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ABSTRAKT 
Vid kataraktkirurgi är det viktigt att med stor noggrannhet kunna beräkna ögats 
postoperativa refraktion. För detta finns det flera olika biometriformler, varav 
SRK/T, Haigis och Hoffer Q har ingått i denna studie. 
Syfte: Att jämföra hur de tre formlerna presterar i genomsnitt när man jämför den 
beräknade postoperativa refraktionen med det verkliga utfallet, samt att se om det 
finns någon skillnad i utfallet i relation till ögats axiallängd. 
Metod: Data från 81 ögon erhölls från ögonkliniken i Kalmar. Alla var uppmätta 
med IOLMaster och hade genomgått fakoemulsifikation. Den vikbara intraokulära 
lins som användes var Alcons Acrysof SN60WF. Data från biometrin sattes in i var 
och en av de tre formlerna och beräknad postoperativ refraktion jämfördes sedan 
med verklig. SRK/T och Hoffer Q hade optimerade konstanter, medan Haigis tre 
konstanter hämtats ur publicerat material. Jämförelse gjordes även för ögon med 
axiallängd kortare än 22 mm och längre än 25 mm. 
Resultat: Ingen statistiskt signifikant skillnad i utfall mellan SRK/T, Haigis och 
Hoffer Q fanns generellt sett. I relation till axiallängden fanns en tendens att Hoffer 
Q påverkas något. För ögon längre än 25 mm fanns heller ingen statistiskt 
signifikant skillnad mellan de tre formlerna. I gruppen med ögon kortare än 22 mm 
fanns det en statistiskt signifikant skillnad mellan SRK/T och Hoffer Q respektive 
Haigis och Hoffer Q. Dock var urvalet av korta och långa ögon så litet att någon 
slutsats inte kunde dras av detta. 
Slutsats: Studien visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan 
hur SRK/T, Haigis och Hoffer Q presterar i genomsnitt. Inte heller i relation till 
olika axiallängder kan man se någon direkt skillnad mellan formlerna. 
Det verkar sannolikt att Haigis formel kommer att kunna prestera ännu bättre när 
dess konstanter optimerats. 



  

SUMMARY 

 

The accurate calculation of intraocular lens power is of great importance to achieve the 

desired refraction after cataract surgery. There are a number of formulas available to do this 

and in this study SRK/T, Haigis and Hoffer Q was compared. 

The purpose of this study was to compare the accuracy of the three formulas in general when 

calculated postoperative refraction was compared to the actual outcome and also to find out 

whether there is a difference in accuracy related to axial length. 

 

Biometric data from 81 eyes were collected from the eye clinic in Kalmar, Sweden. All of 

them were measured with the IOLMaster and had gone through cataract surgery by 

phacoemulsification. The foldable intraocular lens used was an Alcon Acrysof SN60WF. 

Biometric data were entered into each of the three formulas and the calculated postoperative 

refraction was compared to the actual outcome. Postoperative refraction was done at earliest 

one month after the surgery. SRK/T and Hoffer Q had optimized lens constants, while the 

three constants for Haigis were collected from published material. The accuracy of the 

formulas was also compared to eyes with axial length shorter than 22mm and longer than 

25mm. 

 

This study showed that there were no statistical significant difference in accuracy between 

SRK/T, Haigis and Hoffer Q in general. With regard to axial length Hoffer Q appeared to be 

somewhat affected. For eyes longer than 25 mm no statistical significant difference were 

detected between the three formulas. In the group with eyes shorter than 22 mm there were a 

statistically significant difference between SRK/T and Hoffer Q and also between Haigis and 

Hoffer Q. However the samples of short and long eyes were too small to draw any conclusion 

out of this. 

 

In practice this means that there is no need to start using Hoffer Q for short axial lengths at 

the eye clinic in Kalmar. SRK/T and Haigis perform equally, but it seems most likely that 

Haigis will perform even better when its constants are optimized. SRK/T could then be 

abandoned when this has been done. 
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INTRODUKTION 

 

Katarakt 

 

Katarakt, eller grå starr, är ett samlingsnamn för olika typer av grumlingar i linsen och 

förekommer främst bland äldre människor, men även yngre kan drabbas (Inde 2007, s. 37). 

Med åren minskar linsens transparens och förmåga att släppa igenom ljus på grund av att 

linsen åldras och den strikta ordning som linskristallerna är packade i störs. Katarakt 

utvecklas och resulterar i att ljuset sprids i ögat (Bergmanson 2005, s. 133; Forrester et al. 

2008, s. 236). Katarakten ökar gradvis, men hur fort utvecklingen går är individuellt 

(Petersson & Fagerholm 2006). 

Vanligtvis är båda ögonen drabbade, men i olika grad, vilket gör att patienten kanske inte 

alltid märker av att visus försämrats förrän det bra ögat täcks för (Inde 2007, s. 38, 40). 

 

Katarakt kan ha flera orsaker, men den absolut vanligaste är åldrande (Petersson & Fagerholm 

2006). Man har sett att oxidationen är betydligt högre i linser med åldersrelaterad katarakt än i 

linser där katarakt inte förekommer (Forrester et al. 2008, s. 235). 

Några faktorer som ökar risken för att få katarakt är UV-ljus, diabetes, kortisonbehandling, 

rökning och ögonskada (Benjamin 2006, s. 1578; Bergmanson 2005, s. 133; Forrester et al. 

2008, s. 491; Petersson & Fagerholm 2006). 

 

De symptom som katarakt kan ge upphov till är bländningsbesvär, halofenomen kring 

ljuspunkter, myopisering, monokulär diplopi samt en gradvis försämring av bästa korrigerade 

visus. Ett enkelt sätt att se om en patient har linsgrumlingar är att lysa in i ögat och titta på 

rödreflexen. Är linsen grumlad, yttrar sig detta som en mörk skugga i rödreflexen. 

Olika typer av katarakt ser olika ut och ger lite olika symptom, så genom att titta på linsen och 

lyssna på patientens upplevda besvär, kan man fastställa vilken typ av katarakt det rör sig om. 

Kärnkatarakt sitter, som namnet antyder, i linsens kärna och i rödreflexen syns en 

övergripande skuggning (Petersson & Fagerholm 2006). Till en början antar linsen en gul ton 

och allt eftersom katarakten mognar övergår färgen mer åt brunt och slutligen svart (Forrester 

et al. 2008, s. 491; Kanski 2007, s. 338; Petersson & Fagerholm 2006). Ju mörkare färg, desto 

hårdare är linskärnan. Ett typiskt symptom för kärnkatarakt är att patienten blir mer 

myopiserad (Kanski 2007, s. 338). 
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Kortikal katarakt sitter i linsbarken och ger starrekrar i rödreflexen och patienten bländas lätt 

av ljus (Kanski 2007, s. 338; Petersson & Fagerholm 2006). 

Subkapsulär katarakt, eller bakre skålkatarakt, ser ut som centralt placerade fjädrar i 

rödreflexen (Petersson & Fagerholm 2006). Patienten upplever bländningsbesvär och närvisus 

påverkas mer än synen på avstånd (Kanski 2007, s. 338). 

 

 

Biometri 

 

Biometri utförs vid förundersökningen (FUS) inför en kataraktoperation och möjliggör 

beräkning av vilken styrka som behövs på den intraokulära linsen för att ge en viss önskad 

postoperativ refraktion. I sin enklaste form består den av två parametrar, nämligen keratometri 

och axiallängdsmätning, men även det främre kammardjupet kan mätas upp. 

Vid keratometri mäts krökningen av korneas främre yta upp och anges i antingen mm eller 

dioptrier. Detta är korneas så kallade K-värden. 

Axiallängden anges i mm och kan mätas upp på två olika sätt (Kanski 2007, s. 344). Vid 

optisk biometri utförd med IOLMaster (Zeiss) har man ingen direktkontakt med ögat, utan 

axiallängd, främre kammardjup och korneas krökningsradie mäts med laser (partial coherence 

interferometry, PCI) (Gavin & Hammond 2008; Kanski 2007, s. 344). IOLMaster mäter ögats 

axiallängd med en noggrannhet på minst 0,02 mm, motsvarande 0,10 dioptrier (Agarwal 

2004, s. 71). Metoden har god reproducerbarhet och är relativt lätt att använda. IOLMaster 

kan lagra all data och innehåller programvara med fem olika biometriformler (SRK/T, Haigis, 

Hoffer Q, Holladay 1 och Holladay 2) för att beräkna vilken styrka den intraokulära linsen bör 

ha för att ge en viss önskad postoperativ refraktion. Det kan dock vara svårt att mäta upp ögon 

med tät subkapsulär katarakt med IOLMaster och istället används ultraljud. 

Med ultraljud skickas en våg in i ögat och avståndet beräknas utifrån tiden det tar för vågen 

att studsa tillbaka. Mätningen kan utföras antingen genom direktkontakt på ögat, eller med 

vattenbad. Metoden kräver ett visst mått av skicklighet, eftersom ljudvågen måste skickas rakt 

in längs med den optiska axeln. Håller man snett, ger det fel mätvärde (Kanski 2007, s. 344). 

Det har visat sig att IOLMaster ger ett mer rättvisande värde vid axiallängdsmätning än vad 

ultraljud gör. Ultraljud resulterar ofta i en lite kortare uppmätt axiallängd, eftersom 

ultraljudsproben tenderar att trycka till kornea något och därmed göra ögat kortare än vad det 

egentligen är. Det är särskilt viktigt att använda en så tillförlitlig mätmetod som möjligt på 
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väldigt korta ögon, eftersom ett mätfel utgör en större andel av ögats axiallängd jämfört med 

vad det gör i ett långt öga (Gavin & Hammond 2008). 

 

 

Kornea och lins 

 

Kornean, eller hornhinnan, står för 2/3 av ögats totala brytkraft, vilket motsvarar ungefär 40 

dioptrier. Krökningsradien av korneas främre yta är i genomsnitt 7,8 mm (Bergmanson 2005, 

s. 2, 58). 

 

I den bakre kammaren, som begränsas av iris bakre yta och vitreous främre yta, ligger den 

kristallina linsen (Bergmanson 2005, s. 2). Linsen är bikonvex och i normala fall även 

transparent och avaskulär (Bergmanson 2005, s. 130; Forrester et al. 2008, s. 35; Kanski 

2007, s. 337). Den bryter i genomsnitt 20 dioptrier, vilket motsvarar 1/3 av ögats totala 

brytstyrka (Bergmanson 2005, s. 133). 

En medelstor lins i ett vuxet öga har en diameter på 10 mm och är 4 mm tjock (Bergmanson 

2005, s. 130). Relaxerad är den cirka 3,6 mm tjock, men blir tjockare när ögat ackommoderar 

(Atchison & Smith 2000, s. 17). Förmågan att ackommodera avtar dock med åren och vid 50 

års ålder är det mindre än två dioptriers ackommodationsförmåga kvar av de ursprungliga 

sexton dioptrierna (Bergmanson 2005, s. 133). 

 

Linsen består av epitelceller, linsbark (även kallat linskortex) och en kärna (Bergmanson 

2005, s. 130, 133). Epitelcellerna är specialiserade celler som kontinuerligt omvandlas till 

linsfibrer och lägger sig lager på lager kring linskärnan (Forrester et al. 2008, s. 35; Petersson 

& Fagerholm 2006). Linsen växer på detta viset genom hela livet och hos en vuxen utgör 

linsfibrerna således den största volymen av linsen. Tjockleken ökar i genomsnitt med 0,023 

mm per år och vid tjugo-, fyrtio- och sextioårsåldern är linsen cirka 3,72 mm, 3,98 mm 

respektive 4,24 mm tjock (Atchison & Smith 2000, s. 229; Bergmanson 2005, s. 130, 133). 

Linsen är omsluten av en kapsel, som via zonulatrådar fäster till ciliarkroppen (Atchison & 

Smith 2000, s. 16; Forrester et al. 2008, s. 37). 

 

Från början är linsen helt genomskinlig, men allt eftersom den växer och åldras, antar den en 

gulaktig ton och dess förmåga att släppa in ljus i ögat minskar. Det är framför allt det 
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kortvågiga blå ljuset som har svårigheter att passera (Atchison & Smith 2000, s. 222; 

Bergmanson 2005, s. 133; Forrester et al. 2008, s. 37). 

 

 

Främre kammardjup och axiallängd 

 

Avståndet mellan kornea och den främre ytan av linsen kallas för främre kammaren. I ett 

vuxet öga varierar längden mellan 2,6 till 4,4 mm, men ligger i genomsnitt på 3,15 mm. Med 

åldern minskar det främre kammardjupet i genomsnitt 0,1mm var tionde år (Bergmanson 

2005, s. 2). I tjugoårsåldern är främre kammardjupet cirka 3,38 mm, vid fyrtio 3,12 mm och 

ytterligare tjugo år senare har det minskat till 2,86 mm (Atchison & Smith 2000, s. 229). 

 

Axiallängden är ett mått på hur lång ögat är. Medelaxiallängden är 24 mm och varierar från 

21 till 26 mm. Korta ögon under 20 mm är hyperopa och långa ögon från 26 till 29 mm är 

myopa (Forrester et al. 2008, s. 6). 

 

 

Biometriformler 

 

Det finns två olika typer av formler för att beräkna styrkan på den intraokulära linsen: 

teoretiska och empiriska. Teoretiska formler bygger på en schematisk modell av ögat medan 

empiriska formler baserar sig på det verkliga resultatet från flera kataraktoperationer 

(Agarwal 2004, s. 58-59). För det mesta används en kombination av båda. 

 

SRK/T, Haigis och Hoffer Q är teoretiska formler som även grundar sig på empiriska data. 

SRK/T, som har fått sitt namn efter upphovsmännen Sanders, Retzlaff och Kraff, 

introducerades 1990 och hör tillsammans med Hoffer Q till tredje generationens formler 

(Gartry & Coombes 2003, s. 79-80). SRK/T utvecklades för att öka tillförlitligheten för 

beräkning vid hög myopi, medan Hoffer Q togs fram för att användas vid extrem hyperopi 

(Gavin & Hammond 2008). Haigis, som är något nyare och räknas till en fjärde generation, är 

speciellt framtagen för att användas i IOLMaster (Gartry & Coombes 2003, s. 79-80; Wang & 

Chang 2008). 
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Oavsett vilken av SRK/T, Haigis och Hoffer Q som ska användas måste vissa variabler som 

till exempel keratometri, axiallängd och den önskade postoperativa refraktionen ingå, men 

dessutom behövs en specifik konstant för varje formel (Malhotra 2007, s. 68). Faktorer som 

den intraokulära linsens design och material och vilken kirurg som ska operera påverkar 

konstantens värde (Kanski 2007, s. 344; Malhotra 2007, s. 68). 

SRK/T har en A-konstant, som inkluderar faktorer som linstillverkare, typ av intraokulär lins, 

operationsteknik och mätutrustning (Shammas 2004, s. 18). Konstanten för Hoffer Q heter 

pACD och är en uppskattning av det postoperativa främre kammardjupet (Malhotra 2007, s. 

68; Shammas 2004, s. 22). Haigis däremot har tre olika konstanter, där a0 har samma funktion 

som de andra två formlernas konstanter medan a1 är knuten till uppmätt främre kammardjup 

och a2 till den uppmätta axiallängden. 

Varje linstillverkare tillhandahåller olika konstanter för varje typ av IOL, men de bör mest ses 

som ett riktvärde att utgå ifrån. Konstanterna är inte så orubbliga som namnet antyder utan 

måste optimeras av varje enskild kirurg för att uppnå bästa möjliga resultat (Malhotra 2007, s. 

69-71). En statistisk analys av det postoperativa resultatet kan utföras efter minst 20 

operationer för att ge en första optimering av konstanten, men det krävs minst 200-300 

operationer för en mer fullständig optimering (Christer Johansson; Shammas 2004, s. 41). 

 

Axiallängden avgör ofta vilken formel som används och Hoffer Q anses vara bäst när det 

gäller korta ögon medan Haigis, med tre optimerade konstanter, ger optimalt utfall för alla 

axiallängder och typer av intraokulära linser (Malhotra 2007, s. 70; Shammas 2004, s. 55). 

 

På ögonkliniken i Kalmar väljer man styrka på den intraokulära linsen utifrån SRK/T, vars A-

konstant är optimerad, men dessutom skuggar man med Haigis och Hoffer Q. Teorin är att 

Hoffer Q ska vara bra vid beräkning av korta ögon och därför skuggar man med den på de 

patienterna för att se om denna formel eventuellt behövs som komplement. I IOLMaster är 

Hoffer Q indirekt optimerad genom att dess konstant hänger ihop med A-konstanten för 

SRK/T. Haigis är inte optimerad utan dess tre konstanter har man hämtat ur publicerat 

material, men avsikten är att den ska optimeras för att så småningom kunna ersätta SRK/T 

(Christer Johansson). 
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Den intraokulära linsen 

 

Det finns många olika typer och material av intraokulära linser, IOL (Kanski 2007, s. 345). 

Designen kan vara sfärisk, asfärisk, bi- eller multifokal, torisk eller ackommoderande (Kanski 

2007, s. 345; Petersson & Fagerholm 2006). Plusstyrkor är vanligast, men vid extremt hög 

myopi, som vid axiallängder över 30mm, kan minusstyrkor behövas (Zaldivar et al. 2000). 

Linserna kan vara stabila och tillverkade av PMMA, eller mjuka och vikbara och tillverkade 

av silikon, akryl eller hydrogel (Kanski 2007, s. 345). Akryllinserna är hydrofila eller 

hydrofoba och finns som antingen en-dels eller tre-dels, vilket innebär att de är tillverkade i 

ett enda stycke eller av tre delar: en optikdel och två ben (Christer Johansson; Kanski 2007, s. 

345). Materialet måste givetvis vara biokompatibelt. 

För att skydda retina innehåller nästan alla av dagens intraokulära linser ett gulfilter, som 

filtrerar bort det skadliga kortvågiga ljuset. Skyddet motsvarar det som finns naturligt i den 

kristallina linsen (Benjamin 2006, s. 1366). 

 

Den intraokulära lins som använts vid alla kataraktoperationer för denna studie kommer från 

Alcon och heter Acrysof SN60WF. Den är en hydrofob en-dels akryllins med gulfilter och har 

en asfärisk vågfrontsmodifierad design (Christer Johansson; Kohnen & Koch 2009, s. 83). 

 

 

Kataraktkirurgi 

 

Katarakt, som idag är den vanligaste orsaken till synnedsättning och blindhet i världen, kan 

inte medicineras bort, utan behandlas kirurgiskt. Den mest använda metoden kallas 

fakoemulsifiering och är tack vare det lilla snittet en säker metod med reducerad risk för 

komplikationer och låg grad av inducerad astigmatism samt kort läkningsprocess med tidig 

stabilisering av refraktionen (Benjamin 2006, s.1366; Kanski 2007, s. 345; Petersson & 

Fagerholm 2006). För 95 procent av de kataraktopererade patienterna, som i övrigt har friska 

ögon, uppnås visus ≥0,5 (Petersson & Fagerholm 2006). 

Operationstekniken kräver dock avancerad utrustning och från kirurgens sida en hel del 

övning (Kanski 2007, s. 347). 
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Majoriteten av alla kataraktoperationer utförs under lokalbedövning och ögat bedövas först 

med ögondroppar och sedan även intraokulärt i främre kammaren (Kanski 2007, s. 345; 

Petersson & Fagerholm 2006). Via två små snitt i korneas periferi förs operationsinstrumenten 

in. 

Först görs ett hål i främre linskapseln och sedan sönderdelas linsen med högfrekvent ultraljud 

med en ultraljudsprob. Den sönderdelade linsen sugs ut och i linskapseln placeras istället en 

konstgjord intraokulär lins (Petersson & Fagerholm 2006). Tack vare att linsimplantatet är 

vikbart behöver inte snitten göras större än maximalt 3 mm (Benjamin 2006, s. 1366; 

Petersson & Fagerholm 2006). De små snitten är dessutom självläkande och behöver inte sys. 

Inne i linskapseln vecklar linsen sedan ut sig (Petersson & Fagerholm 2006). 

För att förhindra inflammation i ögat efter operationen, behandlas patientens opererade öga 

med kortison i form av ögondroppar under cirka tre veckor (Inde 2007, s. 41; Petersson & 

Fagerholm 2006). 

 

Det tar cirka tre veckor för refraktionen att stabiliseras och tidigast en månad efter 

operationen kan patienten gå till optikern för att prova ut nya glasögon (Kanski 2007, s. 347; 

Petersson & Fagerholm 2006). 

 

Vid kataraktkirurgi strävar man ofta efter att göra patienten emmetrop, eftersom patienten då 

endast kommer att behöva korrektion på nära håll på grund av sin oförmåga att kunna 

ackommodera. För att kompensera för eventuella fel i biometrin väljer dock vissa kirurger att 

göra patienten cirka -0,25 dioptrier myop. En viss grad av myopi kan accepteras av de flesta 

patienter, medan postoperativ hyperopi tolereras dåligt, eftersom hyperopi kräver korrektion 

både för avstånds- och närseende. 

När den postoperativa refraktionen beräknas, måste även hänsyn tas till det andra ögats 

refraktion (Kanski 2007, s. 345). Är skillnaden i brytstyrka mellan ögonen för stor, kan det ge 

upphov till aniseikoni, diplopi och svårigheter att bedöma avstånd (Inde 2007, s, 41). För att 

undvika binokulära problem rekommenderas att det inte bör skilja mer än två dioptrier mellan 

ögonen, eller att det inte ska gå för lång tid mellan operation av de båda ögonen (Inde 2007, s. 

40-41; Kanski 2007, s. 345). 
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Postoperativa komplikationer 

 

Efterstarr är den vanligaste komplikationen och drabbar nära hälften av alla 

kataraktopererade, men en ständig utveckling av både operationsteknik och intraokulära linser 

gör att antalet minskar (Inde 2007, s, 42; Kanski 2007, s. 358; Petersson & Fagerholm 2006). 

Efterstarr är en grumling av den bakre linskapseln, som orsakas av att linsepitelceller från den 

borttagna linsen finns kvar i linskapseln och fortsätter att växa där (Petersson & Fagerholm 

2006). Grumlingen kan uppkomma månader till år efter operationen och orsakar sänkt visus, 

nedsatt kontrastkänslighet, bländningsbesvär och monokulär diplopi (Kanski 2007, s. 358; 

Petersson & Fagerholm 2006). Med YAG-laser kan man åtgärda problemet genom att göra ett 

hål i den bakre linskapseln (Kanski 2007, s. 359; Petersson & Fagerholm 2006). En öppning 

på ungefär 3 mm brukar vara tillräcklig, men kan vid behov göras större (Kanski 2007, s. 

359). 

 

Några andra komplikationer är till exempel förlängd postoperativ inflammation, kornealödem, 

förhöjt ögontryck, cyctiskt makulaödem eller endoftalmit. Den sistnämnda är ytterst ovanlig, 

men den mest fruktade (Petersson & Fagerholm 2006). Kornealt ödem är i de flesta fall 

övergående. Det händer även att den intraokulära linsen hamnar fel i linskapseln och om 

linsens kant hamnar i pupillen, kan det ge bländningsbesvär, halofenomen och monokulär 

diplopi (Kanski 2007, s. 360). 

 

 

Tidigare forskning 

 

Det har gjorts en del studier där olika biometriformler har jämförts med varandra. Andra 

formler än de som har behandlats i denna studie kan ha ingått, men kommer inte att nämnas 

här. 
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Alla axiallängder 

 

I en studie av Narváez et al. (2006) ingick bland annat SRK/T och Hoffer Q, båda med 

optimerade konstanter. 643 ögon ingick och alla mättes upp med hjälp av ultraljud och fick 

sedan en av två tillgängliga intraokulära linser inopererade. Alcons lins Acrysof SN60WF 

ingick inte i studien. Operationstekniken var densamma för alla och utfördes av en och samma 

kirurg. 

Skillnaden mellan beräknad och verklig postoperativ refraktion presenterades som 

medelvärdet av absolutbeloppen (MAE) ± standardavvikelsen. Utfallet för SRK/T blev 0,53D 

± 0,45D och för Hoffer Q blev det 0,53D ± 0,44D. Resultaten visade ingen skillnad mellan 

hur formlerna presterade i genomsnitt. 

För att ta reda på om det fanns någon skillnad mellan formlerna för olika axiallängder, 

delades ögonen in i fyra olika grupper: korta <22 mm, medel 22 mm till <24,5 mm, 

medellånga 24,5-26 mm och långa >26 mm. För respektive axiallängdsgrupp blev MAE för 

SRK/T 0,77D ± 0,59D, 0,52D ± 0,43D, 0,49D ± 0,39D och 0,55D ± 0,64D. För Hoffer Q blev 

MAE 0,69D ± 0,48D, 0,53D ± 0,44D, 0,50D ± 0,39D och 0,59D ± 0,58D. Inte heller här fann 

man att någon formel var mer tillförlitlig än den andra, dels beroende av att urvalet av långa 

respektive korta ögon var för litet. 

Man fann dessutom att för de korta ögonen presterade formlerna lite olika beroende av vilken 

av de två intraokulära linserna som valts. Dock var urvalet av korta ögon för litet för att kunna 

säga om skillnaden hade någon statistisk signifikans. 

 

 

Korta axiallängder 

 

I en studie av Gavin & Hammond (2008) undersöktes hur tillförlitliga SRK/T och Hoffer Q 

var för ögon med en axiallängd under 22 mm. Ingen av formlerna hade optimerade 

konstanter. 41 ögon uppmätta med hjälp av IOLMaster ingick i studien och fick en vikbar 

intraokulär lins inopererad. Skillnaden mellan beräknad och verklig postoperativ refraktion 

presenterades som medelvärdet av dels de numeriska värdena (ME) och dels de absoluta 

värdena (MAE) ± standardavvikelsen. 

Båda formlerna resulterade i ett mer hyperopiserat postoperativt utfall. För SRK/T blev ME 

+0,87D ± 0,829D och MAE 0,98D ± 0,701D och för Hoffer Q blev ME +0,61D ± 0,80D och 
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MAE 0,78D ± 0,654D. Ett t-test visade att Hoffer Q var den formel som presterade bäst på 

ögon kortare än 22 mm. 

Andelen ögon som hamnade inom 1,00D från den beräknade postoperativa refraktionen var 

54 % för SRK/T och 63 % för Hoffer Q. 

Utifrån de postoperativa resultaten optimerades formlernas konstanter och då presterade 

Hoffer Q bara något bättre än SRK/T. För Hoffer Q hamnade 83 % av ögonen inom 1,00D 

från den beräknade postoperativa refraktionen och för SRK/T var motsvarande siffra 80 %. 

Detta visar hur viktigt det är att optimera konstanterna för att få ett så bra resultat som möjligt. 

 

Maclaren et al. (2007) undersökte hur SRK/T, Haigis och Hoffer Q presterade vid extremt 

hög hyperopi. Ingen av de tio kirurgerna som opererade hade optimerat samtliga av Haigis tre 

konstanter. Huruvida de andra formlerna var optimerade eller ej framgick inte. I studien 

ingick 76 ögon uppmätta med IOLMaster eller ultraljud och alla utom ett öga hade en 

axiallängd som låg under 22 mm. Flera olika intraokulära linser användes och styrkeomfånget 

var 30-35D. Operationstekniken var uteslutande fakoemulsifikation. Skillnaden mellan 

beräknad och verklig postoperativ refraktion presenterades som medelvärdet av dels de 

numeriska värdena (ME) och dels de absoluta värdena (MAE) ± standardavvikelsen. 

För SRK/T blev ME +1,45D ± 0,14D, för Haigis blev ME -0,51D ± 0,12D och MAE 0,91D ± 

0,09D och för Hoffer Q blev ME +0,70D ± 0,14D och MAE 1,13D ± 0,09D. Inget värde på 

MAE för SRK/T fanns redovisat i artikeln. 

Studien visade att både Haigis och Hoffer Q presterade bra för korta ögon, medan SRK/T inte 

borde användas. Vid beräkning efter axiallängdsmätning med IOLMaster var Haigis 

signifikant bättre än Hoffer Q, medan det omvända gällde vid ultraljudsmätning. 

 

 

Långa axiallängder 

 

Wang & Chang (2008) jämförde bland annat SRK/T och Haigis i en studie utförd i Taiwan. 

Ingen av formlerna hade optimerade konstanter. I studien ingick 68 ögon med en axiallängd 

längre än 25 mm uppdelade i två grupper. Den första gruppen mättes med IOLMaster och den 

andra med ultraljud, men för båda grupperna användes fakoemulsifikation som 

operationsteknik. Endast utfallet från ögon uppmätta med IOLMaster kommer att presenteras 

här. 
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Flera olika intraokulära akryllinser från Alcon ingick i studien, varav Acrysof SN60WF var 

den enda asfäriska. Skillnaden mellan beräknad och verklig postoperativ refraktion 

presenterades som medelvärdet av absolutbeloppen (MAE) ± standardavvikelsen. För ögon 

med en axiallängd över 25 mm presterade SRK/T 0,71D ± 0,64D och Haigis 0,62D ± 0,58D. 

För ögon med en axiallängd på 25-28 mm blev resultatet för SRK/T 0,52D ± 0,29D och för 

Haigis 0,48D ± 0,28D. För ögon längre än 28 mm blev utfallet för SRK/T 0,91D ± 0,82D och 

för Haigis blev det 0.76D ± 0,75D. 

Haigis presterade snäppet bättre än SRK/T för det totala antalet ögon med en axiallängd över 

25 mm och detsamma gällde för ögon mellan 25-28 mm. För ögon längre än 28 mm var 

Haigis helt klart bättre. 

Ser man till andelen ögon, uppmätta med IOLMaster, som hamnade inom MAE <1,00D från 

den beräknade postoperativ refraktionen var utfallet av Haigis (83,3 %) något bättre än för 

SRK/T (80,5 %). 

Studien rekommenderar att Haigis bör används för långa ögon över 25 mm och särskilt viktigt 

blir det för ögon längre än 28 mm. 

 

I en studie utförd i Hong Kong av Tsang et al. (2003) var SRK/T och Hoffer Q två av 

formlerna som jämfördes. Syftet var att se hur formlerna presterade för ögon i Kina, eftersom 

där finns en övervikt av myopi. 

88 ögon uppmätta med ultraljud och med en axiallängd längre än 25 mm ingick. Två olika 

operationstekniker användes, varav fakoemulsifikation användes för vikbara intraokulära 

linser (40 ögon). Resterande 48 ögon fick stabila linser inopererade med en annan teknik. 

Båda utfördes av flera olika kirurger. Skillnaden mellan beräknad och verklig postoperativ 

refraktion presenterades som medelvärdet av de numeriska värdena (ME). 

För ögon opererade med fakoemulsifikation blev utfallet av SRK/T +0,98D och Hoffer Q 

+0,62D. För ögon mellan 25-28 mm (48st), oberoende av operationsteknik, resulterade 

SRK/T i +0,93D och Hoffer Q i +0,59D. För ögon längre än 28 mm (40st), oberoende av 

operationsteknik, blev resultatet för SRK/T +0,51D och för Hoffer Q blev det +0,099D. 

Totala andelen ögon inom MAE <1,00D från den beräknade postoperativa refraktionen var 

54,5 % för SRK/T och 60,2 % för Hoffer Q. 

Totalt sett presterade alltså Hoffer Q bäst i studien, men båda formlerna tenderade att totalt 

sett hyperopisera ögonen något genom att föreslå intraokulära linser med för lite plusstyrka 

eller för mycket minusstyrka. Detta visade även Zaldivar et al. (2000) i en studie i Argentina 
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där 50 ögon uppmätta med ultraljud och med en axiallängd över 27 mm ingick, men där den 

enda operationstekniken som användes var fakoemulsifikation utförd av en och samma kirurg. 

 

 

Syfte 

 

Vid kataraktkirurgi är det viktigt att med stor noggrannhet kunna beräkna ögats postoperativa 

refraktion. För detta finns det flera olika biometriformler, varav SRK/T, Haigis och Hoffer Q 

har ingått i denna studie. 

Syftet med studien är att jämföra hur de tre formlerna presterar i genomsnitt när man jämför 

den beräknade postoperativa refraktionen med det verkliga utfallet, samt om det finns någon 

skillnad i utfallet i relation till ögats axiallängd. 
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MATERIAL OCH METODER 

 

Insamling av data 

 

All patientdata hämtades ur en databas innehållande data från lite mer än 300 

kataraktoperationer utförda av ögonläkare Christer Johansson på ögonkliniken vid 

länssjukhuset i Kalmar. Ett av ögonklinikens syften med databasen var att optimera de tre 

konstanterna i Haigis formel för att denna biometriformel ska kunna ersätta SRK/T. 

Vid examensarbetets början var majoriteten av all data som behövdes redan insamlad och 

uppställd i ett Exceldokument. Detta var nödvändigt, eftersom perioden mellan 

förundersökning och till dess att remissvar från optiker kommer in, kan sträcka sig över flera 

månader. Att samla in all information själv hade inte varit möjligt under den korta tid som 

examensarbetet pågick. 

 

 

Arbetsgång vid ögonkliniken i Kalmar 

 

Vid förundersökningen mättes patientens refraktion, fria och habituella visus, samt främre 

kammardjup, axiallängd och korneas krökning. IOLMaster användes för uppmätning på 

samtliga patienter i studien. Med hjälp IOL Master fick man fram vilken styrka på IOL som 

var lämplig för varje patient, samt vad den förväntade postoperativa refraktionen borde bli 

med aktuell IOL. 

Blev det aktuellt med kataraktoperation, sattes patienten upp för operation och kallades inom 

en till ett par månader. Operationstekniken som användes var fakoemulsifikation. 

En vecka efter operation kom patienten på återbesök. Då kontrollerades bland annat 

patientens visus och refraktion. Med sig hem fick patienten en remiss till optiker. 

Tidigast en månad efter operation, eller när patienten slutat med sina kortisondroppar, fick 

patienten besöka optiker för synundersökning. Remissen fylldes sedan i av optikern och 

sändes tillbaka till ögonkliniken. 
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Befintlig data 

 

Nedanstående data från lite mer än 300 kataraktopererade ögon fanns presenterat: 

- personnummer 

- datum för förundersökning 

- axiallängd 

- keratometervärde 

- främre kammardjup 

- dioptri på IOL 

- beräknad postoperativ refraktion utifrån två av de tre formlerna (SRK/T och Haigis) 

- datum för operation 

- datum för återbesök 

- refraktion vid återbesök 

 

För 83 av patienterna fanns även dessa data: 

- datum för besök hos optiker 

- uppmätt visus och refraktion hos optiker 

 

Patienterna avidentifierades genom att deras personnummer ersattes av ett ID-nummer. Varje 

ID-nummer motsvarar ett opererat öga, det vill säga att en patient som fått båda ögonen 

opererade har fått två ID-nummer. 

 

 

Urval 

 

Vid arbetets start hade det endast kommit in remissvar från optiker för 83 av patienterna. 

Dessa 83 valdes ut till studien och numrerades från 1 till 83. 

Av dessa 83 var det två (nr 76 och 77) som fick uteslutas, eftersom det endast fanns 

närkorrektion antecknad på remissvaret från optikern. I studien var det avståndskorrektionen 

som behövdes som underlag. 

För ett av ögonen (nr 37) fanns det inget värde för uppmätt främre kammardjup. Detta öga har 

inte tagits med i de jämförelser där axiallängden ingått. 
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Att endast patienterna med remissvar från optiker togs med i studien beror på att de 

postoperativa beräkningarna av den blivande refraktionen skulle jämföras med det faktiska 

utfallet efter kataraktoperation. Refraktionen en vecka efter operation kan inte anses som 

tillförlitlig, eftersom det fortfarande pågår en läkningsprocess i ögat. Patienten får därför gå 

till optikern tidigast en månad efter operationen, då man räknar med att synen har stabiliserats 

och refraktionen som optikern får fram anses vara tillförlitlig. 

 

 

Beräkningar 

 

För de 81 utvalda patienterna behövdes beräkningar göras för en av formlerna; nämligen 

Hoffer Q. Beräkningarna gjordes med hjälp av befintlig programvara i biometern IOL Master, 

som användes vid förundersökningen där axiallängd, keratometervärden och kammardjup 

mättes upp. Varje patients uppmätta axiallängd och keratometervärden skrevs in och sedan 

lästes den beräknade postoperativa refraktionen enligt Hoffer Q av vid den styrka man valt på 

IOL och fördes in i det befintliga Exceldokumentet. 

 

 

Auskultation 

 

För att få se hur insamlingen av data gått till utfördes auskultation på ögonkliniken vid 

länssjukhuset i Kalmar vid tre tillfällen under examensarbetets första veckor. Under 

auskultationen bevistades arbetet vid förundersökning, operation och återbesök. 

 

 

Bearbetning och statistik 

 

Data har behandlats i Microsoft Office Excel 2003 samt Statistica. De preoperativa 

beräkningarna av patientens förväntade postoperativa refraktion, utifrån de tre olika formlerna 

SRK/T, Haigis och Hoffer Q, har jämförts med det verkliga utfallet efter operationen. 
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Jämförelse mellan formlerna har även gjorts utifrån axiallängden. För respektive formel har 

medelvärde och standardavvikelse beräknats. 

Gränsen för att få statistisk signifikans sattes till p ≤ 0,05 och för att beräkna p-värdet för de 

tre olika formlerna i studien användes ANOVA-test. 

 

 

Litteratursök 

 

Böcker och artiklar har sökts via högskolebibliotekets databaser ELIN@Kalmar, Medline, 

PubMed och Ebrary samt även via Bookshelf och Google Boksökning. De sökord som 

användes i olika kombinationer var bland annat: cataract, SRK/T, Haigis, Hoffer Q, 

intraocular lens, calculation, axial length, prediction, intended, outcome, formula, IOLMaster, 

biometry, accuracy, error, postoperative, phacoemulsification, refractive error, implantation. 



 17 
 

RESULTAT 

 

I denna studie ingick 81 ögon uppmätta med IOLMaster. Samtliga opererades med 

fakoemulsifikation på ögonkliniken vid länssjukhuset i Kalmar och den intraokulära lins som 

användes var en lins från Alcon: Acrysof SN60WF. Alla har tidigast en månad efter 

operationen fått glasögon utprovade hos en optiker, varifrån remissvar inkommit. 

 

För att enklare kunna hålla reda på vid vilken tidpunkt data har tagits, kan namnet ha fått ett 

tillägg av en siffra eller bokstav. Data från förundersökningen har ingen siffra, men data från 

återbesöket åtföljs av siffran 1 och data från optikerbesöket av siffran 2. Absolutbelopp har 

fått prefixet a. 

 

Av insamlad data från förundersökningen (Bilaga 1) kan man se att medelaxiallängden var 

23,33 mm med en standardavvikelse på 1,27 mm. Det kortaste ögat var 20,72 mm och det 

längsta 26,65 mm. 

För varje enskilt öga har medelvärdet av keratometervärdena i de två huvudsnitten, K1 och 

K2, räknats ut och presenterats i en egen kolumn kallad ”K(medel)”. Brytstyrkan varierade 

från +40,04D upp till +48,92D. Den totala medelbrytstyrkan var +44,24D med en 

standardavvikelse på 1,69D. 

För ett av de 81 ögonen (nr 37) var inte det främre kammardjupet (anterior chamber depth, 

ACD) uppmätt, men för de övriga varierade det främre kammardjupet från 2,33 mm till 4,02 

mm. Medelvärdet av alla främre kammardjup var 3,13 mm med en standardavvikelse på 0,37 

mm. 

I kolumnen ”Dioptri IOL” står styrkan på den intraokulära lins man valt att operera in. 

Den beräknade postoperativa refraktionen skulle i genomsnitt hamna på -0,31D med en 

standardavvikelse på 0,92D enligt SRK/T, -0,25D med en standardavvikelse på 1,12D enligt 

Haigis och -0,21D med en standardavvikelse på 1,12D enligt Hoffer Q. Styrkeomfånget för 

SRK/T var -4.05D till +2,34D och för Haigis -4,12D till +2,85D samt för Hoffer Q -4,10 till 

+2,60D. 

Ovanstående värden finns dessutom sammanfattade och mer överskådligt presenterade i en 

tabell (Bilaga 4). 
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Värdena från det första återbesöket (Bilaga 2) kommer inte att användas för att värdera de tre 

formlerna mot varandra, eftersom refraktionen inte kan anses stabiliserad efter så kort tid. Det 

kan ändå vara intressant att nämna dessa data. 

Vid återbesöket, som sker ungefär en vecka efter operation, mättes ögonens refraktion upp 

med en autorefraktor. Sfär- och cylinderstyrka har sammanfattats i en sfärisk ekvivalent 

(SE1), som fås genom att addera halva cylinderstyrkan till sfären. SE1 varierade från -3,75D 

till +3,00D och medelvärdet ± standardavvikelsen av alla postoperativa refraktioner blev -

0,22D ± 1,08D. Den sfäriska ekvivalenten har sedan jämförts med det beräknade värdet för 

den postoperativa refraktionen. Skillnaden mellan beräknad och verklig postoperativ 

refraktion för respektive formel finns presenterat i de tre kolumnerna längst till höger i 

tabellen. Blev utfallet som beräknat blev resultatet noll, medan negativa och positiva tal 

indikerar hur mycket ögonen myopiserats respektive hyperopiserats. Största myopisering och 

hyperopisering blev -1,36D respektive +1,16D för SRK/T1, -1,23D respektive +0,91D för 

Haigis1 och -1,60 respektive +1,00D för Hoffer Q1. För SRK/T1 blev medelvärdet av felet 

(mean error, ME) +0,09D ± 0,46D, för Haigis1 blev det +0,03D ± 0,44D och för Hoffer Q1 

blev det -0,01D ± 0,50D. 

Antalet ögon som hamnade mer än 1,00D utanför den beräknade postoperativa refraktionen 

var två för SRK/T1, två för Haigis1 och tre för Hoffer Q1 (Tabell 1). 

 

 Tabell 1: Frekvenstabell över det postoperativa refraktionsfelet vid återbesöket, cirka en 
  vecka efter operation. Antalet ögon som avvek >1,00D är markerade med rosa. 
 

Data från återbesöket           
  SRKT1   Haigis1   HofferQ1   
  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
-2,00<x≤-1,50         1 1,2 
-1,50<x≤-1,00 1 1,2 2 2,5 2 2,5 
-1,00<x≤-0,50 7 8,6 7 8,6 11 13,6 
-0,50<x≤0,00 26 32,1 28 34,6 24 29,6 
0,00<x≤0,50 32 39,5 31 38,3 32 39,5 
0,50<x≤1,00 14 17,3 13 16,0 11 13,6 
1,00<x≤1,50 1 1,2         

 

 

Tar man medelvärdet av absolutbeloppen av skillnaden (mean absolute error, MAE) får man 

istället ett mått på hur stort felet är, alltså med hur många dioptrier utfallet avvek i genomsnitt 

från det beräknade, oavsett tecken. För aSRK/T1 blev MAE 0,37D ± 0,29D, för aHaigis1 blev 

MAE 0,34D ± 0,28 och för aHoffer Q1 blev MAE 0,39D ± 0,32D. Tittar man på den minsta 

och största avvikelsen (Bilaga 4) betyder ett minimum på noll att utfallet blev exakt som 
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beräknat. Den största avvikelsen för aSRK/T1, aHaigis1 och aHoffer Q1 blev 1,36D, 1,23D 

respektive 1,60D. 

 

Tidigast en månad efter operation är det lämpligt för patienten att gå till en optiker för att 

prova ut nya glasstyrkor. Vid optikerbesöket (Bilaga 3) görs en fullständig refraktion och det 

är utifrån resultatet av denna som de tre olika biometriformlerna har jämförts med varandra i 

denna studie. Även här har sfär- och cylinderstyrkan omvandlats till en sfärisk ekvivalent, 

SE2. Medelvärdet för SE2 blev -0,24D med en standardavvikelse på 1,03D. Styrkorna 

varierade mellan -3,63D och +2,25D. 

SE2 jämfördes sedan med den från början beräknade postoperativa refraktionen och 

skillnaden har redovisats i tre kolumner längst till höger i tabellen. Medelvärdet av skillnaden 

(ME) ± standardavvikelsen blev för SRK/T2 +0,07D ± 0,44D, för Haigis2 +0,02D ± 0,44D 

och för Hoffer Q2 -0,03D ± 0,47D. Största myopisering och hyperopisering blev -0,95D 

respektive +0,99D för SRK/T2, -1,00D respektive +0,91D för Haigis2 och -1,05 respektive 

+1,00D för Hoffer Q2. 

 

Histogram (Bilaga 5) över antalet ögon uppdelade efter den postoperativa avvikelsen i 0,50D-

steg visar att materialet är normalfördelat, vilket är förutsättningen för att analysera värdena 

mot varandra i ett ANOVA-test. 

 

Medelvärdena analyserades följaktligen i ett ANOVA-test (Diagram 1), i vilket alla tre 

formlerna kan jämföras mot varandra samtidigt. ANOVA-testet resulterade i ett p-värde på 

0,096, vilket visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan hur de tre 

formlerna presterar generellt. 
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Diagram 1: Medelvärden för SRK/T2, Haigis2 och Hoffer Q2 analyserade med ANOVA-test. 
 P-värde = 0,096. 

 

 

Det var endast ett öga som hamnade mer än 1,00D utanför den beräknade postoperativa 

refraktionen och det var med Hoffer Q2 (Tabell 2). 

 

 Tabell 2: Frekvenstabell över det postoperativa refraktionsfelet vid optikerbesöket, tidigast 
  en månad efter operation. Antalet ögon som avvek >1,00D är markerade med rosa. 
 

Data från optikerbesöket         
  SRKT2   Haigis2   HofferQ2   
  Antal Procent Antal Procent Antal Procent 
-2,00<x≤-1,50             
-1,50<x≤-1,00         1 1,2 
-1,00<x≤-0,50 8 9,9 10 12,3 16 19,8 
-0,50<x≤0,00 27 33,3 31 38,3 25 30,9 
0,00<x≤0,50 31 38,3 26 32,1 27 33,3 
0,50<x≤1,00 15 18,5 14 17,3 12 14,8 
1,00<x≤1,50             

 

 

Medelvärdet av absolutbeloppen (MAE) blev 0,37D ± 0,24D för aSRK/T2, 0,37D ± 0,24D för 

aHaigis2 och 0,38D ± 0,27D för aHoffer Q2. Minsta och största avvikelse från den beräknade 

postoperativa refraktionen var 0,01D respektive 0,99D för aSRK/T2, 0,02D respektive 1,00D 

för aHaigis2 och 0,03D respektive 1,05D för aHoffer Q2. 

R1; LS Means

Current effect: F(3, 240)=2.1411, p=.09568

Effective hypothesis decomposition

Vertical bars denote 0.95 confidence intervals
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För att jämföra respektive formels prestation i relation till axiallängden ritades detta upp i tre 

olika diagram (Bilaga 6). I varje diagram infogades även en trendlinje med 

determinationskoefficient (R2-värde). SRK/T (R2 = 0,0007) och Haigis (R2 = 0,0282) verkar 

inte påverkas av nämnvärt av olika axiallängder, medan Hoffer Q (R2 = 0,119) visar en svag 

tendens att påverkas. 

 

För att ta reda på om det fanns någon skillnad mellan formlerna för korta respektive långa 

axiallängder, delades ögonen in i två olika grupper (Bilaga 7). Den ena gruppen bestod av 

ögon kortare än 22 mm (14st) och den andra av ögon längre än 25 mm (8st). 

Medelaxiallängden för den korta gruppen var 21,41 mm ± 0,42 mm. Medelvärdet av 

skillnaden mellan beräknad och verklig postoperativ refraktion var +0,17D ± 0,51D för 

SRK/T2, +0,11 ± 0,46D för Haigis2 och -0,13D ± 0,48D för Hoffer Q2. 

Medelaxiallängden för den långa gruppen var 25,68 mm ± 0,59 mm. Medelvärdet av 

skillnaden mellan beräknad och verklig postoperativ refraktion var -0,03D ± 0,50D för 

SRK/T2, +0,09 ± 0,62D för Haigis2 och +0,10D ± 0,61D för Hoffer Q2. 

T-test gjordes för formlerna i respektive grupp (Tabell 3). I gruppen korta ögon visade det sig 

finnas en signifikant skillnad mellan SRK/T2 och Hoffer Q2, eftersom p-värdet var <0,05. 

 

 Tabell 3: P-värde för formlerna i respektive axiallängdsgrupp. 
 

Axiallängd: <22 mm >25 mm 
Jämförda formler p-värde p-värde 
SRK/T2 vs Haigis2 0,4861026 0,3754880 
SRK/T2 vs Hoffer Q2 0,0013786 0,2899780 

 

 

De absoluta medelvärdena (MAE) för den korta gruppen var 0,46D ± 0,25D för aSRK/T2, 

0,43D ± 0,17D för aHaigis2 och 0,40D ± 0,28D för aHoffer Q2. I den långa gruppen blev 

motsvarande värden för 0,41D ± 0,23D aSRK/T2, 0,51D ± 0,32D för aHaigis2 och 0,49D ± 

0,32D för aHoffer Q2. 
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DISKUSSION 

 

Studien visade ingen statistiskt signifikant skillnad i utfall mellan SRK/T, Haigis och Hoffer 

Q. I relation till axiallängden fanns en antydan till att Hoffer Q tenderade att påverkas något. 

För ögon längre än 25 mm fanns heller ingen statistiskt signifikant skillnad mellan de tre 

formlerna. I gruppen med ögon kortare än 22 mm visade det sig finnas en statistiskt 

signifikant skillnad mellan SRK/T och Hoffer Q. 

Det bör dock poängteras att urvalet av korta (14st) respektive långa (8st) ögon var litet och att 

man därför inte kan dra någon definitiv slutsats av de resultaten. Huruvida Hoffer Q skulle 

vara bättre eller sämre än de andra vid korta axiallängder får vi utifrån denna studie låta vara 

osagt. 

 

Utfallet vid optikerbesöket visade, som redan nämnts, ingen statistiskt signifikant skillnad i 

formlernas prestation. Medelvärdena (Bilaga 4) var i storleksordningen hundradelar, så alla 

tre presterade så sett väldigt bra. Man bör emellertid ha i åtanke att SRK/T och Hoffer Q hade 

optimerade konstanter, vilket Haigis inte hade. Trots detta presterade Haigis lika bra som de 

andra två. Troligtvis kommer Haigis att gå om SRK/T och Hoffer Q när dess konstanter 

optimeras. 

 

Rent kliniskt är det inte så intressant att se om en refraktion avviker någon tiondel, eftersom 

noggrannheten när man korrigerar syn ligger på 0,25D. Därför kan det istället vara av större 

intresse att se hur många som avviker mer än 1,00D från det beräknade värdet. Önskan är 

givetvis att ha så få stora fel som möjligt. 

I denna studie visade det sig att vid optikerbesöket var det endast ett öga som låg utanför 

denna gräns och det var när Hoffer Q använts (Tabell 2). Det går dock inte att dra någon 

vetenskapligt säker slutsats om att Hoffer Q skulle vara sämre än de andra formlerna grundat 

på ett enda avvikande öga. Däremot är det naturligtvis tråkigt för den patient det drabbar. 

 

En invändning mot att använda absoluta värden när vi ska jämföra de tre olika formlernas 

prestation mot varandra, är att materialet inte blir normalfördelat och ett t-test förutsätter 

normalfördelning. Något p-värde kan därmed inte räknas ut, men bara genom att jämföra 

absolutbeloppens medelvärden och standardavvikelser (Bilaga 4), kan man se att det inte 

skiljer något alls mellan aSRK/T2 och aHaigis2, medan aHoffer Q2 avviker obetydligt med 
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ett medelvärde som endast är 0,01D större och en standardavvikelse som är 0,03D större än 

för de andra två formlerna. Att Hoffer Q presterar en hundradel sämre än SRK/T och Haigis 

är knappast något att ta hänsyn till, eftersom en patient inte skulle kunna märka av en så liten 

refraktionsförändring. Dessutom ligger noggrannheten, som sagt, vid en synundersökning på 

0,25D. Alltså, en jämförelse av absolutbeloppen visar heller ingen skillnad mellan hur de tre 

olika formlerna presterar i genomsnitt. 

 

Det är inte helt enkelt att jämföra resultaten från denna studie rakt av med tidigare studier. 

Man måste ta hänsyn till många olika faktorer, som att olika mätmetoder, intraokulära linser 

och operationstekniker kan ha använts. Även testgruppens storlek och egenskaper har 

betydelse samt om biometriformlernas konstanter är optimerade eller ej. Dessutom var det 

bara i en av fem jämförda studier som alla tre formlerna ingick. Även Acrysof SN60WF 

ingick i endast en av studierna. 

 

Narváez et al. (2006) jämförde SRK/T och Hoffer Q för en stor grupp med blandade 

axiallängder och kom fram till att formlerna i genomsnitt presterade lika bra. Inte heller 

utifrån olika axiallängder skiljde sig formlerna åt, dels på grund av att urvalet av både långa 

och korta ögon var för litet. Ögonen hade mätts upp med ultraljud och ingen av de två 

intraokulära linserna som användes var densamma som i denna studie. Trots detta får man nog 

säga att studierna överensstämmer med varandra. 

 

Urvalet av korta respektive långa ögon var väldigt litet i denna studie och därmed blev 

resultaten utifrån dessa grupper inte pålitligt. Därför kan inte denna studie jämföras i så stor 

utsträckning med studierna som gjorts för korta respektive långa ögon. 

Överlag ansågs Hoffer Q vara bra för korta axiallängder, men Haigis var bättre för korta ögon 

uppmätta med IOLMaster (Gavin & Hammond 2008; Maclaren et al. 2007). För långa ögon 

jämfördes SRK/T med Haigis i en studie (Wang & Chang 2008) och med Hoffer Q i en annan 

(Tsang et al. 2003). Båda kom fram till att SRK/T inte var ett bra alternativ vid långa 

axiallängder. 

Sammanfattningsvis kan man nog säga att Haigis formel verkar fungera bra för alla 

axiallängder. 

 

För att nämna någon eventuell felkälla i denna studie kan reproducerbarheten av 

synundersökningen tas upp. Patienterna i studien har inte undersökts av samma optiker och 
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det är sannolikt att resultatet av varje refraktion kan variera, eftersom varje optiker antagligen 

arbetar på lite olika sätt samt att förutsättningarna i undersökningsrummen kan variera. 

Metoden har alltså inte så god reproducerbarhet. Skulle studien ha genomförts helt enligt 

vetenskapens alla regler, borde endast en typ av mätmetod ha använts och utförts av en och 

samma person på alla patienter. 

 

 

Slutsats 

 

Studien visar att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan hur SRK/T, Haigis 

och Hoffer Q presterar i genomsnitt. Inte heller i relation till olika axiallängder kan man se 

någon direkt skillnad mellan formlerna, troligtvis beroende av att underlaget av korta 

respektive långa ögon var för litet. 

Rent praktiskt innebär detta att man på ögonkliniken i Kalmar inte behöver börja använda sig 

av Hoffer Q för ögon med korta axiallängder. SRK/T och Haigis presterar likvärdigt, men det 

kan anses som sannolikt att Haigis kommer att kunna prestera ännu bättre då dess konstanter 

optimerats. När detta gjorts kan Haigis användas istället för SRK/T. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Data från förundersökningen (FUS) innan operation             
           Beräknad   
           postoperativ   
    Keratometervärden     refraktion   
Pat.nr Datum FUS Ax l K1 Ax1 K2 Ax2 K(medel) ACD Dioptri IOL SRKT Haigis H Q 

1 07-10-31 22,49 45,18 18 46,04 108 45,61 3,25 23,00 -0,50 -0,51 -0,50 
2 07-11-12 23,31 44,23 179 44,94 89 44,59 3,52 21,00 -0,26 -0,18 -0,30 
3 07-11-26 21,99 46,04 173 48,15 83 47,10 2,78 22,50 0,01 -0,36 -0,10 
4 07-11-26 22,02 46,42 20 47,74 110 47,08 3,12 22,50 -0,07 -0,32 -0,20 
5 07-12-10 24,41 41,93 7 43,16 97 42,55 3,59 20,50 -0,76 -0,48 -0,60 
6 08-01-09 22,36 44,53 1 46,49 91 45,51 2,80 23,00 -0,11 -0,19 0,00 
7 08-01-09 21,96 44,70 4 46,17 94 45,44 2,80 24,50 -0,13 -0,07 0,10 
8 08-01-23 23,21 42,67 169 43,55 79 43,11 3,65 19,00 2,34 2,85 2,60 

9 08-02-06 23,59 39,85 140 40,23 50 40,04 2,69 23,00 1,09 1,85 1,80 
10 08-02-13 23,12 43,77 168 44,47 78 44,12 3,31 22,00 -0,19 0,00 -0,10 
11 08-02-27 23,26 44,00 21 44,47 111 44,24 2,75 21,00 0,10 0,05 0,20 
12 08-03-05 24,15 43,44 170 44,12 80 43,78 3,31 19,00 -0,07 -0,12 -0,20 
13 08-03-05 23,87 44,18 178 45,73 88 44,96 3,29 18,50 -0,02 -0,26 -0,30 
14 08-03-05 22,39 44,41 169 45,49 79 44,95 2,33 23,50 -0,14 -0,27 0,10 
15 08-03-10 25,06 40,91 176 41,77 86 41,34 3,33 19,00 -0,22 0,21 0,10 
16 08-03-17 22,61 43,44 100 43,55 10 43,50 2,98 24,00 0,03 0,43 0,40 
17 08-03-17 22,30 43,21 157 43,38 67 43,30 2,58 26,00 -0,51 -0,11 0,10 
18 08-04-14 22,20 44,53 77 46,87 167 45,70 2,82 23,00 0,14 0,08 0,30 
19 08-04-14 23,42 43,55 92 44,18 2 43,87 3,18 21,00 0,03 0,14 0,10 
20 08-04-14 23,95 43,27 56 43,72 146 43,50 3,19 20,00 -0,14 -0,10 -0,10 
21 08-04-16 21,20 48,56 42 48,77 132 48,67 3,01 24,00 -0,09 -0,55 -0,10 
22 08-04-16 21,36 48,77 151 49,06 61 48,92 3,42 23,00 0,00 -0,43 -0,20 
23 08-04-16 21,81 44,70 8 46,42 98 45,56 2,90 24,00 0,49 0,64 0,80 
24 08-04-21 24,00 42,45 172 43,38 82 42,92 2,70 21,00 -0,50 -0,51 -0,40 
25 08-04-21 25,44 44,06 164 45,42 74 44,74 3,22 17,00 -2,18 -2,67 -2,60 
26 08-04-28 23,55 41,87 89 42,08 179 41,98 3,16 22,50 0,08 0,60 0,50 
27 08-04-28 23,45 42,03 105 42,45 15 42,24 3,17 22,50 0,11 0,59 0,50 
28 08-04-28 23,43 42,19 176 42,99 86 42,59 2,83 22,00 0,24 0,55 0,60 
29 08-04-30 24,16 41,41 92 41,98 2 41,70 3,05 21,00 0,07 0,42 0,40 
30 08-04-30 24,24 42,61 130 42,88 40 42,75 3,30 20,50 -0,53 -0,38 -0,40 
31 08-05-05 23,30 43,32 138 44,12 48 43,72 2,96 21,50 0,05 0,16 0,20 
32 08-05-05 23,16 43,66 157 44,29 67 43,98 2,91 21,50 0,17 0,25 0,30 
33 08-05-05 24,31 42,56 77 42,83 167 42,70 3,31 19,50 0,04 0,21 0,10 
34 08-05-05 24,12 41,98 174 42,24 84 42,11 3,01 21,00 -0,16 0,09 0,10 
35 08-05-05 23,92 42,08 134 42,72 44 42,40 3,18 21,00 0,04 0,34 0,30 
36 08-05-07 24,20 42,67 137 43,38 47 43,03 2,72 19,50 0,04 -0,02 0,10 
37 08-05-07 24,23 42,83 76 43,21 166 43,02   19,50 -0,03 -0,04 0,00 
38 08-05-07 23,85 43,66 31 44,18 121 43,92 3,43 19,50 0,10 0,15 0,10 
39 08-05-07 24,12 42,61 103 42,72 13 42,67 3,76 20,00 0,12 0,47 0,30 
40 08-05-14 24,18 41,77 176 42,29 86 42,03 2,96 20,50 0,12 0,37 0,40 
41 08-05-21 23,17 44,06 5 45,49 95 44,78 2,71 21,00 -0,08 -0,26 -0,10 



 

 

42 08-05-21 23,11 44,29 177 46,11 87 45,20 2,69 21,00 -0,25 -0,52 -0,30 
43 08-05-26 22,17 46,75 73 48,56 163 47,66 2,97 21,00 0,17 -0,31 -0,10 
44 08-05-26 24,97 45,42 179 46,55 89 45,99 3,69 18,00 -2,71 -3,51 -3,50 
45 08-06-09 23,20 43,60 173 43,89 83 43,75 2,63 22,00 -0,10 -0,07 0,10 
46 08-06-09 23,17 43,89 5 44,76 95 44,33 2,77 21,50 -0,10 -0,16 0,00 
47 08-06-11 24,47 44,70 117 46,30 27 45,50 3,78 17,00 -0,66 -1,06 -1,20 
48 08-06-11 24,29 44,18 77 46,42 167 45,30 3,87 17,00 -0,13 -0,40 -0,60 
49 08-06-11 26,65 42,29 140 43,66 50 42,98 3,55 18,00 -4,05 -4,12 -4,10 

50 08-06-22 23,00 46,30 13 46,55 103 46,43 3,79 19,50 0,11 -0,07 -0,20 
51 08-06-22 25,07 41,26 172 41,82 82 41,54 3,47 18,50 -0,04 0,37 0,30 
52 08-06-30 22,76 42,56 125 43,66 35 43,11 2,94 24,00 -0,03 0,40 0,40 
53 08-06-30 22,58 44,12 25 44,70 115 44,41 2,95 23,00 0,14 0,32 0,40 
54 08-06-30 23,63 43,44 119 44,58 29 44,01 2,87 20,50 -0,18 -0,27 -0,20 
55 08-06-30 23,47 42,99 78 43,89 168 43,44 3,05 21,50 -0,12 0,04 0,10 
56 08-06-30 25,74 44,06 114 44,88 24 44,47 3,84 17,00 -2,61 -2,91 -3,00 
57 08-07-21 21,34 46,23 102 47,01 12 46,62 2,78 25,50 -0,07 -0,12 0,20 
58 08-07-21 21,53 45,73 73 46,36 163 46,05 2,72 26,00 -0,52 -0,52 -0,20 
59 08-07-21 22,95 43,21 176 43,72 86 43,47 3,39 23,00 -0,03 0,41 0,30 
60 08-07-21 23,03 42,88 176 43,72 86 43,30 3,28 23,00 -0,09 0,32 0,20 
61 08-07-23 23,22 42,88 64 43,72 154 43,30 2,99 22,50 -0,16 0,08 0,10 
62 08-07-23 23,18 42,40 61 43,95 151 43,18 3,00 22,50 0,03 0,33 0,30 
63 08-07-23 24,93 46,11 62 46,49 152 46,30 4,02 18,00 -2,83 -3,66 -3,70 
64 08-08-06 25,59 44,29 99 45,49 9 44,89 3,69 17,00 -2,59 -3,05 -3,10 
65 08-08-06 25,46 43,38 11 45,55 101 44,47 3,50 18,00 -2,69 -3,07 -3,00 
66 08-08-11 23,71 44,12 89 45,06 179 44,59 3,61 19,50 -0,10 -0,12 -0,20 
67 08-08-13 21,59 43,89 86 46,04 176 44,97 2,99 26,50 -0,25 0,15 0,20 
68 08-08-13 21,26 43,38 83 46,42 173 44,90 3,06 28,50 -0,74 -0,16 -0,10 
69 08-09-03 20,88 44,18 88 46,62 178 45,40 2,74 29,00 -0,41 0,02 0,30 
70 08-09-03 23,40 43,32 144 43,72 54 43,52 2,62 21,50 -0,03 -0,01 0,10 
71 08-09-03 23,24 43,44 38 44,00 128 43,72 2,77 22,00 -0,17 -0,10 0,00 
72 08-09-03 26,46 41,46 174 45,06 84 43,26 3,34 16,50 -2,75 -2,87 -2,80 
73 08-09-22 23,77 41,21 102 42,61 12 41,91 2,98 22,00 0,02 0,42 0,40 
74 08-09-22 24,03 41,72 55 42,29 145 42,01 3,06 21,00 0,10 0,43 0,40 
75 08-09-24 23,05 45,00 81 46,04 171 45,52 3,56 20,00 0,31 0,28 0,20 
78 08-10-22 23,30 43,49 151 43,89 61 43,69 3,09 21,50 0,07 0,23 0,20 
79 08-10-29 21,88 45,18 3 47,14 93 46,16 2,93 24,00 -0,09 -0,13 0,10 
80 08-10-29 21,47 45,06 174 47,60 84 46,33 2,93 25,00 0,15 0,22 0,40 
81 08-11-04 20,72 45,67 2 46,42 92 46,05 2,91 28,00 0,27 0,66 0,90 
82 08-11-04 20,81 46,23 23 46,81 113 46,52 2,75 28,00 -0,31 -0,17 0,20 
83 08-11-19 24,03 44,88 147 45,12 57 45,00 3,79 18,50 -0,38 -0,57 -0,70 

             
Medelvärde: 23,33         44,24 3,13   -0,31 -0,25 -0,21 
Standardavvikelse: 1,27         1,69 0,37   0,92 1,12 1,12 



 

 

Bilaga 2 
 

Data från återbesöket (Åb), cirka en vecka efter operation (Op)     
    Refraktion samt sfärisk Differens mellan beräknad postoperativ 
    ekvivalent (SE)   refraktion och utfall en vecka efter op. 
Pat.nr Datum Op Datum Åb Sfär Cyl Axel SE1 SRKT1 Haigis1 Hoffer Q1 

1 07-11-06 07-11-15 0,00 -1,00 145 -0,50 0,00 0,01 0,00 
2 08-02-05 08-02-13 0,00 Plan   0,00 0,26 0,18 0,30 
3 08-02-26 08-03-05 0,50 -1,75 165 -0,38 -0,39 -0,02 -0,28 
4 08-03-06 08-03-14 -0,25 -1,25 20 -0,88 -0,81 -0,56 -0,68 
5 08-03-06 08-03-14 -0,50 Plan   -0,50 0,26 -0,02 0,10 
6 08-04-17 08-04-25 0,50 -0,75 165 0,13 0,24 0,32 0,13 
7 08-02-26 08-03-05 0,75 -1,00 175 0,25 0,38 0,32 0,15 
8 08-05-27 08-06-04 3,25 -0,50 170 3,00 0,66 0,15 0,40 
9 08-03-06 08-03-14 2,00 -0,50 110 1,75 0,66 -0,10 -0,05 

10 08-05-19 08-05-30 0,50 -1,00 145 0,00 0,19 0,00 0,10 
11 08-05-08 08-05-16 0,25 -0,50 15 0,00 -0,10 -0,05 -0,20 
12 08-06-12 08-06-17 0,75 -0,25 25 0,63 0,70 0,75 0,83 
13 08-04-22 08-05-02 0,50 -1,25 170 -0,13 -0,11 0,14 0,18 
14 08-04-24 08-04-30 -1,00 -1,00 160 -1,50 -1,36 -1,23 -1,60 

15 08-04-24 08-04-30 0,50 -0,75 150 0,13 0,35 -0,09 0,03 
16 08-04-29 08-05-14 0,50 -0,50 105 0,25 0,22 -0,18 -0,15 
17 08-06-05 08-06-27 -0,50 -0,75 65 -0,88 -0,37 -0,77 -0,98 
18 08-05-06 08-05-14 1,00 -1,25 80 0,38 0,24 0,30 0,08 
19 08-04-29 08-05-07 0,50 -2,00 70 -0,50 -0,53 -0,64 -0,60 
20 08-05-08 08-05-16 -0,50 Plan   -0,50 -0,36 -0,40 -0,40 
21 08-05-08 08-05-16 0,25 -0,50 120 0,00 0,09 0,55 0,10 
22 08-05-20 08-05-28 0,50 -0,50 120 0,25 0,25 0,68 0,45 
23 08-09-30 08-10-08 0,25 -0,50 180 0,00 -0,49 -0,64 -0,80 
24 08-04-24 08-04-30 0,00 -1,25 120 -0,63 -0,13 -0,12 -0,23 
25 08-05-13 08-05-21 -2,00 -1,50 145 -2,75 -0,57 -0,08 -0,15 
26 08-05-08 08-05-16 0,75 -0,25 70 0,63 0,55 0,03 0,13 
27 08-05-29 08-06-11 0,50 -0,75 110 0,13 0,02 -0,47 -0,38 
28 08-05-29 08-06-11 0,75 -0,50 10 0,50 0,26 -0,05 -0,10 
29 08-05-15 08-05-21 0,75 -1,00 85 0,25 0,18 -0,17 -0,15 
30 08-06-03 08-06-11 1,00 -1,25 95 0,38 0,91 0,76 0,78 
31 08-06-05 08-06-13 0,25 -1,00 130 -0,25 -0,30 -0,41 -0,45 
32 08-06-24 08-07-02 0,75 -0,25 105 0,63 0,46 0,38 0,33 
33 08-05-20 08-05-30 1,00 -0,50 110 0,75 0,71 0,54 0,65 
34 08-05-29 08-06-11 0,00 Plan   0,00 0,16 -0,09 -0,10 
35 08-08-07 08-08-14 0,75 -0,75 115 0,38 0,34 0,04 0,08 
36 08-08-07 08-08-14 0,50 -0,75 125 0,13 0,09 0,15 0,03 
37 08-05-29 08-06-11 0,50 -0,50 65 0,25 0,28 0,29 0,25 
38 08-12-01 08-12-12 0,75 Plan   0,75 0,65 0,60 0,65 
39 08-05-29 08-05-11 1,00 -0,75 95 0,63 0,51 0,16 0,33 
40 08-06-05 08-06-13 0,25 -0,50 95 0,00 -0,12 -0,37 -0,40 
41 08-06-10 08-06-19 0,25 -0,50 171 0,00 0,08 0,26 0,10 
42 08-11-11 08-11-21 -0,25 -0,75 160 -0,63 -0,38 -0,11 -0,33 
43 08-10-21 08-10-29 1,00 -1,75 75 0,13 -0,05 0,44 0,23 
44 08-09-30 08-10-08 -3,00 -0,50 175 -3,25 -0,54 0,26 0,25 
45 08-09-09 08-09-19 -0,25 -0,50 160 -0,50 -0,40 -0,43 -0,60 



 

 

46 08-10-02 08-10-10 -0,25 -0,50 145 -0,50 -0,40 -0,34 -0,50 
47 08-09-02 08-09-10 0,25 -1,50 110 -0,50 0,16 0,56 0,70 
48 08-11-13 08-11-21 0,75 -2,00 75 -0,25 -0,12 0,15 0,35 
49 08-09-18 08-09-26 -3,00 -1,50 140 -3,75 0,30 0,37 0,35 
50 08-09-09 08-09-19 0,00 Plan   0,00 -0,11 0,07 0,20 
51 08-09-09 08-09-26 0,50 -0,50 150 0,25 0,29 -0,12 -0,05 
52 08-11-18 08-11-26 1,00 -1,25 120 0,38 0,41 -0,03 -0,03 
53 08-12-09 08-12-16 0,50 -1,50 110 -0,25 -0,39 -0,57 -0,65 
54 08-09-23 08-10-01 0,00 -1,50 115 -0,75 -0,57 -0,48 -0,55 
55 08-11-18 08-11-26 -0,25 -1,25 80 -0,88 -0,76 -0,92 -0,98 
56 08-09-25 08-10-03 -1,50 -1,00 125 -2,00 0,61 0,91 1,00 

57 08-10-09 08-10-17 0,50 -1,00 109 0,00 0,07 0,12 -0,20 
58 08-11-11 08-11-19 -0,25 -1,25 90 -0,88 -0,36 -0,36 -0,68 
59 08-10-09 08-10-14 1,25 -0,25 146 1,13 1,16 0,72 0,83 
60 08-11-04 08-11-12 0,75 Plan   0,75 0,84 0,43 0,55 
61 08-12-09 08-12-30 -0,50 -1,25 95 -1,13 -0,97 -1,21 -1,23 
62 08-09-30 08-10-10 1,00 -1,50 70 0,25 0,22 -0,08 -0,05 
63 08-10-02 08-10-10 -2,50 -0,75 70 -2,88 -0,04 0,79 0,83 
64 08-09-18 08-09-26 -1,75 -1,50 115 -2,50 0,09 0,55 0,60 
65 08-10-21 08-10-29 -1,75 -1,50 175 -2,50 0,19 0,57 0,50 
66 08-12-04 08-12-12 0,75 -1,00 100 0,25 0,35 0,37 0,45 
67 08-12-02 08-12-09 1,75 -2,50 90 0,50 0,75 0,35 0,30 
68 08-12-09 08-12-16 1,75 -3,50 90 0,00 0,74 0,16 0,10 
69 08-12-04 08-12-12 0,75 -3,00 100 -0,75 -0,34 -0,77 -1,05 
70 08-10-21 08-10-29 0,25 -1,00 75 -0,25 -0,22 -0,24 -0,35 
71 08-11-27 08-12-03 0,50 -0,75 110 0,13 0,30 0,23 0,13 
72 08-11-06 08-11-14 -1,25 -3,25 170 -2,88 -0,13 0,00 -0,08 
73 08-11-04 08-11-12 2,00 -2,00 115 1,00 0,98 0,58 0,60 
74 09-01-13 09-01-21 1,50 -1,25 75 0,88 0,78 0,45 0,48 
75 08-11-06 08-11-14 1,25 -2,00 80 0,25 -0,06 -0,03 0,05 
78 09-01-15 09-02-04 1,00 -1,00 125 0,50 0,43 0,27 0,30 
79 08-12-09 08-12-16 0,75 -1,75 10 -0,13 -0,04 0,01 -0,23 
80 09-01-08 09-01-14 1,25 -2,00 170 0,25 0,10 0,03 -0,15 
81 08-12-11 08-12-16 0,25 Plan   0,25 -0,02 -0,41 -0,65 
82 08-12-18 08-12-30 0,00 Plan   0,00 0,31 0,17 -0,20 
83 09-01-22 09-02-06 -0,50 Plan   -0,50 -0,12 0,07 0,20 

          
Medelvärde:         -0,22 0,09 0,03 -0,01 
Standardavvikelse:       1,08 0,46 0,44 0,50 
          
MAE:             0,37 0,34 0,39 
Standardavvikelse från MAE:         0,29 0,28 0,32 



 

 

Bilaga 3 

 

Data från optikerbesöket (Opt), tidigast en månad efter operation   
     Refraktion samt sfärisk Differens mellan beräknad postoperativ 
      ekvivalent (SE)   refraktion och utfall en månad efter op. 
Pat.nr Datum Opt Visus Sfär Cyl Axel SE2 SRKT2 Haigis2 Hoffer Q2 

1 08-04-23 0,80 -0,50 -0,75 160 -0,88 -0,38 -0,37 -0,38
2 08-03-06 0,80 0,00 -0,25 100 -0,13 0,14 0,06 0,18
3 08-04-08 0,50 0,00 -1,25 165 -0,63 -0,64 -0,27 -0,53
4 08-04-08 0,50 -0,50 -0,75 10 -0,88 -0,81 -0,56 -0,68
5 08-05-22 1,00 -0,25 -0,50 25 -0,50 0,26 -0,02 0,10
6 08-10-24 0,70 0,50 -0,75 165 0,13 0,24 0,32 0,13
7 08-10-24 0,80 0,75 -1,00 170 0,25 0,38 0,32 0,15
8 08-07-22 0,70 2,50 -0,50 160 2,25 -0,09 -0,60 -0,35
9 08-04-23 1,00 2,00 -0,50 105 1,75 0,66 -0,10 -0,05

10 08-07-22 1,00 0,00 -0,50 155 -0,25 -0,06 -0,25 -0,15
11 08-08-07 1,00 0,50 -1,50 90 -0,25 -0,35 -0,30 -0,45
12 08-07-29 0,80 0,75 Plan  0,75 0,82 0,87 0,95
13 08-07-29 1,00 0,50 -1,25 170 -0,13 -0,11 0,14 0,18
14 08-06-03 0,90 0,00 -1,00 160 -0,50 -0,36 -0,23 -0,60
15 08-07-15 1,00 0,00 -0,50 180 -0,25 -0,03 -0,46 -0,35
16 08-06-25 0,90 0,25 -1,00 85 -0,25 -0,28 -0,68 -0,65
17 08-10-15 1,00 -0,25 -0,50 65 -0,50 0,01 -0,39 -0,60
18 08-06-13 0,80 0,50 -1,50 90 -0,25 -0,39 -0,33 -0,55
19 08-12-08 0,70 -0,25 -0,75 90 -0,63 -0,66 -0,77 -0,73
20 08-06-16 1,00 -0,20 Plan  -0,20 -0,06 -0,10 -0,10
21 08-08-28 1,00 0,00 -0,50 90 -0,25 -0,16 0,30 -0,15
22 08-08-28 1,00 0,25 -0,25 120 0,13 0,13 0,56 0,33
23 08-11-10 1,00 0,25 -0,50 20 0,00 -0,49 -0,64 -0,80
24 08-05-29 0,80 0,50 -0,50 160 0,25 0,75 0,76 0,65
25 08-07-21 1,00 -2,50 -0,75 155 -2,88 -0,70 -0,21 -0,28
26 08-08-05 0,80 0,50 -0,25 80 0,38 0,30 -0,23 -0,13
27 08-08-05 0,80 0,50 -0,50 110 0,25 0,14 -0,34 -0,25
28 08-07-01 0,80 0,75 -0,50 180 0,50 0,26 -0,05 -0,10
29 08-07-16 0,70 1,00 -1,00 95 0,50 0,43 0,08 0,10
30 08-07-16 0,60 0,75 -1,25 95 0,13 0,66 0,51 0,53
31 08-08-05 0,90 0,25 -1,00 130 -0,25 -0,30 -0,41 -0,45
32 08-08-05 0,90 0,50 -1,00 150 0,00 -0,17 -0,25 -0,30
33 08-11-04 0,90 1,00 -0,75 110 0,63 0,59 0,42 0,53
34 08-10-08 0,90 0,50 -0,50 115 0,25 0,41 0,16 0,15
35 08-10-08 0,90 0,50 -0,50 105 0,25 0,21 -0,09 -0,05
36 08-10-01 1,00 0,75 -1,25 120 0,13 0,09 0,15 0,03
37 08-10-01 1,00 0,50 -0,50 80 0,25 0,28 0,29 0,25
38 09-01-12 0,80 1,00 -0,75 90 0,63 0,53 0,48 0,53
39 08-12-22 1,00 0,50 -0,50 65 0,25 0,13 -0,22 -0,05
40 08-07-17 1,00 0,25 -0,75 90 -0,13 -0,25 -0,50 -0,53
41 09-02-09 0,90 0,25 -0,50 180 0,00 0,08 0,26 0,10
42 09-02-09 0,90 0,25 -0,75 160 -0,13 0,13 0,40 0,18
43 08-12-04 1,00 0,75 -1,50 80 0,00 -0,17 0,31 0,10
44 08-11-19 1,20 -3,00 -0,50 180 -3,25 -0,54 0,26 0,25



 

 

45 09-01-15 1,00 -0,25 Plan  -0,25 -0,15 -0,18 -0,35
46 09-01-15 1,00 -0,50 Plan  -0,50 -0,40 -0,34 -0,50
47 08-12-16 0,80 0,25 -1,00 100 -0,25 0,41 0,81 0,95
48 08-12-16 0,90 1,25 -2,00 80 0,25 0,38 0,65 0,85
49 08-10-24 0,90 -3,00 -1,25 140 -3,63 0,43 0,50 0,48
50 08-10-20 1,00 0,00 -0,50 75 -0,25 -0,36 -0,18 -0,05
51 09-02-16 1,20 0,00 -1,25 175 -0,63 -0,59 -1,00 -0,93
52 09-03-02 0,80 1,25 -1,75 128 0,38 0,41 -0,03 -0,03
53 09-02-03 0,20 0,50 -1,25 110 -0,13 -0,27 -0,45 -0,53
54 09-02-03 0,10 -0,25 -1,75 110 -1,13 -0,95 -0,86 -0,93
55 09-02-03 1,00 0,50 -2,00 81 -0,50 -0,38 -0,54 -0,60
56 08-12-02 0,70 -1,50 -1,00 130 -2,00 0,61 0,91 1,00

57 08-12-16 0,60 0,50 -0,75 100 0,13 0,20 0,25 -0,08
58 08-12-16 0,90 -0,25 -1,25 90 -0,88 -0,36 -0,36 -0,68
59 08-12-11 1,00 0,75 -0,25 160 0,63 0,66 0,22 0,33
60 08-12-11 1,00 1,00 -0,25 180 0,88 0,97 0,56 0,68
61 09-02-16 0,70 0,75 -1,50 70 0,00 0,16 -0,08 -0,10
62 09-02-16 0,80 0,00 -1,00 90 -0,50 -0,53 -0,83 -0,80
63 08-11-12 0,90 -2,75 -0,75 75 -3,13 -0,30 0,54 0,58
64 08-12-04 1,00 -2,50 -0,75 120 -2,88 -0,29 0,18 0,23
65 08-12-04 0,70 -2,00 -1,75 10 -2,88 -0,19 0,20 0,13
66 09-01-19 1,00 0,75 -1,50 90 0,00 0,10 0,12 0,20
67 09-02-03 0,70 1,75 -2,50 90 0,50 0,75 0,35 0,30
68 09-02-03 0,50 1,75 -3,00 85 0,25 0,99 0,41 0,35
69 09-01-16 0,50 0,50 -2,50 100 -0,75 -0,34 -0,77 -1,05

70 09-01-13 0,80 0,25 -0,75 75 -0,13 -0,10 -0,12 -0,23
71 09-01-13 0,80 0,50 -0,50 110 0,25 0,42 0,35 0,25
72 08-12-11 1,00 -1,25 -2,00 180 -2,25 0,50 0,62 0,55
73 09-03-02 1,00 1,50 -1,75 116 0,63 0,61 0,21 0,23
74 09-03-02 1,00 1,00 -1,25 62 0,38 0,28 -0,06 -0,03
75 09-01-09 1,00 1,50 -1,25 95 0,88 0,57 0,60 0,68
78 09-02-19 1,00 0,50 -0,75 135 0,13 0,06 -0,11 -0,08
79 09-02-09 0,80 1,00 -1,25 180 0,38 0,47 0,51 0,28
80 09-02-09 0,70 1,75 -2,00 168 0,75 0,60 0,53 0,35
81 09-01-12 1,00 0,50 Plan  0,50 0,23 -0,16 -0,40
82 09-01-12 1,00 0,50 -0,25 70 0,38 0,69 0,55 0,18
83 09-03-09 1,00 -0,25 -0,25 75 -0,38 0,01 0,20 0,33

          
Medelvärde:         -0,24 0,07 0,02 -0,03
Standardavvikelse:         1,03 0,44 0,44 0,47
          
MAE:             0,372 0,373 0,380
Standardavvikelse från MAE:       0,241 0,238 0,274

 



 

 

Bilaga 4 

 

Deskriptiv statistik av rådata       
  Antal data Medelvärde Minimum Maximum Standarddev. 
Axiallängd 81 23,33 20,72 26,65 1,27 
K(medel) 81 44,24 40,04 48,92 1,69 
ACD 80 3,13 2,33 4,02 0,37 
SRK/T 81 -0,31 -4,05 2,34 0,92 
Haigis 81 -0,25 -4,12 2,85 1,12 
Hoffer Q 81 -0,21 -4,10 2,60 1,12 
SRK/T1 81 0,08765 -1,36 1,16 0,464453 
Haigis1 81 0,03272 -1,23 0,91 0,444299 
Hoffer Q1 81 -0,01358 -1,60 1,00 0,502712 
SE1 81 -0,22 -3,75 3,00 1,08 
SRK/T2 81 0,07284 -0,95 0,99 0,439516 
Haigis2 81 0,01790 -1,00 0,91 0,443499 
Hoffer Q2 81 -0,02840 -1,05 1,00 0,469770 
SE2 81 -0,24 -3,63 2,25 1,03 

 

 

Deskriptiv statistik av absolutbelopp     
  Antal data Medelvärde Minimum Maximum Standarddev. 
aSRK/T1  81 0,37420 0,00 1,36 0,28587 
aHaigis1 81 0,34160 0,00 1,23 0,28343 
aHoffer Q1 81 0,38642 0,00 1,60 0,31893 
aSRK/T2 81 0,37247 0,01 0,99 0,24100 
aHaigis2 81 0,37259 0,02 1,00 0,23760 
aHoffer Q2 81 0,38025 0,03 1,05 0,27405 

 



 

 

Bilaga 5 

Histogram över normalfördelningen av avvikelsen från det beräknade
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Bilaga 6 

Utfall SRK/T jmf axiallängd
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Utfall Haigis jmf axiallängd
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Utfall Hoffer Q jmf axiallängd
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Bilaga 7 

 

Axiallängder kortare än 22 mm               

Pat nr Ax l SRK/T Haigis HofferQ SE2 SRK/T2 Haigis2 HofferQ2 aSRK/T2 aHaigis2 aHofferQ2 
81 20,72 0,27 0,66 0,90 0,50 0,23 -0,16 -0,40 0,23 0,16 0,40 
82 20,81 -0,31 -0,17 0,20 0,38 0,69 0,55 0,18 0,69 0,55 0,18 
69 20,88 -0,41 0,02 0,30 -0,75 -0,34 -0,77 -1,05 0,34 0,77 1,05 
21 21,20 -0,09 -0,55 -0,10 -0,25 -0,16 0,30 -0,15 0,16 0,30 0,15 
68 21,26 -0,74 -0,16 -0,10 0,25 0,99 0,41 0,35 0,99 0,41 0,35 
57 21,34 -0,07 -0,12 0,20 0,13 0,20 0,25 -0,08 0,20 0,25 0,08 
22 21,36 0,00 -0,43 -0,20 0,13 0,13 0,56 0,33 0,13 0,56 0,33 
80 21,47 0,15 0,22 0,40 0,75 0,60 0,53 0,35 0,60 0,53 0,35 
58 21,53 -0,52 -0,52 -0,20 -0,88 -0,36 -0,36 -0,68 0,36 0,36 0,68 
67 21,59 -0,25 0,15 0,20 0,50 0,75 0,35 0,30 0,75 0,35 0,30 
23 21,81 0,49 0,64 0,80 0,00 -0,49 -0,64 -0,80 0,49 0,64 0,80 
79 21,88 -0,09 -0,13 0,10 0,38 0,47 0,51 0,28 0,47 0,51 0,28 

7 21,96 -0,13 -0,07 0,10 0,25 0,38 0,32 0,15 0,38 0,32 0,15 
3 21,99 0,01 -0,36 -0,10 -0,63 -0,64 -0,27 -0,53 0,64 0,27 0,53 

            
Medel: 21,41 -0,12 -0,06 0,18 0,05 0,17 0,11 -0,13 0,46 0,43 0,40 
Std.av: 0,42 0,32 0,38 0,34 0,50 0,51 0,46 0,48 0,25 0,17 0,28 

 

 

Axiallängder längre än 25 mm               

Pat nr Ax l SRK/T Haigis HofferQ SE2 SRK/T2 Haigis2 HofferQ2 aSRK/T2 aHaigis2 aHofferQ2 
15 25,06 -0,22 0,21 0,1 -0,25 -0,03 -0,46 -0,35 0,03 0,46 0,35 
51 25,07 -0,04 0,37 0,3 -0,63 -0,59 -1,00 -0,93 0,59 1,00 0,93 
25 25,44 -2,18 -2,67 -2,6 -2,88 -0,70 -0,21 -0,28 0,70 0,21 0,28 
65 25,46 -2,69 -3,07 -3,0 -2,88 -0,19 0,20 0,13 0,19 0,20 0,13 
64 25,59 -2,59 -3,05 -3,1 -2,88 -0,29 0,18 0,23 0,29 0,18 0,23 
56 25,74 -2,61 -2,91 -3,0 -2,00 0,61 0,91 1,00 0,61 0,91 1,00 
72 26,46 -2,75 -2,87 -2,8 -2,25 0,50 0,62 0,55 0,50 0,62 0,55 
49 26,65 -4,05 -4,12 -4,1 -3,63 0,43 0,50 0,48 0,43 0,50 0,48 

            
Medel: 25,68 -2,14 -2,26 -2,28 -2,17 -0,03 0,09 0,10 0,41 0,51 0,49 
Std.av: 0,59 1,35 1,64 1,59 1,18 0,50 0,62 0,61 0,23 0,32 0,32 

 


