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Abstrakt 
Bakgrund: Ortokeratologi är en teknik där man genom specialdesignade RGP-linser kan 
reducera eller helt eliminera låg och måttlig myopi och även låggradig hyperopi och 
astigmatism. Man sover med linserna under natten, tar ut dem på morgonen och kan sedan gå 
utan glasögon och kontaktlinser hela dagen med bra visus. I denna studie tas en del fakta upp 
om hur ortokeratologi fungerar och på vilka tekniken fungerar. 
Syfte: Syftet vara att ta reda på mera om ortokeratologi då detta är en teknik på framfart. 
Även att jämföra undertecknads prövotid med redan gjorda studier. 
Metod: I studien jämfördes en försöksperson med tidigare gjorda studier, försökspersonen 
använde ortokeratologilinser under 45 dagar och mätningar som togs och jämfördes var k-
värde (corneas kurvatur) och fri visus (synskärpa). Mätningarna utfördes dag 1, 3, 7 och 14, 
sedan togs visus 1 gång i veckan för att kontrollera att den hölls stabil. 
Resultat: visade att samtliga studier hade ungefär samma resultat där nästan alla 
försökspersoner fick bra visus under behandlingen. På försökspersonen i denna studie 
fungerade det också bra förutom lite inducerad astigmatism av linserna och halofenomen. 
Slutsats: ortokeratologi är en väl fungerande metod om endast rätt patienter som ligger inom 
gränserna av synfel används. Den kräver dock mer arbete än en vanlig linstillpassning, både 
från tillpassaren genom täta återbesök och från patienten genom att compliance och 
linsskötsel är väldigt viktigt. 
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SUMMARY 

 

The purpose of this study was to find out more about orthokeratology and to compare 

earlier made studies with each other and with the single human test subject used in 

this study. 

 

Orthokeratology is a method where you can by overnight wear of specially designed 

RGP-lenses reduce or eliminate mild or moderate myopia and even mild hyperopia. 

But not everyone can be fitted with orthokeratology-lenses, patients with high 

myopia or hyperopia will not get good results, nor are patients with large pupils 

suited for this type of treatment. The main group for whom orthokeratology is 

recomended is people who can not use spectacles or contact lenses, for example 

people who works in dry and dusty environments. Orthokeratology also requires high 

motivation and compliance from the patients and much time for after care visits is 

required. The patient put the lenses in the eyes before bedtime at night and sleep with 

them in the eyes for at least 8 hours/night, and can then experience all day clear 

vision without spectacles or lenses if the treatment is successful. 

 

Visual acuity and k-values where measured day 1, 3, 7 and 14 on the single human 

test subject and after that the visual acuity was measured 3-5 times/week to see if it 

had stabilized and then the results of the measurements where compared to the earlier 

studies that were chosen. All studies that where compared showed good results and 

also the test subject who was compared to them, one difference was found, in the 

oldest study it took a little longer for the visual acuity to reach its very top. Only a 

few complications where found on the test person in this study such as a little 

induced astigmatism on the left eye and halos on both eyes, but not enough to disturb 

the patient enough to stop the treatment. 

 

Orthokeratology is a good technique as long as you only fit patients where you 

expect a good outcome and don’t fit people with for example to much myopia, 

hyperopia, too large pupils or lack of motivation. 
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Limbus 

INTRODUKTION 
 

Cornea (Hornhinnan) 
 

Cornea sitter längst fram på ögonbulben, är genomskinlig och står för ungefär 2/3 av 

ögats brytkraft vilket betyder att hornhinnans brytkraft är +40 till +44 dioptrier. 

Främre sidan av cornea är som en konvex lins och är asfärisk i formen då den är som 

kupigast i centrum och flatas ut i periferin. Hornhinnans tjocklek är också olika i 

centrum och periferin då den är tjockast i periferin (ca 0,7 mm) och tunnast i centrum 

(ca 0,5 mm). Eftersom cornea måste vara transparent är den helt avaskulär vilket 

betyder att den inte innehåller några blodkärl. Syre hämtas huvudsakligen från 

tårfilmen som i sin tur absorberar syre från luften, insidan av cornea får syre från 

kammarvätskan. Det finns nervceller i cornea, men eftersom dessa också måste vara 

transparenta så förlorar de oftast sitt myelin precis i kanten av cornea. 

Cornea består av fem olika lager: 
 

 

Fig. 1 visar cornea i genomskärning 

(Bilden används med tillstånd från illustratören) 

Epitel 

Det första lagret är epitelet vars uppgift är att transportera syre in till cornea från 

tårfilmen och tillsammans med tårfilmen ser de till att hålla corneas yta jämn. 

Eftersom det är epitelet som är ytterst så fungerar det också som ett skydd mot yttre 

påfrestningar. Epitelet utgör lite mindre än 10 % av corneas tjocklek och består av 5 

till 6 lager av tre typer av epitelceller: Squamousceller, wingceller och basalceller. 1,2 
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Squamousceller (även kallade superficial cells): Det brukar finnas 2-3 lager av 

squamoscellerna som är platta celler men de är fyllda med mikrovilli på utsidan 

vilket ökar deras yta och deras upptagning av syre från tårfilmen. Med hjälp av 

tårfilmen jämnas ytan ut så att mikrovilli inte stör corneas brytande av ljuset, 

Mikrovilli binder även tårfilmens mucinlager till corneas yta. 1,2 

 

Efter det kommer 2-3 lager av wingceller som är ett mellanstadium mellan 

squamousceller och basalceller. De kallas wingceller på grund av deras vingliknande 

utseende. 

 

Till sist kommer ett enda lager av basalceller som vilar på ett basalmembran och det 

är härifrån alla epitelceller härstammar. 1,2 

 

Bowman’s lager 

Bowman’s lager är ett acellulärt lager och ligger under epitelet. Om man får en skada 

som går så djupt som in i eller igenom Bowman’s lager kommer det att bli ett ärr där 

då detta lager inte kan återbildas. Bowman’s lagers uppgift är oviss då epitelet 

fortfarande fungerar normalt även om det blivit skadat och även ett flertal däggdjur 

lever utan Bowman’s lager och har ändå ett väl fungerande epitel. 1,2 

 

Stroma 

Stroma utgör mer än 90 % av corneas tjocklek och är den delen som upprätthåller 

corneas form och ger den dess styrka. I stroma finns kollagena fibrer som är noggrant 

organiserade i så kallade lameller och mellan dessa ligger det keratocyter som gör att 

lamellerna hålls på plats och alltid bibehåller ett mellanrum på cirka 41 Nm. Det är 

på grund av dessa noggranna strukturer som cornea håller sig transparent. 1,2 

 

Descemet’s membran 

Descemet’s membran är en bas för endotelet. Det växer hela livet och är hos en 

vuxen cirka 15 µm tjockt men kan inte nybildas. 1,2 
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Endotel 

Innersta lagret i cornea är ett enkelt lager av hexagonala endotelceller. Även 

endotelcellernas yta är fylld med mikrovilli för att öka kontaktytan mot främre 

kammarens vätska. Endotelets främsta uppgift är att reglera in- och utflödet av vatten 

till stroma och för att detta ska fungera krävs minst 400-700 celler/mm² men i 

vanliga fall finns cirka 2500 celler/mm². Med åren minskar endotelcellerna dock och 

eftersom endotelceller inte kan nybildas måste de kvarvarande cellerna breda ut sig 

där de döda cellerna en gång fanns vilket leder till att de blir större och förlorar sin 

hexagonala form, detta fenomen kallas polymegatism. Vid större skador så bildas ett 

cornealt ödem. Polymegatism kan även uppkomma vid sjukdomar såsom diabetes 

och glaukom men även vid hypoxi (syrebrist) till exempel på grund av 

kontaktlinsbärande. 1,2 



 - 7 - 

Myopi (närsynthet) 
 

Myopi är en av de vanligaste orsakerna till nedsatt syn hos människor i världen. En 

närsynt person ser bra på nära håll men suddigt på avstånd. Det beror på att ljusets 

strålar bryts på ett sådant sätt att deras brytpunkt hamnar framför näthinnan. Det kan 

bero på antingen att hornhinnan bryter normalt men ögat är för långt [fig.3] eller att 

hornhinnan bryter ljuset för starkt då ögats längd är normal [fig.4]. 

 

[fig.2 visar ett emmetropt (rättsynt) öga] 

 

 [Fig 3] 

 

 [Fig.4] 

 

Myopi korrigeras med negativa glas som divergerar ljusstrålarna så att ljuset bryts 

och fokus hamnar på retina. 3 
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Ortokeratologi 
 

Vad är ortokeratologi och hur fungerar det? 

En vanligen använd definition av ortokeratologi är att det är en ”elimination, 

reduktion, eller modifikation av myopi genom att tillpassa successivt flatare 

kontaktlinser”. Idag beställer man oftast en lins efter topografimätning och endast 

den linsen kommer att användas om den fungerar som den ska. Ortokeratologilinser 

är en slags RGP-lins som sätts i på kvällen strax innan läggdags och får sedan göra 

sin verkan under tiden man sover. På morgonen efter tas linserna ut och man kan se 

bra hela dagen utan glasögon eller linser, men dock endast för patienter inom vissa 

gränser av synfel. Att linserna kan användas under natten innebär en del fördelar som 

till exempel att linserna kräver mindre tillvänjning än i normala fall då man använder 

RGP-linser eftersom ögonlocken inte irriteras av linskanterna vid blinkning. 

Effektiviteten ökar också under natten eftersom ögonlocken hjälper till att trycka på 

cornea.4 Visusförbättringen sker genom en formförändring i cornea där den blir 

tunnare i centrum och tjockare i mid-periferin. Att den centrala förtunningen ligger i 

epitelet har flera studier visat, men exakt vad som händer på cellnivå har inte kunnat 

bevisas fullt ut än. Troligtvis är det så att de centrala epitelcellerna läcker 

intracellulär vätska ut till epitelcellerna i midperiferin som då blir tjockare. 

Förtjockningen i mid-periferin ligger dock inte enbart i epitelet utan även i stroma. 

Detta sker just under reversed-curve (se fig.5). En nyare studie visar på att 

förändringarna beror på förändringar i cell mitos (celldelning), cell apoptos (celldöd) 

och cellomfördelning vilket kan påverka även stroma.5,6
 

 

Historia 

1962 provade George Jessen den så kallade orthofocus-tekniken som gick ut på att 

tillpassa plana PMMA-linser flatare än cornea, lika mycket flatare som personens 

närsynthet uppmättes till i dioptrier då skulle den uppkomna tårlinsen korrigera 

närsyntheten. Det visade sig att när patienterna tog av sig linserna så hade deras fria 

visus förbättrats, alltså uppkom ortokeratologin av en ren slump. Men dessa linser 

stabiliserades inte så bra och man försökte att ändra på linsens parametrar för att få 

linsen att centrera bättre. Det största problemet med den dåliga centreringen var att 
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det inducerade en corneal astigmatism och att visusförändringarna inte var 

permanenta vilket man hade hoppats, men annars hittade man inga större nackdelar. 

Dock ledde de funna nackdelarna till att många slutade använda denna teknik tills 

Wlodyga & Bryla introducerade nya ortokeratologilinser med så kallad ”reverse-

geometry” 1989. Dessa linser hade flera olika kurvor istället för bara en såsom 

reversed-curve och alignment-curve, och tillverkades några år senare av Stoyan efter 

Wlodygas design. Linserna centrerade bra och skapade en snabb utflatning av 

centrala cornea och en minskning av myopi och kom därför att kallas ”accelerated 

orthokeratology”.  Senare upptäckter som hjälpt till med utvecklingen av 

ortokeratologi är topografer och att det kommit nya material i linserna som erbjuder 

högre syregenomsläpplighet som gör att det går bra att sova med dessa linser vilket 

är en stor fördel då man inte känner av linserna lika mycket då man har ögonen 

stängda och att man då kan se bra utan linser eller glasögon hela dagen. 4,5,7 

 

Linsdesign 

Från början användes helt vanliga stabila linser som tillpassades för flata, men då 

dessa inte centrerade särskilt bra experimenterade man en del med designen och 

”reverse-geometry”-linserna uppfanns. Dessa linser hade tre kurvor istället för bara 

en. Första kurvan var den optiska zonen (se 1 i fig.5) som är flatare än cornea. Det är 

här som behandlingsområdet ligger alltså är det här som hornhinnan kommer att 

flatas ut. Typisk storlek på optiska zonen är 6 mm i diameter. Sedan kommer 

reverse-zone (se 2 i fig.5), som har en kurvatur som är kupigare än i centrum. Detta 

gör att det bildas en tårreservoar här och ett lätt sug tillsammans med alignment-zone 

(se 3 i fig.5) som ligger utanför reversed-zone och tillpassas parallellt med corneas 

perifera kurvatur. Tack vare dessa kurvor kan de nya ortokeratologilinserna centrera 

bättre än innan. Till sist kommer kantlyftet (se 4 i fig.5) som är viktigt för att 

tårutbyte under linsen ska kunna ske så att ny syrerik tårvätska når cornea. På senare 

år har linser med upp till fem kurvor tillkommit för ännu bättre stabilisering och 

centrering. Man har då två reversed-curves eller två alignment-curves. För att få ännu 

bättre passform på linserna har de även olika e-värden (e) som visar utflatningen av 

linsen i periferin, högre e-värde ger större utflatning i periferin och då e-värdet är 0 

är det en sfär och är det 1 är det parabolisk form. För att synskärpan ska hålla sig 
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under hela dagen tillverkar man linserna så att patientens refraktion kommer att bli 

något översynt (+0.25 till +0.50 ibland mer). Detta gör att patienten kan se bra hela 

dagen trots att cornea går tillbaka lite under dagen och blir kupigare och patienten 

blir mer närsynt. Olika fabrikat har ofta sin egen design men de studier som har 

gjorts visar på att det inte finns någon större skillnad i resultatet hos de olika 

linserna.7,8 

 

 

 

 

 

Fig.5 visar en optimal ortokeratologilinstillpassning vid fluoresceininfärgning. 

1. Optic zone 

2. Reverse zone 

3. Alignment zone 

4. Kantlyft 
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Fig.6 är ett foto på en ortokeratologilins sittande på ett öga, infärgat med fluorescein. bilden tagen på 

testpersonen i denna studien. 

Tillpassning 

Ortokeratologi fungerar inte på alla därför är det viktigt att sålla bort en del redan 

innan själva tillpassningen har börjat. Viktigt är att informera om linsskötseln som är 

något mer komplicerad än skötsel av mjuka endags- och månadslinser. 

Ortokeratologilinserna ska gnuggas noggrant efter varje urtagning eftersom sovande 

med linserna innebär större risk för infektioner på ögonen. Eftersom linserna är en 

slags RGP-linser ska dessa användas i bästa fall ett helt år och för att linserna ska ge 

effekt under hela denna tid krävs även då noggrann skötsel. Att utbilda patienterna 

om urtagning och isättning är också viktigt, att tvätta händerna både vid isättning och 

urtagning är viktigt, det kan även vara bra att lära patienten att kunna ta ut linserna 

utan sugpropp, genom att blinka ut linserna, då sugproppen kan vara en stor 

smittkälla eftersom patienter ofta glömmer skötsel av den. Andra viktiga faktorer att 

ta hänsyn till är: Hur stort synfelet är, pupillstorleken, nuvarande kontaktlinsbärande 

och fysiska och psykiska kontraindikationer. 7 

 

Synfel: Just nu är det först och främst myoper som kan behandlas med ortokeratologi 

men inte hur mycket myopi som helst då resultatet inte blir särskilt bra vid högre 

myopi. FDA (Food and Drug Administration) i USA har godkänt 

ortokeratologibehandling för personer med myopi upp till -6 D men det har visat sig 

fungera bäst på låg och måttlig myopi (upp till -4 D). Försök att behandla patienter 
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med högre myopi har gjort främst i Kina, men man är orolig för säkerheten och 

synskärpan vid så stora förändringar i corneas kurvatur och tjocklek.7 För mycket 

astigmatism går inte heller att behandla med vanliga ortokeratologilinser. Det är 

lättare att behandla med regeln astigmatism än mot regeln (cirka -1.50 D respektive 

ca -0.75 D) och det går bara att korrigera corneal astigmatism. Däremot finns det nu 

toriska ortokeratologilinser som man kan använda på patienter med mer astigmatism. 

Astigmatism som går från limbus till limbus är svår att korrigera och bör därför 

undvikas att behandla eftersom den förvärras av ortokeratologi då det är svårt att 

trycka ut just den sortens astigmatism från pupillområdet. Det går även att korrigera 

hyperopi men det är inte lika beprövat. Problemet är att den optiska zonen är svår att 

göra tillfredsställande stor. Men låg hyperopi går att behandla. 7 

 

Pupillstorlek: På grund av att ortokeratologi (liksom laseroperation) framkallar 

sfärisk aberration som ökar då pupillerna blir större så bör inte patientens 

pupillstorlek överstiga 6 mm vid dimmad belysning. Sfärisk aberration på grund av 

för stora pupiller visar sig genom att det uppstår ljusringar runt lampor och andra 

ljuskällor (så kallade halofenomen) och kan vara störande för en del. 7 

 

Tidigare kontaktlinsbärande: Formen på hornhinnan ska vara stabil då man påbörjar 

ortokeratologibehandling, därför kan det vara bra att avstå från att använda 

kontaktlinser ett tag innan behandlingen påbörjas. RGP-linsbärare bör vila från sina 

linser 3-4 veckor men om de använt sina RGP-linser väldigt länge bör viloperioden 

vara längre. För mjuklinsbärare är tiden kortare, 3-4 dagar är rekommenderat för 

vanliga hydrogellinser. 7 

 

Kontraindikationer: För att göra en lyckad ortokeratologitillpassning krävs först och 

främst att man gör samtliga undersökningar som för en vanlig linstillpassning. 

Detta innebär en grundlig anamnes för att upptäcka eventuella kontraindikationer 

såsom till exempel diabetes. Andra kontraindikationer för ortokeratologi är till 

exempel keratokonus, hög myopi (mer än -6 D) och mycket astigmatism (mer än -

1.50 D med regeln eller mer än -0.75 D mot regeln). Ortokeratologi kan fungera på 

lätt torra ögon men då kan det behöva droppas tårsubstitut på morgonen innan 
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linserna tas ut eftersom det finns risk för att linserna fastnar (så kallad binding), men 

man ska undvika att tillpassa ortokeratologi på patienter med riktigt torra ögon. 

Viktigt är också att patienten är motiverad och sköter linserna på rätt sätt, compliance 

är viktigt för ett bra resultat. Patienten måste även kunna avsätta tid till alla 

efterkontroller. 

Vanliga kontraindikationer för kontaktlinser såsom systemsjukdomar (till exempel 

diabetes och psoriasis) och känsliga ögon gäller även för ortokeratologi.7 

 

Topografi: Förutom de vanliga grundläggande instrumenten som exempelvis foropter 

och spaltlampa, behövs det en topograf. Med hjälp av en topograf kan hornhinnan 

undersökas innan tillpassningen för att se om det finns något spår av keratokonus 

eller andra patologiska tillstånd. Det går även att se hur cornea är formad för att 

kunna beställa rätt lins. Ortokeratologilinsernas effekt ska också följas med hjälp av 

topografen för att se om linserna ger den önskade effekten och för att kunna ändra 

linserna ifall de inte fungerar som de ska. Det finns några olika mönster som man 

brukar se på topografibilder vid ortokeratologianvändande, de vanligaste är: 

Bull´s eye: det mest önskvärda mönstret som vill ses, då finns ett runt område i 

centrum som är utflatat och en kupigare del runtomkring. 

Det utflatade området ökar oftast med tiden så efter första natten täcker det troligtvis 

inte hela pupillen. 

 

Fig.7 visar ett Bull´s eye-mönster från en topografibild av ett ortokeratologibehandlat öga efter ca 14 

dagar, tagen på testpersonen i denna studien. 
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Central island: är ett litet område någonstans nära centrum av cornea med ett 

kupigare område. Viktigt att veta är om detta område är kupigare eller flatare än 

corneas ursprungliga kurvatur. Om det är flatare är det ingen fara och kommer 

troligen lösa sig efter ett par dagar och om behandlingen fortsätter kommer det 

troligen att utveckla sig till ett bull´s eye så småningom. Är området däremot 

kupigare så har antagligen en för kupig valts eller för stor lins och måste beställa en 

ny flatare lins för att behandlingen ska fungera. 

 

 

Fig.8 är en topografibild på ett ortokeratologibehandlat öga där en central island har uppstått, tagen 

på tespersonen i denna studien. 

Smiley face: om ett smiley face mönster uppstår betyder det att linsen troligen är för 

flat vilket ofta leder till att linsen decentreras oftast uppåt och därför flatas cornea ut 

längre upp än önskat och kan även inducera astigmatism. Smiley face ser ut som det 

låter, ett kupigare område bildar något som ser ut som en glad mun på nedre delen av 

cornea. En kupigare eller större lins behöver beställas eftersom visus troligen inte 

kommer bli lika bra som väntat.7, 9 
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Fig.9 är en topografibild av ett smiley face på ett ortokeratologibehandlat öga (från Göran Skjöld). 

 

Uppföljningsschema 

Vid en ortokeratologitillpassning krävs noggranna efterkontroller för att se att 

linserna verkligen ger önskad effekt och att de inte orsakar skada på ögonen. Första 

återbesöket sker efter första natten med linserna i ögonen, sedan kommer patienten 

efter tre nätter, sedan efter var tredje natt tills stabil synskärpa inträtt därefter gör 

man kontroller efter sju nätter, efter 14 nätter, efter sex veckor och efter 3 månader 

och efter det bör kontroller göras varje halvår för att se så allt fungerar som det ska. 

 

Första återbesöket: sker alltid inom två timmar efter vaknandet efter första natten då 

patienten sovit med linserna med linserna kvar på ögonen. Detta görs för att 

kontrollera om ödem och staining har uppstått under natten trots att dagens 

ortokeratologilinser har höga Dk/t-värden. Detta är viktigt eftersom vissa personer 

kräver mer syre än andra därför är det viktigt att kontrollera om ödem finns. 

Undersökningarna som bör göras är: 

Koll av visus med linserna i för att veta att visus blir bra med dessa, om så inte är 

fallet måste orsaken till den oväntat sämre visusen utredas för att se om det till 

exempel är fel linser. Spaltlampsundersökning med linserna i för att kolla 

centreringen, linsens rörelse och för att se om det finns risk för binding. Sedan 

kontrolleras om det uppkommit ödem, striae eller staining. Det är väldigt viktigt att 

veta om det uppkommer mycket central staining under natten då staining ökar risken 

för mikrobiell keratit. Skulle man vänta med att undersöka till senare på dagen kan 
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stainingen ha gått tillbaka och undersökaren missar att det uppstått. Om staining 

finns på morgonen måste patienten undersökas senare på dagen för att konstatera att 

den har försvunnit. Annars kan patienten tvingas avbryta behandlingen för att slippa 

ligga i riskzonen för mikrobiell keratit. Några fall av bakterieinfektioner har 

påträffats, (mestadels pseudomonas aeruginosa och achantamoeba) men mestadels i 

östasien och mestadels bland barn under 15 år. Frågan är om det är själva sovandet 

med ortokeratologilinserna som orsakar detta eller om det beror på andra faktorer.5 

Sedan är det dags att ta ut linserna vilket patienten gärna får göra själv för att se hur 

bra patienten är på att hantera linserna. Sedan tas okorrigerat visus och en refraktion 

görs för att se så att myopin har minskat och den fria visusen blivit bättre. Att 

använda en autorefraktor här är olämpligt då den kan ge felaktiga värden eftersom 

den tar värdena precis vid kanten av behandlingsområdet eller utanför, därför är 

retinoskopi att föredra och då går det även se hur linserna centrerat eftersom det 

uppkommer en ring där linsen har legat emot cornea som det går att se då man lyser 

med retinoskopet. 

 

Resterande återbesök: kan ske när som helst under dagen förutom på morgonen, 

alltså tidigast efter 2 vakna timmar utan linser för att veta att visus håller sig under 

dagen. Undersökningarna som bör göras vid dessa tillfällen är: okorrigerad visus, 

refraktion, corneas tillstånd och linsernas tillstånd. Efter max sex veckor ska det 

bestämmas ifall patienten vill och är lämplig att fortsätta behandlingen. Innan 

linserna lämnas ut är det viktigt att patienten kan sätta i och ta ur linserna innan själv 

och att patienten vet hur linserna ska skötas, annars bör detta gås igenom och linserna 

lämnas inte ut förrän patienten kan utföra allt själv.9 

 

Utbredning 

Idag är ortokeratologi vanligast i Asien där det används främst bland barn för 

myopikontroll det vill säga för att se till att myopin inte ökar hos barnen. I Europa är 

tekniken fortfarande ganska ung och har därför inte hunnit komma ut till vare sig så 

många tillpassare eller särskilt många patienter. Till skillnad från Asien så är det 

vanligare att man använder ortokeratologi som ett alternativ till linser, glasögon och 
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laseroperation. Likt Europa så är ortokeratologi även på väg i USA men har än så 

länge inte riktigt nått fram till så många tillpassare eller patienter. 

 
 
 
 
Syfte 
 

Syftet var att ta reda på mera om ortokeratologi då detta är en teknik på frammarsch. 

Även att jämföra undertecknads prövotid av ortokeratologilinser med redan utförda 

studier. 
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TIDIGARE STUDIER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell VI visar en omvandlingstabell från visus i logMAR till visus i decimaler 

 
 
1. Overnight Orthokeratology 2000 
Jason J. Nichols, Matthew M. Marsch, Myhanh Nguyen, Joseph T. Barr, Mark A. 

Bullimore. 

Metod: 10 försökspersoner valdes ut för att prova på ortokeratologi i 60 dagar. 

Patienterna var alla över 18 år och hade inga ögonsjukdomar. Deras sfäriska 

refraktion fick inte överstiga -3,50 D och cylindern fick inte överstiga -1.0 D. Deras 

k-värden skulle vara mer än 41.00 D i det flataste snittet för att cornea skulle vara 

tillräckligt kupig så att den skulle kunna flatas ut ordentligt under behandlingen. 

Mätningarna togs dag 1, 7, 14, 30 och 60 fyra gånger per dag: 0, 60, 240 och 480 

minuter efter att linserna tagits ut. Visus kontrollerades på 4 meters avstånd och 

översattes till logMAR. Linserna som användes kom från Contex laboratories och 

hade ett Dk-värde på 88. 

  Visus 

logMaR 

Visus 

Decimal 

1.0 0.1 

0.9 0.12 

0.8 0.16 

0.7 0.20 

0.6 0.25 

0.5 0.32 

0.4 0.4 

0.3 0.5 

0.2 0.63 

0.1 0.8 

0.0 1.0 

-0.1 1.25 

-0.2 1.60 

-0.3 2.00 
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Resultat: 

Antal dagar efter 
start av behandling: 

Visus logMAR: 
Efter 240 min 

0 (Ursprungsvärde) 0.52 ± 0.23   
1 0.29 ± 0.28 
3 -- 
7 0.09 ± 0.21 

14 -0.04 ± 0.12 
30 -0.05 ± 0.14 
60 -0.03 ± 0.16 

Tabell I visar resultatet på visus under de första 14 dagarna av studien. 

Efter 14 dagar hade visus stabiliserats och varade under hela dagen. 

Efter 60 dagars behandling hade samtliga försökspersoner visus ≥0.1 logMAR. 

 

Antal dagar efter 
behandlingens början 

K-värde 
Efter 240 min 

0 44.73 ± 1.86 
1 44.37 ± 1.78 
3 -- 
7 43.92 ± 1.91 

14 43.86 ± 1.92 
30 43.78 ± 1.93 
60 43.90 ± 2.04 

Tabell II visar resultatet på K-värde under studien 

Efter 14 dagar var medelvärdet 43.86 ± 1.92 och efter det hände det inte så mycket 

mer utan låg stabilt runt det värdet. 10 

 

2. Overnight Orthokeratology: Visual and corneal changes 2003 
P. Sarita Soni, Tracy T. Nguyen and Joseph A. Bonanno. 

Metod: försökspersonerna var 10 myopa personer (tre män och sju kvinnor) med 

myopi på max 3.0 D och med max 1.0 D astigmatism, två av dessa avbröt på grund 

av för stora pupiller. 

Alla försökspersoner genomgick liknande undersökningar som innehöll en refraktion 

och deras inre och yttre segment i ögonen undersöktes för att se att de var 

kvalificerade för att genomgå ortokeratologibehandling. Linsmaterialet var en 

fluorosilicon acrylat polymer så kallad AirPerm från Contex och hade ett Dk-värde 

på 81. 
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Okorrigerad visus mättes i hög kontrast och redovisades i logMAR-skala. 

Försökspersonerna blev ombedda att läsa på tavlan tills de missade tre bokstäver på 

samma rad och varje extra bokstav som lästes gav ett plus i resultatet på 0,02. 

För att undvika att försökspersonerna memoriserade bokstäver användes två olika 

tavlor, en per öga och tavlorna alternerades mellan ögonen vid de olika besöken. 

 

Corneas perifera kurvatur togs med hjälp av en topograf. 

 

Försökspersonerna ombads att sätta i linserna mindre än en timme innan sovdags och 

efter första natten gjordes en första koll för att kontrollera att linserna fungerade och 

centrerade som de skulle. Sedan kom försökspersoner på kontroll dag ett, vecka 1, 

månad 1 och månad 3. 

Då gjordes kontroll direkt efter linsuttagandet sedan efter 4, 8 och 12 timmar. 

 

 

Resultat:  

Visus logMAR: Antal dagar efter 
start av behandling: 0 h 4 h 8 h 12 h 
0 (Ursprungsvärde) 0.49 ± 0.2 

1 -0.02 0.1 0.15 0.2 
3 -- 
7 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

30 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 
90 -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 

Tabell III visar resultatet på visus under  studien 

Efter första veckan ökar inte visus särskilt mycket men efter 3 månaders behandling 

har samtliga 8 försökspersoner visus på 0.00 logMAR eller bättre. 

 

K-värde Antal dagar efter 
behandlingens början: 0 h 4 h 8 h 12 h 
0 (ursprungsvärden) 44.25 ± 1.5 

1 43.01 43.5 43.5 43.5 
3 -- 
7 42.48 42.6 42.6 42.6 

30 42.00 42.6 42.6 42.5 
90 43.0 42.5 42.6 42.6 

Tabell IV visar resultatet på K-värde under studien 
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 Medelvärdet efter 3 månader är 43.02 ± 1 D.8 

 

3. Visual Performance after Overnight Orthokeratology 2007 
Kate L. Johnson, Leo G. Carney, John A. Mountford, Michael J. Collins,Scott Cluff, 

Penny K. Collins. 

Metod: i denna studien behandlades varsitt öga på sex försökspersoner som alla hade 

myopi mindre än -3.0 D, mindre än -1.50 D med regeln astigmatism och mindre än -

0.50 D linsastigmatism. 

De fick inte ha använt RGP-linser tidigare och inga sjukdomar eller 

kontraindikationer för RGP-linser. Försökspersonerna ombads att vila från sina 

mjuka kontaktlinser minst tre dagar innan försöksperioden så att alla 

oregelbundenheter i cornea skapade av kontaktlinserna skulle hinna gå tillbaka. 

Linserna kom från Capricornia, var av ett material som kallas Boston XO och hade 

ett Dk-värde på 145. Alla försökspersonerna fick en testnatt med linsen och sedan 

började testperioden en vecka efter det för att effekterna från den första natten skulle 

hinna gå tillbaka. Försökspersonerna blev instruerade att sova med linserna varje natt 

minst 8 timmar/natt. Visus mättes vid två tillfällen: efter första natten och efter åtta 

nätter, 0, 3, 6, och 9 timmar efter att linserna tagits ut. Visus togs på 4.8 meter och 

noterades i logMAR där varje korrekt bokstav gav 0.2 logMAR. 11 

 

Resultat:  

Visus logMAR: Antal dagar efter 
start av behandling: 0 h 3 h 6 h 9 h 
0 (Ursprungsvärde) 0.75 ± 0.27 

1 0.24 0.36 0.44 0.50 
3 -- 
8 -0.09  -0.12 -0.06 0.06 

14 -- 
Tabell V visar resultatet på visusförändringar under de första 8 dagarna av studien 
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METOD 
 
Litteratursökning 
 
Fakta hittas mestadels i artiklar som hittats genom sökning på PubMed och Elin. 

Sökord: Orthokeratology Orthofocus 

Databas: PubMed ELIN PubMed ELIN 
Antal träffar: 181 61 1 0 

Tabell VII visar sökord och antal träffar vid literatursökningen 

 

Samtliga överskrifter lästes och abstrakten lästes på de artiklar som handlade om 

corneala förändringar och visusförändringar och även artiklar med allmän fakta, de 

som sedan visade sig vara relativt nya och med bra undersökningar inom ämnet 

skrevs ut. 

Några beställdes hem genom fjärrlån. 

 

Även google användes där sökorden var: Stoyan Wlodyga eftersom det var dessa 

som uppfann de nya ortokeratologilinserna och fick 104 träffar och av en slump 

hittades en artikel som visade sig vara till stor hjälp. Information söktes också i 

böcker som hittats på högskolans bibliotek och i kurslitteratur. 

 
Tillvägagångssätt 
 

Ortokeratologilinser tillpassades av Göran Skjöld på Skjöld/Skjöld & Grönwall i 

Malmö på undertecknad i undervisningssyfte den 6/3-08, dessa linser har använts i 

snitt 8.5 h/natt fram tills den 21/4-08. 

Utgångsvärden för behandlingen var: 

 

Höger: Ref: -1.75 cyl: -0.25 ax: 65 

 K-värde: 8.05 i 178º / 8.10 i 88º 

Vänster:  Ref -1.75 

 K-värde: 8.02 i 76º / 8.14 i 166º 

Linserna, Dreamlens kom från Procornea i Holland och dess parametrar var:  

Höger: r: 8.60/7.60/8.05 

 Sfär: +0.75 
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 Ør: 10.50 mm 

 Øo: 6.00 mm (optisk zon) 

 e: 0.5 

Vänster: r: 8.60/7.50/7.90 

 Sfär: +0.75 

 Ør: 10.50 mm 

 Øo: 6.00 mm 

 e: 0.70 

 

Visus kontrollerades minst en gång i veckan och vid kontrollerna (se nedan) i samma 

rum (rum 8 på Optometriavdelningen, Högskolan i Kalmar) i dimmad belysning. 

Topografibilder och k-värde kontrollerades vid varje kontroll (efter 1 natt, 3 nätter, 7 

nätter, 14 nätter) med en Topcon KR-8100P. 
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RESULTAT 

 
Här redovisas resultatet av undertecknads behandling med ortokeratologilinser 

perioden 080306-080421. 

Antal dagar efter 
start av behandling: 

Visus logMAR: 
Höger: 

Visus logMAR: 
Vänster: 

0 (Ursprungsvärde) <1.0 1.0- 
1 0.05 0.1 
3 -0.08 0.0 
7 -0.1 -0.08 

14 -0.1 -0.08 
Tabell VIII visar förändringar i fri visusr under de första 14 dagarna av ortokeratologibehandlingen 

på undertecknad 

 

K-värde Höger K-värde Vänster Antal dagar efter 
start av behandling: 

Dioptrier Millimeter Dioptrier millimeter 

0 (ursprungsvärde) 41.93 i 178º 
41.67 i 88º 
Medel 41.8 

8.05 i 178º 
8.10 i 88º 

42.08 i 76º 
41.46 i 166º 
Medel 41.77 

8.02 i 76º 
8.14 i 166º 

1 41.11 i 26º 
41.67 i 116º 
Medel 41.39 

8.21 i 26º 
8.10 i 116º 

41.00 i 0º 
41.67 i 90º 

Medel 41.33 

8.23 i 0º 
8.10 i 90º 

3 40.50 i 23º 
41.50 i 113º 
Medel 41.00 

8.35 i 23º 
8.11 i 113º 

40.25 i 165º 
42.00 i 75º 

Medel 42.13 

8.39 i 165º 
8.05 i 75º 

7 40.75 i 29º 
41.50 i 119º 
Medel 41.13 

8.28 i 29º 
8.15 i 119º 

40.50 i 165º 
41.50 i 75º 

Medel 41.00 

8.35 i 165º 
8.15 i 75º 

14 40.50 i 24º 
41.00 i 114º 
Medel 40.75 

8.34 i 24º 
8.24 i 114º 

40.25 i 158º 
41.00 i 68º 

Medel 40.63 

8.40 i 158º 
8.22 i 68º 

Tabell IX visar K-värdesförändringar under de första 14 dagarna av ortokeratologibehandling på 

undertecknad 

 

Redan efter tre nätter med linserna kom visus upp i minst 0.0 logMAR men höll sig 

dock inte stabilt under hela dagen. Men efter sju nätter blev visus ännu bättre och det 

höll sig stabilt under hela dagen. 

 

Några bieffekter uppstod under behandlingsperioden, lite astigmatism på vänster öga 

(-0.25 D till -0.75 D), därför blev det lägre visus på det ögat under behandlingen trots 
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att visus var bättre på vänsterögat från början. Även halofenomen uppstod i låg 

belysning då pupillerna blev ca 8 mm vid låg belysning, men då försökspersonen inte 

stördes av detta nämnvärt så fortsattes behandlingen. 

 

Jämförelse av tidigare studier och denna studies resultat 
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Tabell X visar en jämförelse mellan de tre tidigare studiernas förändringar i visus jämfört med denna 

studiens resultat 

 

38

39

40

41

42

43

44

45

46

0 1 7 14 30

Antal dagar efter behandlingens början

K
-v

ä
rd

e
 (

D
)

Studie 1

Studie 2

Test höger

Test vänster

 

Tabell XI visar en jämförelse mellan de tre tidigare studiernas förändringar i K-värde jämfört med 

denna studiens resultat



 - 26 - 

DISKUSSION 

 

Då studierna alla fått (mer eller mindre) samma resultat är de ganska lätta att 

jämföra. Så om de olika studierna jämförs med varandra ser man att det mesta av 

corneas utflatning sker under den första veckan av behandlingen och i de nyare 

studierna (2 och 3) har behandlingen nått sin topp redan efter en vecka medan det i 

studie 1 tog cirka 14 dagar innan toppen var nådd och visus blev stabil under hela 

dagen. Detta kan bero på att olika fabrikat användes på linserna, trots att 

undersökningar visar att det inte är någon större skillnad på fabrikat. Det kan även 

tyda på att utvecklingen av ortokeratologilinserna och tillpassningstekniken går 

framåt. 

 

Jämför jag mig själv med de tidigare studierna så visar det ungefär samma resultat 

som nästan samtliga studier fått. Ett bra resultat där jag kunnat gå hela dagarna utan 

linser eller glasögon så för mig har det mestadels varit en positiv upplevelse. 

Däremot har jag märkt några nackdelar som till exempel att komforten med RGP-

linser är mycket sämre än mjuka kontaktlinser, det tar en stund efter isättningen tills 

ögat har vant sig. Dessa linser kräver även en hel del extra skötsel vilket kan vara 

besvärligt för den slarvige, dock har jag alltid skött linserna som jag blivit tillsagd 

även om det någon gång ibland varit lockande att hoppa över en gnuggning någon 

morgon eller så. Jag som optikerstudent vill gärna kunna ändra mitt utseende genom 

att varva linser med glasögon vilket blir svårt när man använder ortokeratologilinser 

då dessa inte lämpar sig för sporadiskt användande eftersom det tar ett tag för 

linserna att ge full effekt och även tar ett par dagar för cornea att gå tillbaka till sin 

ursprungliga form. För de som klarar av dålig komfort i början och sköter sina linser 

som de ska och som dessutom platsar i den skaran där ortokeratologi fungerar så är 

det ett bra alternativ. Detta ifall man inte kan eller tycker om att använda glasögon 

eller vanliga kontaktlinser som till exempel sportutövare som slipper använda linser 

när han sportar och slipper därför även risken för att tappa dem. 

 

Att resultatet av samtliga studier som tagits upp här är positivt är i och för sig inte så 

konstigt då urvalen är väldigt begränsade, inga gränsfall har använts utan endast 
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försökspersoner som håller sig väl inom gränserna av myopi och astigmatism, 

eftersom FDA har godkänt behandling av myopi upp till -6.0 D skulle det ha varit 

intressant att se en studie där även dessa gränsfall finns med för att veta om det även 

ger samma goda resultat vid lite högre grad av myopi. Intressant att veta i dessa 

studier är vad patienterna tycker om komforten och skötseln av linserna kontra 

resultatet av behandlingen. 

 

Viktigt att tänka på vid val av patienter är att de sköter sina linser som de ska med 

rengörning, gnuggning och förvaring då sovande med kontaktlinser innebär större 

risk för infektion. Därför kan det vara bra att hålla barn och personer som innan visat 

prov på dålig compliance under uppsikt eller helt enkelt låta bli att tillpassa 

ortokeratologilinser på dessa. 

 

 
 
Slutsats 
 

Samtliga studier visar ett bra resultat hos sina försökspersoner vilket tyder på att 

ortokeratologi är en teknik som fungerar väldigt bra så länge alla regler noga följs 

och endast tillpassar linserna på patienter som håller sig inom ramarna som är 

rekommenderade och endast behandlar patienter som följer instruktionerna. Dock 

krävs det extra arbete både från patienterna och tillpassarna då täta återbesök är ett 

måste, och linsskötseln är extra viktig då dessa linser ska hålla och göra effekt i bästa 

fall ett helt år. 
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TACKORD 

 

- Jag vill tacka min externa handledare Göran Skjöld som har varit till stor 

hjälp och som tagit sig tid att svara på mina frågor och läsa igenom mitt 

arbete. 

- Jag vill också tacka min interna handledare Johanna Enbuske. 

- Jag tackar även mina kompisar i datorsalen som hjälpt till massor med tips, 

råd, hjälp, peptalk och även för att de gjort dagarna lite roligare. 

 

TACK! 

 

Kalmar den 23/5-08 

Linus Magnusson 
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