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  Abstract 

Syftet var att undersöka om kontaktlinsbärare förstår innebörden av en 

kontaktlinsundersökning och vikten av de olika momenten. Hur är deras ställningstagande 

till regelbundna kontroller och om varför de ska göra en kontaktlinsundersökning?  

Metoden som användes till studien var en enkätundersökning med 9 frågor som deltagarna 

fick besvara efter en kontaktlinsundersökning. Frågorna berörde olika attitydsfrågor 

gällande kontaktlinsbärande och vad de trodde optikern undersökt i 

kontaktlinsundersökningen. Enkäten delades ut i 10 optikerbutiker och de som medverkade 

svarade anonymt.  

Resultatet grundas på en enkät med totalt 94 deltagare. 47 % förklarade att de gick på en 

kontaktlinsundersökning en gång om året och 37 % svarade att de gick en gång i halvåret.  

82 % tyckte att det var viktigt att gå på regelbundna kontaktlinskontroller. Den största 

anledningen till att deltagarna gick till en kontaktlinsundersökning var att förnya sitt 

kontaktlinsrecept. 69 % svarade att det var viktigt att optikern tog reda på hur de tillfrågade 

tyckte kontaktlinsanvändning fungerade. 93 % svarade att de måste gå en gång om året 

eller oftare för att kunna köpa kontaktlinser hos sin optiker. Deltagarna trodde bland annat 

att optikern undersökte synen, den okulära hälsan och tillpassningen av kontaktlinserna.  

50 % svarade att de fått information om skötselrutin för kontaktlinserna. 

Slutsatsen: Studien visar på att en klar majoritet av kontaktlinsbärarna förstår innebörden 

av en kontaktlinsundersökning och de olika moment som ingår.  

 

 



SUMMARY 

The purpose of this study was to investigate whether contact lens users understand the 

meaning of a contact lens examination or not. Is there a lack of understanding among 

contact lens users regarding what an optometrist is examining and the importance of the 

different elements of the examination? What is their view on going to regular 

examinations and why they should do it? 

For an optometrist it is important to get their patients to visit them for regular contact 

lens examinations and get them to understand the significance of having them regularly. 

That they include health control of the eyes and not just only control of the contact lens 

power is also of great value to know.  To investigate awareness among contact lens 

users is in the interest of the entire optics industry, as the contact lens users’ knowledge 

is so vital, both for the users’ health and satisfaction with the contact lenses.  

A questionnaire with 9 questions was put together. The questions handled partly the 

most common parts of contact lens examinations and partly the participants’ views on 

the contact lens area. The questionnaire was distributed to contact lens users after their 

contact lens examinations. 

Totally 94 questionnaires were answered. 47 % replied that they did contact lens 

examination once a year and 37 % said they did one every six months. 82 % thought it 

was important to have regular contact lens examinations. The main reason for the 

participants to have contact lens examinations was to renew their contact lens 

prescriptions. 69 % said that it was important that the optometrist did investigate how 

the respondents felt about the function of his contact lens in use. 93% replied that they 

have to go once a year or more to an optometrist for examination before buying their 

contact lenses. The participants thought that the optometrists’ examinations included the 

vision, the ocular health and a control of the contact lenses. 50 % said they received 

information about management practices of contact lenses. 

The study shows that a majority of the contact lens wearers have an understanding of 

the meaning of a contact lens examination and the different elements that are included.  
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1. INTRODUKTION 

Som kontaktlinsoptiker är det viktigt att få sina patienter att gå på regelbundna 

kontaktlinsundersökningar. Förstår patienterna vikten av att göra en 

kontaktlinsundersökning, att det är en hälsokontroll av ögonen och inte enbart en 

avstämning av kontaktlinsstyrkorna? I Optikbranschen och Optikerförbundets 

Kvalitetsnorm i Synvåden (2006) står det att hela verksamhetsområdet och därmed även 

legitimerade optiker har ett gemensamt ansvar för att utveckla kvalitet. Att undersöka 

medvetenheten hos kontaktlinsbärare ligger därför i intresse för hela optikbranschen. 

1.1.  Kontaktlinsundersökning  

För att bära kontaktlinser måste en legitimerad yrkesutövare, så som optiker med 

kontaktlinsbehörighet eller ögonläkare, göra en kontaktlinsordination, en så kallad 

nytillpassning (SOSFS 1995:4, 5§). Vid en nytillpassning ingår olika 

undersökningsmoment för att bedöma om patienten är lämplig att bära kontaktlinser. 

Enligt Kvalitetsnormen i Synvården (2006) och Legitimerade optikers arbetsuppgifter 

inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1995:4) ska en nytillpassning alltid börja med en 

fullständig synundersökning. 

1.2.  Anamnes  

Anamnesen inleder en synundersökning. Tillpassaren tar reda på patientens 

bakgrundshistoria genom samtal med patienten. Det är viktigt att göra en noggrann 

anamnes eftersom den ligger till grund till fortsatta undersökningar. Relevanta 

följdfrågor ska alltid ställas vid behov för att få den information som behövs om 

patienten (Kvalitetsnormen i Synvården, 2006). 

Anamnesen ska anpassas efter synundersökningens omfattning, dock ska en anamnes 

alltid göras grundligt så den täcker undersökningens ändamål (SOSFS 1995:4). Man 

måste alltid tydligt fråga om patientens avsikter och förväntningar av besöket. För 

kontaktlinsanvändare krävs frågor angående kontaktlinsbärandet och om de har några 

funderingar runt detta. Tillpassaren behöver veta om patienten haft några problem eller 

obehag av kontaktlinsanvändandet. Vid upplevda problem krävs ytterligare följdfrågor 

om hur problemen yttrar sig och om några åtgärder vidtogs. Vid kontaktlinstillpassning 
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ska det utredas om patienten har någon tidigare erfarenhet av glasögon eller 

kontaktlinser. Patienten måste ange om de har uppsökt en optiker, ögonläkare, ortoptist 

eller övrig ögonsjukvård tidigare. Patientens hereditet, ärftliga sjukdomar, och deras 

allmäntillstånd både gällande ögonen och resterande kroppen måste även utredas 

(Elliott, 2007, s21-24). Fokus bör läggas på patientens önskemål gällande 

kontaktlinsanvändandet, det är viktigt för att kunna tillpassa rätt typ av kontaktlinser 

(Phillips & Speedwell, 2007, s224-229). 

För att kunna tillgodose patientens behov måste information fås angående patientens 

prioritering av synkvalité (Kvalitetsnormen i Synvården, 2006). Frågor om patientens 

synkrav på arbetsplatsen och den fysiska miljön som personen vistas i är också av vikt 

att ta med under anamnesen. Om patienten vistas i en torr eller dammig miljö kan 

kontaktlinsbärandet försvåras. Har patienten t.ex. några allergier som pollenallergi eller 

överkänslighet mot ämnen som används i kontaktlinser och skötselvätskor kan det 

påverka bärandet av kontaktlinser (Phillips & Speedwell, 2007, s177-187). Tar 

patienten några ögonmediciner eller andra mediciner? Det ska alltid göras en 

uppdatering om allergier, medicinering eller hereditet har förändrats vid alla återbesök 

med patienten.  

Efter anamnesen ska inledande undersökningar, så kallade preliminära tester, påbörjas 

för att kontrollera ögonens hälsotillstånd och samverkan. Vissa av de preliminära 

testerna kan med fördel även utföras efter refraktionen (Grosvenor, 2007, s112). 

1.3.  Refraktion  

För att efterfölja Kvalitetsnormen i Synvården (2006) ska det vid en fullständig 

synundersökning utföras en refraktion. Refraktionen avser de undersökningar som 

klargör och fastställer om det finns behov av synhjälpmedel. Inledande ska en kontroll 

av visus, det vill säga synskärpan, göras med och utan befintlig korrektion. Det ska ingå 

en objektiv refraktion genom retinoskopering eller autorefraktor och en subjektiv 

refraktion med foropter eller provbåge. En kontroll av visus görs med den slutgiltigt 

framtagna refraktionen. Närkorrektion ska fastställas och även här ska visus kontrolleras 

anpassat för nära håll (Grosvenor, 2007, s183-224). 
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Glasögonrefraktion bör göras med jämna mellanrum även om patienten enbart är 

kontaktlinsanvändare och ska alltid göras innan en kontaktlinstillpassning. Om 

anamnes, testresultat från de preliminära testerna eller refraktionen indikerar ett behov 

av ytterligare mätningar ska dessa utföras (Kvalitetsnorm i synvåden, 2006). 

Undersökningen ska dock inte vara mer omfattande än vad syftet motiverar. Om det 

finns misstanke om sjukliga förändringar eller avvikelser på funktionen av ögat är det 

optikerns plikt att remittera patienten till läkare eller en mottagning för ögonsjukvård. 

Vid synundersökningen ska resultatet av anamnes, preliminära tester, refraktion, 

ordination samt andra relaterade fynd alltid journalföras (SOSFS 1995:4). 

1.4.  Kontaktlinsordination 

För att kunna börja använda kontaktlinser så behövs en kontaktlinsordination göras hos 

en legitimerad yrkesutövare, så kallad nytillpassning.  I samband med en nytillpassning 

krävs det olika moment och mätvärden för att kunna tillpassa kontaktlinserna korrekt. 

Den corneala kurvaturen ska beräknas från uppmätning med hjälp av keratometri. En 

noggrann bedömning i biomikroskop för att detektera eventuella avvikelser av ögats 

yttre segment. Det som bedöms i biomikroskopet är ögonlockens insida genom 

evetering och utsida då ögonfransar, ögonlockskant och de yttre delarna granskas. 

Conjunktivan, scleran, cornean och tårfilmen ska även bedömas och graderas efter IER 

grading scales (CCLRU) eller Efron grading scales (Gasson & Morris, 2003, s 37-38). 

Vid en tillpassning av kontaktlinser krävs dessutom att corneas diameter, HVID 

(Horizontal Visible Iris Diameter) blir uppmätt för att kunna välja en tillräklig stor 

kontaktlinsdiameter för att uppnå en full corneal täckning. Mätning sker även av 

pupillens diameter samt den vertikala palpebrala aperturen om stabila kontaktlinser är 

tänkt att tillpassas. Det finns forskningsresultat som indikerar på att den corneala 

diametern, corneas asfäriska utformning och sagittala höjd är mer användbar vid 

tillpassning av modern, tunn kontaktlinsdesign än att gå efter den corneala kurvaturen. 

Det är framför allt den asfäriska utformningen och sagittala höjden som är i synnerhet 

viktigast (Phillips & Speedwell, 2007, s229-236). 

Vid en nytillpassning så får även patienten testa en lämplig provlins som antingen sätts i 

av optikern eller av patienten under handledning.  I och urtagning samt skötselrutiner av 

kontaktlinserna gås igenom både muntligt och praktiskt, patienten måste uppvisa en god 
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hantering av kontaktlinserna innan de kan få ett recept utskrivet (Phillips & Speedwell, 

2007, s 231-237). Det ska även skickas med skriftlig information för att komplettera den 

information som patienten fått under undersökningen om hur de ska hantera sina 

kontaktlinser samt hur de ska agera om problem uppstår vid användning (Donshik, 

Ehlers, Anderson & Suchecki, 2007). 

Det är vid nytillpassningen som en första bedömning kan göras om personen i fråga är 

lämplig att bära kontaktlinser. Genom en noggrann undersökning kan indikationer samt 

kontraindikationer utredas för att avgöra om kontaktlinsanvändning är att 

rekommendera. Kontraindikationer som gör att det är olämpligt att tillpassa 

kontaktlinser är bland annat om patienten har enbart korrektion för närarbete eller 

medicinska aspekter så som infektioner i ögat. Lämpligheten bör även övervägas om 

patienten har allergier eller diabetes vilket kan medföra problem med 

kontaktlinsbärandet (Gasson & Morris, 2003, s 58-61) 

Om en patient vill börja använda kontaktlinser igen efter en längre tids uppehåll så 

krävs en undersökning liknande en nytillpassning. Vid sådana undersökningar, så 

kallade retillpassning, måste det utredas varför patienten slutade med sina kontaktlinser, 

hur länge de använde dem samt vad det var för sorts kontaktlinser de använde. Om 

retillpassning av kontaktlinser anses vara lämpligt av optikern ska mätningar och de 

undersökningar som krävs utföras. Därefter ska en provlins väljas ut och skötselrutiner 

samt handhavande av kontaktlinserna gås igenom. Det är lika viktigt att en ordentlig 

genomgång om kontaktlinshantering görs under en retillpassning som vid en 

nytillpassning (Phillips & Speedwell, 2007, s 398). 

1.5.  Återbesök  

För att få köpa kontaktlinser måste kontaktlinsbärare göra ett återbesök minst en gång 

per år hos en legitimerad yrkesutövare (SOSFS 1995:4). Återbesöket görs främst med 

hänsyn till den okulära hälsan hos kontaktlinsbäraren och kontroll av 

kontaktlinsordinationen. Granskning av handhavande och skötsel av kontaktlinserna ska 

utföras. Visas brister i hanteringen ska optikern se till att patienten får den information 

som behövs för att kunna uppfylla de hygieniska krav som ställs på kontaktlinsskötsel 

(Kvalitetsnorm i synvåden, 2006) 



5 

 

Det ska alltid göras en noggrann anamnes i den utsträckning åtgärdarna kräver det. 

Visus med kontaktlinser ska kontrolleras. En binokulär avstämning, en så kallad 

överrefraktion, görs av kontaktlinsrefraktionen medan patienten har kontaktlinserna på. 

En systematisk undersökning i biomikroskopet av ögats främre segment, tårfilm och 

kontaktlins gör upptäckten om eventuella föreliggande problem lättare att detektera. 

Bedömning i biomikroskop ska ske av kontaktlinsens passform, rörlighet och kondition. 

Vid linssitsbedömning ska enlig Phillips & Seedwell (2007, s233-234) den corneala 

täckningen kontrolleras i alla blickriktningar samt att linsen centrerar väl. Det ska finnas 

en adekvat linsrörelse vid blinkning, vilket kan variera mellan de olika 

kontaktlinstyperna. Hur tight linsen sitter och hur fort linsen rör sig undersöks då linsen 

försiktigt trycks uppåt med hjälp av nedre ögonlocket, genom ett så kallat push-up test. 

Är linssitsen inte acceptabel skall kontaktlinsen bytas ut mot en annan kontaktlinssort 

tills ett godkänt resultat uppnås (Gasson & Morris, 2003, s352).  

Därefter ska fortsatta undersökningar göras utan kontaktlinserna på. Ögonlockens in- 

och utsida, conjunktivan, scleran, cornea och tårfilm skall bedömas och graderas efter 

IER grading scales (CCLRU) eller Efron grading scales (Gasson & Morris, 2003, s 37-

38). Undersökning med flourecein kan med fördel användas efter första bedömningen 

av de främre segmenten. Användandet av flourecein resulterar till att en säkrare diagnos 

av ögat kan fastställas. Vid förändringar av styrkor ska patienten informeras, samt 

vikten av eventuellt byte av glasögonstyrka tas upp. Till följd av detta ska det ges 

information om korrektionsalternativ. Vid byte av kontaktlinssort så ska passform, 

rörlighet och visus kontrolleras på nytt (Kvalitetsnorm i synvåden, 2006).  

En viktig del i återbesöket är upprepning och granskning av patientens handhavande 

och skötselrutiner för att förebygga eventuella brister (Phillips & Speedwell, 2007, 

s398). Enligt en studie av Davidson och Akingbehin (1980) glömmer patienter efter 

bara fem minuter upp till 50% av den information som har getts under en undersökning. 

Därför är det viktigt att vid varje återbesök göra en repetition av skötselrutinerna. Om 

linstillpassningen eller tidigare återbesök gjorts hos annan optiker ska det om behov 

finns kontaktas för komplettering av information. Avslutande vid undersökningen ska 

en överenskommelse om nästa återbesök göras (Kvalitetsnorm i synvåden, 2006).  
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Återbesöket är nyckeln till att utforma en bra kontaktlinsanvändning och vidhålla en 

god okulär hälsa. Det medför inte bara en möjlighet att modifiera och förbättra 

skötselrutiner och kontaktlinstyp, utan också möjlighet att lösa eventuella problem med 

bekvämligheten med kontaktlinserna, vilket resulterar i att det optimala 

kontaktlinsanvändandet vidbehålls (Donshik et al., 2007). 

Alla moment som ingår i återbesöket ska journalföras och bedömer den legitimerade 

yrkesutövaren att vissa undersökningar inte erfordras vid det aktuella återbesöket, måste 

detta också noteras i journalen (Kvalitetsnorm i synvåden, 2006).    

1.6.  Compliance  

Compliance betyder i optikersammanhang till vilken grad patienten efterföljer den 

rekommenderade kliniska skötselrutinen (Efron, 2002, s116). Begreppet compliance har 

uppstått i interaktion mellan patient och hälsovådsutövaren i ett hälsovårdspartnerskap 

(Claydon, Efron, & Woods, 1998). När en patient är icke-compliant menas det att den 

inte efterföljer det rekommenderade kliniska skötselrutinerna för kontaktlinsbärandet. 

Efron (2002, s117) menar att det är 40-90% av alla kontaktlinsbärare som har en eller 

flera brister i sin kontaktlinsskötsel. I detta innefattas brister i rengöring, desinfektion av 

kontaktlinser, handhygien, rengöring och byte av linsetui. Även överbärande av 

kontaktlinser och användandet av utgångna skötselprodukter räknas som icke-compliant 

beteende. Patienten är ofta inte medveten om att de är icke-compliant enligt en studie 

som gjordes i USA (Donshik et al., 2007). Studien påvisar att kontaktlinsbärare tror att 

de är compliant, men i själva verket visar att så inte var fallet.  Icke-compliance är ett 

komplext beteende som är en blandning av bristande kunskap, attityd och värderingar. 

För att minska problemet krävs utbildning och förståelse, dessutom har det betydelse 

hur patienten får informationen.  Många studier visar att kontaktlinsbärare behöver få 

mer upplysning och insikt om compliance (Claydon et al., 1998). Med bättre 

compliance minskar risken för obehag vid kontaktlinsbärande. Den okulära hälsan kan 

påverkas om inte kontaktlinserna sköts på rätt sätt, det är bevisat att dålig compliance 

kan leda till komplikationer såsom mikrobiell keratit (Sweeney, Holden, & Evans, 

2009). 
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1.7.  Kommunikation  

Optikern kan påverka patientens förväntningar och vilja att hantera sina kontaktlinser 

rätt, vilket resulterar i bättre compliance (Claydon et al., 1998). Därför är en bra 

kommunikation mellan patient och optiker en förutsättning för att patienten ska känna 

sig motiverad och nöjd. En optiker som är vänlig och tillmötesgående, som lyssnar på 

patienten, gör att patienten i slutändan känner sig belåten enligt Thompson, Collins & 

Hearn (1990). Optiker ska också vara skickliga kommunikatörer som kan vända en 

negativ situation till en positiv, vilket spelar stor roll för patientens inställning. En 

optiker som tar sig tid att förklara, ger tydliga instruktioner och visar empati leder till en 

nöjdare patienter. Bemötandet av en patient i fråga om kommunikation skiljer sig 

mellan optiker, vissa lyckas bättre än andra. Utveckling av förmedlingsförmåga och 

kommunikation bör optikern arbeta på likväl som att lära sig nya 

undersökningsmetodiker inom optikbranschen (Tyler, 1997). Det kommer resultera i en 

ökad förutsättning för nöjda, motiverade patienter som är compliant (Thompson et al., 

1990).        

1.8.  Lagar 

Enligt Legitimerade optikers arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård (SOSFS 1995:4) 

så får inte optiska synhjälpmedel, så som kontaktlinser och glasögon, färdigställas eller 

lämnas ut om receptet eller anvisningar är äldre än 1år. För barn under 8år så är ett 

recept giltigt i 6 månader. Dessa bestämmelser gäller även vid abonnemangsavtal eller 

när på motsvarande sätt synhjälpmedel sänds till en patient.  

Internethandeln av kontaktlinser har debatterats gällande ansvaret som inte vidhåller 

patientsäkerheten enligt SOSFS 1995:4. De nätbaserade bolagen kringgår 

Socialstyrelsens föreskrifter genom att registrera företaget utanför Sverige, vilket gör att 

de inte går under svensk lagstiftning. Etablerade butikskedjor har påbörjat 

internethandel av kontaktlinser, men skiljer sig från övriga internetsidor eftersom 

kontroll av giltigt kontaktlinsrecept görs innan kunden kan köpa kontaktlinserna. Det är 

ett sätt, enligt butikskedjorna, att få tillbaka förlorade förtjänster men främst förbättring 

av patientsäkerheten (Jaresand, 2005). 
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2. SYFTE 

Syftet med denna studie är att undersöka om kontaktlinsbärare förstår innebörden av en 

kontaktlinsundersökning.  

Finns det bristande förståelse hos kontaktlinsbärare vad en optiker undersöker vid en 

kontaktlinskontroll och vikten av de olika momenten? Hur är deras ställningstagande till 

regelbundna kontroller och om varför de ska göra en kontaktlinsundersökning?  
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3. MATERIAL OCH METODER  

3.1. Material  

3.1.1. Informationssökning 

Litteraturen som har använts i arbetet har bestått av kurslitteratur från 

Optikerprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar, samt litteratur tillhörande 

Universitetsbiblioteket i Kalmar. De vetenskapliga artiklar som har använts och 

hänvisats till har sökts med hjälp av databaserna Pubmed och ELIN. Kvalitetsnormen i 

synvåden hämtades från Optikbranschens hemsida.   

3.2.  Metod 

I studien användes en enkätundersökning för att ta reda på vad kontaktlinsanvändare vet 

om en kontaktlinsundersökning och vad de har för kunskap inom området. 

Enkätundersökningen utfördes i 10 olika optikerbutiker, där 20st enkäter delades ut till 

varje butik. Alla enkäter var utformade på samma sätt med samma frågeföljd. Genom 

att använda flera olika butiker, både från olika butikskedjor och fristående butiker, 

kunde ett bredare spektrum av deltagare fås och eventuell betydelse av olika arbetsätt 

inom butikerna kunde minimeras. Urvalet av butikerna gjordes genom personliga 

kontakter och resulterade i att enkäten delades ut i Kalmar, Vetlanda, Linköping och 

Norrköping. Selektionen av de medverkande gjorde butikerna själva med hjälp av dem 

giva riktlinjerna, att enkäten riktades enbart till kontaktlinsbärare som var över 15år och 

använt linser mer än 6månader. 15års-gränsen sattes för att uppnå en viss personlig 

mognad på dem som besvarade enkäten. Eftersom enkäten riktade sig till mer vana 

kontaktlinsanvändare så var det nödvändigt att deltagaren använt kontaktlinser minst i 

6månader. De 9 frågorna som enkäten bestod av skulle besvaras av de medverkande 

efter dem gjort en kontaktlinsundersökning, för att få en mer rättvis bild av vad 

deltagarna trodde att optikerna undersökt på kontaktlinsundersökningen.   

 Frågeformuläret bestod av fyra delar (bilaga 2). I den första delen skulle de 

medverkande fylla i ålder, kön samt hur länge de hade använt kontaktlinser. Den andra 

delen berörde olika attitydsfrågor gällande återbesök för kontaktlinser. I den tredje 
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delen, som var den största delen av enkäten, frågades om vilka moment de trodde att 

optikern hade undersökt vid dagens kontaktlinsundersökning. Den sista delen bestod av 

en fråga gällande kontaktlinsrecept. Enkäten var upplagd så att alla som medverkade 

svarade anonymt. 

Eftersom de medverkande fyllde i ålder, kön och hur länge de använt kontaktlinser 

kunde olika grupperingar göras. På detta sätt kunde analys göras både inom respektive 

grupp och mellan grupperna. Enkätfrågorna utformades så personen i fråga lätt kunde 

förstå innehållet och besvara frågorna på ett snabbt och enkelt sätt. Vid varje fråga 

ställdes dem inför ett flertal svarsalternativ som de fick välja på. De gjorde sitt val 

genom att kryssa för en svarsruta som fanns efter varje alternativ. Svarsalternativen 

varierade i antal mellan de olika frågorna, det var mellan 2 och 7 olika valmöjligheter. 

Detta på grund av att en del frågor krävde större valmöjlighet än andra, till exempel 

attitydsfrågorna. Enkäten utformades med slutna frågor för att underlätta 

sammanställningen av svarsresultaten, undantaget två frågor, där de medverkande hade 

möjlighet med egna ord skriva ett alternativt svar. Utformningen av enkäten gjordes på 

information från böckerna Enkätboken (Trost & Hultåker, 2007) och Att få svar; 

intervju, enkät, observation (Kylén, 2004). 

Innan enkäten delades ut till butikerna gjordes en provomgång på fem testpersoner, en 

optiker, en optikerstudent och tre kontaktlinsbärare. Deras svarsresultat inkluderades 

inte i studien. Provomgången gjordes för att få en utvärdering om enkäten var 

lättförståelig och om det behövdes några ändringar eller tillägg. 

Enkäterna delades ut personligen till 6st optikerbutiker och skickades med post till 4 

andra optikerbutiker. Alla butiker fick ett följebrev där det informerades om enkätens 

syfte och upplägg, samt undersökarens tacksamhet för deras hjälp. En kopia av 

följebrevet samt enkäten finns med i appendix (Bilaga 1 och 2). 

Enkätsvaren samlades in och överfördes sedan till ett siffersystem för att kunna 

sammanställa och jämföra de olika grupperna. De delades in i tre huvudgrupper efter 

deltagarens kön, ålder och hur länge de använt kontaktlinser. Siffersystemet baserades 

på att varje svarsalternativ fick en siffra som sedan registrerades efter den tillhörande 

frågan. Beroende på antal svarsalternativ frågan hade varierade sifferantalet. Exempel: 

frågan A ”Hur ofta går du till optikern för en kontaktlinsundersökning?” hade 7 
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svarsalternativ vilket blir sifferantalet 1-7. En deltagare som hade besvarat frågan med 

det första svarsalternativet fick en 1:a. Om de hade svarat med svarsalternativ 2 skulle 

de få en 2:a och så vidare. Varje enkätsvar kunde därför noteras var för sig och 

oberoende på vilken huvudgrupp som skulle analyseras hölls fortfarande respektive 

enskild persons data ihop. Datainsamlingen gjordes på information från boken Från 

datainsamling till rapport- att göra en statistisk undersökning (Dahmström, 1991). 

Siffersystemet sammanställdes i tabeller och diagram i Microsoft Excel 2007. 
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4. RESULTAT 

220 enkäter delades ut bland butikerna och resulterade i 95 enkätsvar. Totalt togs 94 

enkäter slutligen med i resultatet då en enkät var ofullständigt ifylld. De medverkande 

delades först in i tre huvudgrupper, den första efter kön, den andra efter ålder och den 

tredje efter hur länge de använt kontaktlinser. Den första attitydsfrågan analyserades i 

förhållande till hur länge kontaktlinsanvändare hade använt kontaktlinser. 

4.1. Fördelning mellan ålder, kön och hur länge de tillfrågade använt 

kontaktlinser. 

Beroende på erfarenheten av kontaktlinsanvändningen delades denna kategori upp i 5 

grupper. Den första gruppen, mindre än 1år, var den minsta gruppen i kategorin med 8 

deltagare, största gruppen med 28 deltagare utgjordes av de som använt kontaktlinser i 

11år eller mer. De som hade använt kontaktlinser mellan 3-5år var näst största med 

efterföljande grupper 6-10år och 1-2år. 

Deltagarna delades åldersmässigt upp i 5 grupper. Grupperna 15-20år och 31-35år hade 

minst medverkande med 13st vardera, och störst deltagande hade gruppen <36år med 28 

deltagare. 

Av de personer som ingick i enkätundersökningen så var det 27 män och 67 kvinnor, 

det resulterade i fördelning på 28,5% män och 71,5% kvinnor. I Tabell 1 åskådliggörs 

samtliga data för ålder, kön och hur länge de använt kontaktlinser. 

Tabell 1: Fördelningen och förhållandet mellan de tre huvudgrupperna. 

Hur länge de använt kontaktlinser 15-20år 21-25år 26-30år 31-35år <36år Man Kvinna Totalt

Mindre än 1år 3 2 1 0 2 4 4 8

1-2år 3 5 1 1 1 5 6 11

3-5år 7 9 4 1 4 5 20 25

6-10år 0 7 3 5 7 7 15 22

11-eller mer 0 0 8 6 14 6 22 28

Man 5 6 6 4 6 27 - -

Kvinna 8 17 11 9 22 - 67 -

Totalt 13 23 17 13 28 - - 94  
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4.2. Hur ofta de tillfrågade går på en kontaktlinsundersökning 

Av de som hade använt kontaktlinser mindre än ett år var det lika många som svarade 

att det går oftare än en gång i halvåret, en gång i halvåret, en gång om året och vet ej. 

Av de som använt kontaktlinser mellan 1-2år svarade 45,5% att de går en gång i 

halvåret, lika många svarade att de gick en gång om året. 9% av denna grupp svarade att 

de gick vartannat år på en kontaktlinskontroll. De som använt kontaktlinser mellan 3-

5år svarade 44% att de gick en gång i halvåret och  48% att de gick en gång om året. 

Resterande 8% av gruppen svarade att de gick vartannat år på en 

kontaktlinsundersökning. Av de som använt kontaktlinser mellan 6-10år var det 55% 

som svarade att de gick en gång om året. 27% svarade att det gick en gång i halvåret. De 

som svarat att de gick oftare än en gång i halvåret eller vartannat år var 4,5 %. Det var 9 

% som inte visste hur ofta de gick på en kontaktlinsundersökning. I den sista gruppen, 

de som använt kontaktlinser i 11år eller mer var det 39% som svarade att de gick en 

gång i halvåret och 46,5% gick en gång om året, 11% svarade att de gick vartannat år 

och 3,5% svarade att de gick mindre än vart tredje år (Figur 1).  

 

Figur 1. Hur ofta kontaktlinsbärare går på kontaktlinsundersökning i förhållande 

till hur länge de använt kontaktlinser.   
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Totalt av de som besvarade enkäten var det 37 % som svarade att de gick en gång i 

halvåret och 47 % som gick en gång om året. 8 % svarade att de gick vartannat år, 3 % 

gick oftare än en gång i halvåret och 1% sa att de gick mindre än vart tredje år. 4% 

svarade att de inte visste hur ofta de gick på en kontaktlinsundersökning. Ingen av 

deltagarna i enkätundersökning svarade att de går vart tredje år.  

4.3.   Hur viktigt tycker de tillfrågade det är att gå på regelbundna 

kontaktlinskontroller i förhållande till hur länge de använt 

kontaktlinser? 

Av de som använt kontaktlinser i mindre än 1 år svarade 50% att det var viktigt med 

regelbundna kontroller vid problem. 37,5% tyckte att det var viktigt med regelbundna 

kontroller och 12,5% tyckte att om det fungerade bra behövdes inte det. Av de som 

använt kontaktlinser i mellan 1-2år tyckte 64% att det var viktigt med regelbundna 

kontroller. 27% tyckte att det var viktigt vid problem och 9% tyckte att om allt fungerar 

bra så behövdes det inte. Av de som hade haft kontaktlinser mellan 3-5år tyckte 88% att 

det var viktigt med regelbundna kontroller. 8% tyckte att det var viktigt vid problem och 

4% tyckte inte att det behövdes om allt fungerade bra. Av de som använt kontaktlinser i 

mellan 6-10år tyckte 95,5% att det var viktigt med regelbundna kontroller och 4,5% 

tyckte att det var det vid problem. Av de som använt kontaktlinser i 11år eller mer var 

det 86% som tyckte att det var viktigt, 7% tyckte det var viktigt vid problem och 3,5% 

tyckte inte det var viktigt om allt fungerade bra eller att de gick själva när det tyckte det 

behövdes. I denna fråga kunde deltagarna välja ett alternativtsvar, om inget av de andra 

överensstämde med hur de ställde sig i frågan. Det var ingen av medverkande som valde 

detta alternativ (Figur 2).  

Totalt av de som svarade på enkätundersökning var det 82% som tyckte att det var 

viktigt att gå på regelbundna kontaktlinskontroller. 13% tyckte att det var viktigt att gå 

på regelbunda kontroller om det var probelm med kontaktlinsbärandet. Det var 4% som 

tyckte att det inte var viktigt om allt fungerade bra och endast 1% tyckte att de inte var 

viktigt utan bestämde själva när de behövde göra en kontroll. 
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 Figur 2. Hur viktigt kontaktlinsbärarna tyckte det var att gå på regelbundna 

kontaktlinskontroller i förhållande till hur länge de använt kontaktlinser. 

4.4.   Vad var anledningen till att de tillfrågade gick på en 

kontaktlinsundersökning 

Av de som använt kontaktlinser i mindre än 1 år var det 37,5% som svarade att de gick 

på en undersökning idag för att optikern kallade på kontroll, 25% svarade att de gick för 

att de ville prova andra sorters kontaktlinser. Resterande svarade att de gick antingen för 

att de vill kolla synen/ögonen, har problem men ögonen/kontaktlinserna eller ville 

förnya sitt kontaktlinsrecept. Av de som använt kontaktlinser mellan 1-2år var det 

36,5% vardera som svarade att anledningen till att de gått till en 

kontaktlinsundersökning var att de ville kolla sin syn/ögon eller ville förnya sitt 

kontaktlinsrecept. 18% svarade att de gick för att optikern kallat på kontroll och 9% 

svarade att det var för att dem hade problem med kontaktlinserna. I gruppen där de 

använt kontaktlinser i 3-5år  svarade 36% att de gick för att optiker kallade, 28% 

svarade att de ville kolla sin syn/ögon. 24% svarade att de ville förnya sitt 

kontaktlinsrecept och 12% svarade att de ville prova andra sorters kontaktlinser. Av de 

som använt kontaktlinser mellan 6-10år var det 59% som gick på en kontroll för att 

förnya sitt kontaktlinsrecept och 23% gick för att optikern kallade dem. 9% svarade att 
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de ville kolla sin syn/ögon och 4,5% svarade vardera att de  hade problem med 

kontaktlinserna eller att de hade gått för att de hade slut på kontaktlinserna. I den sista 

gruppen, de som använt kontaktlinser i 11år eller med var det 50% som svarade att 

anledningen till att de gick på en kontaktlinsundersökning idag var för att de ville 

förnya sitt kontaktlinsrecept. 25% svarade att de gick för att optikern kallade på 

kontroll, 21% svarade att de ville kolla sin syn/ögon och 4% svarade att det var för att 

de hade slut på kontaktlinserna (Figur 3). 

  

Figur 3. Vad anledning var till att de tillfrågade gick på en kontaklinsundersökning 

i förhållande till hur länge de använt kontaklinser. 

På denna fråga var det totalt 41% av deltagarna som svarade att anledningen till att de 

gick på en kontaktlinsundersökning idag var för att de ville förnya sitt kontaktlinsrecept. 

Det var 28% som svarade att de gått för att optikern kallade till kontaktlinskontroll, 21% 

svarade att det var för att ville kolla synen/ögonen.  Det var 2% som svarade med ett 

alternativt svar, och uppgav som anledning att de hade slut på kontaktlinserna. 
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4.5.   Hur viktigt de tillfrågade tyckte det var att optikern tog reda på 

hur deras kontaktlinsbärande fungerade. 

Frågan till kontaktlinsbärarna hade 4 olika svarsalternativ, ”Mycket viktigt”, ”Viktigt”, 

”Ganska viktigt” och ”Mindre viktigt”.  Det var 75% av de som använt kontaktlinser i 

mindre än 1år som svarade att de tyckte att det var mycket viktigt att optikern tog reda 

på hur deras kontaktlinsbärande fungerade, resterande 25% svarade att de tyckte att det 

var viktigt. Av dem använt kontaktlinser mellan 1-2år svarade 82% att de tyckte att det 

var mycket viktigt, 9% vardera i denna grupp tyckte att det var viktigt eller ganska 

viktigt. Av de som använt kontaktlinser mellan 3-5år svarade 68% att de tyckte att det 

var mycket viktigt, 24% tyckte att det var viktigt och 4% vardera svarade att det var 

ganska viktig eller mindre viktigt. Av dem använt kontaktlinser mellan 6-10år var det 

lika många som tyckte att det var mycket viktig eller viktigt att optiker tog reda på hur 

deras kontaktlinsbärande fungerade. I den sista gruppen, de som använt kontaktlinser i 

11år eller mer, var det 78% som tyckte att det var mycket viktigt, 18% tyckte att det var 

viktigt och 4% tyckte att det var ganska viktigt (Figur 4). 

Totalt var det 69% av deltagarna som tyckte att det var mycket viktigt att optikern tog 

reda på hur deras kontaktlinsbärande fungerade och 27% som tyckte det var viktigt. 3% 

tyckte det var ganska viktigt och 1% tyckte att det var mindre viktigt.  

Figur 4. Hur viktigt de tillfrågade tyckte att det var att optikern tog reda på hur 

deras kontaktlinsbärande fungerade i förhållande till hur länge de använt 

kontaktlinser. 
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4.6. Hur ofta måste de tillfrågade göra en kontaktlinsundersökning för 

att kunna köpa kontaktlinser hos sin optiker? 

Frågan hade fyra svarsalternativ som deltagarna kunde välja att besvara med. Av de som 

använt kontaktlinser i mindre än 1år så svarade 62,5% att de måste gå en gång per år 

och 37,5% svarade att de måste gå en gång var 6:e månad. I gruppen som använt 

kontaktlinser mellan 1-2år svarade 64% att de behövde gå en gång per år, 27% svarade 

att de måste gå en gång i halvåret och 9% svarade att de behövde gå en gång vartannat 

år. Av de som använt kontaktlinser mellan 3-5år så var det 60% som svarade att de 

måste gå en gång på år och 40% svarade att de måste gå var 6:e månad för att kunna 

köpa kontaktlinser hos sin optiker. De som använt kontaktlinser mellan 6-10år var det 

73% som svarade att de måste gå en gång om året, 14% svarade att de måste gå 

vartannat år. 9% svarade att de gick en gång i halvåret och 4% svarade att de inte 

behöver göra kontroll för att kunna köpa kontaktlinser (Figur 5).  

Totalt av deltagarna så var det 63% som svarade att det gick en gång per år för att kunna 

köpa kontaktlinser. 30% svarade att de gick en gång var 6:e månad, 4% svarade att de 

gick vartannat år och 3% svarade att de inte behövde göra en kontaktlinsundersökning 

för att kunna köpa kontaktlinser.  

 

Figur 5. Hur ofta de tillfrågade måste göra en kontaktlinsundersökning för att 

kunna köpa kontaktlinser i förhållande till hur länge de använt kontaktlinser.  
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Svarsalternativ Ja (%) Nej (%) Vet ej (%)

Kontaktlinser

Om det behövs starkare/svagare styrkor på linserna 98 2 0

Om materialet på kontaktlinsen är rätt för just dig 69 12 19

Om kontaktlinsen ligger bra på ögat 83 11 6

Om kontaktlinsen är hel 60 24 16

Om kontaktlinsen är ren och fräsch 58 28 14

Informerat om skötsel och hantering av kontaktlinserna 50 45 5

Synen

Hur bra synskärpa du har 93 2 5

Kollat synen utan kontaktlinser på 78 20 2

Kollat synfältet 42 19 39

Tittat på hur ögonen samarbetar med varandra 53 15 32

Kollat färgseendet 39 42 19

Ögat

Om ögat mår dåligt av kontaktlinsbärandet 86 5 9

Om ögonbotten ser bra ut 60 10 30

Om ögat är friskt 86 3 11

Om du har torra ögon 64 12 24

Färgat ögat med fluorescerande gult färgämne 23 57 20

Everterat (vänt) övre ögonlocken 67 22 11

4.7. Vilka moment de tillfrågade trodde att optikern hade undersökt 

vid deras kontaktlinsundersökning  

Fråga var uppdelad i tre grupper, ”Kontaktlinser”, ”Synen” och ”Ögat”, med respektive 

undergrupper där de tillfrågade besvarade frågorna med ”Ja”, ”Nej” eller ”Vet ej”.  Här 

togs inte hur länge de använt kontaktlinser i anspråk, utan det som var av vikt i denna 

fråga  var vad deltagarna trodde i helhet om vilka moment som ingick i en 

kontaktlinsundersökning. I första gruppen ”Kontaktlinser” svarade 98% att de trodde 

optikern undersökt om de behövde starkare/svagare styrkor på kontaktlinserna. 83% 

svarade att de trodde optikern undersökt om kontaktlinsen låg bra på ögat samt 50% 

anger att optikern hade informerat om skötsel och hantering av kontaktlinserna. I den 

andra gruppen ”Synen” svarade 93% att de trodde optikern undersökt deras synskärpa 

och 78% trodde att optikern kollat synen utan kontaktlinserna. 39% visste inte om 

optikern kollat deras synfält och 39% trodde att optikern kollat färgseendet. I den sista 

gruppen ”Ögat” svarade 86% att de trodde att optikern hade kontrollerat om ögat mår 

dåligt av kontaktlinserna och om ögat var friskt. 60% svarade att de trodde att optikern 

undersökt om ögonbotten såg bra ut. 20% visste inte om optikern hade färgat deras ögon 

med flourecein (Tabell 2).  

Tabell 2: Vad de tillfrågade trodde optikern hade undersökt vid deras 

   kontaktlinsundersökning.  
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5. DISKUSSION 

Detta arbete visar att i stort sett att de flesta kontaktlinsanvändare är väl medvetna om 

vad som genomförs i en kontaktlinsundersökning. 

På den första frågan ”Hur ofta går du till en optiker för kontaktlinsundersökning?” 

sammanställdes resultaten efter hur länge kontaktlinsbäraren hade använt kontaktlinser. 

För att kunna köpa kontaktlinser så måste ett recept som är högst ett år gammalt finnas 

(SOSFS 1995:4), därför behöver en kontaktlinsanvändare göra en 

kontaktlinsundersökning minst en gång om året.  Av de som hade använt kontaktlinser i 

mindre än ett år var det en jämn fördelning mellan ”oftare än en gång i halvåret”, ”en 

gång i halvåret, ”en gång om året” och ”vet ej”. Detta kan bero på att några av dem 

fortfarande är i tillpassningsfasen av kontaktlinserna vilket gör att de måste gå oftare på 

kontaktlinsundersökning för att se att allt fungerar som det ska. Dem är fortfarande nya 

inom området och har kanske därför inte heller kommit till fasta rutiner än. Av de som 

använt kontaktlinser mellan 1-2 år var fördelningen av de som svarade att de gick ”en 

gång i halvåret” eller ”en gång om året” nästan 50 % vardera och endast en liten andel 

svarade att de gick vartannat år, se Figur 1. Även gruppen som använt kontaktlinser 

mellan 3-5år svarade på liknande sätt. De som använt kontaktlinser mellan 1-5år 

efterföljer väl det rekommenderade tidsintervallerna för återbesök. Det kan bero på att 

de inte använt kontaktlinser så länge och därmed vill göra en kontroll av kontaktlinserna 

mer ofta, de har nytillpassning relativt färskt i minnet och optikerns uppmaningar om 

vikten av rätt handhavande. De är även här de flesta yngre deltagarna hamnade i 

grupperingen när det kommer till hur länge de använt kontaktlinser. Känslighet, 

entusiasm och finmotorik är oftast bättre hos yngre personer (Phillips & Speedwell, 

2007, s185) detta kan ha betydelse hur ofta de uppsöker sin optiker för en undersökning. 

Om de har en bra motivation till att kontaktlinsanvändandet ska fungera samt känsligare 

ögon kan det medför att de är noggrannare med kontaktlinserna och mer uppmärksam 

till om förändringar uppstår. En annan orsak kan vara att synen förändras mer i yngre 

åldrar (Thompson, et al., 1990) vilket kan resultera till att en synundersökning behöver 

göras oftare. En skillnad börjar ses vid gruppen som använt kontaktlinser mellan 6-10år 

då endas 27,5% svarade att de gick en gång i halvåret, de flesta svarade istället att de 

gick en gång om året, även här fanns en liten andel som svarat att de gick vartannat år. 
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Det kan bero på att de tycker att de inte behöver gå mer regelbundet än en gång om året, 

då de inte behöver gå oftare på ett återbesök för att kunna köpa kontaktlinser. Optikern 

har även en roll i detta, om allt fungerar bra med kontaktlinsbärandet så behöver inte 

optikern uppmana kontaktlinsanvändaren att komma på ett återbesök oftare än en gång 

per år. Det var 9 % som svarade att de inte visste hur ofta de gick till en 

kontaktlinsundersökning vilket var överraskande eftersom i frågan ”Tycker du att det är 

viktigt att gå på regelbundna kontaktlinskontroller så var det hela 95,5% av denna grupp 

som tyckte det.  Den grupp som använt kontaktlinser längst, 11år eller mer, svarade 

totalt 85,5% att de gick en gång om året eller var 6:e månad. Här fanns det största 

antalet som sa att de gick vartannat år och det var i denna grupp som 1 person svarade 

att hon gick mindre än vart tredje år. Detta är ett problem eftersom det är alldeles för 

sällan för ett återbesök. Det kan bero på att personerna är mycket vana kontaktlinsbärare 

och har kanske inte drabbats av några komplikationer tidigare vilket kan resulterat i att 

de tappat förståelsen för innebörden av återbesök. De tycker kanske att det har fungerat 

bra i alla dessa år, och går därför enbart till optikern när de själva tycker det behövs. 

Därför är det viktigt att optikern lyfter fram att inte alla komplikationer innebär att 

bäraren själv märker av dem och för att upprätthålla en god okulär hälsa måste 

regelbundna kontroller göras så att eventuella komplikationer kan upptäckas i ett tidigt 

stadium. Hur ofta en kontaktlinsanvändare går på ett återbesök minskar i förhållande till 

hur länge de använt kontaktlinser. Det kan bero på att med längre erfarenhet av 

kontaktlinsbärande resulterar i ett större själförtroende till hur kontaktlinser ska 

hanteras. Dock visade studien av Donshik et al (2007) på att många tror att de är 

compliant, men att det i själva verket inte är det. Attitydsfrågan fanns med i enkäten för 

att kunna få en uppfattning om hur kontaktlinsanvändarna ställer sig till regelbundna 

kontaktlinskontroller. Regelbundna återbesök är en viktig del för att kunna upprätthåla 

patientens okulära hälsa och compliance (Sweeney, et al., 2009). 

Om man ser till det totala så svarade 84% att de gick en gång om året eller oftare vilket 

är ett bra slutresultat.   

 

 



22 

 

Attitydsfrågan ”Hur viktigt tycker du att det är att gå på regelbundna 

kontaktlinskontroller?” fanns med i enkäten för att få en uppfattning om hur 

kontaktlinsanvändarna ställer sig till vikten av regelbundna kontaktlinskontroller. Det 

vill säga förstår de själva vikten av ögonkontroller eller gick de enbart för att optikern 

säger det? Det var hela 82% som svarade att det tyckte det var viktigt, se Figur 2. Här 

var det dem som använt kontaktlinser mindre än 1år som hade den lägsta 

procentandelen av de som tyckte att det var viktigt att gå på regelbundna kontroller, 

hälften av denna grupp tyckte att det var viktigt vid problem. Det är oroväckande att så 

många av dem som var relativt nya kontaktlinsanvändare tycker att det är först vid 

problem som det är viktigt med regelbundna kontroller. Det kan resultera i att de inte 

kommer gå på regelbundna återbesök längre fram i kontaktlinsanvändandet vilket 

antyder till dålig compliance. Av de som använt kontaktlinser mer än ett år så tyckte 

majoriteten att det var viktigt att gå på regelbundna kontroller. Mognaden i 

kontaktlinsanvändandet kanske har betydelse i denna fråga eller att optikern vid 

återbesök har poängterat vikten av regelbundna kontroller har gett resultat.  

Frågan om varför de tillfrågade gick på en kontaktlinsundersökning vid enkättillfället 

var för att se anledningen till det besöket, se figur 3. Var det genom eget ansvar de hade 

gått eller var det för att optikern kallade till ett återbesök? 41% svarade att de ville 

förnya sitt kontaktlinsrecept, vilket tyder på att kontaktlinsanvändarna är medvetna om 

att de behöver ett giltigt recept för att använda kontaktlinser. 28% svarade att det var för 

att optikern hade kallat till kontroll, vilket visar att det är viktigt att optikern tar ansvar 

för att boka in ett nytt återbesök vid undersökningarna eftersom många går efter detta. 

21% svarade att de ville kolla synen/ögonen vilket kan tyda på att en viss 

uppmärksamhet hos kontaktlinsanvändarna finns ändå. Frågan är om de har märkt 

skillnad av styrkorna på sina kontaktlinser eller att de gör kontrollen för sin okulära 

hälsas skull. Slutsatsen är att de flesta går för att förnya sitt kontaktlinsrecept och detta 

resulterar i regelbundna återbesök och upprätthållning i patientsäkerheten. 

69% tyckte att det var mycket viktigt att optikern tog reda på hur deras 

kontaktlinsbärande fungerade och 21% svarade att det var viktigt, se Figur 4. Det visar 

på uppskattning och förståelse hos patienten när optikern ställer frågor om hur 

användandet av kontaktlinserna fungerar.   
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63% av de tillfrågade svarade att de behövde gå en gång per år och 30% svarade att de 

behövde gå en gång i halvåret för att kunna köpa kontaktlinser hos sin optiker. Det visar 

att de vet giltighetstiden för ett kontaktlinsrecept, som även tidigare resultat visat vid 

frågan om varför de gjorde en kontaktlinskontroll. Förhoppningsvis, enligt de påvisade 

resultaten, gör kontaktlinsanvändare regelbundna återbesök även om de köper 

kontaktlinser på internet, trots att internetsidor kanske inte har krav på att ett giltigt 

kontaktlinsrecept finns.  

Enkätundersökningen visade att deltagarna trodde att optikern, under deras 

kontaktlinsundersökning, undersökte mycket mer än om styrkorna behövde ändras på 

kontaktlinserna, se Tabell 2. De antog att optikern både undersökte den okulära hälsan 

och tillpassning av kontaktlinsen. Trots att de trodde optikern gjorde många moment 

som vanligtvis inte görs under ett återbesök visar det på att de är medvetna om att 

optiker undersöker många aspekter av kontaktlinsanvändandet vid en 

kontaktlinskontroll. Det som verkar oroande var att endast hälften av de som svarade, 

trodde att optikern hade informerat om skötselrutinen och hanteringen av 

kontaktlinserna. Det visar antingen att optikern slarvar i detta avseende eller att 

patienten inte medvetna om att compliance gås igenom. Om de inte är medvetna om att 

information ges kan de inte heller ta till sig den. Därför är det viktigt att optikern arbetar 

med sina förmedlingsförmågor då förutsättningen ökar för motiverade patienter som är 

compliant. 

Felkällor i denna undersökning var att studien var i för liten skala för att kunna få ett 

rättvist resultat. Fördelningen av kön, ålder och hur länge de använt kontaktlinser var 

ojämnt fördelat. Större svarsfrekvens skulle minimera riskerna att könsskillnaden och 

åldersfördelningen påverkar resultatet.  Hur deltagarna tolkade frågorna i enkäten är 

också en bidragande faktor till felvärden. Även om enkäten testats innan 

enkätundersökningen kan denna inte faktor frånses. Provomgången av enkäten skulle 

gjorts på större antal testpersoner så olika tolkningar kunde reduceras. Vilken 

kontaktlinstyp deltagarna använde kunde ha gett en bättre analys av resultatet eftersom 

det påverkar hur ofta de besöker en optiker. En uppenbar felkälla är att hela urvalet 

grundar sig från personer som har valt att gå till optikern för en 

kontaktlinsundersökning, vilket påverka slutresultatet i en positiv riktning. Antagligen 
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skulle slutresultatet på hur mycket en kontaktlinsanvändare vet om en 

kontaktlinsundersökning bli annorlunda om de besvarade enkäten vid ett annat tillfälle 

och inte efter en kontaktlinsundersökning.  

Studien kan användas som förstudie till fortsatt forskning inom område. Compliance 

hänger ihop med förståelsen inför återbesök. Även om denna studie visar på att 

kontaktlinsanvändare har kunskap och förståelse till återbesök så krävs en större studie 

inom området för att visa ett resultat om hur det förhåller sig till majoriteten av 

kontaktlinsbärare i Sverige.   

Det ska även pointeras att kontaktlinsbäraren måste ta ansvar för att gå på regelbundna 

kontaktlinsundersökningar och optikern måste ta ett större ansvar för att försöka öka 

kunskapen hos kontaktlinsbäraren om kontaktlinsanvändandet ska förbättras.   

 

6. SLUTSATS 

Studien visar på att kontaktlinsbärare har en bra förståelse om innebörden av en 

kontaktlinsundersökning och de olika moment som ingår.  
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7. TACKORD 

Jag vill ägna ett stort tack till min handledare Jenny Lundström som stöttat mig under 

hela arbetets process. 

Tack till alla optikerbutiker som hjälpt mig med att dela ut enkäterna. 

Tack till alla som deltagit i studien. 

Tack till nära och kära som korrekturläst, gett råd och stöttat mig i mitt arbete. 

 

 

…utan er hade detta arbete inte varit möjligt att slutföra. 
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Bilaga 1. 

Följebrev till butikerna som delade ut enkäterna. 

Följebrev      2010-04-08 

 

Hej! 

Mitt namn är Hanna Filipsson och jag går sista året på optikerutbildningen på 

Linnéuniversitetet i Kalmar.  Jag håller på med ett examensarbete i optometri som är den 

slutförande kursen för utbildning. 

Mitt examensarbete handlar om hur mycket kontaktlinsbärare förstår innebörden av en 

kontaktlinsundersökning. Detta grundar sig i problemet med dålig compliance och den 

bristande kunskapen hos kontaktlinsbärare om varför man måste göra en kontaktlinskontroll. 

Jag vill undersöka vilken attityd och uppfattning kontaktlinsbären har till en 

kontaktlinsundersökning.  Vilka moment som ingår i undersökningen, om de är medvetna om 

att det är en hälsokontroll och inte bara en avstämning på styrkor. Detta är viktigt för att kunna 

få en ökad förståelse gentemot kunden och betydelsen i yrket som optiker. 

Min enkät riktar sig till kontaktlinskunder som är över 15år och har använt kontaktlinser i minst 

6 månader. De ska besvara enkäten efter dem gjort en kontaktlinsundersökning i er butik. Det 

kommer att gå uppskattningsvis enkelt och snabbt att fylla i enkäten. 

Den första sidan är frågor om kundens ålder och hur länge de använt kontaktlinser. Sedan är 

det olika attitydsfrågor om kontaktlinsundersökningar. På sida två får de besvara vilka moment 

de tror ingår i en kontaktlinsundersökning och även en fråga om kontaktlinsrecept. Jag vill 

uppmärksamma er om att alla påståenden i momentdelen inte ingår i en vanlig 

kontaktlinsundersökning, dessa är till för att kunden inte ska kunna svara rätt bara genom att 

svara Ja. 

Ni behöver inte ändra någonting på era undersökningar, utan bara fråga om kunden har lust att 

fylla i enkäten efter avslutad undersökning. Kunden kan fylla i enkäten ute i butiken om så 

önskas. 

Jag hoppas på att samla in 20st enkäter utav er på lite mer än en vecka. Jag måste få tillbaka 

enkäterna senast 21 april. 

 

Som tack för er hjälp så kommer jag bjuda er på fika! 

Med vänliga Hälsningar 

Hanna Filipsson    

Tel: 073-8445252 

Handledare:  Jenny Lundström, Leg optiker/ Universitetsadjunkt  Tel: 0480-446289 



 

 

Enkätundersökning 

– hur mycket vet kontaktlinskunder om innehållet i en 

kontaktlinsundersökning? 

Denna enkät ligger till grund för mitt examensarbete för Optikerprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar. 

Jag är tacksam för att du tar dig tid och svarar på dessa frågor 

Läs igenom varje fråga noggrant och kryssa för ett av svarsalternativen   

 Är du   Man   

 eller   Kvinna   

Hur gammal är du? 

15-20 21-25 26-30 31-35 <36 

Hur länge har du använt kontaktlinser? 

Mindre än 1år        1-2år      3-5år  6-10år 11-eller mer 

Hur ofta går du till optiker för en kontaktlinsundersökning? 

  Oftare än en gång i halvåret  

  En gång i halvåret   

  En gång om året   

  Vartannat år      

  Vart tredje år    

  Mindre än vart tredje år   

  Vet ej 

 Tycker du att det är viktigt att gå på regelbundna kontaktlinskontroller? 

  Ja    

  Ja, vid problem   

  Nej, om allting fungerar bra behövs inte det. 

  Nej, du går när du tycker att det behövs  

  Inget av ovanstående……………………… 

Varför gick du på en kontaktlinsundersökning idag? 

  Optiker kallade på kontroll   

  Ville kolla min syn/ögon   

  Har problem med ögonen/kontaktlinserna 

  Ville prova andra sorters kontaktlinser  

  Ville förnya mitt kontaktlinsrecept  

   Annat   ……………………………………  

Är det viktigt att optikern tar reda på hur du tycker dina kontaktlinser 

fungerar?    

  Mycket viktigt        Viktigt         Ganska viktigt       Mindre viktigt

  

Bilaga 2. 

Enkäten som användes i enkätundersökningen 



 

 

Besvara alla påståenden med att kryssa för ett av svarsalternativen på varje rad. 

Vilka moment tror du att optikern har undersökt vid din kontaktlinsundersökning idag?

  

Kontaktlinser Ja  Nej Vet ej 

– Om det behövs starkare/svagare styrkor på linserna    

– Om materialet på kontaktlinsen är rätt för just dig    

– Om kontaktlinsen ligger bra på öga    

– Om kontaktlinsen är hel    

– Om kontaktlinsen är ren och fräsch    

– Informerat om skötsel och hantering av kontaktlinserna    

  

Synen Ja Nej Vet ej 

– Hur bra synskärpa du har    

– Kollat synen utan kontaktlinser på    

– Kollat synfältet    

– Tittat på hur väl ögonen samarbetar med varandra    

– Kollat färgseendet    

 

Ögat Ja Nej Vet ej 

– Om ögat mår dåligt av kontaktlinsbärandet    

– Om ögonbotten ser bra ut    

– Om ögat är friskt    

– Om du har torra ögon    

– Färgat ögat med fluorescerande gult färgämne    

– Everterat (vänt) övre ögonlocken    

Hur ofta måste du göra kontaktlinskontroll för att kunna köpa  kontaktlinser hos din 

optiker?      

  En gång var 6 månad    

  En gång per år    

  En gång vartannat år    

  Behöver inte göra kontroll för att kunna köpa kontaktlinser 

Kontakperson: Hanna Filipsson, Optikerstudent           Tel: 073-8445252 

Handledare:  Jenny Lundström, Leg optiker/ Universitetsadjunkt Tel: 0480-446289  Tack! 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack!  
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