiv och kan användas för att utvärdera och följa

aktiviteten på samma sätt som tidigare.

behandlingseffekter. Genom att använda ett hälsorelaterat livskvali-

Vid uppföljning efter behandling läses de aktiviteter klienten an-

tetsformulär får man inte bara svar på funktioner utan också på hur

gett tidigare upp och klienten ombeds att på nytt skatta sin förmåga

välbefinnandet utvecklas. Frågeformuläret SF 36 uttyds ”Short Form

att utföra dessa aktiviteter.

36 Health Survey”. Formuläret mäter den egna upplevelsen av uppnådd eller förlorad livskvalitet. Personen fyller själv i formulären som
beskriver vilka aktiviteter som kan genomföras, hur ofta aktiviteten
kan utföras och hur svårt det upplevs vara att utföra aktiviteten
SF-36 är ett validerat, välkänt och välanvänt generiskt livskvalitetsformulär med god reliabilitet. Formuläret består av åtta dimensioner av livskvalitet; fyra belyser fysisk funktion och fyra psykisk

BELLS TEST

funktion. Ett fysiskt och psykiskt summaindex kan beräknas. Se

Bells test är ett uppmärksamhetstest. På ett papper fyllt med olika

mer information via artikeln Sullivan, M., & Karlsson, J.(1994) SF-36

figurer huller om buller ska personen markera alla ”klockor” som upp-

Hälsoenkät, manual och tolkningsguide. Sektionen för vårdforskning

täcks. Det är då möjligt att se hur personen söker över pappret samt

Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

om det är någon del eller sida av pappret som negligeras.
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AKTIV SYNTRÄNING
SPECIFIK ÖGONRÖRELSETRÄNING – VERKTYG OCH METODER
ORD PÅ VÄGG

SVARTA DUKEN

Det är lätt att konstruera sitt eget ”ord på vägg”. Man sätter upp lappar

På ett svart tyg uppsatt på en vägg

med ord och de placeras som ett stjärnmönster på en vägg vågrätt,

ska personen söka efter en laser-

lodrätt och på diagonalerna. Beroende på om personen sitter eller står

punkt som handledaren (som står

nära eller en bit ifrån använder man ögonrörelserna i olika vinklar och

bakom personen) för in på duken inom

riktningar. Placering nära väggen kräver större ögonrörelser. Kontroll-

synfältet i olika riktningar. Perso-

era så att huvudet inte följer med. En uppgift kan vara att läsa lappar-

nen sitter eller står på ett bestämt

na uppifrån och ner eller diagonalt. En annan övning är att avläsa de

avstånd och fokuserar på en markerad

ord som belyses med en laserpekare. Då måste man söka av och finna

punkt. Ju närmare väggen desto större ögonrörelser krävs för att

det markerade ordet, även om det ligger inom det ”blinda området”.

hitta laserpunkten som byter plats så fort den upptäckts.
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UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR
Det är bra att starta träningstillfället med 5 – 10 minuters ögonrörelser. Handledaren sitter mitt emot personen och håller upp färgade
kort, kanske kort från en vanlig kortlek alternativ kort med ord eller
dominobrickor. Personen ska med hjälp av ögonrörelse ange vad det
står på kortet alternativt följa kortet som förs i olika riktningar inom
synfältet och hela tiden hålla huvudet stilla.

LÄSÖVNINGAR
Ögonrörelser kan även tränas genom att läsa texter. Uppgiften kan

HEMUPPGIFTER

vara att träna på att hitta bokstäver från a till ö i en text, att läsa

En uppgift är ”fönstertittande”, som innebär att träna fem minuter

första/sista bokstaven i varje rad eller att läsa första bokstaven i

varje dag och då sitta framför ett fönsterparti och fixera ytter-

varje ord. Läsövningar finns i pärmen SYNTRÄNING och kan beställs

punkterna vågrätt, lodrätt och på diagonalerna. Det underlättar om

från www.indenova.se

personen går tillbaka till en mittpunkt mellan varje ytterpunkt.
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ÖGONRÖRELSETRÄNING MED HJÄLP AV DATORPROGRAM
VISIOCOACH
VISIOcoach är ett tyskt evidensbaserat träningsprogram som används i PC-miljö. Genom att följa manualen som finns utarbetad ser
man till att personen sitter rätt i en lugn miljö samt har enkelslipade
läsglasögon. Första träningen sker lämpligen med handledning och
under sex veckor ska personen träna två halvtimmar om dagen fem
dagar i veckan. Vi ger rådet att inleda träningen med aktiv handledning och att successivt följa upp resultaten. Programmet finns
i två versioner. En Professional och en Personal. Professional kan
lagra flera personer och kan analysera personernas resultat i tydliga
diagram.
Mer information om VISIOcoach finns på www.visiocoach.de
och www.indenova.se

VISIONBUILDER
VisionBuilder är ett norskt dataträningsprogram som kan användas
som ett kompletterande verktyg för att träna olika delar av synförmågan. Det innehåller ett antal övningar för att träna ögonrörelser,
perifert seende, igenkänning men också förmågor som reaktion,
visuellt minne och läsövningar. Menyn i programmet är på engelska
medan övningarna finns på svenska. Varje individ som använder
programmet har sin egen inloggning.
Detta gör det möjligt att följa resultaten över tid. Inom vissa övningar finns olika svårighetsgrader. I SMS-projektet var det mest de
övningar som tränar ögonrörelser och perifert seende som var mest
användbara. Varje handledare måste köpa sin egen personliga licens
till VisionBuilder-programmet, för närvarande Visionbuilder 3.0.
Se mer information på www.visionbuilder.no
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COGPACK
Cogpack är ett dataträningsprogram som kan användas för att träna

sin egen inloggning. Resultaten från varje övning kan sparas vilket

olika delar av synförmågan samt kognitiva funktioner. Det innehåller

gör det möjligt att följa resultaten över tid.

ett antal övningar som är indelade i åtta olika teman. Dessa övningar

Programmet är lätt att använda. En annan fördel är att program-

är ögonmotorik, koncentration, reaktion, uppfattning, minne, logisk

met köps in och kan användas av flera handledare.

förmåga, ord och språk samt speciella färdigheter. Övningarna finns

En nackdel med Cogpack är att det inte finns på svenska ännu.

i olika versioner och svårighetsgrad vilket sammantaget ger flera

Inom SMS-projektet användes den norska versionen. Det innebär

hundra olika övningar. Innan varje övning finns en beskrivning av

dock att de texter som finns i programmet inte kunde användas.

övningen och en kortare demo tillgänglig.

Målet är att få Cogpack översatt till svenska.

Även i detta program har varje individ som använder programmet

Se mer information på www.markersoftware.com
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EVA – ECCENTRIC VIEWING ATTENTION
EVA är en datorövning, gjord av Eva Irene Nordhagen i Norge. Den
består av ett antal ord som finns spridda på en powerpointbild. Ett
i taget projiceras orden ett par sekunder slumpvis på höger och
vänster del av en datorskärm eller projektorduk. Personen sitter
alternativt står och fixerar en central punkt på skärmen eller duken.
För att upptäcka ordet är instruktionen till personen att på en given
signal alltid rikta blicken in i sitt blinda synfält först, annars kan ordet
gå förlorat. Skulle det vara inom det fungerande synfältet upptäcks
ordet i alla fall. Variationer kan göras med långa eller korta ord. Samma övning kan också göras med figurer istället för ord.

BILSIMULATOR
I vårt projekt har vi testat en enklare form av bilsimulator med
tre bildskärmar och kommersiellt tillgängliga program inom dataspelsbranschen. Det var märkbart att yngre personer med vana av
dataspel hade minst problem med att bli yra i huvudet och upplevde
övningarna som stimulerande även om det inte leder till att de kan
köra bil i praktiken. Se vidare i avsnittet om Körträning på inhägnat
område sidan 44.

ADL MED FÖRHINDER…
…. eller hushållsaktiviteter med olika svårigheter. När det finns områden i synfältet som är borta kan det vara besvärligt att upptäcka
exempelvis öppna skåpluckor eller dörrar och lådor i köket. För att
träna ögonrörelser i vardagen kan man placera ut en pall på golvet
som personen ska väja för och samtidigt dammsuga eller plocka fram
för att bre en smörgås och brygga kaffe eller te. Det här är ett vanligt
problem i närmiljön vid hemianopsi – att orientera hemma och särskilt
på okända platser utan att stöta emot eller rentav skada sig.
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SÖKA EFTER OBJEKT INNE – ÖVNING 1

digt kan man observera hur länge det är möjligt att se lapparna när

Personen får gå i en korridor med lappar på båda sidor på väggarna i

personen går framåt och tittar rakt fram. Hur länge är det möjligt

olika nivåer och färger. Uppgiften är att söka av med enbart ögonrö-

att se lappen på respektive sida med strategin att enbart använda

relser och hitta en specifik färg.

ögonrörelser? När behöver även huvudrörelser användas? Strategin

Svårighetsgraden kan varieras genom att använda korridorer där

vid orientering att först röra ögonen och sedan låta huvudet komma

många människor uppehåller sig. Andra sätt att variera övningen är

efter är väldigt effektiv vid orientering i trafikmiljön. Detta är en

storlek och färgstyrka på lapparna. Ytterligare utmaningar är att per-

bra övning för att medvetandegöra problemet om det inte är helt

sonen ombeds att säga något eller distraheras på annat sätt medan

accepterat eller förstått.

uppgiften ska utföras.

SÖKA OBJEKT UTE – ÖVNING 3
SÖKA EFTER OBJEKT UTE – ÖVNING 2

Samma tillvägagångssätt som beskrivits ovan kan användas i flera

Personen får gå på en gångväg med lappar placerade högt och lågt

sammanhang. Exempelvis sätta snitslar eller skyltar på en skogsstig

på båda sidor. Uppgiften är att identifiera samtliga lappar. Samti-

och ange de som upptäcks på respektive sida.
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INKÖP

BESKRIVANDE PROMENAD

Personen ska söka av och hitta varor i en butik utifrån en inköpslista.

Personen ska berätta vad hon/han ser under promenaden såsom

Diskutera vilken strategi som kan vara lämpligast för att orientera

vägskyltar, bilar, mötande, händelser och vad man ska ge akt på i tra-

sig? Hur klarar personen att väja för andra människor med kundvag-

fiksituationen. Denna aktivitet kan vara användbar för personer som

nar eller uppställda varor? Svårighetsgraden kan varieras med hur

är i ett tidigt skede av rehabiliteringen. Med personer som kommit en

väl varorna är skyltade och vilken typ av butik som besöks. Här gäller

bit i sin rehabilitering kan cykel eller andra färdmedel vara tänkbara.

det att få ”syntillit”, se Synsinnesmätningen på s.25.
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PELI-PRISMOR
Dr Eli Peli vid Scheppens Eye Research Institute i Boston har tillsammans med optikföretaget Chadwick Opticals lyckats tillverka prismasegment som är på hela 40 och 57 prismadioprier, PRD. Genom att
lägga in de två segmenten i det glas som finns på den blinda sidan
kan man vidga synfältet med 22 till 30 grader. Det innebär att man
vid en hemianopsi upptäcker ett föremål som kommer in från sidan
snabbare. Prismorna slipas in i den korrektion som personen har och
man behöver träna på att använda dem. Det är bland annat viktigt
att inte se genom prismasegmenten, utan att se mellan dem så att
det perifera synfältet vidgas. Genom att prismasegmenten tiltas blir
det inte två pucklar utan ett sammanhängande område som vidgas.

TRÄNA MED REDSKAP
Det är både stimulerande och motiverande med olika fysiska övningar. Träna gärna med ballonger och bollar och låt flera personer bolla
ballong mellan varandra och samtidigt följa bollen eller ballongen
med ögonrörelserna.
De här övningarna kan göras svårare genom att placera ut hinder
på golvet som deltagarna får rör sig mellan. Övningen kan göras
individuellt eller i grupp.
Andra övningar kan vara att kasta ärtpåsar eller bollar i korgar
som är placerade en på varje sida. Personen står i mitten och kastar
påsarna växelvis i korgen åt höger och åt vänster genom att bara
använda ögonrörelserna utan att vrida på huvudet.
Personer som tidigare varit aktiva i någon bollsport kan också i
kontrollerade former testa om det fortfarande fungerar att spela
bordtennis eller enklare formar av badminton.
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SAMMANFATTNING
AV RESULTAT
Här följer en kort sammanfattning av resultat före
och efter träningen. Vi har också sammanställt en mer
fullständig resultatrapport som inte får rum i Metodboken.
På sidan 21 framgår att deltagarnas synskärpa var
intakt men att synfälten skilde sig åt, från en partiell
kvadrantanopsi till fullständiga homonyma hemianopsier.
Allt är olika individuellt när det gäller synfälten och även
när det handlar om personligheterna förstås.

ORIENTERINGSFÖRMÅGA
Efter träningsperioden gick deltagarna mer avslappnade. De var ock-

”Missade objekt” betyder att de inte upptäckte färgade lappar på

så mer uppmärksamma på att söka efter hinder och objekt eftersom

väggen. Resultatet på sträcka 2 med hinder visade att deltagarna

de gjort flera sådana övningar under träningen. På stäcka 1 som var

dels minskade tidsåtgången men även att antalet missade objekt

utan hinder ökade tidsåtgången något efter jämfört med före, men

sjönk från 4 till 0. Av 14 personer var det 10 som hade bättre resul-

den stora förbättringen var att antalet missade objekt som de skulle

tat vid den uppföljande mätningen. Att missade objekt minskade så

uppmärksamma minskade från 15 till 2.

markant ser vi som en effekt av träningen.
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DATA UR SMS RESULTATRAPPORT
ORIENTERING 1 - UTAN HINDER, HELA GRUPPEN
30

Före Synträning - 4 missar

30

Före Synträning - 15 missar

Efter Synträning - 0 missar

Efter Synträning - 2 missar

25
SEKUND ER

25
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ORIENTERING 2 - MED HINDER, HELA GRUPPEN
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Figur 3 visar medelvärdet för tiden som det tar att gå en sträcka/
designad bana på 20 meter i en sjukhuskorridor med hinder för alla
personerna i projektet – före och efter träning.

Figur 1. Figuren beskriver tiden i genomsnitt (medelvärdet) som det
tar att gå genom en sträcka/designad bana utan hinder för alla
personerna före och efter träning I SMS-rehabiliteringen.

I den här hinderbanan är resultaten sämre än i den förra figuren. Det

Resultaten i figur 1 visar inte någon signifikant skillnad vad gäller

tar längre tid på grund av antal hinder. Antagligen på grund av det

tiden som det tar att gå genom en sträcka på cirka 20 meter i en

begränsade antalet deltagare visar inte heller resultaten här någon

sjukhuskorridor före och efter träning. Men det som är värt att notera

signifikant skillnad på gruppnivå när det gäller att gå genom banan

är att före träningen så missade personerna 15 objekt, vilket markant

före och efter träning. Före tog personerna i medeltal 21 sekunder

minskade till 2 objekt efter träningen. Man kan konstatera att träning-

på sig medan det efter träningen i medeltal tog 18 sekunder. Det ger

en har hjälpt dem att använda avsökning med hjälp av ögonrörelser

ingen statistisk signifikant skillnad, men det som är viktigt att notera

och huvudrörelser till en avgjort högre nivå efter jämfört med före

här är att de före träningen missade 4 objekt i medeltal, vilket markant

träningsperioden.

minskade till noll objekt efter träningen. Det visar att träningen haft
stor effekt och hjälpt testpersonerna att förbättra avsökningen med

ORIENTERING 1 - UTAN HINDER, INDIVIDNIVÅ
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Figur 2 visar samma resultat som figur 1 men nu på individnivå för
var och en av personerna I SMS-projektet. Den indikerar också med
hjälp av siffrorna ovanför staplarna hur många gånger individen
ifråga missade objekt före och efter träningen.
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hjälp av ögon- och huvudrörelser till en avgjort högre nivå.
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Figur 4 liknar figur 2 men visar hur resultaten ser ut på individnivå. Den visar
också hur många gånger individen missade objekt före och efter träning.
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LÄSNING

MÄTNING AV LIVSKVALITET (SF 36)

Läsningen var inget som togs upp som något stort problem men

FYSISK HÄLSA

det inkluderades som en självklar del när synen är påverkad. Man

Här var värderna tämligen oförändrade före och efter träning på

brukar säga att en ”normalläsare” ligger på 250 – 300 ord/min. Nu

gruppnivå men stor skillnader individuellt. 9 personer angav att den

vet vi ju inte hur testpersonerna läste före hjärnskadan. En del har

fysiska hälsan förbättrats.

berättat att de alltid varit lågpresterande läsare och inte ägnat sig
så mycket åt läsning. Det var några som hamnade på läshastigheter

PSYKISK HÄLSA

runt 50 ord/min och det drog givetvis ner gruppresultatet. Vi hade

Här visade resultatet en minskning på gruppnivå men individuellt var

även några personer som gjorde häpnadsväckande framsteg både i

det 7 personer som angav ökad psykisk hälsa.

läshastighet och antal fixationer.

Det finns säkert en del olika förklaringar till varför en del har
tappat i psykiskt välbefinnande. Flera av personerna har en jobbig

LÄSHASTIGHET

social situation med problem att komma tillbaka i arbete. Nästan alla

Läshastigheten för gruppen ökade från 163 ord/min till 190. Indivi-

gruppdeltagarna har som sitt största bekymmer tagit upp att inte få

duellt var det 7 personer som ökade sin läshastighet.

köra bil. Flera personer har sagt att de fått insikt i sina begränsningar: ”Jag upplevde inte att jag hade något synbortfall men en del av

FIXATIONER

övningarna har påtagligt visat att det faktiskt är så”.

Antalet fixationer minskade från 160 till 143 fixationer/100 ord. Det

Dagsformen, årstiden och situationen när frågorna ställdes spelar

var 8 personer som stod för minskningen.

också in.

REGRESSIONER

PATIENTSPECIFIK FUNKTIONELL
SKALA - PSFS

Regressioner, dvs att man gick tillbaka i texten, minskade från 34 till
30 regressioner/100 ord och det var även här 8 individer som stod

Vid den första skattningen av aktivitetsförmåga angav deltagarna 1

för minskningen.

till 5 aktiviteter med vilka de hade problem eller delvis problem att
utföra. 13 av 14 deltagare angav aktiviteten bilkörning på grund av

RESULTAT I SAMMANDRAG AV LÄSTESTERNA

att de inte fick köra bil och 2 av 14 angav endast bilkörning. Vid den

Läshastigheten för gruppen ökade i medeltal från 163 till 190 ord/

uppföljande skattningen hade aktivitetsförmågan ökat för gruppen

min. Indivduellt var det sju personer som ökade sin läshastighet

och för 10 var det enbart bilkörning som fortfarande var problem.

märkbart. Antalet fixationer i ReadAlyzer minskade som en konse-

För de övriga 4 deltagarna kvarstod delvis problem att utföra 1 till

kvens från 160 till 143 fixationer/100 ord i medeltal och det var åtta

2 aktiviteter. Utöver de aktiviteter där deltagarna angett svårighe-

av de 14 personerna som stod för den minskningen.

ter i den inledande skattningen var det två som beskrev en ökad

Antalet regressioner minskade från 34 till 30 fixationer/100 ord.

aktivitetsförmåga genom att åter kunna göra fler aktiviteter som att

Läshastigheten varierade dock mycket mellan deltagarna, sannolikt

betala räkningar på internet, läsa bättre och överhuvudtaget känna

beroende på tidigare läsvanor. Variationsvidden gick från 366 till 42

sig säkrare när de navigerar i sin vardag. Sammantaget hade 12

ord/min. En ”normalläsare” brukar man ange ha en läshastighet på

deltagare av 14 ökat sin aktivitetsförmåga.

250 ord/min.
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DATA UR SMS RESULTATRAPPORT
PATIENTSPECIFIK FUNKTIONELL SKALA, HELA GRUPPEN
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Figur 6: Individuella SPFS-resultat före och efter träning. Sammantaget
hade 12 medverkande deltagare av 14 ökat sin aktivitetsförmåga.
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Figur 5 visar medelvärden för “patientspecifika funktionsskalan”
(SPFS). Den här skalan används för att personerna ska kunna
bedöma och beskriva före och efter träning hur många aktiviteter de har problem med. De tillfrågas och ombeds skatta i vilken
aktivitet eller vilka aktiviteter de bedömer sig ha problem eller
begränsningar efter synfältsbortfallet. De ombeds också gradera
mellan 0 och 10 om och i vilken utsträckning de klarar av de här
problemen. De kan lista upp till fem aktiviteter från 0 (klarar inte
alls) till 10 (klarar av att göra).

MÄRKBARA FÖRBÄTTRINGAR
Det totala resultatet får man fram genom att dividera totalsumman
(klarar inte/klarar) med det antal aktiviteter som personen listat. Om
listan beskrivs efter träningen och om medelvärdet av totalsumman
förbättras med mer än två enheter, då har ”behandlingen” fungerat.
Resultaten från vår studie visar, när vi ser på det totala medelvärdet
för alla personerna, att de genomförda insatserna hade en avgöran-

I resultatrapporten finns både träningen inom SMS-rehablitering och

de effekt. Medelvärdet före och efter träning ger en skillnad på 2,1.

körtester redovisade statistiskt. Det är intressant att analysera och

Personerna klarade således av att förbättra sig vad gäller sin syn på

värdera de värden vi fått fram, men för att få tillräckligt goda resultat

vilka aktiviteter de klarade av och hur väl de klarade dem före och

borde antalet personer i målgruppen varit större. På individnivå har

efter träning.

träningen varit mycket gynsam för de flesta.
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TRE PERSONER BERÄTTAR
OM SINA UPPLEVELSER
Det är egentligen ointressant vad vi anser, vi som föreslår metoder och verktyg inom det
nya området “SMS-rehabliteringen”. Läs istället vad Emil, Gunilla och Mikael tycker. De är
ju huvudpersonerna tillsammans med de övriga projektdeltagarna i den här Metodboken.
EMIL STILLE, 37 ÅR, KALMAR
- Just hemkommen från bröllopsresa började jag känna

att arbeta med Kalmar kommuns framtidsplaner. Just nu

mig illamående och förstod att något var fel. Efter en del

jobbar jag bland annat med det gamla brandstationsområ-

undersökningar konstaterade man att det var en hjärn-

det i centrum.

tumör. Men efter ganska kort tid lyckades man operera

- Det problem som återstår är att jag inte får köra bil. På

bort den och då märkte jag att synfältet var skadat. Innan

arbetsplatsen har jag tillgång till en elcykel som jag kan

SMS-projektet fick jag ingen träning, men nu förstår jag

förflytta mig med i Kalmar stad. Är det längre sträckor

att träning ger färdighet. Ögat är som vilken annan mus-

får jag skjuts med en kollega eller löser det på nåt sätt.

kel som helst och går att träna upp.

Men jag skulle vilja få pröva om det inte skulle fungera att

- Förr gick jag ofta på föremål, slog i skåpluckor och an-

kunna använda mitt körkort igen. Det gick ju bra på SYABs

nat, men nu efter träningen händer det inte så ofta. Det

bana inom inhägnat område.

händer, men alltså inte alls lika ofta.

- SMS-projektet har varit väldigt intresssant och jag har

- Jag jobbar nu som vanligt och träningen har inneburit

följt min egen utveckling utan några större förhoppningar,

att jag egentligen fungerar som vanligt igen. Som arki-

men det har faktiskt fungerat över förväntan. Jag har också

tekt på kommunens planeringsavdelning är min uppgift

känt att jag varit med om att utveckla något för andra.
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“Jag är inte ensam om det här och det
finns mycket man kan göra för att minska
effekterna av synfältsbortfallet.”

GUNILLA LUVÖ, 71, ÖLAND
- Jag vaknade en morgon och tog in

att det var anledningen till synfälts-

tidningen som vanligt. Men när jag

bortfallet.

började jag läsa upptäckte jag att

- Det här projektet har betytt myck-

halva tidningen var borta. Jag blev
helt stel och gick in och väckte min

et för mig. Jag fick framför allt träffa
andra som har samma problem som

man och sa att det är något fel

jag, och det gav mig styrka. Jag var på

på mig. Det konstaterades

väg in i en djup depression och kände

senare att jag fått
en stroke
och

att det inte fanns någon utväg.
- Men nu har jag fått träna på att
röra ögonen istället för huvudet, och
det är lätt att göra det som jag tränat
på, både hemma i huset och i trädgården och jag tänker inte egentligen på
att jag ser sämre åt sidan längre.
- Nu är jag också aktiv med att hjälpa
flyktingar här på Öland och det känns
som livet återvänt. Jag är inte ensam
om det här och det finns mycket man
kan göra för att kompensera mitt
synfältsbortfall. Kan jag dela med mig
av mina erfarenheter gör jag det gärna.

MIKAEL ÅGREN, 44, ÖLAND
- Det var när jag var med dottern i

mätningar, men jag tror att jag

ridhuset. Jag hade just kommit in i

lärt mig röra ögonen och fått

paddocken och skulle hjälpa henne.

lära mig att skanna över hela

Då snurrade det till i huvudet och

synfältet så att betydelsen

jag förlorade balansen. Jag tuppa-

av mitt dåliga synfält mins-

de nog av och helt plötsligt var jag

kat. Men tydligen får jag inte

på sjukhuset där man konstaterade

köra bil ändå trots att jag kan,

att jag fått en blödning i hjärnan.

och det är märkligt.

När det hade läkt så fanns det här

- Jag hoppas att SMS-projektet

synfältsbortfallet kvar åt vänster,

och det vi lärt oss här kan ändra

men det fanns ju inget att göra åt

på det och annat som inte är

det, sa man.

upptäckt ännu så att andra

- Så blev jag inbjuden att vara

får samma förmån

med i SMS-projektet och det har

som jag

varit kul, intressant och lärorikt.

haft.

Före och efter synträningen fick
jag vara med i HIGH FIVE-projektet
och köra bil på SYABs inhägnade
område.
- Det gick bra första gången och
sedan fick jag köra samma bana
med en ögonprofessor i baksätet.
Han har något slags inflytande
på vem som får köra bil och han
tyckte att jag körde bra, som vem
som helst. Anledningen var, sa han,
att mitt synfältsbortfall borde ha
minskat. Nu hade det inte det utan
det var detsamma som vid tidigare

Fredagen den 17 oktober 2014 besökte ögonprofessor Bertil Lindblom, som också
är konsultläkare åt Transportstyrelsen under en hel dag SYABs Trafikcenter. Mikael
(en av HIGH FIVE-gruppen) och en trafiklärare genomförde ett utbildningspass
inför Lindblom. För projektets skull gladde vi oss mycket åt att få redogöra för
upplägg och få tips på utvecklingsmöjligheter. Vår samlade bedömning var att alla
inblandade ansåg besöket som givande. Man kan gott påstå att professor Bertil
Lindblom var lite förvånad över Mikaels förmåga att upptäcka föremål och situationer. Vi ska dock komma ihåg att körningen endast gjordes på inhägnat område
men även som co-driver åt Mats Graaf gjorde Mikael en klart godkänd insats.
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KÖRTESTER MED
HIGH FIVE-GRUPPEN
Syab är ett utbildningsföretag inom trafik- och transportsektorn med flera olika inriktningar. Här finns
ett 30-tal anställda och ett eget inhägnat övningsområde nära flygplatsen i Kalmar. Mer information
om Syab, vår samarbetspartner inom FÄRDMEDEL i SMS-projektet, finns på www.syab.se
Johan Ekblad är trafiklärare och utbildningsledare och har ett förord-

INTRESSANTA FRÅGESTÄLLNINGAR

nande av Transportstyrelsen som förarprövare. Han är projektledare

• Kommer synfältsnedsättningen innebära en hög mental belast-

för HIGH FIVE och ansvarar tillsammans med kollegan Mats Graaf vid

ning för personerna, är de sämre på att göra flera saker samtidigt?

Syab för utvecklingen av körprov på inhägnad bana i SMS-projektet.

• På vilket sätt påverkar den begränsade visuella avsökningen

Anledningen till att utveckla körprov för personerna i projektet är

säkerheten, är de sämre på att upptäcka faror?

enkel: alla personerna anger ”bilkörning” som sitt största olösta

• Har personerna längre reaktionstid därför att de måste kompense-

problem i flera enkäter. Begreppet HIGH FIVE grundar sig helt enkelt

ra sitt bortfall t ex genom att vrida på huvudet och/eller ögonen?

på att vi valde ut fem personer med olika grader och former av övre

• Är deras önskan om att återigen få köra så stark att det finns risk

kvadrantanopsi.

för att de inte kan eller bortser från att värdera risker korrekt?

Syab har utvecklat en körbedömningsmanual för HIGH FIVE i syfte att

FEM BEDÖMNINGSOMRÅDEN VALDES UT

avgöra personers förutsättningar för att

1. Manövrering, 2. Riskbedömning, 3. Trafikregler, 4. Avsökning,

kunna framföra en bil trafiksäkert. Den

5. Situationsanpassning.

är i sin tur en modifierad version av en

På en skala från 1 till 5, där 1 är lägsta och 5 är högsta värdet och

beprövad modell med ett antal kriterier

därmed bästa förutsättning för att kunna köra säkert, bedömdes

vilka från början tagits fram för antag-

varje person efter körprestationen.

ning till Syabs Trafiklärarutbildning.
Projektledare Johan Ekblad.
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SJÄLVSKATTNING OCH TRAFIKLÄRARENS BEDÖMING

KÖRBEDÖMNING 1

Manövrering av ett fordon är svårt för en blivande bilförare men

Körbedömning 1 genomfördes före den 10 veckor långa tränings-

snart automatiseras den förmågan. Den kan innehålla moment som

perioden vid strokerehabiliteringen inom SMS i Kalmar. Personerna

växling och parkering av fordonet. Brister i förmågan att manövrera

hälsades välkomna till Syab Trafikcenter som är en trafikövningsplats

fordonet leder sällan till allvarliga olyckor. Att manövrering valdes ut

med bland annat halkbana och möjlighet att körträna med olika for-

som ett bedömningsområde var för att upptäcka om momenten tog

don. Det första som skedde var att personerna fick i uppgift att be-

fokus från avsökning av den närliggande trafikmiljön vid exempelvis

döma sin egen körförmåga innan vi gjorde något körtest. Vi använde

växling. Men också för att se hur personerna bedömer avstånd till

de fem bedömningsområdena som redan beskrivits och personerna

parkerade bilar när utrymmet är trångt.

skattade sig själva på skalan 1 till 5.

Med utgångspunkt från de fem

Nästa steg var att trafiklärarna satte sig

bedömningsområdena skulle personer-

bakom ratten med personerna i passagerar-

na göra en självvärdering och försöka

stolen. Vi skulle nu lära ut metoden ”Berät-

skatta sin egen uppfattning av hur bra

tande körning”, en metod som går ut på att

de ansåg sig vara på att köra bil. Vi ville

den som kör berättar vad som är viktigt att

studera hur personerna själva såg på

uppmärksamma i olika trafiksituationer för

sin egen prestation och om den egna

att avgöra om det kan utveckla sig till en risk

bedömningen stämde med den uppfatt-

eller fara. När personerna efter en stunds

ning vi hade som utbildade och tränade

träning övat upp förmågan i lugn trafikmiljö

körbedömare. Att vara delaktig i bedöm-

återvände vi till det inhägnade området.

ningen av sin körförmåga ger ett mycket

Nu var det dags för de fem personerna i

bättre underlag för diskussion än om vi

HIGH FIVE att själva ratta fordonet. Det gick

bara meddelat ett resultat om personen

inte att ta miste på glädjen och längtan efter

är lämplig eller inte som bilförare.

att återigen få köra bil och på allvar visa vad

Att värdera sin kompetens som förare

man kan.

är inte helt enkelt, det kräver både utbildning och träning. Hur skulle

På området hade en slinga på sex kilometer riggats. Här fanns

resultatet av självvärderingen bli från medlemmarna i HIGH FIVE då

möjlighet att köra upp till 70 km/h och det förekom såväl hinder som

längtan efter att återigen få köra bil var stor? Skulle det leda till att

byggnader, skyltar, backkrön och kurvor, en parkerad buss och ett

personerna överskattar sin kompetens? En annan fråga vi ställde oss

övergångsställe med skymd sikt. En del av slingan gick på en smal

var hur personerna kunde bedöma sin förmåga att upptäcka risker på

asfalterad skogsväg. Koner och vägmärken var strategiskt uppsatta

grund av synfältsbortfallen.

för att utgöra eventuella svårigheter vid synfältsbortfall, antingen i

Utifrån den nyss utförda prestationen hölls ett samtal där

form av hemianopsi eller i form av en kvadrantanopsi.

personerna fick bedöma om de skulle avstå från bilkörning eller

Då även gymnasieelever från Syab Transportgymnasium övade sig

om de ansåg sig kunna köra säkert. Den personliga uppfattningen

att köra truckar, hjullastare och lastbilar på en del av området fanns

jämfördes med den bedömning trafiklärarna gjort. Den höga graden

det även här situationer att observera och bedöma. Dessutom skulle

av delaktighet upplevdes positivt från samtliga, även då det förekom

personerna berätta vilka av alla intryck de fann särskilt viktiga.

olika uppfattningar om faktiska körförmågan (trafiklärarens bedöm-

Genom att vi hade en spegel ställd så att vi kunde se vad personerna

ning) och den egna subjektiva bedömningen.

tittade på blev bedömningen enklare. En liten men effektiv kamera
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på instrumentpanelen spelade också in vad som hände framför bilen.
Ljudupptagning gjorde att vi även kunde höra förarens kommentarer.
Inför tredje steget var det återigen dags att byta plats, för personernas del från förarstol till passagerarsäte. Bland mer trafik och
situationer som kräver beslut om bland annat körfältsbyte och samspel med andra trafikantgrupper gav vi oss iväg. Personerna i HIGH
FIVE ”lånade ut sina ögon” och berättade för oss lärare som nu satt
bakom ratten, hur vi skulle lösa olika situationer. På så vis skapade
vi oss en bild av hur det stod till med regelkunskaper och säkerhetsmarginaler. Fokus var ändå på att uppmärksamma för körningen
viktiga situationer och händelser.
Väl tillbaka på Trafikcentret så var det dags för personerna att göra
en bedömning av all körning de varit med om, både bakom ratten men

Körsimulatorn vid VTI i Linköping är mycket avancerad.

också som co-drivers till oss lärare i den mer avancerade trafiken.
Vi satte nu poäng på var och ens körning. Därefter påbörjades en

elementära om synfältsbortfall och metoder för att mäta bortfall

diskussion som var mycket givande där personerna gav sin syn på

började vi förstå och kunde ställa frågor.

sin prestation och hur de resonerade när de betygsatte sin körning.

Under en studieresa till Holland där vi träffade såväl ögonläkare

Vi gav sedan vår version och redovisade vad vi kommit fram till och

som forskare och chefen för förarprov inspirerades vi mycket, vilket

på vilka grunder.

gav oss tankar om en svensk modell för utbildning och prov. Den hol-

För att även denna del skulle bli ett lärandetillfälle så använde vi ett

ländska inställningen är sund men kraven är hårda. Fler får nej än ja.

coachande förhållningssätt där ett antal frågor ställdes i syfte att ge

KÖRBEDÖMNING 2

återkoppling efter träningen och ta reda på vad personerna lärt sig.
För de medverkande trafiklärarna var det av vikt att vara

Körbedömning nummer 2 genomfördes 10 veckor senare strax

samstämmiga i bedömningen av personernas prestationer. Vi har

efter att träningen på Strokerehabiliteringen var klar. Upplägget var

i grunden likartad utbildning och vi jobbar tillsammans. Vår egen

samma som vid första tillfället. Någon metodträning för berättande

framtagna körbedömning för sökande till trafiklärarutbildningen är

körning behövdes emellertid inte göras.

väl beprövad så där hade vi koll på samstämmigheten. Då denna
körbedömning var anpassad för en ny målgrupp lät vi de två första

KORT OM METODEN

personerna i gruppen göra sin körning inför oss båda två. När det

1. Självvärdering av individens körförmåga före körtestet inom de 5

efter körningen var dags att göra bedömning av körprestationen

bedömningsområderna.

gjordes detta utan att vi pratade med varandra. Vi jämförde sedan

2. Körning på inhägnat område och co-driver i trafik, vilket innebär

våra resultat vid diskussionen med personen som kört och fann då

att en trafiklärare kör bilen.

att vi gjort samma bedömningar.

3. Personen gör en ny självvärdering.

Vi ansåg därmed att vi båda hade likartade uppfattningar och

4. Trafiklärare gör körbedömning av HIGH FIVE-medlemmen. Resulta-

observerade samma saker som grund för bedömningen. Det ska dock

ten jämförs och diskuteras.

sägas att när projektet startade visste vi inget om hemianopsi eller

5. Trafikläraren kör slingan på det inhägnande området och berättar

kvadrantanopsi. Men med utbildning från SMS-teamet i det mest

vad som uppmärksammats och inte vid körtestet.
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synträningen men förbättrade sina resultat ännu mer efter synträTOTALT BETYGSKALA AV TRAFIKLÄRARNAS BEDÖMNING

ningen vad gällde sin körskicklighet. De fick inte som person 5 högsta
betyg men enligt principen att klara minst betyg 3 i alla fem katego-

25
20

rierna så är de enligt den här analysen tillräckligt trafiksäkra bilförare.

Efter Synträning

RESULTAT HELA GRUPPEN

15

Stapeldiagrammet visar summan av de fem kategorierna som

0

1

bedömts av trafiklärarna för alla 12 personerna efter synträningen

Man/Risk/Avsök

Avsökning

5

Manövering

10

Avsök/Situation

TOTALT B E TYGS KALA

Före Synträning

2

i SMS-projektet. Alla 12 personerna hade synfältsbortfall men bra
synskärpa (se sidorna 13 och 21), De hade kvadrantanopsi eller he3

4

5

mianopsi, dvs partiella och totala kvadrantsynfältsbortfall eller halva

D ELTAG A R N A

synfältsbortfall. Fyra personer underkändes i kategorin avsökning

Trafiklärarnas bedömning av de fem variablerna vid Körtest
1 och Körtest 2 före och efter 10 veckors synträning enligt
SMS-metodiken för de fem personerna i HIGH FIVE-gruppen där alla hade olika former av kvadrantanopsier.

och två klarade inte kraven avseende manövrering (som borde kunna
åtgärdas enligt vår bedömning).
En person klarade inte tre av kategorierna, medan fem personer
godkändes (av alla 12) i alla fem kategorierna i det totala körtestet.

RESULTAT HIGH FIVE

De hade följaktligen mer än 3 poäng i alla fem kategorierna. Alla fem

I den statistiska bearbetning som gjorts av data från trafiklärarna

hade kvadrantanopsi. Tre av dem var med i HIGH FIVE-gruppen och två

finns många intressanta uppgifter. Har träningen någon betydelse

testades inte före träningen utan enbart efter SMS-rehabiliteringen.

och i vilken mån uppnår personer efter ett synfältsbortfall trafiksäker körförmåga?

TOTALT BETYGSKALA AV TRAFIKLÄRARNAS BEDÖMNING

I stapeldiagrammet ovan visas summan av de fem kategorierna

25

manövrering, riskbedömning, trafikregler, avsökning och situations-

Hi Five Gruppen
Övriga Gruppen

0

kategorierna.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Avsökning

För att bli godkänd måste personen få lägst betyget 3 på alla de fem

Avsökning

5

på en skala mellan 1 och 5, där 1 är mycket dålig och 5 är väldigt bra.

Avsökning

10

Manövering

Alla fem personerna hade kvadrantanopsier (partiella synfältsbortfall uppåt och nedåt i en av kvadranterna). Bedömningarna gjordes

15

Avsökning

träning i SMS-rehabiliteringen.

Man/Risk/Avsök

sig och sedan avstämda med varandra på individnivå före och efter

20

Manövering

TOTALT B ET YG S K ALA

anpassning. Bedömningarna är gjorda av de två trafiklärarna var för

10

11

12

D E LTAG A R N A

Personerna har numrerats från 1 till 5 på X-axeln i diagrammet.

Även de övriga sju (av nio) personer som också ingick i
SMS-projektet erbjöds efter tio veckors synträning, av etiska
och rättviseskäl, att genomföra körtester enligt samma principer som HIGH FIVE-gruppen. Här är deras resultat tillsammans
med de fem personerna i HIGH FIVE-gruppen. HIGH FIVE är
personerna 1 till 5 och de övriga är personerna 6 till 12.

Person 5 hade maximala antalet poäng (25 av 25 möjliga) både före
och efter synträningen. Person 1 och 2 misslyckades med vissa av
de fem kategorierna, både före och efter synträningen vilket framgår
av diagrammet. Personerna 3 och 4 blev godkända i körtesterna före
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SJÄLVVÄRDERING AV KÖRFÖRMÅGA
Att själv vara medveten om vad man kan eller inte kan när det gäller
bilkörning har varit en central del i HIGH FIVE-projektet. Vid en jämförelse mellan hur personerna kalibrerar sin körförmåga med hur de
faktiskt presterar har flera olika personligheter utkristalliserats. Ett
möjligt utfall av att överskatta sin förmåga kan innebära att risker
underskattas och leda till ökad olycksinblandning. Att underskatta
sin förmåga kan innebära att risken för olycka överdrivs.

Vid Royal Dutch Visio i Holland drivs träning av ögonrörelser och
orientering som förberedelse för träning att köra bil i samarbete med
en bilskola. Förarprov görs av kvalificerade trafikprövare, konstaterar
Mats Graaf, Krister Inde och Bart Melis Dankers.

De totalt 12 personer som genomgick denna körbedömning har
fått varierande resultat, men fem av 12 har godkända resultat utifrån våra utgångspunkter.
körförmåga än vad vi kunnat göra. En önskvärd fortsättning är att

TRÄNING SOM METOD FÖR ATT FÖRBÄTTRA SIN
FÖRMÅGA ATT KÖRA BIL

jämföra resultaten med resultat i simulator. För de som klarar simu-

I alla sammanhang är det träning som leder till en bättre prestation.

latorkörningen så skulle individuell träning i skiftande trafikmiljöer i

Vad vi vill uppnå med träningen avgör sen vilka aktiviteter och meto-

såväl dagsljus som mörker vara av intresse för att slutligen göra ett

der som ska användas. Träning ger bäst effekt om personen får öva i

körprov inom Trafikverkets förarprövningsverksamhet med specia-

en miljö som är så lik som möjligt där prestationen ska tillämpas. Att

lister på förarprov. Det är det önskvärda enligt vårt sätt att se det så

öva upp bättre ögonrörelser är väsentligt för såväl bilkörning som

att vi anammar andra EU-länders förhållningssätt. Idag är tyvärr alla

för att läsa en bok snabbare. Men som beskrivits i Metodboken så

former av förarprov förbjudna enligt Transportstyrelsens föreskrifter.

finns det skillnader mellan att öva upp ögonrörelser då man ska läsa

Det krävs mer omfattande studier för att bedöma en säker

eller då man förflyttar sig. Träningen bör därför anpassas till sam-

Det är vår övertygelse att det är fullt möjligt att i en nära framtid
kunna ha tillförlitliga metoder för att träna upp körförmågan hos

manhanget där ögonrörelsen ska tillämpas. Här vill vi fortsätta att

vissa av dem som har en synfältsbegränsning. Kombinationen mellan

utveckla metoder för att förbättra synförmågan, reaktionsförmågan

praktisk träning (inledningsvis på en större trafikövningsplats) med

och kognitiva funktioner.

simulatorträning och tester på VTI i Linköping är en tilltalande modell.

VAD HÄNDER NU?
För att få fram en mer nyanserad bedömning av personer med synfältsbortfall, där körkortet (enligt behovsanalysen i SMS-projektet) är
så avgörande, har man nu tagit fram ett program i körsimulator vid VTI
i Linköping. De här personerna kommer att genomföra denna test och
då kan resultaten jämföras med vår körbedömning. Alla personerna har
genom ”berättande körning” varit passagerare och bedömts i vanlig
trafikmiljö, men möjligheten att genomföra körtester i trafik är enligt
Transportstyrelsens föreskrifter inte tillåtna.
Läs mer i vår resultatrapport från SMS och HIGH FIVE. Där kommer

I Holland drivs Auto&Mobility-projektet i nära samarbete med de
holländska körkortsmyndigheterna. Där får man av humanitära och
pedagogiska skäl göra förarprov på väg INNAN körkortet dras in.

alla våra resultat att publiceras. Även en vetenskaplig artikel utarbetas under 2015. All information finns på www.smskalmar.se
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BYGG UPP SMS-TEAM INOM
STROKEREHABILITERINGEN
Det är lätt att med enkla medel bygga upp ett team som kan ge stöd

Vid flera universitet som genomför utbildning inom synrehabili-

och träning till personer som fått ”Synfältsbortfall mitt i livet”. Det

tering är SMS redan ett givet ämne och i framtiden kommer du att

heter också den film som hade premiär den 12 maj 2015 vid ett

fråga dig: Varför startade vi inte tidigare? Här finns ju mycket att

SMS-SEminarium i Kalmar. Den kommer att ligga på hemsidan www.

erbjuda och ännu mer att åstadkomma för personer som har behov

smskalmar.se tillsammans med information om var du och ni finner

av dina kunskaper och ditt engagemang.

material och metoder till ert team och de personer som nu kommer
att öka sina anspråk på högre professionalitet och mer funktionell

VERKTYGSLÅDA FÖR SMS

träning vid hemianopsi och kvadrantanopsi. Det gäller både den

• Datorprogammet
VisioCoach
• Dominospel
• Ordkort till vägg
• Vägglappar att identifiera
• Datorprogram Cogpack
och eventuellt även
Visionbuilder
• Dator och bildskärm
• IReST
• ReadAlyzer
• ”SYNTRÄNING” med
läsövningar

allmänna träningen och kraven på att få körträna och visa om man
kan köra bil trafiksäkert eller inte. Dagens metod att enbart utgå från
synfältsundersökningar måste kanske omprövas och kompletteras.
Om du jobbar inom strokeenheten eller inom synrehabiliteringen
spelar ingen roll. Gör som Gun och Anette gjorde i Kalmar: Ta kontakt
med varandra och sätt igång med ett antal motiverade personer som
du mött tidigare. Köp in den utrustning du finner i verktygslådan och
lär dig hur du genomför träningen under 6 – 8 veckor och dokumentera vad ni gör. Allt står inte här i Metodboken, men den är en god
början.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

PSFS
Kortlek
Ballonger
”Hinderbana”
Dataprojektor
Laserpekare
Svarta Duken
Bilsimulator
Synundersökningsutrustning för
refraktionering
och provlåda för
prismor

SMS

STROKE MED SYNSVÅRIGHETER
En del av framtidens Rehabmodell vid stroke.

TACK ALLMÄNNA
ARVSFONDEN
En idé skapas utifrån ett behov av mer insatser. Insatserna
måste beskrivas i form av kunskaper som utvecklar idén.
Nästa steg är att göra ett helt koncept som innehåller
aktiviteter och bevis för att konceptet håller. Konceptet ska
gärna också ha ett namn som går att minnas. De här stegen
tog vi och har beskrivit i SMS Metodboken. SMS betyder
alltså inte längre enbart Short Message Service, utan också
Stroke Med Synsvårigheter.
Men utan någon som kan finansiera ett professionellt
utvecklingsarbete går det inte. Då finns Allmänna Arvsfonden som gör noggranna bedömningar och värderar om till
exempel SMS TEAM-projektet är tillräckligt innovativt och
nyskapande och kan hålla även efter projekttidens slut.
Den bedömningen gjorde man och vår kontaktperson
Christina Velander har hela tiden stött och värnat projekt.
Tack Arvsfonden och Christina Velander!
Nu finns allt samlat på vår hemsida och i olika former
kommer förhoppningsvis SMS att finnas i alla landsändar
och ge människor som tidigare sökt utan att finna en
lösning för sina problem med ”Synfältsbortall mitt i livet”.
Se filmen och den mer omfattande SMS
Resultatrapporten samt de presentationer som visades den 12 maj i Kalmar på
Strokedagen 2015.

www.smskalmar.se

produktion:

Bulldozer 2015

Projektgruppen för SMS
vill gärna dela med sig.
Det har tagit tre, fyra år för tanken om nya insatser för

tryck:

personer med synfältsbortfall att nå hit. Fram till kunskaper

CityTryck AB

som har kunnat skrivas ner i en Metodbok efter ett års
tester. Men egentligen är det nu det börjar.
Från projektgruppen vill vi uppmana alla att dela med sig
av sina erfarenheter och inleda nya projekt och söka efter
ännu bättre modeller. På hemsidan kommer vi att lägga
ut föreläsningar, resultatrapporter och filmer som SMSprojektet har tagit fram. Vi ställer oss också till förfogande
för strokerehabiliteringar, Transportstyrelsen och alla
andra som vill ha råd och synpunkter.

Krister, Gun, Ulla och Maritha.

Kontaktpersoner
Krister Inde krister@inde.nu
Ulla Bigelius ulla.bigelius@ltkalmar.se
Gun Olsson gun.olsson@ltkalmar.se
Maritha Hultgren maritha.hultgren@ltkalmar.se

SMS

STROKE MED SYNSVÅRIGHETER

STROKE-föreningen Kalmar

Anette Danielsson anette.danielsson@ltkalmar.se

www.smskalmar.se

Kalmar län

