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SAMMANFATTNING: 

Syftet med denna studie var dels att undersöka användning av symptomfrågeformulär vid 

bedömning av ögontorrhet, dels att titta närmare på vilken metod och/eller vilka kombinationer 

av tester svenska optiker föredrar för bedömning av ögontorrhet.  

Metoder: Två olika typer av symptomfrågeformulär, den ena publicerad av The Canadian Dry 

Eye Epidemiology Society (CANDEES) och den andra med hjälp av Ocular Surface Disease 

Index (OSDI), översattes till svenska och distribuerades slumpmässigt bland patienter från en 

optikerpraktik i Kalmar. Dessutom har en webbaserad enkät skickats till 800 optiker för att 

undersöka deras förstahandsval av test för utvärdering av ögontorrhet. Deras andra, tredje och 

respektive fjärde val har också noterats, liksom eventuella ytterligare kommentarer. 

Resultat: Åttiofem patienter svarade på åtminstone ett av frågeformulären, varav 34% (17/50) 

CANDEES och 32,7% (16/49) OSDI  respondenter uppgav att de hade milda till svåra 

symptom på torra ögon. Av de 800 e-postmeddelanden som skickades ut, svarade bara 64 (8%) 

optiker. Symptomfrågeformulär används oftast som enda testdiagnostik (42,2%). Det andra 

mest valda testet är Tearfilm Break-up Time (TBUT; 34,4%), följt av Fluorescein staining 

(17,2%).  Både TBUT och Fluorescein staining delade platsen som det mest frekventa svaret 

för andravalstest (31,3%), följt av symtomformulär (28,1%). Andra alternativ valdes av 6,3% 

av optikerna som första val, och 9,4% som andrahandsvalstest omfattar NIBUT / BUT,  

tårmeniskbedömning, Schirmers Test / BUT, biomikroskopi och bedömning av tårreflexflöde. 

SLUTSATS: Symptomfrågeformulär visar att mer än 30% av ett slumpmässigt urval av 

optikerpatienter  uppgav att de hade lindriga till svåra symtom på torra ögon. En undersökning 

bland svenska optiker visar att sådana formulär är att föredra för bedömning av ögontorrhet, 

följt av TBUT och Fluorescein staining tester. 



 

 

I texten som följer, där det står Gold standard hänvisar detta till ett diagnostiskt test eller 

riktvärde som anses vara definitivt. Ordet triad av diagnostiska tester omfattar 1.tårstabilitet, 

2. infärgning av ögats yta och 3. tårfilmsrefexflöde. Med konsensus menas överenskommelse 

mellan metoder som används. Multifaktorell betyder mångsidig. Begreppet ”diagnos”, 

”diagnostisk metod/tester” ”diagnosticering” av ögontorrhet syftar mer på metoder som 

används av optikern för att utvärdera tillståndet av ögontorrhet . Dessa sistnämnda termer 

innebär dock inte att  svenska optiker får ställa diagnos för patienter med ögontorrhet. För 

att spara på långa ord kommer några ord att förkortas  i fortsättningen: Non-invasive Break-

up Time (NIBUT), Break-up Time (BUT), Canadian Dry Eye Epidemiology Society 

(CANDEES), Ocular Disease Index (OSDI), Dry Eye Workshop (DEWS), Lacrimal 

Functional Unit (LFU), dry eye disease (DED) och Meibomian Gland Dysfunction (MGD). 

 

Abstract:  

Background: The purpose of this study was firstly, to examine the ability of a symptom 

questionnaire to assess dry eye and secondly, to survey the methods and/or combinations of 

tests which Swedish optometrists prefer for dry eye assessment.  

Methods: Two different types of symptom questionnaires, one published by the Canadian 

Dry Eye Epidemiology Society (CANDEES) and the other using the Ocular surface disease 

index (OSDI), were translated to Swedish and distributed randomly among patients from an 

optometrist practice in Kalmar. In addition, a web-based survey was sent to 800 optometrists 

to investigate their first-choice test of dry eye evaluation. Their respective second, third, and 

fourth choices were also recorded, as well as any additional comments.  

Results: Eighty five patients completed at least one questionnaire, of which 34% (17/50) 

CANDEES and 32.7% (16/49) OSDI respondents reported having mild to severe symptoms 

of dry eye. Of the 800 emails sent, only sixty four (8%) of the optometrists responded. 

Symptom questionnaire was most frequently chosen as a single test diagnostic (42.2%). The 

second most frequently chosen test was Tearfilm break-up time (TBUT; 34.4%), followed by 

Fluorescein staining (17.2%). TBUT and Fluorescein staining tied as the most frequent 

response for second choice test (31.3%), followed by the symptom questionnaire (28.1%). 

"Other alternatives", chosen by 6.3% of responding optometrists as first choice, and 9.4% as 

second choice test, includes NIBUT/BUT,  tear meniscus height assessment, Schirmers 

Test/BUT, biomicroscope and tear reflex assessment. CONCLUSION: Symptom 

questionnaires show that more than 30% of a random sample of optometry patients reported 

having mild to severe symptoms for dry eye.  A survey of Swedish optometrists shows that 

such questionnaires are preferred for dry eye diagnosis, followed by TBUT and Fluorescein 

staining tests. 
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1 Introduktion 

Kunskapen om ögontorrhet har ökat enormt under de senaste två decennierna men för 

närvarande finns det ingen Gold standard för diagnosticering av ögontorrhet.  I nästan ett 

halvt sekel, har en triad av diagnostiska tester på ögontorrhet allmänt tillämpats för att 

bedöma symptom på ögontorrhet: tårstabilitet, ögats ytinfärgning och tårrefexflöde. Förutom 

att det inte finns konsensus om vilken kombination av tester som skall användas för att 

definiera sjukdomen, visar det sig dessutom att det är svårt att hitta en korrelation mellan 

patientens okulära besvär och resultaten av utvalda tester för ögontorrhet[1,2,3]. 

 

Bakgrund 

Ögontorrhet är bra mycket vanligare än många tror. Baserat på data från de största studierna 

av ögontorrhet, The Women Health Study (WHS), The Physicians Health Study (PHS) och 

andra studier som sammanställdes av DEWS Dry Eye Epidemiology Report 2007 [4], har det 

räknats fram att cirka 3,23 miljoner kvinnor och 1,68 miljoner män, alltså 4,91 miljoner 

amerikaner som är 50 år och äldre har torra ögon. Epidemiologiska studier som har gjorts, 

vilka pekar på att åldrande och det kvinnliga könet bland annat är riskfaktorer för ögontorrhet 

[4,5,6]. Torra ögon är dock ett vanligt tillstånd som förblir en diagnostisk utmaning[3]. 

Många av de diagnostiska metoderna för torra ögon som används idag fångar antingen ingen 

eller flera aspekter av ögontorrhetstillstånd[3,7]. Studier har visat att torra ögon är av en 

multifaktorell natur[6]. Därmed följer att bedömning av symptomen kan vara en utmanande 

uppgift[6]. Ett antal symptomfrågeformulär har med tiden utvecklats för användning vid torra 

ögon screening/ diagnostik[3,4]. För närvarande används symptombedömning med hjälp av 

frågeformulär vid utvärdering av olika aspekter av ögontorrhet inklusive svårighetsgrad, 

effekt på daglig verksamhet och livskvalitet[3].  

 

 1.1 Gammal definition av ögontorrhet  

Ögontorrhet definierades tidigare som störning i tårfilmen på grund av otillräcklig 

tårproduktion eller ökad avdunstning av tårvätskan som i sin tur orsakar skador på det 

interpalpebrala ögats yta och är associerade med symptom av okulära obehag[5,6]. 
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1.1.1 Ny definition av ögontorrhet 

I ljuset av ny kunskap och som ett resultat av ny forskning är emellertid, de centrala 

mekanismer som leder till torra ögon omklassifiserade i Definition and Classification of Dry 

Eye Report, DEWS 2007 [6] . Där kom man med en ny definition av ögontorrhet som följd: 

” Dry eye is a multifactorial disease of the tears and ocular surface that results in symptoms 

of discomfort, visual disturbance and tear instability with potential damage to the ocular 

surface. It is accompanied by increased osmolarity of the tear and inflammation of the ocular 

surface.”[6 ](Se 1.4) 

 

 1.2 Normal anatomi  

Figur 1 nedan visar tårkörtlar, ögats ytor (hornhinnan och bindhinnan), ögonlock, Meiboms 

körtlar och tillhörande sensoriska och motoriska nerver som ingår i en samverkande enhet 

kallas Lacrimal Functional Unit (LFU) [6]. Det är nu känt att kommunikation mellan 

vävnader av integrerade ögats ytor/tårkörtelns funktionella enhet sker genom sina 

sensoriska/autonoma neurala reflexer. LFU kontrollerar de viktigaste delarna av tårfilmen och 

svarar på miljö, endokrina och kortikal påverkan [6,7]. En störning i denna enhet kan leda till 

torra ögon[6,7].  

  

       Figur 1: Lacrimal Functional Unit. Bilden är hämtad från  Amercian Journal Manage Care (AJMC). Fritt till 

publicering [7]. 
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1.3 Fysiologi 

 

1.3.1 Tårfilmen     

Tårfilmen består av tre lager eller komponenter: mucinskiktet, vätskeskiktet och lipidskiktet 

(Se Figur 2 nedan). Tårfilmens funktion är bland annat att smörja ögats yta och ögonlock, att 

ge en jämn och regelbunden optisk yta för ögonen, att leverera näringsämnen, och att ta bort 

främmande material och mikrober från ögats yta, skydda mot patogener med hjälp av 

antibakteriella ämnen och dessutom att främja vävnadsunderhåll och sårläkning av ögats 

yta[8,9]. 

 

                              Figur 2: Tårfilmen med dess olika skikt 

 

 1.3.1.1  Produktion av tårfilmen 

     1. Mucinskiktet. Mucinet är det innersta skiktet av tårfilmen och utgör 30-40% av 

tårfilmen [7]. Det produceras av epitelceller i konjunktiva och av Gobletceller och även en 

viss del av tårkörtlarna [9]. Det är mucöst, det vill säga, innehåller slem och fungerar som 

smörjmedel[8,9]. 

     2. Vätskeskiktet. 60% av tårfilmens volym utgörs av vätskeskiktet [7]. 95% av  

vätskeskiktet produceras av tårkörteln, och  resten av två andra körtlar, Wolfring och Krause 

[8,9,10]. Vätskeskiktet innehåller de viktigaste proteinerna som bland annat ger ett skydd mot 

infektioner och inflammationer i ögat. Nästan 500 olika proteiner finns i människans tårfilm, 

bland annat lysozym, ett kraftfullt antibakteriellt enzym som hydrolyserar bindningar i 

bakteriernas yttre cellväggar [8,11].  
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     3. Lipidskiktet består av en oljeliknande lösning, även kallad sebumet, som utsöndras av 

tarsalkörtlarna, mest kända som Meibomskörtlarna. Detta är det yttersta skiktet på tårfilmens 

yta och bidrar till att minska avdunstningen av tårfilmen genom att sprida ut tårfilmen över 

ögat [8].  

     

1.3.1.2  Avrinning av tårfilmen 

Från tårkörteln leds vätskan ut till ögat genom 8-12 utförselgångar som mynnar ut i övre 

temporala konjunktivala fornix [9]. Troligtvis sker produktion av tårvätskan hela tiden (basal 

tårproduktion) och är ganska låg, ca 1,2µl/min. En reflexbaserad tårproduktion framkallas 

däremot av retningar av nerver i cornea och omkringliggande vävnader [9]. Vid blinkning 

sprids tårfilmen över ögats yta mot mediala  canthus. Där dras tårarna in i högre och lägre 

puncta, ett punctum i varje ögonlock, för att gå igenom lacrimalis canaliculi. Canaliculi 

förmedlar i sin tur tårarna till lacrimalis sac, den övre änden av nasolacrimal kanalen, som 

rinner ut i näsan[7,10].  

 

1.4 Patologi och etiologi 

Enligt definitionen är ögontorrhet en multifaktoriell sjukdom i tårfilmen och ögats yta. 

Torrheten resulterar i symptom som obehag, synstörningar och tårfilmens instabilitet med risk 

för skador på ögats yta, vilket åtföljs av ökad tårfilmsosmolaritet och inflammation av ögats 

yta[6]. Flera samverkande mekanismer är alltså involverade. Dysfunktion av en av LFU-

komponenterna kan leda till torra ögon som ger upphov till förändringar i volym, 

sammansättning, distribution och/eller avdunstning av tårfilmen[7,12]. Torra ögon indelas i 

två subtyper eller etiologiska kategorier; aqueous deficient DED, otillräcklig tårproduktion 

och evaporativ DED, förhöjd avdunstning ( se även Figur 4) . Nedan beskrivs deras orsaker 

och prevalens: 

1. Otillräcklig tårproduktion (även kallat aqueous deficient dry eye disease eller ADED) 

påverkar upp till tre procent av befolkningen och är mer prevalent hos kvinnor och 

äldre[4,6,13]. Tårkörtelns avvikelser omfattar avsaknad av stimulering av tårsekretion, 

inflammation och destruktion av tårkörteln. Den svåraste formen av den här subtypen 

inkluderar Sjögrens syndrom, HIV, medfödd eller kirurgiskt avlägsnande av tårkörteln. 

Trakom, frätskador och bland annat Stevens-Johnson syndrom kan också förorsaka en 

allvarlig otillräcklig tårproduktion[13]. Sjögren syndrom kan vara primärt eller 

sekundärt. Ett primärt Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom där lacrimalis och 
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spottkörtlar är infiltrerade av aktiverade T-celler, som resulterar i symptom på torra 

ögon och muntorrhet. Ett sekundärt Sjögrens syndrom däremot kan uppstå i samband 

med andra autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit eller systemisk lupus 

erythematosus[6,7,13]. Icke-Sjögren aqueous DED, kan vara ett resultat av 

tårkörtelns/tårkörtelgångens dysfunktion, med olika orsakssamband eller reflexmässig 

hyposekretion[6]. 

2. Förhöjd avdunstning eller evaporativ DED har också olika orsaker, som till exempel 

störd oljeproduktion, primär eller sekundär, ett ögonlocksrelaterat problem eller 

kontaktlinsinducerade ytförändringar [6,13]. Den vanligaste orsaken är MGD, även 

kallat bakre blefarit, ett tillstånd av Meibomska körtelns obstruktion [6]. Avvikelser i 

Meibomska körtlarna orsakar den vanligaste formen av förhöjd avdunstning med en 

prevalens på fyra procent för anomali i lipidlagret. Ungefär 40 procent av befolkningen 

har tecken på MGD och en 100 procent förekomst av tårfilmens instabilitet. Infärgning 

av ögats yta har rapporterats hos patienter med kronisk meibomianitis. De vanligaste 

orsakerna till MGD är skada eller förstörelse av Meibomska körtlar[13]. 

 

                                                       Ögontorrhet 

 

 

 

                                                                         

                                                                   MGD                             Andra 

     Sjögrens Syndrom       Ej relaterat                                                        1. Kontaktlins 

                                             till Sjögrens                                                       2. Onormal blinkning    

     1˚       2 ˚                                           

           Tårkörteln  påverkad                 Störd innervation        Exponering 

                                  Tårkörtelgång påverkad/ 

                                          obstruktion 

            Figur 4. Diagnostiska klassificeringssystem för torra ögon sjukdom baserad på förslag av National Eye 

Institute/International Workshop. Bilden är ritad baserad på CLAO J 1995; 21:222-32 [12]. 

    Otillräcklig  

   tårproduktion  

Förhöjd 

avdunstning 
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Två inneboende förstärkande mekanismer, nämligen tårfilmens hyperosmolaritet och 

tårfilmens instabilitet, har nämnts i DEWS rapport 2007[6]. 

 

 1.4.1 Hyperosmolaritet av tårfilmen  

Ökad osmolaritet av tårfilmen kan uppstå antingen på grund av lågt eller otillräckligt 

vätskeflöde eller förhöjd avdunstning av vätskan. Hyperosmolära tårar kan skada ögonens 

ytepitel genom att aktivera inflammatoriska kaskader, med frisättning av inflammatoriska 

förmedlare i tårar. Akut inflammation kan inledningsvis leda till ökad reflexbaserad 

tårproduktion och blinkningar. Kroniska inflammationer kan leda till minskad känsel i 

hornhinnan och minskad reflexaktivitet, vilket leder till ökad avdunstning och 

tårfilmsinstabilitet. Inflammation kan också leda till lokal cellförlust och minskad 

mucinproduktion, vilket ytterligare bidrar till att tårfilmen blir instabil[6]. 

 

 

1.4.2 Tårfilmsinstabilitet 

Instabilitet i tårfilmen kan uppstå sekundärt till följd av hyperosmolaritet eller kan vara en 

orsak till hyperosmolaritet (t.ex lipidlagret avvikelser som följd av MGD). Tårfilmens 

instabilitet medför ökad avdunstning, vilket i sin tur bidrar till hyperosmolaritet[6]. 

 

1.5 Bidragande orsaker 

Bidragande anledningar till torra ögon tros vara av olika slag. Kontaktlinsanvändande, torrt 

klimat, arbetsplatser framför datorn och otillräcklig blinkning är några av anledningarna[3,6]. 

DEWS Epidemiology rapport antyder att ökad avdunstning kan vara relaterad till ålder och 

senare ökning i tårfilmens osmolaritet[4]. Miljön, både fysiologisk (milieu interieur) och 

omgivningen (milieu exterieur) påverkar torra ögon[6]. Enligt DEWS Definition and 

Classification of Dry Eye Disease rapporterades att androgener och höga nivåer östrogen är 

riskfaktorer för torra ögon[4]. 

 

1.6 Olika diagnostiska metoder 

För närvarande finns det inga enhetliga kriterier för diagnos av ögontorrhet. Traditionella 
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kombinationer av diagnostiska tester har använts för att bedöma symptom och kliniska tecken 

[7]. Olika tester används till en rad olika syften bland annat att screena och/eller bedöma 

ögontorrhet, diagnosticera torra ögon i den kliniska vardagen eller för att följa den naturliga 

historien av sjukdomen (DEWS Methodologies rapport 2007)[3]. 

Det finns flera metoder för bedömning av tårproduktion: Schirmers Test, Phenol Red Test och 

Tear Clearance Test [14]. Fysisk undersökning omfattar mätning av synskärpa, granskning av 

ögats yta och biomikroskopi[15]. Ytterligare diagnostiska tester kan utföras för att bedöma 

tårfilmsinstabilitet, skada på ögats yta, och vattenhaltigt tårflöde[7]. Andra diagnostiska tester 

som kan utföras inkluderar: Fluorescein clearance, hornhinnans topografi, videokeratography, 

och bland annat impression cytologi.[15]. De vanligaste testerna beskrivs nedan. 

 

1.6.1  Schirmers Test 

Aqueous eller vattenhaltigt tårflöde mäts med Schirmers Test. Testet är det vanligaste 

objektiva testet och som har använts i mer än 100 år. Det innebär att man för in en liten bit 

filterpapper i den nedre fornix i ögat. Det finns två varianter av Schirmers Test: Schirmer I 

mäter den totala tårsekretionen (basal och reflex) [8]. Schirmer II är bara ett mått på reflex- 

sekretion och innebär nasal stimulering efter införandet av remsan. En variant av Schirmer I 

är att tillåta mätning av  den basala sekretionen, vilket  inbegriper användning av anestesi före 

bandinförandet[15,16].  

 

1.6.2 Tearfilm Break-up Time  

TBUT som mäter tårfilmsinstabilitet är en annan vanligt förekommande teknik för 

diagnostisering av torra ögon. När man mäter TBUT använder man sig av ett biomikroskop 

med en bred ljusspalt och färgämnet fluorescein. Sedan lyses tårfilmen med ett koboltblått 

ljus för att kunna se när tårfilmen spricker upp. Då mäts tårfilmens uppsprickningstid genom 

att be patienten blinka till en gång och sedan hålla ögat uppe sa lang tid det går utan att 

blinka. Tiden mellan en blinkning och uppkomsten av en mörk prick eller fläck då tårfilmen 

spricker upp mats, och det ar sedan den tiden som kallas TBUT. Om uppsprickningstiden ar 

mindre an 10 sekunder ar det ett tecken på ett torrt öga[8]. Detta test anses vara mer 

tillförlitligt än Schirmers Test, eftersom det är repeterbart. Mätningen kan också göras utan 

fluorescein, med Keratometer eller Tearscope (då kallas det NIBUT). NIBUT ger en 

noggrannare bedömning[8,15,16]. 
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 1.6.3 Rose Bengal/Fluorescein infärgning 

Ögats ytskador brukar bedömas genom infärgning med Rose Bengal, som innehåller 

natriumjodid. I biomikroskop letar man efter tecken på ögonskada genom att iaktta onormala 

ögon-och/eller kojunktivalt infärgningsmönster. Färgningsmönstret kan sedan fotograferas 

och klassificeras med hjälp av ett av flerpoängsystem. Färgämnet fluorescein tolereras väl, 

men resultaten kan variera. Rose Bengal producerar mer konsekventa resultat, men är 

irriterande för ögat[8,16]. 

 

1.6.4 Symptomfrågeformulär 

Även om diagnostiska testresultat är användbara för att bekräfta diagnosen, korrelerar det i 

allmänhet dåligt med symptom[1,2,4]. Detta kan delvis bero på subjektiva karaktärer av 

symptomen[6]. Vanliga symptom som upplevs av patienter med torra ögon varierar kraftigt 

och omfattar en främmande kroppskänsla, obehag, torrhet, sveda och dimsyn. Den mångfald 

av symptom för torra ögon och deras inverkan på livskvaliteten har lett till att användningen 

av patienters frågeformulär, till exempel OSDI ® [3,17], Dry Eye Questionnaire(DEQ) [18] 

och CANDEES [3,19] som kan kvantifiera symtom på ögontorrhet[1,16]. Se bilagor 1 och 2 

 

Enligt den publicerade rapporten från DEWS Diagnostic Methodology 2007, utforskar 

frågeformulärens längd och sammansättning olika aspekter av torra ögon av varierande djup, 

allt från diagnos enbart till identifiering av utlösande faktorer och inverkan på livskvalitet. 

Den tid det tar att administrera ett frågeformulär kan påverka valet av frågeformulär för en 

generell klinisk användning och med detta i åtanke, hur många frågor som administreras i 

olika enkäter[3]. Frågeformuläret har visat att leverera tillförlitliga informationer med 

diagnos på torra ögon och kan ge en mer integrerad syn på det kliniska tillståndet över tid [3].  

Som nämnde ovan, OSDI, DEQ och bland annat CANDEES är en av symptom frågeformulär 

tillgängliga och används i stor utsträckning[18]. OSDI frågeformulären liknar CANDEES 

gällande antal frågor som ställs (Se Tabell 1) men de varierar i längd, design, inriktning och 

omfattning av validering[3,15]. Detta innebär ofta att patienter ombes gradera olika typer av 

svar som kombineras för att producera en total rå betyg[15,18,19].  Det finns inga rapporter 

om huruvida dessa frågeformulär relaterar till varandra. En genomförd studie av Simpson et 

al[15] visade att tre enkäter, OSDI, McMonnies och DEQ vara specifika för att separera 

mellan symptomatiska och asymptomatiska grupper, det vill säga de grupperna som har 
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symptom och utan symptom av torra ögon. DEWS rapport[3] ställde upp en lista av 

symptomfrågeformulär som används aktuellt. Se Tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1: Lista av symptomfrågeformulär sammantälld av DEWS[3] 

Rapport Antal frågor Referenser 

Womens. Health 

Study (WHS) 

3 Schaumberg et al 

International 

Sjogrens  

3  Vitali et al 

 

Schein 6 Schein et al 

McMonnies 12 McMonnies och Ho 

OSDI 12 Schiffman et al 

CANDEES 13 Doughty et al 

DEQ 21 Begley et al 

IDEEL 27 Rajagopalan et al 

 

 

 

2 Syfte 

Det dubbla syftet med denna studie var dels att undersöka användning av frågeformulär vid 

symptombedömning av ögontorrhet, dels att titta närmare på vilken metod och/eller vilka 

kombinationer av tester svenska optiker föredrar för ögontorrhetsbedömning. 
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3 Material och metod 

3.1 Enkät hos patienter 

Två typer av frågeformulär, CANDEES[3,19] och OSDI[3,17] översattes och fördelades 

slumpmässigt bland 85 patienter (se Bilagor 1 & 2). Båda CANDEES och OSDI 

frågeformulär har testats och använts i epidemiologiska studier och uppfyller allmänna 

kriterier för frågeformulär för klinisk forskning och diagnos av torra ögon[3]. Båda 

formulären valdes på grund av att de har nästan samma antal av frågor, 13 CANDEES frågor 

och 12 OSDI frågor. Se Tabell 1 ovan.  

 

Platsen för genomförandet var Specsavers i Kalmar, där jag gjorde min praktik under fem 

veckor. Enkäten fördelades med jämna mellanrum till patienter som kom till 

synundersökning. De flesta fick bara ett av varje och femton fick båda formulären. Tanken 

var att jämföra hur frågeformulären presterar var för sig, det vill säga, hur stort antal av 

patienterna som fick bara en av sorterna skulle rapportera att de har besvär baserat på 

CANDEES eller OSDI. Resultat av båda frågeformulär jämfördes och utvärderades. Sedan 

har resultatet undersökts för att se om en och samma person som fick båda CANDEES och 

OSDI kom till ett jämförbart resultat.  

 

Totalt 120 formulär färdigställdes, varav 100 formulär har emottagits. 35 respondenter fick 

CANDEES och samma antal fick OSDI. 15 personer fick både sorterna. Sammanlagt 85 

personer deltog i enkätundersökningen. 

 

 CANDEES frågeformulär frågade om kön, ålder, kontaktlinsanvändning, mediciner, 

muntorrhet, kliande/svullna ögonlock och allergier. Patienterna ombads också att gradera 

obehag eller symptom på torra ögon från 1- enstaka men mild, 2- enstaka men måttlig, 3-

konstant men mild, 4-konstant och måttlig och 5-svår symptom.  
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Vid OSDI ombads patienterna att gradera upplevelse av obehag i ögonen från 0-inget av 

tillfälle till 4-hela tiden.  Sedan adderades alla svar för att jämföra med gränserna. Se Tabell 2 

nedan. Specifika frågor ställdes även till OSDI-respondenterna angående ljuskänslighet, 

känsla av skräp i ögonen, sveda och röda ögon, dimsyn, försämrad syn, och subjektiva besvär 

vid några dagliga aktiviteter som läsning, bilkörning i mörker, dator/TV användning samt 

miljömässigt ogynnsamma faktorer som blåsiga förhållande, platser med låg luftfuktighet och 

luftkonditionering.  

 

Tabell 2: OSDI gränser 

Normal mild Måttlig Svår 

0-12 13-22 23-33 >33 

 

 

3.2 Enkät hos svenska optiker 

Från internet sammanställdes postlistor genom www. hitta.se, där e-post skickades till alla 

som hade lämnat sin e-postadress vilket innebar att detta inte var en randomiserad studie. Ett 

följebrev med en weblänk, www.easysurvey.se skapades. De flesta av dessa adresser gick till 

en filial i stället för en enskild optiker. De 15 frågorna i enkäten (utformades utan förlaga) 

gick ut på för att ta reda på vilka tester respondenterna föredrog om bara ett diagnostiskt test 

var tillgängligt för att screena och/eller bedöma torra ögon. Vid första omgången togs det bort 

en fråga från listan så att utvärdering av svar inte var möjligt. Enkäten gjordes om och samma 

antal av optikerna fick den andra enkäten, det vill säga, sammanlagt 800 e-poster skickades i 

varje omgång. Dessutom utvärderades också deras andra, tredje och fjärde val och 

kombinationer av tester.  Hänsyn har tagits till respondenternas kommentarer till annat 

alternativ som inte fanns i listan. Se Bilaga nummer 4. 

 

3.3 Statiska metoder 

Statistisk associering mellan CANDEES och OSDI-respondenter undersöktes med hjälp av 

Pearsons korrelationskoefficienten r,  där  n =  är antal av respondenter och d.f. (n-1). För 15 

respondenter till ex, är  r = +0. 497 anses statistiskt signifikant. En uppåtgående 

regressionslinje indikerar ett positivt linjärt samband medan en nedåtgående linje indikerar ett 

http://www.easysurvey.se/
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negativt linjärt samband. Se Figur 6 på sida 16. 

4 Resultat 

4.1 CANDEES   

4.1.1 Ålder/Kön  

Respondenternas genomsnittliga ålder var 48,9 år (SD± 20,43). 39 av alla femtio CANDEES-

respondenterna var kvinnor och 14 av hela 17 (82,4% ) som har rapporterat symptom på torra 

ögon var av det kvinnliga könet.      

   

4.1.2  Medicinering. Kontaktlinsbärande.  Allergier. Kliande ögonlock. Muntorrhet  

Tabell 3 nedan visar att tjugofyra av femtio (48%) respondenter tar en eller flera sorters 

mediciner. Cirka 29%  har en association med torra ögon. Tio av femtio (20%) respondenter 

är kontaktlinsanvändare. Tre av tio (30%) har rapporterat att de har symptom på ögontorrhet.  

I jämförelse mellan några bidragande faktorer till ögontorrhet ser man att kontaktlinsbärande 

är relativt lika med de som tar mediciner men lägre än till exempel allergiker. Antal allergiker 

som har association med ögontorrhet är sju av tolv (58,3%). Lika höga associationer har de 

som har kliande eller svullna ögonlock, där fem av åtta (62,5%) har obehag i ögonen. Den 

högsta associationen har de respondenter som upplever muntorrhet. Sju av elva (63,6%) 

respondenter med muntorrhet upplever symptom av obehag i ögonen. 

 

Tabell 3. CANDEES-respondenter med och utan symptom (n=50)   

       

  

 Tar 

mediciner Kontaktlinsbärare Allergiker 

Har kliande/svullna 

ögonlock 

Har 

Muntorrhet 

Med symptom 7 3 7 5 7 

Utan symptom 17 7 5 3 4 

Total 

 

24 10 12 8 11 
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4.1.3 Rapportering av symptom 

Sammanlagt sjutton av femtio CANDEES- respondenter eller 34 % har rapporterat mellan 

milda och svåra symptom på ögontorrhet. 10 av 17 (58,8 %) har graderat enstaka men milda 

besvär, 6 av 17 (35,3%) har enstaka men måttliga besvär och 1 av 17 (5,9%) har rapporterat 

svåra symptom. Se figur 4 nedan.  

 

CANDEES (n=50) 

5=svår

2=enstaka men måttlig

1=enstaka men mild

 

 Figur 4: Resultat av CANDEES-respondenter som rapporterat att ha symptom 

 

 

4.2 OSDI Resultat  

Sammanlagt femtio enkätsvar emottogs, ett var inte komplett ifyllt. Resultatet är baserat på 

fyrtionio fullständiga enkätsvar. Tre kategorier med sammanlagt tolv frågor ställdes och 

respondenterna ombads att gradera besvär mellan 0=aldrig 1=en del av tiden, 2=hälften av 

tiden, 3=för det mesta av tiden och 4=hela tiden.  Tabell 4 nedan visar att antalet ögonbesvär 

förekommer mest i samband med  huvudgrupp  A=okulära symptom, där sammalagt 144  

formulärposter är noterade.  B=synrelaterade symptomen  och C=miljömässigt påverkande 

faktorer  har 71 respektive 70 poster. Ljuskänsligheten bereder mest problem hos OSDI- 

respondenterna, med 37 ( 75%)  som mest, medan lägst är besvär i samband med låg 

luftfuktighet, där 17 (43,6%) har symptom av okulära besvär. Från posterna i tabellen kan 

man också uttyda att ögonbesvär inte upplevs frekvent, det vill säga, de flesta upplever 

ögonbesvär bara en del av tiden (1).  
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Tabell 4. Antal av OSDI-respondenter som har rapporterat ögonbesvär. n=49 

      Typer av okulära 

besvär 

1=en del 

av tiden 

2=hälften 3=för det 

mesta 

4=hela 

tiden 

Total 

A. okulära symptom           

         

ljuskänslighet      
20 3 11 3 37 (75,5%) 

 känsla av skräp 20 5 5 1 31 (63,3%)  

 sveda/röda ögon  13 9 1 2 25 (51%) 

dimsyn 14 7 2 1 24 ( 49%) 

försämrad syn  10 6 7 4 27 (55,1%) 

Total A  77 30 26 11 144 

B. Syn relaterad            

 läsning 9 8 2 3 22 (45%) 

 bilkörning i mörker 9 7 4 6 26 (53%) 

 datorarbete 11 3 3 2 19 (38,8%) 

  tv tittande 9 7 4 6 26 (53%) 

Total B  29 17 11 14 71 

C. miljömässigt 

utlösande faktorer 

          

 blåsiga förhållanden 13 8 5 4 30 (61,2%) 

 låg luftfuktighet 8 4 4 1 17 (43,6%) 

         

luftkonditionering
14 4 4 1 23 (47%) 

Total C 35 16 13 6 70 

 Total svarsposter 141 63 50 31   

(Totala antalet av  poster som svar på alla frågorna  är inte samma som  det totala antalet av 

respondenterna!) 

 

Figur 5 visar att sammanlagt sexton av fyrtionio OSDI-respondenter eller 32,7% av 

respondenterna har rapporterat mellan lätta till svåra symptom. Grad 1=milda symptom:10, 

grad 2=måttliga:5 och grad 5=svåra:1 
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OSDI (n=49)

5=svår

2=enstaka men måttlig

1=enstaka men mild

 

Figur 5: Resultat av OSDI-respondenter som rapporterat att ha symptom. 

 

4.3 CANDEES VS. OSDI 

Figur 6 nedan visar ett linjärt samband mellan femton korrespondenter som fick både 

CANDEES och OSDI formulär. Statistisk korrelation mellan CANDEES och OSDI har gjorts 

med Pearsons korrelationskoefficient, där  r-värdet kan ligga mellan +1 och -1 och där 0 

anger inget samband. Mätvariablerna CANDEES och OSDI har ett r=+0,69 eller R² = 0,4741 

, alltså en relativ stark positiv korrelation.   
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    Resultat av 15 CANDEEES- och OSDI-respondenter med rapporterad symptom 

 

Figur 6. Korrelationskoefficient mellan CANDEES och OSDI-respondenter med rapporterad symptom : 

r=+0,688, R² = 0,4741.  

 

Tabell 5. Fördelning av 15 enkätsvar från CANDEES- och OSDI-respondenter  

    

 
n=15 

    Gradering enligt 
CANDEES CANDEES OSDI 

Gradering enligt 
OSDI 

måttlig 2 13 mild 

mild 1 17 mild 

normal 0 8 normal 

normal 0 4 normal 

måttlig 2 6 normal 

normal 0 5 normal 

måttlig 2 27 måttlig 

mild 1 13 mild 

mild 1 20 mild 

normal 0 6 normal 

normal 0 3 normal 

normal 0 7 normal 

normal 0 13 mild 

måttlig 2 27 måttlig 

normal 0 6 normal 
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Rapportering av symptomen avviker lite från hela resultat bland de 15 som fick både 

CANDEES och OSDI formulären. Tabell 5 ovan visar diskrepanser, med röd markering, som 

ligger mest i fördelningen hur respondenter upplever obehag av ögontorrhet. OSDI:s 

specifika frågor gav mer preciserade svar.  I stort sett utskiljer sig dock inte resultatet från den 

hopräknade summan av svaren. 

 

5.4 Webb-baserad enkät  

Resultatet är baserat på sextiofyra enkätsvar som emottogs till och med 5/07-2010. 

 

Fråga 1-2: Hur gammal är du? Hur länge har du jobbat som optiker? 

Respondenternas genomsnittliga ålder är 43 år (SD±12,61). Medelvärdet för antal år av   

jobberfarenheter som optiker är 17,8 år (SD± 13,91). Se Figur 7 nedan. 

 

 

 

  Figur 7: Ålder/antal år av jobberfarenhet som optiker 
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        Figur 8: Fråga om torra ögon under anamnesen 

 

Fråga 3: Frågar du alltid om torra ögon under anamnesen?  

 

Tjugotvå svarade nej (Figur 8) och uppgav att de inte behöver ställa frågan till några 

kundgrupper som till exempel barn/ungdom eller ibland är frågan ej relevant i vissa 

situationer.  

Fråga 4: Om nej, varför inte? 

Svar: 

 Kunderna berättar oftast själva 

 Bara om det framkommer i anamnesen att det finns besvär med torra miljöer så 

diskuteras ögontorrhet närmare. 

 Problem med torra ögon kommer alltid fram under synundersökningen. 

 Det blir inte alltid att man frågar specifikt, utan diskuteras medicinering, ögonhälsa 

med mera. 

 

 Inte alla upplevs som målgrupp för torra ögon. Några frågar  bara ”riskgrupperna” 

 

 Det blir inte alltid med tid under anamnesen. 
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Fråga 5-8  

Vilken diagnostisk metod/test använder du som förstahandsval att utvärdera torra ögon? 

 

 Historik/frågeformulär 

 TBUT 

 Fluorescein infärgning 

 Annat alternativ 

 

Svar: Tjugo sju av 64 optiker (42,2%) valde historik/symptomfrågeformuläret. Det andra 

mest valda testet är TBUT; 22/64 (34,4%), följt av Fluorescein infärgning11/64 (17,2%). Se 

Figur 9. 

 

 

Om svaret är annat alternativ, vilket? 

Svar: Fyra optiker valde annat alternativ som förstahandsval ( 6,3%). Kombination/er av 

tester som valdes ut var: NIBUT/BUT/ tårmeniskbedömning, Schirmers test/BUT, 

biomikroskopi och bedömning av tårreflexflöde. Se Figur 9. 

 

 

Med vilken/vilka av följande metod/er kombinerar du ditt förstahands val? 

 Historik/frågeformulär 

 TBUT 

 Fluorescein infärgning 

 Annat alternativ 

 

Svar: Både TBUT och Fluoresceininfärgning fick dela platsen som det mest frekventa svaret 

för andravalstest (31,3%), följt av symtomformulär (28,1%). Se Figur 9. 
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Om svaret är annat alternativ, vilken? 

Svar: 9,3% eller 6 av  optikerna valde kombinationer av flera tester.  3 av optikerna valde 

användning av biomikroskopi för tårfilmsbedömning och 3 valde bedömning av tårfilmen 

under biomikroskop, 1 Schirmers Test, 1 tårfilms bedömning och 1 fluorescein infärgning. 

Se Figur 9. 

         

Sammanfattning av val av diagnostiska metoder bland svenska optiker 

 

       Figur 9 : Svenska optikerns val av diagnostiska metoder , n=64 . Frågeformulär har med 45 det mest 

frekventa svaret följt tätt av BUT, 44. Schirmers test valdes av 1 optiker som förstahandsval och av 1 optiker 

som andra val. NIBUT/BUT kombination valdes ut av en enda optiker. 

 

 

 

Fråga 9-10.  Varför använder du denna metod respektive dessa metoder framför de andra? 

Annan anledning?                                

 

Svar: Anledningen till att frågeformulär valdes av flera var att det är en snabb metod, 28/64 

(43,8%). Effektivitet tycks vara en av anledningarna, 23/64 (36%). Gammal vana valdes sist, 

20% eller 13 optiker föredrog det som en av anledningarna. Dessutom, valde ingen ett annat 

alternativ förutom de här tre nämnda anledningarna. Se Tabell 6 nedan. 
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Tabell 6: Anledning till varför optiker använder utvalda metoder 

 Snabbt(28) Effektivt(23) gammal vana(13) 

Frågeformulär 18 10 5 

TBUT 6 5 6 

Fluorescein 

infärgning 

3 8 1 

Annat alternativ 1  1 

 

  

Fråga 11-12. Vilken metod går bäst enligt dina erfarenheter? Vilken metod kan det vara 

ditt tredje eller fjärde val förutom det som har redan nämnts i frågorna 5 och 7 

 

Svar:  31 optiker tyckte att det räcker med en metod.  29 däremot ansåg att två metoder är 

bäst medan enstaka ville ha tre eller flera metoder. Det var ingen som nämnde något tredje 

eller fjärde alternativ förutom de metoderna som redan har tagits upp i val av alternativ. Se 

Figur 10 nedan. 

 

 Figur 10: Antalet av kombination av tester bland svenska optikern  
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Fråga 13. Utför du din metod uteslutande hos patienter som har symptom av torra ögon 

och/eller subjektiva upplevelser av torra ögon?  

Svar: Fyrtiotre svarade ja och tjugo ett nej. 

 

Fråga 14. Vilken typ av symptom på torra ögon hos dina patienter, kan troligtvis 

upptäckas/screenas med den metod du föredrar att använda? Gradera ditt svar från 1 till 5. 

 

Svar: Grad 1=entaka men mild:6, grad 2=enstaka men måttligt:15, grad 3=konstant men 

mild:28, grad 4=konstant och måttlig:15, grad 5=svår:1  

 

Fråga 15: Slutkommentarer från de svarande 

I allmänhet tycks optiker vara uppdaterade av metoder som är aktuella. Flera av de tillfrågade 

har uttryckt farhågor när det gäller bedömning av symptomen. Många angav att flera tester är 

nödvändiga på grund av att det är svårt att tolka testresultatet. Det är patientens upplevelse 

som är viktigast och optikern bör ta mer tid för att utföra grundlig anamnes. Önskvärt var 

också att ha mer utbildning i både screening och diagnostik av torra ögon.     

 

 

5 Diskussion 

 

Förståelsen för ögontorrhet har fördjupats de senaste 25 forskningsåren[13]. Samtidigt som 

vetskapen har ökat, har bedömningen av symptomen på ögontorrhet misstolkats. Därför 

behövde kännetecken på torra ögon bestämmas. Den nya definitionen av ögontorrhet gav en 

betydelsefull riktning i studien av symptom på ögontorrhet, där de subjektiva aspekterna på 

ögontorrhet är väsentliga och oftast avgörande. Lika viktigt med utvecklingen är en avsevärd 

förbättring i testmetoderna för att mäta symptomen[3,6].  
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Utgångspunkten i denna studie var dels att undersöka utformningen av ett frågeformulär för 

bedömning av subjektiva ögonbesvär. Vad har symptomformulär för likheter över 

huvudtaget?  Hur skiljer sig CANDEES och OSDI i verkligheten åt? Korrelerar de väsentligt 

med varandra? Har de ett statistiskt samband? Kan vi åtminstone säga att båda formulären 

som verktyg för mätning av torra ögon har en sak gemensam, trots att de skiljer sig på 

komplexitet och nivå? Med andra ord, mäter de här formulären samma grad av ögontorrhet?  

 

Analysen av datan från de båda enkäterna ger de stöd för denna åsikt. Även om det finns 

några enstaka CANDEES-respondenter som inte sammanfaller med OSDI:s  eller svarsposter 

som inte mäts i samma parametrar, visar varje enkät tydligt att de i stor omfattning mäter lika. 

Detta gäller både för asymptomatiska och symptomatiska grupper. 

 

Det linjära sambandet mellan det totala betyget från båda frågeformulären visar korrelationen 

mellan resultaten (Figur 6 och Tabell 5). Dessa relativt starka associationer kan förväntas 

eftersom varje frågeformulär visar samma synvinkel på symptom som uppstår vid ögats yta, 

och kanske synen. Formulären är olika, inte bara vad gäller språket utan också vad gäller hur 

data är viktade och kombinerade. Det visar dock att trots olika språk och beräkning, finns det 

en allmän likhet i resultaten från de olika frågeformulären, det vill säga, höga poäng på ett 

och normalt höga poäng på en annat och vice versa. Dessa korrelationer är naturligtvis 

beroende av hur den sammanfattande poängen för varje frågeformulär insamlas och styrkan i 

likheter kommer att variera beroende på hur varje frågeformulärs frågor har viktats. 

De allmänna resultaten av detta experiment är ungefär desamma som i tidigare rapporter, där 

det har kommit fram att symptomfrågeformulär var ett viktigt verktyg vid bedömning av 

ögontorrhet [14,15,18]. 

 

Det tycks att ökad kunskap om ögontorrhet medför ökat intresse för detta område . Är det 

verkligen så är fallet? Andra delen av min studie syftar till att bringa klarhet i denna fråga. 

Intressant är inte bara statistiken av svarsalternativ gällande bedömning av ögontorrhet utan 

att jämväl kunna tolka optikerns syn på ögontorrhet. Upplysningar på detta kom genom hur 

den webbaserade enkäten har emottagits. Svagheter med det här arbetet var den låga 

svarsfrekvens av optikern. Kan det vara en indikation på bristande intresse bland svenska 

optiker gällande ögontorrhet? Joanna Graham et al gjorde en enkät 2007 bland optiker och 

oftalmologer i Storbritannien/Europa, där bara 7,4%  av totala 828 e-post responderade på 

den utskickade förfrågan. Svarsfrekvens var lika låg som i denna studie [20]. 
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Sådana resultat kanske är användbara för att få en preliminär överblick av optikers åsikter 

gällande torra ögon[19]. Genom de kommentarer och synpunkter optikern har lagt till, 

framkommer att många önskar en bättre förståelse för torra ögon, samt enklare och mer 

tillförlitliga tester eller kombinationer av tester. Några har önskat sig att bättre behandlingar 

av ögontorrhet ska finnas. Resultatet tyder på att det totala antalet rutinmässiga tester som 

används av optiker är relativt begränsat. Tester som mäter tårproduktion verkar ha förlorat i 

popularitet bland svenska optikern. Två av optikerna valde Schirmers Test och Phenol Red 

Test nämndes inte ens av någon. TBUT som mäter tårfilmsinstabilitet, är den näst mest valda 

metoden efter symptombedömning(Figur 9 och Tabell 6). Eftersom osmolaritetstest är 

framgångsrikt bland testerna som finns för närvarande, används TBUT som den enda metod 

till detta syfte hittills[7]. Khanal et al [16] har kommit fram till resultatet att 

tårfilmsosmolaritetstest är det bästa enskilda testet för diagnos av torra ögon, medan ett 

batteri av tester som anställer en viktad jämförelse av tårfilmen, avdunstning, och mätningar 

av osmolaritet till en ytterligare analys och utvärdering är det mest effektiva[14,16]. 

 

Aktuella behandlingar är också på gång. Aktuella studier visar att användningen av 

antiandrogena läkemedel som är associerade med dysfunktion av Meibomska körtlarna är på 

frammarsch. Alltså patienter som tar antiandrogen behandling, jämfört med en kontrollgrupp 

hade betydande förändringar i deras Meibomska körtlar[12,13]. 

 

 

Felkällor 

Med den webbaserade enkätlänken som användes, kunde man inte redigera antal av alternativ 

till mer än fyra för varje fråga. På grund av jag inte fick mer än fyra svarsalternativ, då 

sammanfattade jag historik och symptomfrågeformulär som ett enda val. Det skulle kanske 

vara mycket transparentare om symptomfrågeformulär och historik var ett alternativ för sig. 

Dessutom, det skulle kanske ha varit bättre att föreslå några tester/alternativ som Phenol Red 

Test, Lissamine green, Rose Bengal bland annat som en långa lista av förslag, i stället för att 

sammanfatta hela som annat alternativ.  

 

Redan under de första sju dagarna fick jag 82 svar från optiker men en fråga togs bort från 

min lista, så jag kunde inte utvärdera hela svar som hamnade i fel ställe eller nummer. 

Enkäten gjordes om och respondentens intresse hade minskat. Detta kunde ha påverkat 
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resultatet av enkäten.  

 

Den relativt låga svarsfrekvensen kan ha berott på att respondenterna inte fått tillräckligt med 

tid innan enkäten skulle samlas in. Svartiden visar dock att mer tid skulle ha liten eller ingen 

betydelse eftersom 60 svar kom redan under den första veckan. Intressant var att andra 

enkäter riktades till optiker vid samma tid tidigare fick nästan samma svarsfrekvensen så 

kanske den låga svarsfrekvensen beror på att optiker kan ha fått frågeformulär från flera 

tredje års studerande vid denna tid. 

 

6 Slutsats 

De båda undersökta frågeformulärerna om torra ögon, CANDEES och OSDI enkäterna gav i 

denna undersökning liknande resultat, där resultat visades att mer än 30% av respondenter 

som slumpmässigt valdes ut, har rapporterat  symptom på ögontorrhet. Resultat visar även att 

symptomfrågeformulär är ett viktigt verktyg vid utvärdering av olika aspekter av ögontorrhet 

inklusive effekt på daglig verksamhet och livskvalitet. Vid denna studie visades dessutom att 

svenska optikern föredrar dessa formulär vid bedömning av ögontorrhet om det bara ett enda 

diagnostisk alternativ skulle finnas. 

En bedömning av ögontorrhet kan verkligen vara komplex på grund av multifaktoriella 

faktorer, vilket kan förvärras av avsaknaden av en godkänd Gold standard diagnos. Tidigare 

studier har visat oenighet mellan subjektiva och objektiva tester. Den här aktuella studien 

visar att patientens symptom var mer värdefullt och oftare utförs än något annat test. Detta är 

bekräftat med studier, där slutsatsen var att patientens symptom var en avgörande faktor vid 

bedömning respektive diagnosticering av ögontorrhet[12,13,17,21].  
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Bilaga 1 

 

HEJ! 

 

Mitt namn är Loida Samson och jag går sista året på Optikerutbildningen vid Linné 

Universitet (före detta Högskolan i Kalmar). För närvarande håller jag på med mitt 

examensarbete under handledning av Peter Gierow. Jag tänkte undersöka frågeformuläret 

som metod i torra ögon diagnostik. 

 

För att få en så bra bild som möjligt av läget vill jag be dig att medverka i studie. 

Det tar ca 10 minuter att fylla i de frågorna och jag skulle bli enormt tacksam om du ville ta 

denna tid att medverka. Du som är deltagare i den här undersökningen blir helt anonym, jag 

kommer alltså inte fråga efter ditt namn, bostad-/företagsort eller postadress. 

 

Fyll i de svar som stämmer bäst för dig: 

 

FRÅGEFORMULÄR OM TORRA ÖGON(CANDEES) 

 

1.  Kön                               _____Män    _______Kvinna 

 

2.  Ålder 

 

______1-10 

______11-20 

______21-30 

______31-40 

______41-50 

______51-60 

______61-70 

______71-80 

______81+ 

 

3.  Kommun (Län)______ 
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4.  Bär du kontakt linser?  Ja_____    Nej______ 

 

5.  Tar du medicin?     Ja_____   Nej_____ 

 

6.   Om ja, 

 

Medicinering för: 

 

_____Barnbegränsning (p-piller) 

_____Klimakteriet 

_____Högt blodtryck 

_____Allergier 

_____Thyroid problem  

_____Diabetes 

_____Njurproblem 

_____Mag-eller tarmproblem 

_____Ögonproblem 

_____Andra läkemedel 

 

7.  Har du symptom på torra ögon?  Ja_____   Nej____ 

 

8.  Om ja, hur allvarliga är dessa symptom? Gradera ditt svar från 1-5 

 

____enstaka men mild       (1)   

____enstaka men måttligt  (2) 

____konstant men mild      (3) 

____konstant men måttlig  (4)  

____svår                             (5)   

 

9.  Har du symptom bara med bärande av kontakt linser?   Ja_____     Nej_______ 

 

10.  Har du kliande eller svullna ögonlock?        Ja_______    Nej________ 
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11. Om du har torra ögon problem är de värre på morgonen jämfört på kvällen? 

 

                           Ja____________     Nej____________ 

 

 

12. Har du allergier?        Ja_______     Nej________ 

 

  Allergi detaljer: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

Tack för din hjälp!  
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Bilaga 2 

 

HEJ! 

 

Mitt namn är Loida Samson och jag går sista året på Optikerutbildningen vid Linné 

Universitet (före detta Högskolan i Kalmar). För närvarande håller jag på med mitt 

examensarbete under handledning av Peter Gierow. Jag tänkte undersöka frågeformuläret 

som metod i torra ögon diagnostik. 

 

För att få en så bra bild som möjligt av läget vill jag be dig att medverka i studie. 

Det tar ca 5 minuter att fylla i de frågorna och jag skulle bli enormt tacksam om du ville ta 

denna tid att medverka. Du som är deltagare i den här undersökningen blir helt anonym, jag 

kommer alltså inte fråga efter ditt namn, bostads-/företagsort eller postadress. 

 

Vänlig fylla i dina svar som passar dig bäst i box A, B och C! 

 

Ocular Surface Disease Index (OSDI) 

 

 

A.Har du upplevt följande under de senaste veckorna? 

 

                                                Hela                 För det mesta           Hälften              En del                Aldrig     

                                                tiden                    av tiden                 av tiden            av tiden              

1. Ljuskänsliga ögon?                 4                           3                           2                         1                         0  

2. Känsla av skräp i ögonen?     4                           3                           2                         1                         0                                        

3. Sveda och röda ögon?           4                           3                           2                         1                         0  

4. Dimsyn?                                 4                           3                           2                         1                         0  

5. Försämrad syn?                     4                           3                           2                         1                         0  

                                                                                                                               

Subtotal(A)_______                                                              
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B. Har problem med dina ögon begränsad dig att utföra något av följande under den  

     senaste veckan? 

                                                Hela      För det mesta       Hälften        En del            Ingen             Gäller                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                tiden       av tiden                av tiden       av tiden        av tiden            inte 

 

6. Läsning?                                4                 3                    2                   1                    0                      X 

7. Bilkörning i  

    mörker?                              4                 3                    2                   1                    0                      X  

8. Dator-arbete 

    eller bankautomat?              4                 3                    2                   1                    0                      X 

9. TV tittande?                        4                 3                    2                   1                    0                      X  

                                                                                                              Subtotal(B)__________ 

 

 

C. Har du upplevt obehag i ögonen under följande situationer på de senaste tiden? 

                                            Hela      För det mesta       Hälften        En del            Ingen             Gäller 

10. Blåsiga                             tiden        av tiden              av tiden       av tiden         av tiden             inte    

     förhållanden?                   4                 3                     2                   1                    0                        X 

11. Platser o områden 

      m låg luftfuktighet?       4                 3                     2                   1                     0                       X 

 

12. Platser med 

      luftkonditionering?        4                 3                     2                   1                     0                       X 

                                                                                                         Subtotal(C)__________ 

 

 

                          Addera subtotal A, B och C                                     Total(D)____________   

                           

                          Total antal av svarade frågor                                                ____________ 

 

 

Tack för din hjälp! 
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Bilaga 3 

 

HEJ! 

 

Mitt namn är Loida Samson och jag går sista året på Optikerutbildningen vid Linné 

Universitet (före detta Högskolan i Kalmar). För närvarande håller jag på med mitt 

examensarbete under handledning av Peter Gierow och jag tänkte undersöka vad svenska 

optikers första val av metod gällande diagnostik av torra ögon samt kombination av metoder 

de vill helst använda.   

 

Jag har gjort en webbaserad enkät och för att nå så många optiker som möjligt, ska enkät 

skickas till många optiker i Sverige. Du som är deltagare i den här undersökningen blir helt 

anonym, jag kommer alltså inte fråga efter ditt namn, bostads-/företagsort eller postadress.  

 

För att få en så bra bild som möjligt av läget är det oerhört viktigt att de allra flesta optiker 

svarar på den här enkäten. Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i de 15 flervalsfrågorna och jag 

skulle blir enormt tacksam om du ville ta denna tid att medverka .  Fyll i dina svar på följande 

adress: 

 

 

http://easysurvey.se/surveys/e42uj/ 

 

 

Jag kommer att samla in svar till och med Fredagen  07/05 men jag skulle såklart vilja ha 

enkäten så snart som möjligt så jag kan börja behandla svaret snarast. 

 

Jag går alltid att nås på min mobil om det uppstår några frågor eller funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Loida Samson 

ls22ie@student.lnu.se 

0763080227 

 

http://easysurvey.se/surveys/e42uj/
mailto:ls22ie@student.lnu.se
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Bilaga 4 

 

 

Problemet med torra ögon hos patienter/kunder förekommer hos de allra flesta 

optiker i det dagliga arbetet. Men vilken screening/diagnostisk test eller kombination 

av test används av optikern? Den här enkäten utgör grunden i ett arbete som skall 

försöka belysa detta. De flesta frågorna behöver bara korta svar eller välj de 

alternativ som stämmer bäst för dig, och mot slutet går det även att lägga in 

kommentarer om du har några. 

 

 

1. Hur gammal är du? 

 

 

2. Hur länge har du jobbat som optiker? (antal år) 

 

 

3. Frågar du alltid om torra ögon under anamneset? 

 Ja 

   Nej 

 

4. Om svaret är nej, varför inte? 

 

 

5. Vilken diagnostisk metod/test använder du som första-hands val att utvärdera 

torra ögon? 

 

 

6. Om svaret är annat alternativ, vilket? 
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7. Med vilken/vilka av följande metod/er kombinerar du ditt förstahgands val (i fråga 

nummer 5)? 

 

 

8. Om svaret är annat alternativ, vilket? 

 

 

9. Varför använder du denna metod resp dessa metoder framför de andra? 

 

 

10. Om svaret är annan anledning, vilken? 

 

 

11. Vilken metod går bäst enligt din erfarenhet? 

 

 

12. Om du föredrar att använda mer än två kombinationer (frågorna nummer 5 och 

7) vilket är ditt tredje resp fjärde val? 

 

 

13. Utför du din metod uteslutande hos patienter som har symptom av torra ögon 

och/eller subjektiva upplevelser av torra ögon? 

 Ja 

 Nej 

 

14. Vilken typ av symptom på torra ögon hos dina patienter, kan troligtvis 

upptäckas/screenas med den metod du föredrar att använda? Gradera ditt svar från 

1 til 5. 
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15. Vad tror du att man kan förbättra här i Sverige när det gäller sreening resp 

diagnostik av torra ögon? Lägga in dina svar och några funderingar här. Obs! 

Kompletterande svar som inte passade till föregående alternativ kan tillägas här! 

 

 

 

 

 

Tack för din hjälp! 



 

 



 

  

Kalmar Växjö 

 

 

391 82 Kalmar 

Tel 0480-446200 
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