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– en mulig screeningsmetode
for uopdagede synsfeltsdefekter?

Internetbaseret
     perimetri

Standardautomatiseret perimetri er i dag guldstandard ved test af patienters 
synsfelter. Dette er omkostningskrævende både i anskaffelse af udstyr 

samt uddannelse af personale, som skal guide patienten igennem testen. 
Internetbaseret perimetri bliver i dag udviklet og afprøvet som en mulig 
screeningsmetode, men ingen er endnu valideret til professionel brug.
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På verdensplan estimeres det, at 39 mil-
lioner mennesker er blinde. Den hyp-
pigste irreversible årsag er glaukom1. 
Glaukom er en øjensygdom, som trods 
et fremskredent stadie med store syns-
feltsdefekter kan forblive asymptoma-
tisk. Undersøgelse af synsfeltet kan op-
dage asymptomatiske synsfeltsdefekter 
og lede til en tidligere diagnosticering 
af glaukom samt behandling med anti-

glaukommedicin, hvilket kan forebygge 
blindhed.

I takt med at befolkningen bliver 
ældre, vil antallet af patienter med 
glaukom stige, da der findes en klar sam-
menhæng mellem alder og prævalens2.  
Et nyere dansk studie har vist, at 4% 
af befolkningen >50 år benytter anti-
glaukomatøse dråber3.

 I dag testes synsfeltet oftest med 

standardautomatiseret perimetri 
(SAP)4. Humphrey Visual Field Analyzer 
(HFA) samt Octopus perimetre er oftest 
brugt til SAP. Disse metoder kræver 
instruktion af uddannet personale samt 
omkostningskrævende udstyr. Gennem 
de senere år er der blevet udviklet inter-
netbaserede synsfeltstests, men det har 
ikke været muligt at finde en valideret 
screeningsmetode til professionel brug. 
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Screening er en metode til at konstatere ikke-diagnosticeret sygdom. 
Screening udføres på tilsyneladende raske individer. I 1968 opstillede 
Verdenssundhedsorganisationen (WHO) ti kriterier for vurdering af 
befolkningsrettede screeningsprogrammer også kaldet Wilsons kriterier. 
De ti oprindelige kriterier er sidenhen blevet modificeret bl.a. set i lyset af 
den genteknologiske udvikling, og i 2014 gav Sundhedsstyrelsen sit bud 
på anbefalinger vedrørende nationale screeningsprogrammer5. Glaukom 
vurderes at opfylde hovedparten af Sundhedsstyrelsens anbefalinger, da 
et screeningsprogram bl.a. vil kunne reducere den sygdomsspecifikke 
sygelighed, tilstanden udgør et væsentligt sundhedsproblem, samt der findes 
effektive metoder til udredning og behandling. Udfordringen er punkt fire på 
kriterielisten; ”De anvendte testmetoder skal være simple, sikre, præcise, 
validerede og acceptable”5. Netop dette arbejdes der for tiden på rundt 
omkring i verden.

For at gøre en mulig screeningsmetode omkostningsmæssig fordelagtig 
foreslås internetbaseret perimetri. Det er vigtigt at understrege, at synsfelts-
screening via internettet ikke skal bruges diagnostisk, men som et nyttigt 
redskab til at opdage en synsfeltsdefekt og herefter lede til grundigere 
undersøgelser.  

Figur 1. Skærmbillede af 
computerskærmen, når 
en testperson udfører 
synsfeltsundersøgelsen 
Peristat. Den grønne ring 
blinker i testpersonens blinde 
punkt og kontrollerer, at 
hovedpositionen holdes.

I det følgende præsenteres inter-
netbaseret perimetri som en mulig 
screeningsmetode til at opdage asymp-
tomatiske synsfeltsdefekter. Følgende 
metoder vil blive gennemgået: Peristat, 
Testvision, Visual Fields Easy og Mel-
bourne Rapid Fields. 

Peristat kræver adgang til en computer, 
er tilgængelig via ”www.keepyoursight.
org” og er gratis6. Testpersonen instru-
eres til korrekt hovedposition ved hjælp 
af det blinde punkt. Det øje, der testes, 
skal fiksere på et centralt punkt gennem 
hele testen, mens stimuli dukker op 

forskellige steder på skærmen. Test-
personen trykker på musen eller tasta-
turet, hver gang et stimulus registreres. 
Et studie fra 2005 validerede Peristat og 
fandt en sensitivitet på over 80% og en 
specificitet på over 94%6.

Testvision, også kaldet Damato 
Multifixation Campimetry Online 
(DMCO), er tilgængelig via ”www.
testvision.org”7. Testen kræver adgang til 
en computer og er gratis. Testpersonen 
instrueres til korrekt hovedposition 
ved hjælp af det blinde punkt. Denne 
testmetode er okulokinetisk, hvilket 
betyder, at testpersonen bevæger øjet 
rundt på skærmen til punkter, som duk-
ker op løbende. Der findes tre versioner 
af testen: Standard, basis og avanceret. 
Den seneste validering af metoden er 
fra 2016, hvor der for standardversionen 
blev fundet en sensitivitet på 11,8%, 
71,4%, 100% og 100% for henholdsvis 
mild, moderat, alvorlig og svær glaukom 
samt en specificitet på 98,1%7.

Visual Fields Easy er en iPad-baseret 
screeningsmetode. Testen er fra 2012 og 
benytter suprathreshold-perimetri. Et 
studie fra Nepal har vist lovende resul-
tater for opdagelse af synsfeltsdefekter 
ved moderat og svær glaukom9. 

Melbourne Rapid Fields er en nyere 
iPad-baseret synsfeltsundersøgelse fra 
2016. Testen er udviklet af samme forsk-
ningsgruppe som Visual Fields Easy og 
er således en forbedret version af testen. 
Til undersøgelse af synsfeltet benyttes 
threshold-metoden10. Testpersonen 
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Figur 3. Testperson udfører Melbourne Rapid Fields på en iPad 
efter at have målt afstand på 33 cm fra skærm til næseryg.

instrueres i at benytte en snor 
til at måle en afstand på 33 cm 
fra skærm til næseryg. Testen 
er todelt; under første del skal 
personen fiksere på midten af 
skærmen. Her testes det mest 
centrale synsfelt. Under den 
anden del rykkes fikserings-
punktet på skift ud i hjørnerne 
af skærmen for at teste de mere 
perifere områder af det cen-
trale synsfelt. Når et stimulus 
registreres, taster testpersonen 
på skærmen eller på et tastatur 
forbundet via Bluetooth. En 
stemme guider personen 
gennem hele testen på engelsk. 
Forskergruppen har sammen-
lignet Melbourne Rapid Fields 
med HFA og fundet dem stort 
set lige gode11,12. I et uafhængigt 
studie fra 2017 fandt man, at 
HFA og Melbourne Rapid Fields 
resultater var så godt som sam-
menlignelige. Således var der 

ingen signifikant forskel på sensitivitet 
eller specificitet i de to tests13. 

Generelt er udfordringerne ved inter-
netbaseret perimetri at få testpersonen 
til at sidde i en uændret position gen-
nem hele testen og at sikre fiksering 
af pupil. Herudover kan udfordringer 
som varierende belysning i testlokalet 
påvirke resultatet.

På trods af fejlkilder og umiddel-
bare udfordringer ved internetbaseret 
perimetri er der væsentlige fordele 
som de lave omkostninger og lettere 
tilgængelighed. Der er derfor god grund 
til at arbejde videre med internetbaseret 
perimetri, som på sigt kan blive et vig-
tigt værktøj til opsporing af uerkendte 
synsfeltsdefekter. Det er dog vigtigt 
at understrege, at der på nuværende 
tidspunkt fortsat ikke findes en inter-
netbaseret synsfeltstest, som er blevet 
valideret til brug som en pålidelig 
screeningsmetode.     
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Figur 2. Resultatudskrift fra Damato Multifixation Campimetry Online (DMCO). Testpersonen er en mand 
på 48 år, som for nylig har fået diagnosticeret glaukom i det venstre øje.
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