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ABSTRAKT 
Syfte: Syftet med arbetet var att utvärdera effekten av ett års behandling med Lucentis hos 
patienter med exsudativ åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) på ögonkliniken i 
Kalmar. 
Metod: Ett brev skickades till de 41 patienter som någon gång under 2008 eller januari 
2009 hade fått minst en behandling med Lucentis på ögonkliniken i Kalmar. I brevet 
tillfrågades patienterna om uppgifter fick hämtas ur deras journaler. Följande data 
inhämtades från de 33 patienter som godkände detta: kön, ålder, visus (avstånd och nära) 
före behandlingens början, visus (avstånd och nära) omkring ett år efter första behandlingen 
samt antal erhållna injektioner. Dessutom efterfrågades den subjektiva upplevelsen av visus 
via telefonsamtal med patienterna. 
Resultat: Den genomsnittliga synskärpan före behandlingens början och ett år senare var i 
princip oförändrad både på avstånd och nära håll. Denna utvärdering visar därmed inte 
någon signifikant förändring av visus efter ett års behandling med Lucentis. Det noterades 
dock hög standardavvikelse, vilket pekar på stora individuella skillnader mellan patienterna. 
65,6% (avstånd) och 59,4% (nära) av patienterna upplever att synskärpan är förbättrad eller 
den samma efter behandlingen med Lucentis. 
Slutsats: Utvärderingen visar inte någon signifikant förändring av visus efter ett års 
behandling med Lucentis på ögonkliniken i Kalmar. Eftersom visus hos patienter med 
AMD sjunker utan behandling, tyder detta på att Lucentisbehandlingen på ögonkliniken i 
Kalmar har effekt och fördröjer synnedsättningen. Behandlingen på ögonkliniken i Kalmar 
är dock inte lika effektiv som den har varit i studier med månatliga injektioner eller 
månatliga återbesök med OCT och visuskontroll inför beslut om ytterligare 
Lucentisinjektion ska ges. 



SUMMARY 
 

Age-related macular degeneration (AMD) is the leading cause of severe vision loss 

among white population, who are 75 years or older. In 2007 Lucentis was approved by 

the Swedish drug administration. The drug is used to treat exudative AMD and works 

by preventing the growth of endothelial cells and newly formed blood vessels. Previous 

studies have shown that Lucentis slows down vision loss in a large proportion of the 

patients. Lucentis is the first drug that has been able to improve the vision acuity. 

 

The purpose of this work was to evaluate the effect of one year of treatment with 

Lucentis in patients with exudative AMD at Kalmar eye clinic. 

 

A letter was sent to 41 patients who were treated with at least one injection of Lucentis 

at some point in 2008 or January 2009 in Kalmar eye clinic. In this letter the patients 

were asked if information could be received from their patient journals. Following data 

were collected from the 33 patients who had accepted this: sex, age, visual acuity 

(distance and near) before their first treatment, visual acuity (distance and near) 

approximately one year after their first treatment and the number of received injections. 

In addition the subjective experience of visual acuity were requested by telephone call. 

 

The mean of distance and near visual acuity before treatment started and one year later 

was essentially unchanged. This evaluation thus shows no statistically significant 

change in visual acuity after one year of treatment with Lucentis. However, high 

standard deviation was noted which indicates large individual differences between the 

patients. 65.6% (distance) and 59.4% (near) of the patients are experiencing the same or 

improved visual acuity with Lucentis treatment. 

 

The evaluation shows no statistically significant change in visual acuity after one year 

of treatment with Lucentis. Since visual acuity in patients with AMD drops without any 

treatment, this indicates that treatment with Lucentis in Kalmar eye clinic has an effect 

and delays vision loss. The Lucentis treatment in Kalmar eye clinic is not as effective as 

it has shown in studies with monthly injections or monthly appointments with OCT and 

visual acuity measurements before decision if further Lucentis injection shall be given. 
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1.0 INTRODUKTION 
 

1.1 Näthinnans anatomi 
 

Mitt i ögats näthinna finns macula, gula fläcken, som innehåller ett stort antal 

sinnesceller. Vid åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) förstörs dessa 

specialiserade sinnesceller, vilket medför nedsatt synskärpa (SBU Alert, 2008). 

 

Retina, ögats näthinna, består av tio olika lager (bild 1): 

1. Retinalt pigmentepitel (RPE), som bland annat har en viktig del i blod-retina-

barriären och selektivt kontrollerar de substanser som går från choroidea till retina. 

2. Fotoreceptorlager, som består av yttre och inre segment av tapparna och stavarna. 

3. External limiting membrane, innehållande intracellulära junctions. 

4. Yttre nukleärt lager (ONL), som innehåller stav- och tappcellkropparna. 

5. Yttre plexiforma lagret (OPL). 

6. Inre nukleära lagret (INL), som bland annat innehåller bipolarceller. 

7. Inre plexiforma lagret (IPL), vilket består av synapser som kopplar mellan axoner 

och bipolarceller. 

8. Retinala gangliecellagret (RGC). 

9. Nervfiberlagret, innehållande de axon som för information från retina till hjärnan. 

10. Inner limiting membrane, som ligger mot glaskroppen och består av Müllerceller 

som bildar ett isolerande och skyddande membran. 

(Remington, 2005, s. 69-72) 

Bild 1.  En schematisk bild av retinas tio olika lager. Baserad på en bild från Remington, 2005, s. 67. 
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Retinas specialiserade sinnesceller kallas för tappar och stavar. Tapparna används i 

dagsljus och stavarna fungerar i mörkerseende. Tapparna och stavarna innehåller 

fotopigment som absorberar ljus/fotoner. Det finns ca 100 miljoner fotoreceptorer i 

retina. 5 miljoner av dem är tappar och resten är stavar (Remington, 2005, s. 55, 74-75). 

 

Retina kan delas upp i centrala och perifera retina. Macula tillhör centrala retina och är 

den del av näthinnan som ansvarar för färgseende och detaljer. Mitt i macula finns en 

fördjupning, fovea, där det endast finns tappar. Fovea har den högsta koncentrationen av 

tappar i retina; 199 000 – 300 000/mm². De perifera delarna av retina domineras av 

stavar (Remington, 2005, s. 75-76). 

 

Då tapparnas fotoreceptorer absorberar fotoner startar en lång rad av kemiska 

reaktioner. Detta leder till att information skickas från tapparna till en så kallad 

bipolarcell, därefter genom en gangliecell och slutligen förs informationen via axon ut 

genom synnerven och upp till syncentrat i hjärnan (bild 1). Där läggs all information 

från alla tapparna samman så att vi får en bild – vi ser. Då stavarna absorberar fotoner 

skickas information på liknande sätt, men informationen behöver dessutom från 

bipolarcellen gå via en så kallad amakrincell för att nå en gangliecell. Informationen 

från stavarna kopplas alltså över på samma bana som tapparnas information skickas på. 

Detta sparar platsutrymme i retina eftersom gangliecellerna då kan användas både på 

dagen och natten. Stavarna är mer känsliga för ljus än tapparna. När det är dag får 

stavarna för mycket ljus, vilket gör att stavarnas fotoreceptorer blir mättade. Det medför 

att det inte skickas någon information från dessa fotoreceptorer då det är ljust 

(Remington, 2005, s. 58-66, 72-74). 

 

Retina är uppbyggd i receptorfält. Varje receptorfält läses av och övervakas av en 

gangliecell. Receptorfälten i macula är mycket små. Ju mer perifert man går i macula, 

desto större är receptorfälten. I de perifera delarna av näthinna har det uppskattats att en 

gangliecell ansvarar för 250 amakrinceller, 5 000 bipolarceller och 75 000 stavar. Detta 

kan jämföras med macula där en gangliecell endast har hand om en eller ett fåtal tappar. 

De olika stora receptorfälten är förklaringen till att macula ansvarar för detaljseende och 

de perifera delarna av retina endast upptäcker rörelse och stora föremål (Remington, 

2005, s 74-75). 
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1.2 Makuladegeneration 
 

AMD är huvudorsaken till grav synnedsättning i industrialiserade länder (Kocur & 

Resnikoff, 2002). Även Rotterdamstudien som gjordes på 1990-talet i Amsterdam 

visade att AMD är den vanligaste orsaken till grav synnedsättning bland vit befolkning, 

som är 75 år eller äldre (Klaver et al., 1998a). Prevalensen för sjukdomen ökar med 

ökande ålder (Friedman et al., 2004; Kanski, 2007, s. 629; Klaver et al., 1998a). AMD 

är ungefär lika vanligt förekommande hos kvinnor som hos män (Klaver et al., 1998a). 

 

Åldern samt rökning anses vara de två största riskfaktorerna för AMD (Colman et al., 

2008; Friedman et al., 2004; Klaver et al., 1998a). Ärftlighet tros också medföra en 

ökad risk för AMD (Kanski, 2007, s. 629; Klaver et al., 1998b). Dessutom har ras en 

inverkan, som exempel kan nämnas att AMD är vanligast hos kaukasier. (Kanski, 2007, 

s. 629). 

 

Det finns tre olika former av AMD; en tidig och två sena. Den tidiga formen 

kännetecknas av så kallade drusen, ofta i samband med förändring i det retinala 

pigmentepitelet. Drusen är gula extracellulära inlagringar belägna mellan 

pigmentepitelet och Bruchs membran. Innan 45 års ålder är drusen mycket ovanligt, 

mellan 45 och 60 år är det ganska vanligt förekommande och för personer över 65 år är 

det sällsynt att inte ha drusen. Vid den tidiga formen av AMD uppträder fler drusen än 

vad som anses förekomma vid normalt åldrande. Det finns två olika slags typer av 

drusen; hårda drusen och mjuka drusen. Hårda drusen är små, runda, diskreta och är 

oftast inte förknippade med skada. Mjuka drusen däremot är större och har inte några 

klara gränser. Den sistnämna typen är förknippade med pigmentepitelavlossning samt 

medför en ökad risk för choroidal kärlnybildning. I det tidiga stadiet av AMD är 

synförluster sällsynt (Coleman et al., 2008; Kanski, 2007, s. 629-631). 

 

De två sena former av AMD delas in i atrofisk (torr) respektive exsudativ (våt) AMD. 

Vid den atrofiska formen av AMD sker en långsam förtvining av pigmentepitelet och 

fotoreceptorerna. På grund av atrofin sjunker synskärpan och så småningom uppstår 

centrala skotom. Synförsämringen sker långsamt över månader och ibland även över 

flera år. Båda ögonen är ofta drabbade, men asymmetriskt (Kanski, 2007, s. 634). 
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Den exsudativa formen av AMD är ett betydligt svårare tillstånd jämfört med den 

atrofiska formen och en hastig synförsämring kan uppstå. Nybildade sjukligt förändrade 

blodkärl från choroidea växer genom Bruchs membran för att sedan breda ut sig under 

pigmentepitelet samt under och i näthinnan. Dessa nybildade blodkärl är mycket sköra 

och kan därför börja blöda och läcka vätska, proteiner och blod. Den läckande vätskan 

förstör sinnescellerna i macula med en följd av att synskärpan sjunker både på avstånd 

och nära håll. Dessutom förekommer ofta metamorfopsier, vilket innebär att bilden blir 

förvrängd och att raka linjer upplevs som krokiga. Så småningom uppkommer även 

mörka fläckar i det centrala seendet och till slut uppstår ofta en fullsändig förlust av den 

centrala synen (Kanski, 2007, s. 636-637; SBU Alert, 2008). 

 

Det finns flera typer av exsudativ AMD; klassisk membran, ockult membran samt en 

kombination av dem båda, minimal klassisk membran. Vid klassisk membran ligger 

kärlnybildningarna belägna under näthinnan och vid ockult membran ligger 

förändringen under pigmentepitelet. Den ockulta formen är vanligare och mindre 

aggressiv än den klassiska formen (Kanski, 2007, s. 636; SBU Alert, 2008). 

 

Den atrofiska formen har i nuläget inga effektiva behandlingsalternativ. Det finns dock 

forskning, exempelvis LAST Study, som tyder på att antioxidanter har en bromsande 

effekt (Richer et al., 2006, i Hazin et al., 2009). Även AREDS-studien visade att intag 

av antioxidanter kan minska risken av progression när det gällde den tidiga formen av 

AMD. (Age-Related Eye Disease Study Research Group, 2001). 

 

Den exsudativa formen har i knappt 10 års tid behandlats med fotodynamisk behandling 

(Photodynamic therapy, PDT) för att bromsa synförlusten och stabilisera synskärpan. 

Ämnet verteporfin sprutas då in i blodbanan och sätter sig i kärlväggarna på nybildade 

blodkärl. Genom att laserbehandla med en våglängd som endast påverkar verteporfin 

koagulerar de nybildade blodkärlen (Coleman et al., 2008). Laserfotokoagulation är en 

annan behandlingsform, som bränner bort nybildade blodkärl. Denna behandlingsform 

är dock mycket sällsynt, eftersom den orsakar skada av retina med skotom som följd 

(Coleman et al., 2008). Under de senaste åren har det forskats fram läkemedel som 

hämmar nybildning av blodkärl. Dessa läkemedel är de enda som har kunnat ge en 

signifikant förbättring av synskärpan (Heier et al., 2004, i Emerson & Lauer, 2008). 

Lucentis, som används på ögonkliniken i Kalmar, är ett sådant läkemedel. 
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1.3 Lucentis 
 

Lucentis, som innehåller substansen Ranibizumab, blev godkänt av läkemedelsverket 

2007. Läkemedlet är ett antikroppsfragment som hämmar och neutraliserar human 

vaskulär endotelial tillväxtfaktor A (anti-VEGF-A). Ranibizumab binds med hög 

affinitet till VEGF-A. VEGF-A kan då inte bindas till sin receptor vilket medför att 

tillväxten av endotelceller och nybildade blodkärl förhindras.  0,5 mg (0,05 ml) av 

läkemedlet injiceras med en tunn kanyl i vitreous, glaskroppen, via pars plana 

(Läkemedelsverket, 2007). Behandlingen ges vid upprepade tillfällen. I Sverige ges en 

injektion varje månad under de tre första månaderna av behandlingen. Därefter får 

patienten komma på regelbundna kontroller där en ögonläkare utvärderar om ytterligare 

behandling behövs (SBU Alert, 2008).  

 

1.4 Visus 
 

Visus är ett annat ord för synskärpa, och är ett mått på ögats upplösningsförmåga. Visus 

anger vinkelstorleken på den minsta detaljen som ögat klarar att urskilja (Grosvenor, 

2007, s. 9). Genom att mäta visus får man fram viktig information om patientens 

synfunktion. Inom ögonsjukvården är visus användbart för att ta reda på hur effektiv 

den aktuella behandlingen är och för att övervaka hur patientens sjukdom påverkar 

synskärpan (Dong et al., 2002, Elliot, 2007 s. 29). 

 

Tidiga astronomer upptäckte att det var möjligt att uppfatta två stjärnor som separata om 

avståndet mellan dem var minst en bågminut (1 bågmin = 1/60 grad). Om avståndet var 

mindre än så, såg det ut som att de två stjärnorna bara var en. Detta definierades som 

ögats ”normala” upplösningsförmåga (Grosvenor, 2007, s. 9). När visus mäts på en 

patient används normalt sett ett testavstånd på 6 meter eller 20 fot, vilket motsvarar lite 

drygt 6 meter. Detta 

avstånd är valt för att 

ackommodationen ska 

hållas avslappnad 

(Rabbetts, 2007, s. 29). För 

att en person med ”normal” 
Bild 2.  Synvinkeln för ett öga som tittar på en optotyp. 
Baserad på en bild från Grosvenor, 2007, s.10. 
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synskärpa ska kunna läsa en optotyp på 6 meter, måste alltså mellanrummet mellan 

optotypens svarta streck minst vara 1 bågminut. Detta ger följande ekvation (bild 2): x = 

tan(1/60) * 6000 mm = 1,75 mm. Det medför att optotypens totala höjd blir 8,73 mm 

om höjden är fem enheter (Grosvenor, 2007, s. 10). 

 

Det finns tre olika skalor för att mäta visus; Snellen, logMAR samt decimal (Rabbetts, 

2007 s. 28-33). Skalan för Snellen definierades av Herman Snellan år 1862: 

Testavstånd Snellen visus = Minsta läsbara raden 

Visus i Snellen anges som ett bråktal i meter eller 

den engelska enheten fot. Om en person 

exempelvis befinner sig 6 meter från syntavlan 

och de minsta tecknen denne kan urskilja är vad 

ett ”normalt” öga kan se på 12 meter, då har 

han/hon visus 6/12. En Snellen-tavla har optotyper 

i olika storlek. Tjockleken på linjerna i 

optotyperna är lika tjock som det vita 

mellanrummet mellan linjerna i exempelvis ett E. 

Varje optotyp är fem enheter hög och fyra enheter 

bred (bild 3) (Grosvenor, 2007, s. 10-11). 

 

LogMAR är en logaritmisk skala. MAR står för ”minimum angle of resolution”, vilket 

innebär den minsta vinkeln på den minsta detaljen som ögat klarar att urskilja. 

Logaritmen för denna vinkel är patientens visus. För ett ”normalt” öga som klarar att 

urskilja en bågminut på 6 meters avstånd, blir värdet för visus 0,0 enligt logMAR. 

Skalan går i 0,1-steg från 1,0 logMAR till -0,3 logMAR. Ett lågt eller negativt värde 

indikerar att patienten har god upplösningsförmåga, medan ett högt värde pekar på det 

motsatta (Rabbetts, 2007, s. 31-32). LogMAR-tavlor för synprövning är uppbyggda 

enligt den princip som föreslogs av Bailey & Lovie (1976). Det innebär att 

synprövningstavlorna har en logaritmisk storleksökning av optotyperna och samma 

antal optotyper på varje rad. Vidare ska avståndet mellan optotyperna och avståndet 

mellan de olika raderna vara enhetligt. Även läsbarhetens svårhetsgrad för optotyperna 

ska i genomsnitt vara densamma på varje rad. Synprövningstavlor som är uppbyggda 

            

            

            

            

            

            

            

Bild 3.  En optotyp enligt Snellen. 
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enligt denna princip har visat sig vara dubbelt så repeterbara jämfört med en Snellen-

tavla (Lovie-Kitckin, 1988, i Elliot, 2007, s. 30). En fördel med logMAR tavlor är att 

svårighetsgraden på dem kan varieras genom att använda olika avstånd. Exempelvis är 

0,7 logMAR på 4 meters avstånd exakt samma visus som 1,0 logMAR på 8 meters 

avstånd (Rosser et al., 2003). LogMAR-tavlor innehåller fler rader än en Snellen-tavla, 

speciellt vid låg visus, och är därför mer känslig för amblyopa förändringar i ögat. 

Eftersom logMAR-tavlor är mer pålitliga än Snellen-tavlor, används alltid dessa 

synprövningstavlor i vetenskaplig forskning. Early Treatment Diabetic Retinopathy 

Study (ETDRS) tavlan är den mest använda logMAR-tavlan (Elliot, 2007, s. 29-30). 

 

Det tredje sättet att dokumentera en patients synskärpa är decimalvisus. Både Snellen 

och logMAR går lätt att omvandla till decimalvisus. Ett snellenbråk fås i decimalvisus 

genom att ta kvoten på bråket. Snellen 6/12 är exempelvis 0,5 i decimalvisus. Ett 

logMAR-värdet omvandlas till decimalvisus genom att ta 1/MAR. Om vinkeln är en 

bågminut har patienten decimalvisus 1,0 (Rabbetts, 2007, s. 30; Grosvenor, 2007, s. 11). 

Nedan finns en omvandlingstabell för de olika skalorna (tabell 1). 

 

Tabell 1. Omvandlingstabell för Snellen, logMAR och decimalvisus. 

Snellen (m) Snellen (fot) LogMAR Decimal 
6/3 20/10 -0,30 2,0 
6/3,8 20/12,5 -0,20 1,6 
6/4,8 20/16 -0,10 1,25 
6/6 20/20 0,00 1,0 
6/7,5 20/25 0,10 0,8 
6/9,5 20/32 0,20 0,63 
6/12 20/40 0,30 0,5 
6/15 20/50 0,40 0,4 
6/19 20/63 0,50 0,32 
6/24 20/80 0,60 0,25 
6/30 20/100 0,70 0,2 
6/38 20/125 0,80 0,16 
6/48 20/160 0,90 0,125 
6/60 20/200 1,00 0,1 
6/120 20/400 1,30 0,05 
6/240 20/800 1,60 0,025 
6/600 20/2000 2,00 0,01 

 
Värdena är tagna från en tabell i Elliot, 2007, s. 33. 
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1.5 Närvisus 

 

Visus kan även kontrolleras för nära håll. Uppgifter om närvisus kan användas för att 

bestämma om en patientens synskärpa är tillräckligt bra för att utföra näruppgifter, så 

som exempelvis att läsa, skriva och sy. Det finns många olika sorters närtest. De allra 

flesta testerna innehåller löpande text i olika storlekar. Vissa närtest innehåller dessutom 

exempelvis noter och text från en telefonkatalog. Det finns flera olika sätt att 

dokumentera närvisus: Snellen ekvivalent, Jaeger, logMAR, M-storlek samt N-print. 

Här tas endast upp det sistnämnda sättet att dokumentera närvisus. Vid N-print används 

teckensnittet Times New Roman. De olika textstorlekarna är baserade på den 

punktstorlek som används i ordbehandlare i datorer. Ju högre tal för punktstorleken, 

desto större text (Elliot, 2007, s. 38-39). 

 

Vissa läsprov för närvisus anger även ett läsbarhetsindex (lix), som är ett mått på den 

aktuella textens svårhetsgrad. Då lix bestäms för en text tas ingen hänsyn till ovanliga 

ord, utan endast ord- och meningslängden. Lix 10 anses som en mycket lättläst text och 

lix 40 är det läsbarhetsindex som i genomsnitt används i dags- och veckopress (Melin & 

Lange, 2000, s. 75, 166). 

 

I Solna utarbetades textskalor vid Tomtebodaskolans Resurscenter år 1981 av Birgit 

Ericson, speciallärare/synpedagog, samt Ingrid Nordberg, specialpedagog. Dessa 

textskalor innehåller fem svårighetsgrader: lix <10, 10, 20, 30 och 40. De olika 

svårighetsgraderna gör att textskalorna kan användas för synprövning av närseendet hos 

både barn, ungdomar och vuxna. Textskalorna är utformade enligt N-print med ett 

undantag; teckensnittet Arial används istället för Times New Roman. Följande 

punktstorlekar finns med i textskalorna: 4 pkt, 5 pkt, 7 pkt, 8 pkt, 9 pkt, 10 pkt, 12 pkt, 

14 pkt, 18 pkt samt 24 pkt (Lindstedt, 1981). 

 

1.6 Lucentisstudier 
 

Det finns flera studier som har undersökt effekten av Ranibizumab hos patienter med 

den exsudativa formen av AMD. I samtliga studier som tas upp här har ETDRS-tavlan 

används och antalet lästa bokstäver har noterats. Fem lästa bokstäver på denna tavla 
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motsvara ungefär en rad (Bailey & Lovie, 1976). År 2006 publicerades två initiala 

studier, nämligen Anchor Study och Marina Study. 

 

I Anchor Study (Brown et al., 2006) jämfördes Ranibizumab-behandling med PDT hos 

patienter med klassisk membran. En tredjedel av de 423 patienterna fick injektion med 

Ranibizumab 0,3 mg, en tredjedel injektion med Ranibizumab 0,5 mg och de 

återstående patienterna fick PDT-behandling. Patienterna som fick Ranibizumab, fick 

en injektion per månad. Efter ett år hade synskärpan i genomsnitt förbättras med 8,5 

bokstäver i gruppen som fick Ranibizumab 0,3 mg och med 11,3 bokstäver hos de 

patienter som fick Ranibizumab 0,5 mg. Medelvärdet för synskärpan hos patienterna 

med PDT-behandling hade under denna period minskat med 9,5 bokstäver. Brown et al. 

(2006) menar att Ranibizumab-behandling förhindrar synbortfall och är en betydligt 

effektivare behandlingsmetod mot exsudativ AMD i jämförelse med PDT-behandling. 

 

Även Marina Study (Rosenfeld et al., 2006) visade en genomsnittlig ökning av 

synskärpan hos patienter som fått behandling med Ranibizumab. I denna prospektiva 

studie deltog 716 patienter med ockult membran eller minimal klassisk membran. De 

716 patienterna delades upp i tre grupper; Ranibizumab 0,3 mg, Ranibizumab 0,5 mg 

samt en kontrollgrupp som fick simulerade injektioner. Patienterna fick en injektion i 

månaden under 2 års tid. Efter ett år hade den genomsnittliga synskärpan förbättrats 

med 6,5 bokstäver hos gruppen med Ranibizumab 0,3 mg och 7,2 bokstäver hos 

gruppen med Ranibizumab 0,5 mg. Efter två år var synskärpan som uppnåddes efter ett 

år i princip bibehållen; 5,4 bokstävers förbättring (0,3 mg) respektive 6,6 bokstäver 

förbättring (0,5 mg) jämfört med utgångsläget. Hos kontrollgruppen var medelvärdet 

försämrat med 10,4 bokstäver efter ett år och totalt 14,9 bokstävers försämring efter två 

år. Enligt Rosenfeld et al. (2006) visar denna studie att månatlig behandling med 

Ranibizumab inte bara förhindra synförlust utan även förbättrar den genomsnittliga 

synskärpan. Dessutom bekräftar studien att synskärpan sjunker om ingen behandling 

ges till patienter med exsudativ AMD. 

 

I båda dessa studier gavs behandling med Ranibizumab varje månad till patienterna. 

Detta kräver stora ekonomiska resurser, eftersom läkemedlet är kostsamt och det behövs 

mycket vårdpersonal. Senare studier, exempelvis Pier Study och PrONTO Study, har 

därför undersökt effekten av Ranibizumab vid färre behandlingar. 
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Pier Study (Regillo et al., 2008) är en studie där 184 patienter var uppdelade i tre olika 

grupper; behandling med Ranibizumab 0,3 mg, behandling med Ranibizumab 0,5 mg 

samt en kontrollgrupp som endast fick simulerade injektioner. I studien deltog patienter 

med alla typer av exsudativ AMD; klassisk membran, ockult membran samt minimal 

klassisk membran. Under de tre första månaderna gavs månatliga behandlingar. Sedan 

behandlades patienterna var tredje månad, det vill säga totalt 6 injektioner på ett år. I 

början av behandlingen med Ranibizumab förbättrades den genomsnittliga synskärpan, 

men efter ett år hade patienterna i genomsnitt en försämring av 0,2 bokstäver (0,5 mg) 

respektive 1,6 bokstäver (0,3 mg). Kontrollgruppen hade en genomsnittlig förlust på 

16,3 bokstäver. Behandling med Ranibizumab i enlighet med denna studie har enligt 

Regillo et al. (2008) en bromsande effekt på synförlusten. Däremot visade studien inte 

någon genomsnittlig visusförbättring som i Marina Study och Anchor Study.  

 

PrONTO Study (Lalwani et al., 2009) är en prospektiv studie som pågick under två år. 

40 patienter deltog i studien och alla typer av exsudativ AMD var inkluderade; klassisk 

membran, ockult membran samt minimal klassisk membran. Under de tre första 

månaderna gavs en injektion per månad med Ranibizumab 0,5 mg. Därefter kom 

patienterna på månatliga kontroller innehållande fluoresceinangiografi, visuskontroll 

samt undersökning med optical coherence tomography (OCT), vilken kan användas för 

att bedöma förekomsten av ödem i retina. Ytterligare behandling gavs om visus hade 

sjunkit med minst fem bokstäver, vid en ökning av retinas tjocklek, vid subretinal 

kärlnybildning eller om en blödning noterades. OCT-data jämfördes noga med tidigare 

besök för att se om någon försämring hade skett. Under det första året fick patienterna i 

genomsnitt 5,6 injektioner och uppnådde en visusförbättring på 9,3 bokstäver. Efter två 

år hade patienterna totalt fått mellan 3 och 23 injektioner (medelvärde 9,9 injektioner). 

Under dessa två år förbättrades visus i genomsnitt med 11,1 bokstäver. Lalwani et al. 

(2009) hävdar att data från OCT är mycket värdefullt i bedömningen om ytterligare 

behandling behövs. Behandling i enlighet med denna studie kräver dock stora resurser 

av personal eftersom återbesök måste göras varje månad. 

 

Ytterligare en prospektiv studie har gjorts av Rothenbuehler et al. (2009). I liket med 

PrONTO Study användes OCT-data. I denna studie, som pågick under två år, deltog 

138 patienter. Även denna studie inkluderade alla typer av exsudativ AMD; klassisk 

membran, ockult membran samt minimal klassisk membran. Den första månaden fick 
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alla patienter en injektion med Ranibizumab 0,5 mg. Därefter gjordes återbesök varje 

månad för att se om ytterligare behandling behövdes. Ny behandling gavs om visus 

hade sjunkit med minst fem bokstäver, om det fanns subretinal vätska eller ödem i 

retina, om den retinala tjockleken hade ökat eller om en blödning noterades. Liknande 

resultat som i PrONTO Study uppnåddes. Under fösta året gavs mellan 3 och 11 

injektioner (medelvärde 5,6 injektioner) och visus förbättrades i genomsnitt med 7,3 

bokstäver. Den totala visusförbättringen på två år var i genomsnitt 6,3 bokstäver. 

 

Cohen et al. (2009) genomförde en retrospektiv studie under ett års tid där 122 patienter 

deltog. Denna studie inkluderade också alla typer av exsudativ AMD; klassisk 

membran, ockult membran samt minimal klassisk membran. De tre första månaderna 

fick patienterna en injektion per månad. Därefter gick patienterna på regelbundna 

återbesök. En ny behandling gavs om det fanns vätska eller ödem i retina, om visus 

hade sjunkit med minst fem bokstäver eller om en ny blödning upptäcktes. Om det inte 

fanns indikation för ny behandling vid återbesöken lät man det gå längre tid mellan 

kommande återbesök. Patienterna var ombedda att höra av sig om de upplevde 

försämring. Dessa patienter hade färre återbesök (i genomsnitt 8,07 återbesök) och fick 

dessutom färre behandlingstillfällen jämfört med patienterna som deltog i PrONTO 

Study. Patienterna fick mellan 1 och 7 injektioner (medelvärde 3,79 injektioner). Efter 

ett år hade patienternas syn i genomsnitt förbättras med 0,7 bokstäver. Enligt Cohen et 

al. (2009) tycks mindre frekvent behandling av Ranibizumab inte ge lika hög effekt som 

då återbesöken och behandlingstillfällena är fler. 

 

Tabell 2. Genomsnittlig visusförändring efter 12 månaders Lucentisbehandling. 

Studie 
 

Utförande 
 

Antal 
inj.  

0,5 mg 
Ranibizumab 

Kontroll-
grupp 

Anchor Study, 
2006 

En injektion/mån. 
 

12 
 

+ 11,3 bokst 
  

Marina Study, 
2006 

En injektion/mån. 
 

12 
 

+ 7,2 bokst 
 

- 10,4 bokst 
 

Pier Study, 
2009 

En injektion/mån i 3 mån. 
Sedan en inj. var 3:e mån. 

6 
 

- 0,2 bokst 
 

- 16,3 bokst 
 

PrONTO Study, 
2009 

En injektion/mån i 3 mån. 
Sedan månatliga återbesök. 

5,6 
 

+ 9,3 bokst 
  

Rothenbuehler 
et al., 2009 

En injektion 1:a mån. 
Sedan månatliga återbesök. 

5,6 
 

+ 7,3 bokst 
  

Cohen et al., 
2009 

En inj./mån i 3 mån. Sedan 
regelbundna återbesök. 

3,97 
 

+ 0,7 bokst 
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1.7 Syfte 
 

Syftet med denna utvärdering på ögonkliniken i Kalmar var att undersöka hur 

visusutfallet har blivit, både på nära och långt håll, ett år efter första behandlingen med 

Lucentis, samt att ta reda på den subjektiva nyttan av behandlingen. 

 

1.8 Hypotes 

 
Lucentisbehandling, på det sättet som den genomförs på ögonkliniken i Kalmar, medför 

oförändrad eller bättre synskärpa på långt och nära håll. 
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2.0 MATERIAL OCH METODER 

 

Detta arbete är en utvärdering som har gjorts på ögonkliniken, länssjukhuset i Kalmar, 

för att ta reda på hur effektiv Lucentisbehandlingen har varit. 

 

2.1 Arbetsgång, ögonkliniken i  Kalmar 
 

Innan en behandling med Lucentis påbörjas kontrolleras patientens visus både på 

avstånd och nära håll. Visuskontroller görs sedan vid samtliga återbesök. Under 

visuskontrollen för avstånd har patienten bästa möjliga avståndskorrigerande glas. 

ETDRS-tavlan används på två meters avstånd och antalet lästa bokstäver noteras. På 

ögonkliniken i Kalmar används ett ETDRS-formulär där en sjuksköterska fyller i hur 

många bokstäver patienten läser på varje rad (se bilaga 1). I en kolumn bredvid står 

vilket decimalvisus den aktuella raden motsvarar. Decimalvisus för minsta lästa raden 

med minst tre rätt av fem antecknas. Då visusprövning på nära håll utförs har patienten 

en addition på + 3,0 D. Vid denna kontroll används de textskalor som har utarbetats vid 

Tomtebodaskolans Resurscenter år 1981 med svårighetsgraden lix 40. Punktstorleken 

för den minsta läsbara texten noteras. 

 

Under de tre första månaderna av behandlingen ges månatliga Lucentisinjektioner 

innehållande 0,5 mg Ranibizumab. Därefter får patienten komma på kontroller där en 

ögonläkare utvärderar om ytterligare behandling behövs. Det finns inte något bestämt 

tidsintervall för dessa återbesök. Följande indikerar för en ny behandling med Lucentis: 

om avståndsvisus har försämrats med minst fem bokstäver, eller om det med OCT 

och/eller vid inspektion av ögonbotten noteras tecken på aktivitet i retina såsom ödem 

eller blödning (SBU Alert, 2008). Patienten ombeds även att höra av sig om de upplever 

försämring av synskärpan. Dessutom diskuteras alltid eventuell fortsatt behandling med 

patienten, som kan välja att avvakta eller tacka nej till vidare behandling.  

 

2.2 Undersökningsobjekt 
 

Ett brev (se bilaga 2) skickades till samtliga patienter som någon gång under 2008 eller 

januari 2009 hade fått minst en behandling med Lucentis på ögonkliniken, länssjukhuset 
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i Kalmar. Alla typer av exsudativ AMD var inkluderade; klassisk membran, ockult 

membran samt minimal klassisk membran. Gun Olsson, synpedagog och 

syncentralchef, ordnade med utskicken av breven för att patienternas namn inte skulle 

röjas innan de godkänt detta. I brevet förklarades syftet med undersökningen och hur 

den skulle utföras. Patienterna blev tillfrågade om de ville delta i undersökningen och 

därmed godkänna att information hämtades ur deras journaler. De patienter som ville 

delta blev ombedda att skriva under den svarstalong som fanns med i brevet och skicka 

tillbaka denna i det frankerade svarskuvertet. På svarstalongen skulle textat namn, 

namnunderskrift, personnummer samt datum för godkännandet skrivas på. Det var 41 

patienter som fick detta brev och 33 av dem tackade ja till att delta. Endast ett öga hos 

varje patient ingick i utvärderingen, eftersom ingen av patienterna under denna period 

behandlades i båda ögonen. Syncentralen på länssjukhuset i Kalmar stod för den 

ekonomiska kostnaden när det gällde utskicket av brevet (kuvert, porto, returporto samt 

kopiering av brevet). 

 

2.3 Insamling av data från journal 
 

Data inhämtades från de patienter som hade godkänt detta. Kalmar landsting använder 

sig av det elektroniska journalsystemet Cosmic. Personnumret som patienterna uppgav 

på svarstalongen, användes för att söka i detta elektroniska journalsystem. Patienterna 

avidentifierades sedan genom att bli numrerade från 1 till 33. Följande data inhämtades 

från journalerna: 

• Kön 

• Ålder 

• Datum för den första injektionen samt vilket öga det gällde 

• Visus (avstånd och nära) innan första behandlingen samt datum 

• Visus (avstånd och nära) omkring ett år efter första behandlingen samt datum 

• Antal injektioner under det första året 

• Totalt antal injektioner 

• Vilken av följande diagnoser patienten har: ockult membran, klassisk membran 

eller minimal klassisk membran 

• Bästa uppmätta visus (avstånd och nära) efter påbörjad behandling samt datum 

• Om behandlingen har avbrutits 
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Dessutom inhämtades även några visusuppgifter från det så kallade Makularegistret. 

Detta register är bland annat till för att kunna utvärdera exsudativ AMD. Inrapportering 

till registret ska ske vid det första behandlingsbesöket samt vid samtliga återbesök, men 

det var dock mycket data som saknades. 

 

Vid sju tillfällen hade avståndsvisus inte noterats i antalet lästa bokstäver, utan endast i 

decimalvisus. Fem av dessa tillfällen gällde avståndsvisus före behandlingens början 

och två av dem gällde avståndsvisus ett år efter första behandlingen. För dessa patienter 

uppskattades då antalet lästa bokstäver. Om patienten exempelvis hade decimalvisus 1,0 

översattes detta till 85 bokstäver, vilket motsvarar att alla bokstäver på raden 1,0 har 

lästs. Eftersom de flesta saknade värdena var före behandlingens början innebär detta att 

denna uppskattning inte borde ge positivt falska resultat, utan snarare tvärtom. 

 

2.4 Insamling av subjektiv data 
 

Den subjektiva nyttan av Lucentisbehandlingen efterfrågades via telefonsamtal med 

patienterna. Patienterna fick då svara på fyra följande frågor: 

1. Hur upplever du att din synskärpa på långt håll har förändrats under behandlingen 

om du ska beskriva med egna ord? 

2. Vilket av följande alternativ beskriver bäst hur din synskärpa på långt håll har 

förändrats under behandlingen? 

a) Mycket sämre b) Lite sämre c) Ingen skillnad d) Lite bättre e) Mycket bättre 

3. Hur upplever du att din synskärpa på nära håll har förändrats under behandlingen 

om du ska beskriva med egna ord? 

4. Vilket alternativ beskriver bäst hur din synskärpa på nära håll har förändrats under 

behandlingen? 

a) Mycket sämre b) Lite sämre c) Ingen skillnad d) Lite bättre e) Mycket bättre 

 

2.5 Bearbetning av data 
 

Data har behandlats i Microsoft Excel 2008 för Macintosh. T-test har används för att få 

fram p-värden. Excels funktioner för uträkning av medelvärde och standardavvikelse 

har även använts. Dessutom har tabeller och grafer gjorts i detta program. 
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För patient nummer 32 saknades närvisus före behandlingens början, varför denna 

patient har uteslutits i de uträkningar som har gjorts på nära håll. Patient nummer 16, 

21, 23, 26 och 28 uteslöts också från uträkningarna på nära håll eftersom ingen siffra för 

närvisus har kunnat noteras, då de inte klarade läsa största texten. 

 

Patient 30 har inte lyckats nås via telefon, varför subjektiv data saknas för denna 

patient. 

 

2.6 Litteratur 
 

Artiklar har sökts via Linnéuniversitetets databaser PubMed samt ELIN. De sökord som 

har används är bland annat: Age-related macular degerneration, Lucentis, Ranibizumab, 

Visual acuity. Artiklar söktes även genom referenslistan till relevanta vetenskapliga 

artiklar. Dessutom har böcker från Linnéuniversitetets bibliotek används. 
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3.0 RESULTAT 

 

I denna undersökning blev 41 patienter tillfrågade om att vara med, varav 33 patienter 

(24 kvinnor och 9 män) tackade ja. Deras ålder var från 63 till 93 år, medelåldern var 

78,6 ± 7,9 år. Antalet injektioner var 5,1 ± 1,9 stycken. 22 patienter (66,7%) hade 

diagnosen ockult membran, 5 patienter (15,2%) klassisk membran och 6 patienter 

(18,2%) minimal klassisk membran. 

 

3.1 Visusutfall  avstånd 
 

Innan behandlingen påbörjades varierade 

avståndsvisus hos patienterna från 30 till 76 

lästa bokstäver (motsvarar decimalvisus 0,08 

respektive 0,77), medelvärde 55,4 ± 13,6. Ett 

år efter att patienterna fått den första 

injektionen varierade avståndsvisus istället 

från 15 till 83 lästa bokstäver (motsvarar 

decimalvisus 0,04 respektive 1,0), medelvärde 

54,9 ± 17,0 (figur 1). Efter ett års behandling 

har alltså avståndsvisus i genomsnitt 

försämrats med 0,5 ± 13,0 lästa bokstäver. 

Denna undersökning visar därmed inte någon 

signifikant förändring av avståndsvisus efter 

ett års behandling med Lucentis (p-värde = 0,82). Den höga standardavvikelsen pekar 

på att det är mycket stora individuella skillnader mellan patienterna. Detta kan bekräftas 

genom att studera den rådata som har samlats in (se bilaga 3 och 4). Som exempel kan 

nämnas patient nummer 2, som före behandlingen såg 62 bokstäver (motsvarar 

decimalvisus 0,31) och ett år senare läste 83 bokstäver (motsvarar decimalvisus 1,0) 

trots endast 2 injektioner under detta år. Som motpol kan patient 19 lyftas fram som 

trots 7 injektioner såg 16 bokstäver (motsvarar ungefär 3 rader) sämre jämfört med 

innan behandlingens början. Även figur 2 visar tydligt att det är stor skillnad mellan 

patienterna på hur effektiv behandlingen har varit. 19 patienter (57,6%) har oförändrad 

(det vill säga visus har inte sjunkit en rad) eller förbättrad synskärpa. 

Figur 1.  Medelvärdet samt 
standardavvikelsen för antalet lästa bokstäver 
före behandling och 1 år senare. 
55 bokstäver ≈ decimalvisus 0,2. 
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Även om det inte var huvudsyftet med detta arbete, så samlades även data in för bästa 

uppmätta visus efter behandlingens början (se bilaga 5). Av de 33 patienterna uppmättes 

förbättrat visus vid minst ett tillfälle för 26 av patienterna (78,8%), medan visus aldrig 

bättrades för 7 av patienterna (21,2%), (figur 3). Bästa visus uppmättes i genomsnitt 6,2 

± 4,8 månader efter behandlingens början. 
 

 
 

 

Figur 2.  Figuren visar hur visus har förändrats efter ett års behandling med Lucentis. Fem bokstäver 
motsvarar ungefär en rad. 

Figur 3.  Figuren visar hur många bokstäver bättre patienterna kunde läsa vid det/de 
tillfällen då bästa visus uppmättes. Fem bokstäver motsvarar ungefär en rad. 
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3.2 Visusutfall  nära håll 
 

I uträkningarna för nära håll har 6 

patienter uteslutits (se 2.5 Bearbetning 

av data). Medelvärdet för antalet lästa 

punkter förändrades från 12,1 ± 7,5 pkt 

till 12,2 ± 7,8 pkt (figur 4). Det innebär 

en försämring på 0,1 ± 6,8 pkt. Dessa 

data visar därmed inte heller någon 

signifikant förändring av visus på nära 

håll efter ett års behandling med 

Lucentis (p-värde = 0,93). Även här 

ses en hög standardavvikelse som 

pekar på stora individuella skillnader mellan patienterna, vilket också kan noteras 

genom att titta på insamlad rådata för närvisus (figur 5, se även bilaga 3). 

Data för bästa uppmätta visus (se bilaga 5) visar att närvisus fortsatte att sjunka trots 

behandling för 7 av patienterna (21,9%). 6 patienter (18,8%) har minst vid ett tillfälle 

haft samma närvisus som vid behandlingens början. De övriga 19 patienterna (59,4%) 

har någon gång under behandlingen uppnått förbättrat närvisus med en eller flera 

punkter. I dessa data ingår samtliga patienter med undantag av patient nummer 32. 

Figur 4.  Medelvärdet samt standaravvikelsen för 
minsta lästa punktstorlek före behandling och 1 år 
senare. 

Figur 5.  Figuren visar hur närvisus har förändrats efter ett års behandling med Lucentis. 4 pkt är den 
minsta texten och 24 pkt är den största texten. 
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3.3 Subjektiv visusförändring 
 

I dessa beräkningar ingår 32 av de 33 patienterna (se 2.5 Bearbetning av data). 21 

patienter (65,6%) upplever att synskärpan på avstånd är förbättrad eller den samma efter 

behandlingen med Lucentis (figur 6). På nära håll säger sig 19 av patienterna (59,4%) 

uppleva samma eller förbättrad synskärpa (figur 7). Rådata finns i bilaga 6. 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 6. Cirkeldiagrammet visar hur patienterna upplever att synskärpan har förändrats 
på avstånd efter behandling med Lucentis. 

Figur 7.  Diagrammet visar hur patienterna upplever att synskärpan på nära håll har 
förändrats efter behandling med Lucentis. 
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4.0 DISKUSSION  

 

Detta arbete är en utvärdering som visar hur visus på nära och långt håll har förändrats 

efter ett års behandling med Lucentis på ögonkliniken i Kalmar. Arbetet visar även den 

subjektiva nyttan av behandlingen. Eftersom det endast ingick 33 patienter i 

undersökningen bör det dock poängteras att det är svårt att dra definitiva slutsatser. 

 

4.1 Avståndsvisus 
 

Resultatet visar tydlig att det inte är någon signifikant förändring av visus efter ett års 

behandling med Lucentis på ögonkliniken i Kalmar. Avståndsvisus försämrades i 

genomsnitt med 0,5 bokstäver. Detta innebär att medelvärdet i princip är oförändrat. 

 

Både litteraturen (Kanski, 2007, s. 636-637) samt Marina Study (Rosenfeld et al., 2006) 

och Pier Study (Regillo et al., 2008) pekar tydligt på en relativt snabbt försämring av 

visus om ingen behandling ges vid exsudativ AMD. I Marina Study (Rosenfeld et al., 

2006) var medelförsämringen hos kontrollgruppen utan behandling 10,4 bokstäver på 

ett år och Pier Study (Regillo et al., 2008) noterade en försämring på så mycket som 

16,3 bokstäver hos sin kontrollgrupp. Detta tyder på att Lucentisbehandlingen på 

ögonkliniken i Kalmar har haft effekt, trots att medelvärdet för visus i princip är 

oförändrat. 

 

Då bästa uppmätta visus efter behandlingens början samlades in noterades det att 78,8% 

av patienterna vid minst ett tillfälle såg fler bokstäver jämfört med före behandlingens 

början. Ett år efter första injektionen hade detta procenttal sjunkit till 51,5%. Detta tycks 

indikera att behandling med Ranibizumab, på det sättet som ögonkliniken i Kalmar 

genomför behandlingen, har en bromsande effekt och fördröjer försämringen av visus. 

 

Det är svårt att jämföra denna utvärdering med tidigare genomförda prospektiva studier, 

eftersom de skiljer sig åt en del i utförandet. Då en ny behandlingsform startas upp på 

ett sjukhus tar det tid innan fungerande rutiner infinner sig. På grund av dessa praktiska 

omständigheter har man därför inte haft samma rutiner hela tiden. Tidsintervallen för 

återbesöken har exempelvis varierat. 
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I Anchor Study (Brown et al., 2006) och Marina Study (Rosenfeld et al., 2006) fick 

patienterna månatliga injektioner, vilket är mer än dubbelt så mycket jämfört med vad 

som har noterats i denna utvärdering (medelvärde 5,1 ± 1,9 injektioner). Det bör också 

poängteras att dessa studier inte innehöll alla diagnoser av exsudativ AMD. Det tycks 

dock ändå peka mot att månatliga injektioner av Ranibizumab ger bättre effekt jämfört 

med hur Lucentisbehandlingen genomförs på ögonkliniken i Kalmar. 

 

PrONTO Study (Lalwani et al., 2009) och den studie som är gjord av Rothenbuehler et 

al. (2009) visade att det inte behövs så många injektioner då återbesök görs varje månad 

med OCT och visuskontroll för att besluta om ytterligare Lucentisinjektion ska ges. På 

ögonkliniken i Kalmar används visserligen också visuskontroll och OCT, men 

återbesöken för att bedöma om ytterligare behandling har behövts har långt ifrån varit så 

regelbundna som varje månad. Det är antagligen orsaken till varför samma 

visusförbättring inte har uppnåtts. 

 

Cohen et al. (2009) har i sin retrospektiva studie flera likheter med denna utvärdering. 

Det gavs först månatliga injektioner under tre månader och återbesöken tycks ha haft 

liknande rutiner. Det är dock svårt att veta om återbesöken var ungefär lika frekventa 

eftersom data för detta inte samlades in. Återbesöken i studien gjord av Cohen et al. 

(2009) var färre jämfört med de tidigare nämnda prospektiva studierna. I genomsnitt 

gavs färre injektioner i studien gjord av Cohen et al. (2009) jämfört med vad som har 

noterats i denna utvärdering. Medelsnittsförändringen av visus efter ett års behandling 

med Lucentis var i princip oförändrad i både studien som är gjord av Cohen et al. 

(2009) och denna utvärdering. Det verkar därför som om månatliga återbesök ger bättre 

behandlingsresultat. 

 

Sammanfattningsvis kan det utifrån dessa studier konstateras att det uppnås bättre 

behandlingsresultat med månatliga injektioner av Ranibizumab eller att ha månatliga 

återbesök med OCT och visuskontroll inför beslut om ytterligare Lucentisinjetion ska 

ges. Detta är dock svårt att genomföra i praktiken då både resurserna på personal och de 

ekonomiska resurserna ofta är begränsade. 

 

I denna utvärdering har det noterats att vissa patienter har uppnått stor förbättring av 

synskärpan genom endast ett fåtal injektioner, medans synskärpan hos andra patienter 
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har fortsatt att sjunka trots många behandlingar. Orsaken till varför det är så är inte 

känd. En tänkbar faktor som skulle kunna påverka detta är om patienten kommer till 

behandling i ett tidigt skede av sjukdomen. Några sådana slutsatser kan dock inte dras 

utifrån denna utvärdering, utan en mer omfattande studie bör kontrollera detta. 

 

Hypotesen föreslog att Lucentisbehandling, på det sättet som den genomförs på 

ögonkliniken i Kalmar, medför oförändrad eller bättre synskärpa på långt och nära håll. 

Grovt sett kan man säga att denna hypotes stämmer för avstånd, då visus i genomsnitt 

endast har försämrats med en halv bokstav. 

 

4.2 Närvisus 
 

Resultatet för närvisus visar också att det inte är någon signifikant förändring av visus 

efter ett års behandling med Lucentis på ögonkliniken i Kalmar. Närvisus försämrades i 

genomsnitt med 0,1 pkt. Detta innebär ett i princip oförändrat medelvärde. Det bör dock 

tilläggas att de patienter som inte kunde läsa 24 pkt uteslöts, vilket medför ett något 

bättre resultat än det egentliga. Det kan också tilläggas att textskalan för nära håll är 

betydligt grövre än ETDRS-tavlan, speciellt vid nedsatt synskärpa. Exempelvis är det 6 

pkt skillnad mellan det sista steget; 18 och 24 pkt. Detta kan ha påverkat resultatet 

negativt. 

 

Bästa uppmätta närvisus sedan behandlingens början visar att 81,3% har haft samma 

eller bättre närvisus sedan behandlingens början. Liksom för avståndsvisus tyder detta 

på att Ranibizumab, på det sättet som ögonkliniken i Kalmar genomför behandlingen, 

har en bromsande effekt och fördröjer försämringen av närvisus. 

 

Inga tidigare studier har hittats där närvisus har undersökts. I denna utvärdering har 

relativt lika resultat noterats för avstånd och nära håll, varför det skulle kunna antas att 

en försämring av synskärpan på avstånd också medför en lika stor försämring av 

synskärpan på nära håll. En mer omfattande studie bör dock göras för att undersöka om 

det finns ett sådant samband. 

 

Hypotesen stämmer även i grova drag för närvisus, då den genomsnittliga förändringen 

i princip är oförändrad. 
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4.3 Subjektiv data 
 

För subjektivt insamlad data finns flera brister, varför det är svårt att dra några slutsatser 

från den. 

 

Då datainsamlingen gjordes utgick patienterna från hur synskärpan var innan första 

behandlingen jämfört med hur det är idag, det vill säga inte hur den var ett år från första 

behandlingen med Lucentis. Detta gör att det inte går att jämföra den subjektiva 

datainsamlingen med den uppmätta synskärpan ett år efter första behandlingen. 

 

Tre patienter fick sin första spruta under 2007, fem patienter under januari 2009 och 

resten av patienterna fick första behandlingen någon gång under 2008. Minnet sviker 

oss ibland och det är svårt att komma ihåg och memorera hur synskärpan var så långt 

tillbaka i tiden. Dessutom är de flesta av patienterna äldre, vilket medför ännu sämre 

minne. 

 

Många av patienterna påpekade dock att de upplevde en förbättring direkt efter 

behandlingstillfällena. Exempelvis nämnde några patienter att krokigheten minskade 

och att synskärpan bättrades. Flera patienter upplevde därför att behandlingen bromsade 

och fördröjde försämringen av synen. 

 

4.4 Slutsats 
 

Denna utvärdering visar inte någon signifikant förändring av visus på avstånd eller nära 

håll efter ett års behandling med Lucentis. Eftersom visus hos patienter med exsudativ 

AMD sjunker utan behandling, tyder detta på att Lucentisbehandlingen på ögonkliniken 

i Kalmar har effekt och fördröjer synnedsättningen. Behandlingen på ögonkliniken i 

Kalmar är dock inte lika effektiv som den har varit i studier med månatliga injektioner 

eller månatliga återbesök med OCT och visuskontroll inför beslut om ytterligare 

Lucentisinjektion ska ges. 
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Hej! 
Jag	  heter	  Sara	  Wileryd,	  går	  sista	  året	  på	  optikerutbildningen	  i	  Kalmar	  och	  påbörjar	  

nu	  mitt	  examensarbete. 

	  
Anledningen	  till	  att	  du	  får	  detta	  brev	  är	  att	  du	  har	  fått	  behandling	  med	  läkemedlet	  
Lucentis	  mot	  makuladegeneration.	  Ögonkliniken	  är	  intresserad	  av	  att	  veta	  om	  
behandling	  har	  varit	  effektiv,	  och	  mitt	  examensarbete	  innebär	  att	  jag	  ska	  
undersöka	  detta.	  	  
	  
Arbetet	  går	  ut	  på	  att	  se	  hur	  synskärpan,	  både	  på	  långt	  och	  nära	  håll,	  har	  förändrat	  
sig	  ett	  år	  efter	  den	  första	  behandlingen.	  Vi	  är	  också	  intresserade	  av	  att	  veta	  hur	  du	  
upplever	  din	  synskärpa	  efter	  behandlingen.	  Tycker	  du	  att	  du	  ser	  bättre,	  sämre	  eller	  
är	  det	  ingen	  större	  skillnad?	  	  
	  
Om	  du	  vill	  delta	  i	  denna	  undersökning	  kommer	  jag	  att	  hämta	  information	  om	  din	  
synskärpa	  i	  din	  journal	  –	  både	  hur	  den	  var	  innan	  behandlingen	  påbörjades	  och	  hur	  
den	  är	  ett	  år	  efter	  att	  du	  fick	  första	  sprutan	  med	  Lucentis.	  Dessutom	  kommer	  jag	  
att	  ringa	  till	  dig	  och	  fråga	  dig	  hur	  du	  upplever	  att	  din	  syn	  har	  förändrats.	  	  
	  
Om	  du	  kan	  tänka	  dig	  att	  vara	  med	  i	  denna	  undersökning	  är	  det	  viktigt	  att	  du	  
skriver	  på	  talongen	  längst	  ned	  i	  detta	  brev.	  Använd	  det	  förfrankerade	  kuvertet	  som	  
ligger	  med	  i	  brevet	  och	  skicka	  tillbaka	  det	  till	  ögonkliniken	  senast	  torsdagen	  den	  
18	  mars.	  	  
	  
Det	  vore	  mycket	  betydelsefullt	  för	  både	  mig	  och	  ögonkliniken	  om	  du	  ville	  delta	  i	  
denna	  undersökning.	  	  
	  
Tack	  på	  förhand!	  
	  
Med	  vänlig	  hälsning	  

	  
Sara	  Wileryd	  
	  
	  
Härmed	  godkänner	  jag	  att	  Sara	  Wileryd	  får	  gå	  in	  i	  min	  journal	  och	  titta	  efter	  
uppgifter	  om	  min	  synskärpa	  samt	  att	  hon	  får	  ringa	  till	  mig	  och	  efterfråga	  hur	  jag	  
upplever	  att	  min	  synskärpa	  har	  förändrats	  efter	  behandlingen	  med	  Lucentis.	  
	  
Personnummer:	  	  
	  
Namn	  (texta):	  	  
	  
Underskrift:	  	  
	  
Datum:	  	  
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Figur 8.  Figuren visar rådata för avståndsvisus. Det visar på stora variationer mellan patienterna. 
Somliga har fått betydligt högre visus av behandlingen, medans andra patienter har samma visus som 
innan behandlings början. För en del av patienterna verkar behandlingen inte ha hjälpt alls. 
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Subjektiv bedömning av synskärpans förändring 

 
1. Hur upplever du att din synskärpa på långt håll har förändrats av behandlingen? 
2. Vilket av följande alternativ beskriver bäst hur din synskärpa på långt håll har 

förändrats av behandlingen? 
a) Mycket sämre b) Lite sämre c) Ingen skillnad d) Lite bättre e) Mycket bättre 

3. Hur upplever du att din synskärpa på nära håll har förändrats av behandlingen? 
4. Vilket alternativ beskriver bäst hur din synskärpa på nära håll har förändrats av 

behandlingen? 
a) Mycket sämre b) Lite sämre c) Ingen skillnad d) Lite bättre e) Mycket bättre 

 
 
Px Förändring avståndsvisus Förändring närvisus 
1 1. Det har blivit bättre. 

2. Mycket bättre. 
3. Det har blivit bättre. 
4. Mycket bättre. 

2 1. Synskärpan har blivit bättre. 
2. Mycket bättre. 

3. Synskärpan har blivit bättre. 
4. Mycket bättre. 

3 1. Synen är relativt bra. Det har inte blivit 
någon förändring av behandlingen. 
2. Ingen skillnad. 

3. Px kan läsa riktigt bra. När synen försämrats 
har behandlingen hjälpt tillbaka till 
ursprungsläget. 
4. Ingen skillnad. 

4 1. Ungefär detsamma. 
2. Ingen skillnad. 

3. Mycket bättre. Px fick läsa med förstoringsglas 
tidigare, men behöver inte det nu. 
4. Mycket bättre. 

5 1. Behandlingen bromsar försämringen. 
2. Lite sämre. 

3. Behandlingen bromsar försämringen. 
4. Lite sämre. 

6 1. Något sämre, men ser rätt så bra ändå. 
2. Lite sämre. 

3. Bättre. Px måste ha stark lampa vid läsning och 
använder även lite förstoring. 
4. Lite bättre. 

7 1. Sämre. Px vet inte om försämringen beror 
på AMD eller hennes katarakt. 
2. Lite sämre. 

3. Lite sämre, men inte lika dåligt som på långt 
håll. 
4. Lite sämre. 

8 1. Det har inte blivit bättre. Mer krokigt och 
dubbelseende har tillkommit. 
2. Lite sämre. 

3. Ingen större skillnad. Upplever raka streck som 
krokiga. 
4. Ingen skillnad. 

9 1. Betydligt sämre. 
2. Mycket sämre. 

3. Försämring. Klarade läsa endast med glö 
tidigare. Nu måste Px ha förstoringsglas. 
4. Mycket sämre. 

10 1. Ingen större skillnad. 
2. Ingen skillnad. 

3. Px ser vågigt och krokigt. 
4. Ingen skillnad. 

11 1. Bättre i början, sedan blev det lite sämre. 
Nu är synen ganska stabil. 
2. Lite bättre. 

3. Sämre. Px kan inte läsa eller skriva och har 
svårt att se bilder. 
4. Lite sämre. 

12 1. Injektionerna bättrade, men de tre sista 
gångerna har det blivit sämre. Tycker ändå 
att hon ser rätt långt på avstånd ändå. 
2. Lite bättre. 

3. Det blev bättre av de första behandlingarna. De 
tre sista injektionerna har inte hjälpt, utan 
synskärpan har sjunkigt. 
4. Mycket bättre (i början). 

13 1. Synen har inte förbättrats. Px ser dimmigt 
på 2 meter och längre bort. Har också svårt 
med avståndsbedömningen. 
2. Ingen skillnad. 

3. Sämre. Px kan inte läsa med höger öga. 
4. Lite sämre. 

14 1. Bättre syn än tidigare. Har dock fläckar 
och synfälltsbortfall som har tillkommit. 
2. Lite bättre. 

3. I början blev det bättre. Nu är det sämre och Px 
har svårt för att läsa. 
4. Mycket sämre. 

15 1. Betydligt bättre, men inte fullt bra. 
2. Mycket bättre. 

3. Betydligt bättre. Något sämre i det sista. Ej 
dubbelseende längre. 
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4. Mycket bättre. 
16 1. Försämringen sker i lugnare takt. Kan 

fortfarande spela golf! 
2. Ingen skillnad. 

3. Behandlingen bromsar hastigheten av 
försämringen. Använder förstoringsglas. 
4. Ingen skillnad. 

17 1. Bättre syn direkt efter behandlingarna, 
sedan sämre. Ser förhållandevis bra, men 
har svårt att se ansikten. 
2. Lite bättre. 

3. Lite bättre. Läser inte obehindrat. Använder 
böcker med stor stil. 
4. Lite bättre. 

18 1. Klarare, ser längre. 
2. Mycket bättre. 

3. Bättre. Belysningen är viktig. Använder 
talböcker ibland. 
4. Mycket bättre. 

19 1. Försämring. 
2. Lite sämre. 

3. Sämre. Använder förstoringsglas. 
4. Mycket sämre. 

20 1. Bättre synskärpa. Har lite krokigt seende. 
2. Lite bättre. 

3. Inte så stor skillnad, aningen bättre. 
4. Lite bättre. 

21 1. Lite bättre, men ser fortfarande suddigt. 
2. Lite bättre. 

3. Kan inte läsa utan förstoringsglas. 
4. Lite bättre.  

22 1. Försämrats. Px ser suddigt. 
2. Mycket sämre. 

3. Betydligt sämre. Ser inte ansikten. Kan inte läsa 
eller skriva och inte se på TV. 
4. Mycket sämre. 

23 1. I början bättre, sedan ingen förändring. 
Lättare att se när det är soligt ute. 
2. Ingen skillnad. 

3. Lite sämre. 
4. Lite sämre. 

24 1. Sämre. Det är disigt och grått.  
2. Mycket sämre. 

3. Sämre. Får inte någon fast bild. Har förlorat 
central synskärpa (ärrbildning i makula) och har 
bara perifert seende. 
4. Mycket sämre. 

25 1. Bättre. Synen ändrar sig inte så mycket. 
2. Lite bättre. 

3. Ser dubbelt ibland när hon tittar med höger öga. 
Blundar därför ibland på höger öga vid läsning. 
Använder förstoringsglas. 
4. Lite bättre. 

26 1. Sprutorna bromsar försämringen. Det 
sjuka ögat stör. Upplever dubbelseende. 
2. Lite bättre. 

3. Upplever lite bättre synskärpa, behandlingen 
bromsar försämringen. Kan inte läsa långa stunder 
i sträck. Håller texten närmre vid läsning. 
4. Lite bättre. 

27 1. Bättre efter varje behandling, men totalt 
sett sämre synskärpa. Mindre krokigt seende 
efter behandlingarna. Det dimmiga området 
har blivit större, men är inte så kompakt 
längre efter behandlingarna. Svårt att 
fokusera. Kan inte se vem hon möter. 
2. Lite sämre. 

3. Sprutorna har hjälpt på något sätt, men 
upplever totalt sett sämre synskärpa. Px har svårt 
att läsa. Hon ser bara korta ord. Kan inte hålla på 
att läsa för länge i sträck. Färgseende har blivit 
bättre av behandlingarna. 
4. Lite sämre. 

28 1. Sämre synskärpa, som varierar över 
dagen. Upplever att det är gråare. Har en 
stor svart fläck som har blivit mindre. 
2. Mycket sämre 

3. Aningen bättre. Synskärpan varierar över 
dagen. Använder förstoringsglas vid läsning. 
4. Lite bättre. 

29 1. Åt pipan! Har inte blivit bättre ens efter 
behandlingarna. 
2. Mycket sämre. 

3. Sämre. Måste använda förstoringsglas.  
4. Mycket sämre. 

30  
 

 

31 1. Inte sämre i alla fall. Kan läsa text på TV. 
2. Ingen skillnad. 

3. Bra efter de tre första sprutorna, sedan sämre. 
4. Ingen skillnad. 

32 1. Ser mindre otydligt. Ser ganska bra. 
Upplever dock ett blåaktigt sken. 
2. Lite bättre. 

3. Inte så stor skillnad. Har förlorat centralt 
seende. Måste gå nära för att se ansikten. 
4. Ingen skillnad. 

33 1. Bättre. Ser bättre utomhus då det är ljust. 
2. Mycket bättre. 

3. Sämre. Kan inte läsa. 
4. Mycket sämre. 





 


