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Abstract 
 
Syfte: Syftet med studien var att ta reda på hur stor skillnad det gör för medelvärdet på det 
slutgiltiga intraokulära trycket (IOP) då det mäts en, två, tre eller sex gånger med en non-
contact tonometer. Syftet var också att komma fram till vilket antal mätningar som borde 
vara det korrekta. 
 

Metod: IOP mättes på både höger och vänster öga på 60 försökspersoner i åldern 18-50 år. 
Alla mätningar utfördes med hjälp av Topcons non-contact tonometer CT-80A. 
Mätningarna upprepades på båda ögonen till dess att sex korrekta värden hade mätts upp. 
Högerögat mättes alltid först. Alla försökspersoner i studien hade normala IOP-värden. 
 

Resultat: Studien visar att medelvärdet för IOP sjunker ju fler mätningar som görs. 
Medelvärdena (± SD) för mätning 1, 1-2, 1-3 och 1-6 är 15,70 ± 2,81 mmHg, 15,37 ± 2,58 
mmHg, 15,14 ± 2,41 mmHg respektive 14,78 ± 2,44 mmHg på högerögonen. Motsvarande 
värden är 14,43 ± 2,25 mmHg, 14,42 ± 2,15 mmHg, 14,38 ± 2,18 mmHg respektive 14,25 
± 2,21 mmHg på vänsterögonen. Skillnaden mellan medelvärdena är statistiskt signifikanta 
på högerögat men inte på vänsterögat. Det finns en minskning i IOP-värdet mellan första 
och andra mätningen på 4 mmHg eller mer, på sju högerögon och två vänsterögon. Vid 
jämförelse mellan ögonen är skillnaden statistiskt signifikant för den första mätningen och 
medelvärdet för mätning 1-2, men inte för medelvärdena för mätning 1-3 och 1-6. För att 
skillnaden mellan ögonen ska vara under 4 mmHg hos alla försökspersoner i studien krävs 
att minst tre mätningar inkluderas i medelvärdet.  
 

Slutsats: Eftersom det i vissa fall finns en stor sänkning i IOP mellan första och andra 
mätningen på högerögat, bör minst två mätningar göras i en screeningsituation. Uppmäts då 
ett IOP som är minst 3 mmHg lägre än gränsen för ett onormalt IOP så räcker det med 
dessa två. Är IOP närmare gränsen än så bör minst tre mätningar tas för att se om IOP-
värdet förändras. Studien visar även att tre mätningar eliminerar de stora skillnader som 
uppmätts mellan ögonen hos försökspersonerna. Om första mätningen är mycket högre än 
övriga, eller om ett så korrekt värde som möjligt eftersträvas, så kan fyra mätningar tas och 
ett medelvärde beräknas på de tre sista.  
 



 

 

Summary 

 
The purpose of this study was to observe what difference it makes to the mean value of 

the intraocular pressure (IOP) when it is measured one, two, three or six times with a 

non-contact tonometer. The purpose was also to find out which number of 

measurements that ought to be the correct one. 

 

The IOP was measured in both the right and left eye of 60 subjects with normal IOP 

between the ages 18-50 years. All measurements were made with the non-contact 

tonometer CT-80A from Topcon. The measurements were made until six values, free 

from errors and values in parenthesis, were obtained in each eye.  

 

This study shows that the mean value for the IOP is reduced the more measurements 

that are taken. The mean IOP (± SD) for measurement 1, 1-2, 1-3 and 1-6 were 15.70 ± 

2.81 mmHg, 15.37 ± 2.58 mmHg, 15.14 ± 2.41 mmHg and 14.78 ± 2.44 mmHg in the 

right eyes. In the left eyes the corresponding values were 14.43 ± 2.25 mmHg, 14.42 ± 

2.15 mmHg, 14.38 ± 2.18 mmHg and 14.25 ± 2.21 mmHg. There is a statistically 

significant difference between the eyes for measurement 1 and 1-2 but not for 

measurement 1-3 and 1-6. To make the difference between the eyes less than 4 mmHg 

in every subject the mean value has to include at least three measurements. There is a 

significant reduction in the IOP between the first and second measurement in the right 

eyes but not in the left eyes. In seven right eyes and two left eyes the reduction between 

the first two measurements is 4 mmHg or more.   

 

The reduction in the IOP is probably due to the fact that the patient is getting 

accustomed to the air puffs, and that the anxiety that patients may have at the beginning 

makes the first measurements higher than the following ones. The large reduction 

between the first and the following measurements in the right eye in some subjects 

shows that at least two measurements ought to be made. If the IOP is at least 3 mmHg 

lower than the limit for abnormally high IOP those two would be enough. If the IOP is 

closer to the limit, at least three measurements should be made to get a more correct 

value. The study shows that three measurements also eliminate the large differences 

between the eyes in all subjects. If the first measurement is higher than the following, 

four measurements should be made and a mean value calculated for the last three.  



 

 

Innehållsförteckning 

Introduktion ................................................................................................................... 1 

Ögat och det intraokulära trycket ............................................................................. 1 

Glaukom ................................................................................................................... 3 

Faktorer som påverkar det intraokulära trycket ..................................................... 4 

Att mäta det intraokulära trycket.............................................................................. 6 

Goldmann tonometern .............................................................................................. 7 

Non-contact tonometern ........................................................................................... 7 

Topcon CT-80A........................................................................................................ 8 

Hur många mätningar rekommenderar litteraturen?............................................ 10 

Tidigare studier......................................................................................................... 11 

Syfte ........................................................................................................................... 12 

Metod ............................................................................................................................ 13 

Försökspersoner........................................................................................................ 13 

Instrument ................................................................................................................. 13 

Utförande................................................................................................................... 14 

Litteratursökning ...................................................................................................... 16 

Statistisk analys ........................................................................................................ 16 

Resultat ......................................................................................................................... 17 

Diskussion ................................................................................................................... 21 

Slutsats....................................................................................................................... 24 

Tackord......................................................................................................................... 25 

Referenslista................................................................................................................ 26 

Bilagor .......................................................................................................................... 28 

Bilaga 1...................................................................................................................... 28 

Bilaga 2...................................................................................................................... 29 

Bilaga 3...................................................................................................................... 30



 

   1 

Introduktion  

Ögat och det intraokulära trycket  

Ögat kan beskrivas som en struktur uppbyggd av tre olika lager. Det yttersta lagret är 

fibröst och består av bindehinna som bildar sclera och cornea. Det här lagret skyddar 

ögat och bidrar till att det behåller sin form. Nästa lager är vaskulärt. Till det lagret 

räknas choroidea, ciliarkroppen och iris. Choroidea omger retina och har till uppgift att 

ge näring till retinas yttersta lager. Den muskel som styr linsen finns i ciliarkroppen. 

Ciliarkroppen är även den del av ögat som producerar den så kallade kammarvätskan. 

Iris omger pupillen och har främst till uppgift att styra den mängd ljus som kommer in i 

ögat. Ögats tredje och innersta lager är retina. Till retina kommer ljuset som går in i 

ögat. Där omvandlas det sedan till nervsignaler som skickas vidare till hjärnan med 

hjälp av synnerven. Det utrymme som finns inuti ögat innanför de här lagren kan delas 

in i tre mindre utrymmen: främre kammaren, bakre kammaren och utrymmet för 

glaskroppen. Ögats lins finns i den bakre kammaren och ser tillsammans med cornea till 

att ljuset som kommer in i ögat bryts så att det fokuseras på näthinnan (Remington, 

2005, s. 1-3). 

 

Ögats intraokulära tryck (IOP) och dess nivå beror på hur mycket kammarvätska som 

produceras och tar sig ut ur ögat (Kanski, 2007, s. 374). Det är tack vare systemet av 

produktion, cirkulation och avflöde av kammarvätskan som IOP bibehålls i ögat 

(Grosvenor, 2007, s. 427). 

 

Kammarvätskan har till uppgift, förutom att upprätthålla IOP, att förse cornea och lins 

med bland annat syre och glukos. Vätskan bildas i epitelet på den delen av ciliarkroppen 

som kallas för pars plicata. Utsöndringen av vätskan från ciliarkroppen och ut i bakre 

kammaren sker sedan från ciliarutskotten (Remington, 2005, s. 108). Därifrån tar sig 

vätskan förbi linsen, genom pupillen och ut i främre kammaren. Från främre kammaren 

strömmar sedan 90 % av vätskan ut till de episclerala venerna. Detta sker med hjälp av 

porer i trabekelverket och venerna nås slutligen med hjälp av Schlemms kanal (Kanski, 

2007, s. 373). Trabekelverket finns  i  den  delen  av  främre  kammaren  som  kallas  för  
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A 
Ciliarkroppen 

 

Iris 
Linsen 

Kammar- 
vinkeln 

 

B Främre  
kammaren 

kammarvinkeln och är belägen vid 

övergången mellan cornea och sclera 

(Grosvenor,  2007,  s.  427).  De   resterande  

10 % av kammarvätskan tar sig ut den så 

kallade uveosclerala vägen, till det 

suprachoroidala utrymmet (Kanski, 2007, s. 

373) som finns mellan sclera och kärlen i 

choroidea (Remington, 2005, s. 48). 

Därifrån dräneras sedan vätskan till 

ciliarkroppen, choroidea och sclera med 

hjälp av vencirkulationen. En mycket liten 

del tar sig även ut med hjälp av iris (Kanski, 

2007, s. 373) (Figur 1).  

 

Om produktionen och avflödet av 

kammarvätskan förändras av någon 

anledning kan det påverka IOP i hög grad 

även då förändringen är liten. Det vanligaste 

är att förändringarna sker på grund av 

minskat avflöde av kammarvätskan, vilket 

medför att IOP ökar. Detta beror ofta på 

hinder i utförsgångarna (Remington, 2005, 

s. 110), exempelvis pigmentavlagringar från 

iris och ciliarkroppen och annat avfall som 

hamnar i kammarvinkeln  (Grosvenor, 2007, 

s. 427). Det kan också vara så att det på grund av högre ålder sker en ökad tillväxt av 

vävnad i juxtakanalen som finns mellan Schlemms kanal och trabekelverket, och att 

den här vävnaden gör det svårare för kammarvätskan att ta sig ut (Remington, 2005, s. 

109-110). En annan orsak till det minskade avflödet av kammarvätskan kan vara det 

motstånd som uppstår i trabekelverket på grund av skleros, som innebär att de små 

fibrerna i trabekelverket hårdnar (Grosvenor, 2007, s. 427). Produktionen och 

utsöndringen av kammarvätska kan bland annat påverkas av olika medicinska preparat, 

exempelvis betablockerare (Kanski, 2007, s. 372). 

 

Figur 1.  
A. En schematisk bild över ögats främre 
delar. B. Kammarvätskans väg från 
ciliarkroppen och vidare ut ur ögat (efter 
bild i Kanski, 2007, s 374). 
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Det normala IOP-värdet ligger mellan 8-21 mmHg (Grosvenor, 2007, s. 427). I en 

artikel av Lamparter & Hoffmann (2009) anges IOP ligga mellan 10-21 mmHg med ett 

medelvärde på 15,5 mmHg. Normalt ligger IOP-värdena ungefär lika i båda ögonen. 

Om värdena skiljer sig åt med mer än 4 mmHg mellan ögonen kan det börja anses 

onormalt och vidare utredning bör göras (Hamilton, 2008). I en studie där IOP mättes 

på 842 personer med en non-contact tonometer fanns ingen signifikant skillnad i IOP 

mellan män och kvinnor och det fanns heller ingen signifikant skillnad i IOP mellan 

höger- och vänster ögonen (Koçaq, Orgül, Saruhan, Haefliger, Hendrickson & 

Flammer, 1998).  

 

När sambandet mellan ålder och IOP undersöktes i en studie genomförd av Toris, 

Yablonski, Wang och Camras (1999) där alla försökspersoner var friska, hittades inget 

samband mellan högre ålder och högt IOP. Slutsatsen av studien var att flödet av 

kammarvätskan påverkas och att det uveoscelerala utflödet ökar med ålder, men är ögat 

friskt finns det inget som indikerar att IOP skulle öka på grund av detta (Toris et al., 

1999). Kanski (2007) anger däremot att medelvärdet på IOP är högre hos äldre än hos 

yngre.  

 

Glaukom 

För att upptäcka patienter som ligger i riskzonen för utveckling av glaukom, är mätning 

av IOP ett enkelt test att utföra (Hamilton, 2008). Glaukom är en sjukdom där en 

långsam nedbrytning av synnerven gör att patienter med sjukdomen kan drabbas av 

synfältsbortfall (Kanski, 2007, s. 374). Ett förhöjt IOP är en av de största riskfaktorerna 

för att utveckla glaukom och därför är det mycket viktig att mäta IOP för att kunna 

upptäcka dessa patienter. Mätningen av IOP är även viktig i uppföljningen av 

glaukompatienterna, då den visar hur väl deras behandling fungerar (Lamparter & 

Hoffmann, 2009).  

 

Glaukom brukar delas in i primär- och sekundärglaukom. Sekundärglaukom har en 

bakomliggande orsak i form av någon annan sjukdom eller skada som patienten har, 

medan ökningen av IOP vid primärglaukom inte associeras med någon annan sjukdom 

(Kanski, 2007, s. 374). Den primära formen kan delas in i öppenvinkelglaukom och 
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trångvinkelglaukom (Grosvenor, 2007, s. 427). Öppenvinkelglaukom är den vanligaste 

formen av glaukom (Kanski, 2007, s. 382). 

 

Öppenvinkelglaukom drabbar oftast personer över 65 år och det finns en ärftlig faktor. 

Det vanligaste är att patientens båda ögon drabbas (Kanski, 2007, s. 382) och patienten 

upplever sällan några symtom eftersom ökningen av IOP oftast sker långsamt över en 

längre period (Grosvenor, 2007, s. 428). Detta gör att diagnosen kanske inte ställs förrän 

sjukdomen har gjort betydlig skada. De gånger glaukom upptäcks i ett tidigt stadium 

sker det oftast vid ett vanligt optikerbesök (Koçaq et al., 1998). Patienter med 

öppenvinkelglaukom har oftast ett IOP på minst 21 mmHg (Kanski, 2007, s. 382). Vid 

trångvinkelglaukom sker en akut höjning av IOP i ögat och patienten kan uppleva 

symtom som huvudvärk och suddig syn (Grosvenor, 2007, s. 428).  

 

Den medicinska behandling som patienter med glaukom får består av trycksänkande 

droppar. Vare sig patientens IOP är högre eller lägre än 21 mmHg så syftar 

behandlingen till att sänka trycket. Om behandlingen fungerar och IOP sänks tillräckligt 

så leder det till att nedbrytningen av synnerven avstannar (Kanski, 2007, s. 387-391). 

 

Glaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet i världen. Enligt en studie 

publicerad av Quigley och Broman (2006) beräknades att förekomsten av glaukom i 

Europa hos personer över 40 år skulle vara omkring 2,23 % år 2010. Det beräknades 

även att antalet personer med glaukom skulle vara omkring 60,5 miljoner världen över 

år 2010. En siffra som enligt studien antas öka till 79,6 miljoner år 2020.  

 

Faktorer som påverkar det intraokulära trycket 

IOP har inte ett konstant värde utan påverkas av många olika faktorer och varierar 

därmed ständigt (Whitacre, & Stein, 1993). Faktorerna som kan påverka IOP kan bero 

på antingen patienten, instrumentet eller undersökaren (Hamilton, 2008). Exempel på 

sådant som kan ändra IOP och som kan påverkas beroende på vilken patient som 

undersöks är puls, blodtrycksnivå och andning (Kanski, 2007, s. 374). De faktorerna 

kan göra att IOP ändras från sekund till sekund (Whitacre, & Stein, 1993). Den okulära 

pulsen kan orsaka stora variationer vid mätning av IOP, främst eftersom mätningen tas 
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under endast ett par millisekunder (Shields, 1980). Under den tidssekvens där hjärtat 

kontraherar och slappnar av en gång sker förändringar i blodtrycket. Den här sekvensen 

kallas för ”cardiac cycle” (Widmaier, Raff & Strang, 2006) och den varar ca 500 gånger 

längre än en mätning av IOP. Detta gör att IOP-mätningarna kan tas i väldigt olika faser 

i cykeln. Vilket i sin tur leder till att den blodtrycksvariation som finns mellan de olika 

faserna kan göra att IOP-värden som är tagna i tät följd efter varandra kan skilja sig med 

flera mmHg (Shields, 1980).   

 

Det finns ett antal faktorer som kan göra att mätningarna av IOP visar ett förhöjt värde, 

en av dem är patientoro (Shields, 1980). I manualen till Topcon CT-80 står det att 

undersökaren ska se till att patienten är avslappnad, inte håller andan och inte är nervös. 

Detta för att säkerställa att värdena som mäts upp är korrekta (Topcon, 1999). Whitacre 

och Stein (1993) menar att om patienten inte är avslappnad så ökar risken för att 

patienten håller andan eller försöker knipa ihop ögonlocken, vilket skulle kunna göra att 

ett förhöjt IOP mäts upp. Ett förhöjt IOP kan också fås vid onaturlig kroppsposition och 

vid en ökad tårfilmsvolym (Shields, 1980). Även kläder som sitter åt runt halsen, 

exempelvis en tajt krage eller slips kan påverka IOP i den riktningen på grund av att 

ventrycket ökar (Whitacre & Stein, 1993).   

 

Om patienten ackommoderar en stund precis innan mätningen av IOP görs kan det leda 

till att ett lägre värde mäts upp (Whitacre & Stein, 1993). En annan faktor som kan 

sänka IOP är om patientens cornea har fått lokalbedövning innan IOP mäts med en non-

contact tonometer (Shields, 1980). 

 

Faktorer som kan göra att IOP förändras från minut till minut eller från en timme till en 

annan kan vara olika mediciner. Även tidpunkten på dagen mätningen görs påverkar 

vilket mätvärde som fås på IOP (Hamilton, 2008). IOP kan variera med 5 mmHg under 

en dag i ett normalt öga. Hos 80 % av patienterna brukar IOP vara som högst mellan 

klockan 8 och 12 på förmiddagen (Kanski, 2007, s. 374). Om IOP mäts kort efter 

kraftfull fysisk ansträngning eller efter att patienten druckit stor mängd vätska påverkas 

också värdet som mäts upp. Även gnuggning av ögonen och nyligen uttagna 

kontaktlinser kan göra att IOP förändras och att värdena som mäts upp blir felaktiga 

(Hamilton, 2008). 
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Att mäta det intraokulära trycket 

För att mäta IOP används idag något som kallas för en tonometer (Hamilton, 2008). 

Den mest noggranna metoden att använda för att mäta IOP är den så kallade 

manometern. Den bygger på en invasiv metod som innebär att en kanyl förs in i den 

främre kammaren. På grund av att den är invasiv är den inget alternativ för IOP-mätning 

på människor (Ogbuehi, 2006) däremot används den i olika försök på djur (Goldblum, 

Kontiola, Mittag, Chen & Danias, 2002). År 1862 kom Von Graefe med den första 

indentationstonometern och fem år senare hade Weber utvecklat den första 

applanationstonometern (Lamparter & Hoffmann, 2009).  

 

Indentationstonometrin bygger på att ett metallföremål med vikten 5,5 g och diametern 

3  mm   trycker  in  den   bedövade   hornhinnan   på   en   patient   i   liggande  ställning  

(Figur 2. B). Instrumentet mäter hur mycket hornhinnan trycks in vilket sedan ger ett 

värde på IOP. Det är främst Schiötz indentationstonometer som kom år 1905 som har 

använts mycket. Med anledning bland annat av att mätningarna är relativt osäkra och att 

värdet som mäts upp är väldigt beroende av hur styv hornhinnan är, så används Schiötz 

tonometer knappt alls idag (Lamparter & Hoffmann, 2009). 

 

Applanationstonometrin grundar sig på att det sker en tillplattning, så kallad 

applanation, av cornea vid mätningen (Figur 2. C). Idag finns det två tonometersystem 

som bygger på applanationstonometri och som båda används i stor utsträckning, 

Goldmann tonometern (GT) och non-contact tonometern (NCT) (Grosvenor, 2007, s. 

132-133). Goldmann introducerade sin applanationstonometer år 1954 och det är den 

som används som guldstandard inom tonometrin idag (Lamparter & Hoffmann, 2009). 

Den första non-contact tonometern introducerades år 1972 av Grolman (Shields, 1980). 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. A. En normal cornea. B. En schematisk bild av cornea vid 
indentationstonometri. C. En schematisk bild av cornea vid 
applanationstonometri. 
 

A C B 
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Goldmann tonometern  

GT är utformad för att användas tillsammans med ett biomikroskop. Applanationen av 

patientens cornea sker över ett 3,06 mm stort område med hjälp av en så kallad probe. 

Patientens cornea blir bedövad och infärgad med fluorescein innan proben sakta förs 

mot patientens cornea. När proben nuddar ögat ser undersökaren två gröna halvcirklar 

inuti biomikroskopet. Dessa två justeras så att innerkanterna på cirklarna är i linje med 

varandra. När de är injusterade avläses sedan värdet på instrumentet och patientens IOP 

fås fram utifrån det (Grosvenor, 2007, s. 132-133). 

 

Non-contact tonometern 

En NCT mäter IOP genom att luftpuffar avfyras mot och plattar till ett cirkulärt område 

av cornea (Grosvenor, 2007, s. 133). IOP beräknas sedan bland annat utifrån den 

hastighet det tar för ett knippe med parallella ljusstrålar att reflekteras från corneas apex 

tillbaka till en sensor i instrumentet (Ogbuehi, 2006).  

 

Fördelarna med NCT jämfört med GT, är att vid NCT behövs ingen bedövning eller 

tillförsel av fluorescein, vilket gör att infektionsrisken försvinner (Verdoorn & 

Deutman, 1988). Frånvaron av bedövning gör även att det inte uppstår några problem 

gällande patienters eventuella känslighet för olika preparat eller att patienter får toxiska 

reaktioner (Shields, 1980). Mätningarna är enkla och snabba, och det behövs ingen 

speciell träning för att handha en NCT. Detta gör att risken för att olika användare mäter 

upp olika IOP hos samma person minskar (Verdoorn & Deutman, 1988). När upprepade 

mätningar görs med GT kan det uppmätta IOP-värdet bli lägre ju fler mätningar som 

görs. Detta kallas för massageeffekten och uppstår på grund av att proben nuddar cornea 

vid mätning (AlMubrad & Ogbuehi, 2008). Verdoorn och Deutman (1988) menar att 

massageeffekten med GT uppstår till följd av att cornea hålls tillplattad under en relativt 

lång period, och anledningen till att mätningar från en NCT inte uppvisar detta är att 

dess mättid är mycket kort. Det faktum att NCT inte vidrör ögat gör också att 

mätningarna upplevs bekvämare för patienten (Ogbuehi, 2006). 

 

Det finns även några nackdelar med NCT jämfört med GT. En av nackdelarna är att 

tillförlitligheten på IOP-värdena blir mindre hos patienter med ett högre IOP (Shields, 
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1980). Vid höga IOP finns det tendenser att en NCT visar högre mätvärden än vad GT 

gör. Därför rekommenderas att mätningarna görs även med en GT de gånger 

mätningarna med en NCT visar på ett värde som är onormalt högt eller ett som är på 

gränsen till onormalt (Hamilton, 2008). 

 

Annat som kan orsaka problem vid IOP-mätning med en NCT är om patienten inte kan 

fokusera inuti apparaten på grund av exempelvis låg synskärpa, det gör att 

tillförlitligheten minskar på de värden som fås. Hos patienter med en cornea som på 

något sätt är onormal eller oregelbunden går det oftast inte få något mätvärde 

överhuvudtaget. Vid mätning med NCT kan långa ögonfransar som kommer in framför 

applanationsområdet ge opålitliga värden. Förmågan hos en tonometer att mäta upp 

samma IOP flera gånger i följd hos en patient kan minska hos dem som har en smal 

palpebral öppning (Shields, 1980).  

 

En annan mycket viktig faktor som kan påverka IOP-värdena som mäts upp både med 

NCT och GT är den corneala tjockleken. En tjockare cornea har en tendens att visa ett 

IOP som är för högt uppskattat och en tunnare hornhinna ett IOP som är för lågt 

uppskattat (Hamilton, 2008). Enligt en studie utförd av Shih, Zivin, Trokel och Tsai 

kunde IOP ändras med så mycket som ± 3 mmHg efter att hänsyn tagits till den 

corneala tjockleken (Shih, Zivin, Trokel & Tsai, 2004, i Hamilton, 2008). 

 

Topcon CT-80A 

I tonometern CT-80A från Topcon finns det en ljussensor och en trycksensor (Figur 3) 

(Topcon, 2001). Från ljussensorn riktas ett parallellt ljusknippe mot cornea. När 

luftpuffen avfyras känner ljussensorn av det och registrerar ljusstrålarna som reflekteras 

tillbaka från cornea in i tonometern (Ogbuehi, 2006). Reflektionen av strålarna sker på 

grund av att cornea fungerar som en planspegel just när luftpuffen gör att applanationen 

sker (Grosvenor, 2007, s. 133). Ljussensorn mäter antalet strålar som reflekteras från det 

att luftpuffen avfyras och registrerar när den största mängden ljus reflekteras från 

cornea, vilket sker i applanationsögonblicket (Verdoorn & Deutman, 1988). Samtidigt 

registrerar trycksensorn den kraft som luftpuffen uppgår till i det ögonblicket, genom att 

den läser av positionen på kolven inuti cylindern (Grosvenor, 2007, s. 133), den så 
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kallade luftkammaren (Topcon, 2001). Detta omvandlas sedan till ett IOP-värde i 

mmHg (Verdoorn & Deutman, 1988).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avståndet mellan mätmunstycket och cornea är 11 mm vid mätning (Topcon, 2001). En 

mätning med en NCT tar 1-3 millisekunder (Shields, 1980).  

 

När ett okorrekt värde mäts upp med Topcon CT-80A visar tonometern ”ERR” (error) 

istället för ett värde. Ibland blir värdet inom parantes, exempelvis ”(21)”. Ett värde inom 

parantes innebär att det värdet har låg tillförlitlighet. Vid både error- och parentesvärden 

rekommenderas att en ny mätning görs där patienten inte blinkar då luftpuffen träffar 

ögat och där inga ögonfransar är i vägen (Topcon, 1999).  

 

Figur 3. En schematisk bild över hur tonometern fungerar (efter bild i Topcon, 2001). 

Ljussensor 

Trycksensor 

Luftkammare 
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Hur många mätningar rekommenderar litteraturen? 

I manualen för Topcons non-contact tonometer CT-80 rekommenderas att IOP ska 

mätas flera gånger med deras tonometer på grund av att det kan ändras beroende på 

hjärtslag och tårar. I manualen står det också att då antalet mätningar bara är en eller två 

så fås oftast inte ett exakt IOP (Topcon, 1999).   

 

Vid IOP-mätning med en NCT måste hänsyn tas till den okulära pulsen som gör att 

värdena som mäts upp kan ha relativt stora variationer mellan sig. Utifrån detta 

rekommenderar Hamilton (2008) en användning av ett medelvärde på tre mätningar 

eftersom det gör att värdet blir mycket mer tillförlitligt.  

 

Shields (1980) tar upp den okulära pulsen som orsak till att IOP bör mätas flera gånger 

med en NCT. Även här är det tre mätningar som rekommenderas. Detsamma säger 

Verdoorn och Deutman (1988) och Elliot (2007, s. 278-279). 

 

För att få ett IOP-värde som är tillräckligt korrekt för att lita på, skriver Grosvenor 

(2007, s. 133) att åtminstone två mätningar bör göras på varje öga varje gång som IOP 

mäts med en NCT. Grosvenor säger också att sådant som oro och att ögonmuskler 

samtidigt kontraherar kan göra att för höga värden mäts upp. I de fallen är det rimligt att 

anta att det är det lägsta värdet som uppmäts som är det korrekta då flera mätningar 

görs.  

 

Ogbuehi (2006) skriver att i jämförelsen som gjordes mellan Topcons CT-80 och GT 

togs fyra mätningar med Topcons CT-80. Anledningen till det var att tonometern har en 

funktion som gör att när en luftpuff har avfyrats så ställer den in sig efter det värdet, 

vilket leder till att följande mätningar görs med en luftpuff som har ett tryck som är mer 

anpassat efter patientens IOP. Tanken med det systemet är att undvika att luftpuffen 

som patienten får mot ögat har ett alldeles för högt tryck. Fyra mätningar togs därför i 

studien, men när notering av värdena gjordes användes endast de tre sista mätningarna 

(Ogbuehi, 2006). 
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Tidigare studier 

I en studie av Myers och Scott (1975) testades bland annat variabiliteten på en 

American Optical Non-contact tonometer. Variabiliteten testades på 15 ögon genom att 

det gjordes 100-150 mätningar i följd på varje öga. Resultatet av studien visade att det 

fanns en sänkning i IOP-värdena främst över de åtta första mätningarna, varefter 

värdena sedan stabiliserades på en mer jämn nivå. De första mätningarna var ca 1 

mmHg högre än de följande. Anledningen till att de var högre antas inte bero på 

massageeffekt utan på att den oro försökspersonen känner vid de första mätningarna 

försvinner efter hand.  

 

I studien ställde Myers och Scott sig även frågan hur många mätningar som borde tas 

med en NCT. Efter beräkningar blev slutsatsen att det mest precisa resultatet skulle fås 

om medianen på de tre sista mätningarna i en serie av sex eller fler mätningar 

beräknades. För att få en så snabb metod som möjligt att använda sig av vid screening 

för glaukom, så ansåg Myers och Scott att om det vid första mätningen uppmättes ett 

IOP som var minst 3 mmHg under gränsvärdet för ett onormalt IOP så var den 

mätningen tillräcklig. De gånger IOP var närmare onormalt värde skulle medianen på 

tre eller fem mätningar beräknas. Orsaken till att det första värdet skulle vara 3 mmHg 

under för att räcka som enda värde, var att då skulle hänsyn ha tagits till effekten av 

”cardiac cycle” som beräknades vara max ± 3 mmHg hos 99,54 % av försökspersonerna 

och till instrumentets variabilitet som beräknades vara ± 0,5 mmHg. Vid beräkningarna 

användes medelvärdet på de 100-150 mätningarna som det korrekta IOP-värdet att 

jämföra med (Myers & Scott, 1975). 

 

En studie som utfördes av Vernon och Jones (1991) med en Keeler Pulsair NCT på 874 

personer, där högerögat mättes först, visade att IOP var signifikant högre på högerögat 

än på vänsterögat. Flera faktorer anses kunna vara orsak till detta. En av dem är oro som 

höjer IOP på första ögat som mäts genom att försökspersonen spänner sig eller håller 

andan i början av mätningarna.  

 

Vernon (1995) genomförde ytterligare en studie med fler IOP mätningar per person med 

en Keeler Pulsair 2000 på 100 personer som aldrig blivit mätta med denna tidigare. IOP 

mättes i tre omgångar med fyra mätningar per omgång. Mätningarna i den första 
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omgången var signifikant högre än de i den andra och tredje omgången. Anledningen 

till de högre första mätningarna anges vara patientoron, som uppstått till följd av att det 

är första gången försökspersonen utsätts för testet. Det är dock osäkert om det här bara 

uppstår första gången testet görs. Vernon upptäckte även att mätningarna på högerögat 

var högre än de på vänsterögat, men skillnaden var inte statistiskt signifikant (p=0,07) 

enligt Vernon berodde detta på det låga antalet försökspersoner. En av slutsatserna från 

studien var att en mätning inte är tillräcklig då mätningar görs på en patient för första 

gången (Vernon, 1995). 

 

Två artiklar har publicerats gällande försök där en jämförelse gjorts mellan IOP-värdena 

från en Topcon CT-80 och en GT på ett 60-tal personer. I den första studien uppmättes 

en medelskillnad (± SD) mellan tonometrarna på 0,2 ± 1,5 mmHg (p>0,05) (Ogbuehi, 

2006). I den andra studien mättes IOP på samma patienter vid två tillfällen. Vid första 

tillfället visade IOP-värdena på en skillnad på 0,3 ± 1,4 mmHg mellan Topcon CT-80 

och GT. Vid det andra tillfället uppmättes skillnaden till 0,4 ± 1,4 mmHg. Vid alla tre 

tillfällena mätte Topcon CT-80 något högre än GT. Ingen av skillnaderna var statistiskt 

signifikant (AlMubrad & Ogbuehi, 2008). Det finns flera studier som visar ett motsatt 

samband, där en NCT av ett annat fabrikat visar lägre värde än GT. Anledningen till det 

skulle exempelvis kunna vara att de olika NCT som är kalibrerade efter mätningar med 

GT på patienter med normalt IOP har olika inställningar (Ogbuehi, 2006).  

 

Syfte 

Syftet med studien var att ta reda på hur stor skillnad det gör för medelvärdet på det 

slutgiltiga intraokulära trycket då det mäts en, två, tre eller sex gånger med en non-

contact tonometer. Syftet var också att komma fram till vilket antal mätningar som 

borde vara det korrekta. 
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Metod 

Försökspersoner 

I studien användes 60 försökspersoner, vilket medförde att IOP mättes på totalt 120 

ögon, 60 högerögon och 60 vänsterögon. Försökspersonerna till studien rekryterades 

genom annonser (Bilaga 1) som sattes upp i byggnaderna Norrgård och Västergård, på 

Linnéuniversitetet i Kalmar. E-mail skickades även ut till studenter i årskurs ett och två 

på optikerprogrammet och lappar liknande annonserna delades ut till vänner och 

bekanta. Studenter som vistades i optikerkorridoren de tiderna undersökningarna 

genomfördes rekryterades också muntligen till studien. 

 

Åldrarna på försökspersonerna i studien var mellan 18-50 år med en medelålder (± SD) 

på 26,9 ± 7,8 år och en medianålder på 24 år. De krav som fanns vid rekryteringen var 

att försökspersonerna skulle vara minst 18 år och inte skulle ha använt linser samma dag 

som mätningarna gjordes.  

 

Alla försökspersoner undertecknade det informerade samtycket (Bilaga 2). 

  

Instrument 

Vid mätningarna användes Topcons non-contact tonometer CT-80A (Figur 4). 

Tonometern var kalibrerad enligt Topcons föreskrifter. Mätintervallet på tonometern var 

i förväg inställt på 0-30 mmHg, och kunde höjas vid behov. Endast den automatiska 

funktionen användes på tonometern. 

 

Instrumentet var placerat i optikerkorridoren i byggnaden Västergård, Linnéuniversitetet 

i Kalmar. Det var där alla mätningar genomfördes.  
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Utförande 

Försökspersonen fick först en kort beskrivning av mätmetoden där undersökaren 

berättade att ögontrycket skulle mätas genom att personen fick ett antal luftpuffar från 

tonometern mot sitt öga. Försökspersonen ombads sedan att lägga hakan i hakstödet och 

pannan emot pannstödet. Därefter justerade undersökaren höjden på hakstödet så att 

ögonen var i linje med höjdmarkeringen och försökspersonen ändrade höjden på sin stol 

de gånger det behövdes för att de skulle sitta bekvämt. 

 

Mätningarna genomfördes alltid först på höger öga. Undersökaren såg då till att ögat var 

synligt på monitorn genom att justera tonometern i höjd och sidled med hjälp av 

manöverspaken. Försökspersonen uppmanades sedan att titta på den gröna lampan inuti 

apparaten och samtidigt slappna av och blinka normalt. Försökspersonen fick sedan veta 

att det strax skulle komma en luftpuff mot dess öga.  

  

När försökspersonens öga hade blivit synligt på monitorn syntes samtidigt en 

justeringspunkt som en ljusreflex i cornea. Undersökaren flyttade då tonometern med 

hjälp av manöverspaken så att justeringspunkten hamnade mitt i den lilla rutan som 

Figur 4. Tonometern som användes i den här studien, Topcon CT-80A. 

Mätmunstycke 

Pannstöd 

Hakstöd 

Höjdmarkering 

Manöverspak 
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fanns på monitorn (Figur 5). Därefter förde undersökaren tonometern framåt. När 

tonometern var tillräckligt nära försökspersonens öga visades en justeringslinje och 

texten ”FORWARD” blev synlig på monitorn. Undersökaren fortsatte då att föra 

tonometern framåt samtidigt som justeringslinjen blev kortare ju närmare positionen för 

mätning som tonometern kom. När positionen för mätning var helt korrekt avfyrades 

sedan luftpuffen automatiskt. Då tonometern kom för nära försökspersonens öga blev 

justeringslinjen istället streckad och texten ”TOO CLOSE” visades på monitorn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

När ett värde blivit uppmätt förde undersökaren tonometern bakåt, ifrån ögat och värdet 

antecknades. Den här proceduren upprepades sedan till dess att sex korrekta mätvärden 

fåtts på högerögat. Därefter repeterades samma tillvägagångssätt på försökspersonens 

vänsteröga tills sex korrekta mätningar fåtts även där.  

 

De försökspersoner som önskade fick en testpuff mot sitt stängda ögonlock innan 

mätningarna började. 

 

Ibland resulterade en mätning i att ”ERR” (error) eller ett värde inom parentes, 

exempelvis ”(21)”, visades på monitorn istället för det normala där bara ett värde 

visades, exempelvis ”21”. De gångerna räknades inte som en korrekt mätning utan 

Figur 5. Så här kan monitorn på tonometern se ut under mätning. 
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undersökaren fortsatte att göra mätningar till dess att sex värden fria från error och 

parentes hade blivit uppmätta på vartdera ögat. Men även error- och parentesvärdena 

antecknades i mätprotokollet. 

 

Litteratursökning 

Artiklar söktes främst med hjälp av ämnesdatabasen för medicin PubMed, men även 

databaserna Scopus, ISI Web of Science och Google Scholar användes. 

 

Statistisk analys  

Vid den statistiska analysen användes Microsoft Office Excel 2003. Höger- och 

vänsterögonen har inte analyserats tillsammans på grund av att tidigare studier visat att 

det finns en positiv korrelation mellan mätningarna som görs på en persons båda ögon. 

Den här korrelationen skulle då ha kunnat bidra till att resultatet från studien blev bättre 

än det egentligen var (Ray & O’day, 1985). För att jämföra värdena från det olika 

antalet mätningar och de olika medelvärdena på höger- och vänsterögonen var för sig 

användes tvåsidigt t-test av typ 1 (paired). Vid jämförelse mellan värdena från höger- 

och vänsterögonen användes två sidigt t-test av typ 3 (två grupper med olika varians).  



 

   17 

Resultat  

 

IOP-värdet visar en tendens till att bli lägre på de sista mätningarna än på de första i en 

serie av sex mätningar, och medelvärdena på IOP blir lägre ju fler mätningar som 

inkluderas i dem. Minskningen i IOP är större på högerögat än på vänsterögat.  

 

Att IOP-värdena är lägre på de sista mätningarna än på de första visar figur 6. Därifrån 

kan utläsas att det finns en negativ korrelation mellan antalet mätningar och det medel 

IOP som fåtts på både höger- och vänsterögonen vid mätning på alla försökspersoner. 

Storleken på sambandet går att läsa ut med hjälp av R²-värdena som är angivna i 

figuren. R är den så kallade  korrelationskoefficienten som sträcker sig  mellan +1,0 och  

-1,0. Då r-värdet är +1,0 eller -1,0 visar det att det finns ett samband mellan faktorerna i 

100 % av fallen. Med hjälp av R²-värdena i figuren kan r-värdena beräknas vilka i den 

här studien blir -0,949 på högerögat och -0,802 på vänsterögat.  
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Vid jämförelse mellan värdena från de olika antalen mätningar på högerögat och 

värdena från respektive antal mätningar på vänsterögat finns det statistiskt signifikanta 

Figur 6. Diagrammet visar medelvärdena på IOP för de olika antalen mätningar. 
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skillnader. Exempelvis är det första värdet på högerögonen signifikant högre än första 

värdet på vänsterögonen. Medelskillnaden (± SD) mellan de två mätningarna är 1,27 ± 

2,11 mmHg (p=0,007). Denna skillnad illustreras i figur 7.  
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Hos 17 % av försökspersonerna visas skillnader mellan ögonen på 4 mmHg eller mer, 

då en jämförelse görs för endast den första mätningen. Hos 10 % av försökspersonerna 

finns en skillnad på minst 5 mmHg. För att skillnaderna mellan ögonen ska vara under 4 

mmHg hos alla försökspersonerna krävs ett medelvärde på tre mätningar.  

 

Precis som för första mätningen så är skillnaden mellan ögonen på medelvärdet för 

mätning 1-2 statistiskt signifikant (p=0,031) medan skillnaden mellan ögonen på 

medelvärdena för mätning 1-3 och 1-6 inte är det (p=0,070 respektive p=0,217). 

 

Förutom att mätningarna visar signifikant högre värden på högerögat än på vänsterögat, 

är medelskillnaderna mellan första och andra mätningen på högerögat större än 

motsvarande skillnad på vänsterögat. På högerögonen är medelskillnaden (± SD) 0,67 ± 

1,84 mmHg (p=0,007) och på vänsterögonen är den 0,03 ± 1,47 mmHg (p=0,86).  Det 

Figur 7. Diagrammet visar medelvärdet (± SD) för första mätningen på höger- och vänsterögat på alla 
försökspersoner. 



 

   19 

finns en minskning i IOP mellan första och andra mätningen på 4 mmHg eller mer på 

sju högerögon och två vänsterögon. 

 

I tabell 1 visas medel- och medianvärdena på IOP för de olika antalen mätningar. 

Skillnaden mellan medelvärdena och medianvärdena för de olika antalen mätningar är 

inte statistiskt signifikant. Medelvärdet på alla mätningar gjorda på både höger- och 

vänsterögonen är 14,51 ± 2,33 mmHg.  

 
 

 

 
Medelvärdena  

höger öga 
(mmHg) 

Medianvärdena 
höger öga 
(mmHg) 

Medelvärdena 
vänster öga 

(mmHg) 

Medianvärdena 
vänster öga 

(mmHg) 

Mätning 1 15,70 ± 2,81  14,43 ± 2,25  

Mätn. 1-2 15,37 ± 2,58 15,37 ± 2,59 14,42 ± 2,15 14,42 ± 2,15 

Mätn. 1-3 15,14 ± 2,41 15,13 ± 2,50 14,38 ± 2,18 14,27 ± 2,19 

Mätn.1-6 14,78 ± 2,44 14,68 ± 2,46 14,25 ± 2,21 14,17 ± 2,21 

Mätn. 2-4 14,79 ± 2,44 14,73 ± 2,49 14,27 ± 2,23 14,15 ± 2,25 

 
 

I tabell 2 visas skillnaderna mellan medelvärdena. Exempelvis kan det utläsas att 

medelsänkningen på alla högerögon är 0,92 ± 1,29 mmHg då en mätning jämförs med 

medelvärdet på sex mätningar. Görs istället tre mätningar på högerögonen minskar det 

medelvärde som fås på IOP med 0,56 ± 1,12 mmHg om det jämförs med det värdet som 

en mätning uppvisar. Båda dessa sänkningar av IOP har hög statistisk signifikans 

(p<0,001).  

 

På vänsterögonen är motsvarande skillnader 0,18 ± 1,10 mmHg då jämförelse görs 

mellan en mätning och medelvärdet på sex mätningar, och 0,06 ± 0,94 mmHg då en 

mätning jämförs med medelvärdet på tre mätningar. Dessa skillnader är inte statistiskt 

signifikanta (p>0,05).  

 

Tabell 1. Tabellen visar medel- och medianvärdena (± SD) för de olika antalen mätningar. 
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Den sista raden i tabell 1 och tabell 2 inkluderades i resultatet för att se vad som händer 

då samma tillvägagångssätt används vid mätningarna i den här studien som i de av 

Ogbuehi (2006) och AlMubrad och Ogbuehi (2008). I de studierna mättes IOP fyra 

gånger på högerögat och endast de tre sista mätvärdena antecknades.  

 
 

 

 
När resultaten från personerna som fått testpuff granskas finns en sänkning av IOP 

mellan första och andra mätningen även hos flera av dessa. Det finns ingen signifikant 

skillnad då jämförelse görs mellan skillnaden på de två första mätningarna hos 

personerna som fått testpuff med personerna som inte fått.  

 

Det finns inget samband mellan ålder och IOP i den här studien.  

 

 

 
Höger öga (mmHg) Vänster öga (mmHg) 

Skillnad mellan mätning 1 och 
medel på mätning 1-2 0,33 ± 0,92** 0,02 ± 0,74* 

Skillnad mellan medel på mätning 
1-2 och 1-3 0,22 ± 0,56** 0,04 ± 0,55* 

Skillnad mellan mätning 1 och 
medel på mätning 1-3 0,56 ± 1,12*** 0,06 ± 0,94* 

Skillnad mellan medel på mätning 
1-3 och 1-6 0,37 ± 0,53*** 0,13 ± 0,61* 

Skillnad mellan mätning 1 och 
medel på mätning 1-6 0,92 ± 1,29*** 0,18 ± 1,10* 

Skillnad mellan mätning 2 och 
medel på mätning 2-4 0,24 ± 1,01* 0,13 ± 1,04* 

Tabell 2. Tabellen visar skillnaderna mellan medelvärdena (± SD) för de olika antalen mätningar. 

* Skillnaden är inte statistiskt signifikant p>0,05 
** Skillnaden är statistiskt signifikant p<0,01 
*** Skillnaden är statistiskt signifikant p<0,001 
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Diskussion 

 

Studien visar att IOP-värdet blir lägre ju fler mätningar som tas, och att medelvärdet på 

IOP sjunker ju fler mätningar som inkluderas i det. Denna sänkning är dock endast 

statistiskt signifikant på högerögat. Ett lägre IOP i vänsterögat jämfört med högerögat är 

signifikant om de två första mätningarna per öga inkluderas, om ytterligare mätningar 

tas med är skillnaden inte statistiskt signifikant.  

 

Vad kan det vara som orsakar sänkningen av IOP-värdena och den skillnaden som 

uppmätts mellan ögonen? Det är redan tidigare konstaterat att det inte är den så kallade 

massageeffekten som gör att värdena sjunker med en NCT (Verdoorn & Deutman, 

1988). Myers och Scott (1975) anger att anledningen till att deras studie uppvisar ett 

högre IOP-värde i de första mätningarna än i de följande är patientoro. De säger att ju 

fler mätningar som tas desto mer vänjer sig patienten vid luftpuffarna och desto lägre 

blir IOP-värdena. Även i studien av Vernon (1995) anges patientoro som anledning till 

att det mättes upp högre IOP-värden i den första mätomgången än i den andra och 

tredje.  

 

I studien av Vernon och Jones (1991) uppmättes ett högre IOP på högerögat än på 

vänsterögat precis som i den här studien. Vernon och Jones anger att patientoro är en 

trolig orsak till detta. Utifrån tidigare studier är det därför troligt att patientoro är 

orsaken till varför den första mätningen i den här studien visade ett signifikant högre 

IOP-värde än resterande mätningar som visade ett gradvis sjunkande värde. Orsaken till 

skillnaden i IOP-värdena mellan ögonen i den här studien beror troligtvis också på 

detta. 

 

Går det utifrån resultatet i studien och tidigare studier säga att det finns något korrekt 

antal mätningar? Majoriteten av litteraturen anger att tre mätningar bör göras. Eftersom 

GT anses vara guldstandard är målet som eftersträvas att värdena som fås med en NCT 

ska vara så lika de från GT som möjligt. I studierna av Ogbuehi (2006) och Almubrad 

och Ogbuehi (2008) mättes det upp en skillnad mellan Topcons CT-80 och GT där 

Topcon CT-80 gav ett något högre värde. Skillnaden mellan dessa var inte statistiskt 

signifikant i någon av studierna därför drogs slutsatsen att värdena från Topcon CT-80 
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var lika tillförlitliga som de från GT på patienter med normalt tryck. Antalet mätningar 

som gjordes med Topcon CT-80 i de studierna var fyra, men endast de tre sista 

mätningarna användes för att få fram ett medelvärde. Detta tillvägagångssätt skulle 

utifrån resultaten i den här studien ge ett lägre medelvärde på IOP än värdet på både den 

första mätningen, mätning 1-2 och mätning 1-3. Det borde då vara rimligt att anta att det 

är det lägre värde som fås när första mätningen exkluderas ur en serie av fyra som ger 

det värde som är mest likt GT och alltså därför är det mest korrekta. I studien av Myers 

och Scott (1975) ansågs att det medelvärde som beräknades utifrån deras 100-150 

mätningar på samma öga, och som sjönk ju fler mätningar som togs, var det korrekta. 

Görs samma antagande i den här studien så är det lägre värde som fås utifrån de sex 

mätningarna mer korrekt än det som fås utifrån en, två eller tre mätningar. En intressant 

iakttagelse utifrån detta är att medelvärdet på mätning 1-6 är mycket likt medelvärdet på 

mätning 2-4. Med hänsyn till det borde slutsatsen bli att det är onödigt att göra sex 

mätningar eftersom värdet inte blir mer korrekt än om fyra mätningar görs och det första 

värdet exkluderas.  

 

En följdfråga till detta blir: Hur korrekt behöver mätvärdet som uppmäts hos en optiker 

vara? Spelar den skillnad som uppmätts mellan de olika antalen mätningar i den här 

studien någon roll? Skulle det Myers och Scott (1975) säger vara korrekt, så skulle en 

mätning räcka då screening för glaukom genomförs, om värdet som fås på första 

mätningen är minst 3 mmHg under gränsen för onormalt IOP. Även om det som görs i 

optikerbutiker idag är screening så visar den här studien att då endast ett mätvärde 

används kan det ge ett IOP som är tydligt missvisande. Exempelvis uppvisas en 

minskning i IOP på 4 mmHg eller mer mellan första och andra mätningen på sju 

högerögon och två vänsterögon. Detta skulle kunna vara en anledning till att ta ett 

medelvärde på åtminstone två mätningar, eftersom syftet inte bara borde vara att 

bestämma om optikern ska remittera patienten till en ögonläkare eller inte utan också att 

ta reda på ett mer korrekt IOP-värde för patienten. Ett korrekt värde borde även vara 

viktigt då optikern vill göra en uppföljning av patienten och dess IOP-värden för att se 

om de exempelvis höjs.  

 

Myers och Scott (1975) angav att medianen skulle användas för att få ett korrekt värde 

vid tre mätningar eller fler. Resultatet från den här studien visar att skillnaden mellan 
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medianen och medelvärdet på IOP hos alla försökspersoner inte är särskilt stor, därför 

kan istället det medelvärde som tonometern beräknar anses vara tillräckligt.  

 

När det gäller remittering av patienter så skulle detta kunna påverkas av antalet 

mätningar. En påverkan sker då främst när det fokuseras på skillnaden i IOP mellan 

ögonen. I den här studien uppvisar 17 % av försökspersonerna skillnader mellan ögonen 

på 4 mmHg eller mer då en jämförelse görs för endast den första mätningen. Hos 10 % 

av försökspersonerna finns en skillnad på minst 5 mmHg. Hamilton (2008) anger att om 

IOP skiljer sig med mer än 4 mmHg mellan ögonen så ska det misstänkas att patienten 

har drabbats av glaukom och att ytterligare tester bör göras. Om bara en mätning gjorts 

skulle det alltså kunna finnas tillräcklig grund för att remittera till en ögonläkare för 

vidare utredning hos flera av försökspersonerna i den här studien. För att skillnaden 

mellan ögonen ska vara under 4 mmHg hos alla försökspersonerna behövs ett 

medelvärde på minst tre mätningar. Eftersom det endast är på högerögat som skillnaden 

mellan första mätningen och medelvärdena på resterande mätningar är signifikant, 

skulle en alternativ mätmetod för att få ett mer korrekt värde kunna vara att göra fler 

mätningar på högerögat än på vänsterögat för att minska skillnaderna mellan dem.  

 

Fokuseras det istället på frågan om en patient ska remitteras på grund av ett högt IOP-

värde så är antagligen inte skillnaderna mellan medelvärdena på IOP i den här studien 

tillräckligt stora att det skulle påverka remitteringen från optiker till ögonläkare, 

åtminstone inte då medelskillnaderna från alla försökspersoner studeras.  

 

Vad kan ha påverkat resultatet i studien förutom de faktorer som nämndes i 

introduktionen? Ett exempel kan vara de mätningar som gjordes och som resulterade i 

error- och parentesvärden (Bilaga 3). Det finns inget synligt samband mellan antalet 

ofullständiga värden och hur medelvärdena på IOP ändras, men troligtvis skulle de 

nedskrivna värdena ha varit annorlunda om error- och parentesvärdena uteblivit. 

Anledningen till detta skulle kunna vara att mätningarna antagligen tagits vid en annan 

tidpunkt i ”cardiac cycel”.  

 

Error- och parentesvärdena och den faktor som har att göra med om patienten varit med 

om mätningarna tidigare eller inte, skulle båda kunna kopplas samman med faktorn 

gällande patientoro. Error- och parentesvärdena kan ha påverkat patientoron genom att 
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de gjorde att mätningarna tog längre tid, vilket i sin tur kan ha gjort patienten antingen 

mer eller mindre orolig. Likaså kan faktorn som har att göra med om patienten varit 

med om mätningarna tidigare eller inte ha gjort patienten mer eller mindre orolig. Något 

som bör beaktas är att dessa faktorer är sådana som inte bara påverkar den här studien 

utan som även finns ute i optikerbutikerna. Även där mäts ju IOP fler gånger om ett 

error- eller parentesvärde uppvisas och en del av patienterna har varit med om IOP-

mätningar tidigare och en del har inte det. 

 

Då mätningarnas resultat till stor del tycks påverkas av patientoro är frågan om det finns 

det något som skulle kunna minska eller ta bort oron? Vernon (1995) angav i sin studie 

att mätningarna föregicks av en testpuff på patientens kind enligt rekommendation i 

tonometerns handbok och att det skulle minska patientoron. Detta visade sig sedan inte 

ge det resultat som förväntades då studien ändå visade en signifikant minskning vid de 

andra mätningarna jämfört med de första. Utifrån detta och det resultat som uppmättes 

på dem som fick en testpuff i den här studien är det inte troligt att en testpuff på alla 

försökspersoner skulle ha påverkat mätningarna.  

 

Något som bör noteras är att alla försökspersonerna i den här studien hade normala IOP-

värden, vid förhöjt IOP är det möjligt att förhållandena blir annorlunda.  

 

Slutsats 

Främst av den anledningen att det i vissa fall finns en stor sänkning i IOP mellan första 

och andra mätningen på högerögat, blir slutsatsen att minst två mätningar bör göras 

även om det endast är screening för glaukom som genomförs. Uppmäts då ett IOP som 

är minst 3 mmHg lägre än gränsen för ett onormalt tryck, så räcker det med dessa två. 

Är IOP närmare gränsen än så bör minst tre mätningar tas för att se om IOP-värdet 

förändras i någon riktning. Den här studien visar även att tre mätningar tar bort de stora 

skillnader mellan ögonen som kan uppvisas då färre mätningar görs. Om första 

mätningen är mycket högre än övriga, eller om ett så korrekt värde som möjligt 

eftersträvas, kan fyra mätningar göras och ett medelvärde beräknas på de tre sista 

mätningarna.  
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Tackord 

 

Först och främst vill jag tacka alla mina försökspersoner för att ni ställde upp och stod 

ut med alla luftpuffar!  

 

Ett stort tack till min handledare Jenny Lundström för all hjälp och alla goda råd.  

 

Tack Sara Hahl och Emma Ris för korrekturläsning! 

 

Ett tack också till Göte Kalnins på Topcon och Baskar Theagarayan för hjälpen med ett 

par funderingar. 

 

Jag vill även tacka min kära familj och vänner för stöd och uppmuntran! 

 

Sist men inte minst ett stort tack till alla klasskompisar som befann sig i 

optikerkorridoren under mina mätveckor. Ert sällskap gjorde att väntandet mellan 

mätningarna var mycket roligare och gick mycket fortare!  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Annons. 
 

Jag behöver mäta ditt 
ögontryck!  

 
Jag heter Elin och går sista terminen på optikerprogrammet. Nu behöver jag din hjälp till mitt 
examensarbete. Syftet med arbetet är att ta reda på hur mycket medelvärdet på ögontrycket 
ändras beroende på hur många mätningar man gör. 
 
Vid mätningarna använder jag en så kallad non-contact tonometer som mäter ditt ögontryck 
med hjälp av luftpuffar utan att röra vid ditt öga. Mätningarna tar bara  
5-10 minuter, och gör inte ont! 
 
De enda kraven är att du är över 18 år och inte har använt kontaktlinser samma dag du 
kommer. 
 
Kom till optikerkorridoren på Västergård någon av tiderna nedan (ingång till korridoren 
och ringklocka finns mitt emot tryckeriet) eller hör av dig till mig så bokar vi en annan tid som 
passar dig! 
 

Mån den 29/3 kl 14:30-17:30 
Ons den 31/3 kl 16:30-18:30 
Tors den 1/4 kl 9:30-12:00 
Ons den 7/4 kl 16:30-18:30 
Tors den 8/4 kl 9:30-12:30 
Fre den 9/4 kl 12:00-16:30 

 

Ta gärna med dig dina vänner också!  
 
/Elin Melin     Handledare: 
Kontaktuppgifter:    Jenny Lundström 
Sms:a eller ring: xxx-xxx xx xx  xxxx-xx xx xx 
Maila: em22dh@student.lnu.se  jenny.lundstrom@lnu.se 

K
om

: 29/3 14:30-17:30, 31/3 16:30-18:30, 
1/4 9:30-12, 7/4 16:30-18:30, 8/4 9:30-
12.30, 9/4 12-16:30 E

ller boka annan tid: 
xxx-xxx xx xx 
em

22dh@
student.lnu.se 

K
om

: 29/3 14:30-17:30, 31/3 16:30-18:30, 
1/4 9:30-12, 7/4 16:30-18:30, 8/4 9:30-
12.30, 9/4 12-16:30 E

ller boka annan tid: 
xxx-xxx xx xx 
em

22dh@
student.lnu.se 

K
om

: 29/3 14:30-17:30, 31/3 16:30-18:30, 
1/4 9:30-12, 7/4 16:30-18:30, 8/4 9:30-
12.30, 9/4 12-16:30 E

ller boka annan tid: 
xxx-xxx xx xx 
em

22dh@
student.lnu.se 

K
om

: 29/3 14:30-17:30, 31/3 16:30-18:30, 
1/4 9:30-12, 7/4 16:30-18:30, 8/4 9:30-
12.30, 9/4 12-16:30 E

ller boka annan tid: 
xxx-xxx xx xx 
em

22dh@
student.lnu.se 

K
om

: 29/3 14:30-17:30, 31/3 16:30-18:30, 
1/4 9:30-12, 7/4 16:30-18:30, 8/4 9:30-
12.30, 9/4 12-16:30 E

ller boka annan tid: 
xxx-xxx xx xx 
em

22dh@
student.lnu.se 

K
om

: 29/3 14:30-17:30, 31/3 16:30-18:30, 
1/4 9:30-12, 7/4 16:30-18:30, 8/4 9:30-
12.30, 9/4 12-16:30 E

ller boka annan tid: 
xxx-xxx xx xx 
em

22dh@
student.lnu.se 

K
om

: 29/3 14:30-17:30, 31/3 16:30-18:30, 
1/4 9:30-12, 7/4 16:30-18:30, 8/4 9:30-
12.30, 9/4 12-16:30 E

ller boka annan tid: 
xxx-xxx xx xx 
em

22dh@
student.lnu.se 

K
om

: 29/3 14:30-17:30, 31/3 16:30-18:30, 
1/4 9:30-12, 7/4 16:30-18:30, 8/4 9:30-
12.30, 9/4 12-16:30 E

ller boka annan tid: 
xxx-xxx xx xx 
em

22dh@
student.lnu.se 

K
om

: 29/3 14:30-17:30, 31/3 16:30-18:30, 
1/4 9:30-12, 7/4 16:30-18:30, 8/4 9:30-
12.30, 9/4 12-16:30 E

ller boka annan tid: 
xxx-xxx xx xx 
em

22dh@
student.lnu.se 

K
om

: 29/3 14:30-17:30, 31/3 16:30-18:30, 
1/4 9:30-12, 7/4 16:30-18:30, 8/4 9:30-
12.30, 9/4 12-16:30 E

ller boka annan tid: 
xxx-xxx xx xx 
em

22dh@
student.lnu.se 

 Jag bjuder på  
 godis som  

tack för hjälpen! 
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Bilaga 2. 

Informerat samtycke. 

 
 
 
 

 
 

Informerat samtycke – En, två, tre eller sex luftpuffar? 
 
Välkommen att deltaga i detta examensarbete! Det här arbetet syftar till att ta 
reda på hur stor skillnad det gör för medelvärdet på det slutgiltiga intraokulära 
trycket om man mäter en, två, tre eller sex gånger med en non-contact 
tonometer. 
 

Så här kommer det att gå till: 
 
Du kommer att få sitta framför en så kallad tonometer. Där ska du fokusera 
blicken på lampan i tonometern medan du får ett antal luftpuffar mot vartdera 
ögat. Med hjälp av luftpuffarna mäts det så kallade intraokulära trycket utan att 
dina ögon vidrörs. Det kommer att behövas sex korrekta mätningar på varje öga.  
 
Samma dag som mätningarna görs ska du inte använda kontaktlinser eftersom 
det möjligtvis skulle kunna påverka resultatet.  
 
Tiden för mätningarna kommer bara att vara ca 5-10 minuter. 
 
Mätningarna kommer endast att registreras med födelseår och kön. All mätdata 
kommer sedan att avidentifieras i rapporten och ingen obehörig kommer att få 
tillgång till resultaten. 
 
 

Jag har muntligt och skriftligen informerats om studien och har tagit del av 
ovanstående skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande i 
studien är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan 
avbryta mitt deltagande. 
 
Jag samtycker till att deltaga: 
 
Namn: ………………………………………………  
 

Födelseår: …………               Kvinna □    Man □ 
 

Telefonnummer: …………………………………. 
 

Ort och datum: …………………………………… 
 

Kontaktuppgifter:   Handledare: 
Elin Melin    Jenny Lundström  
Åk 3 Optikerprogrammet  Leg. Optiker 
em22dh@student.lnu.se  jenny.lundstrom@lnu.se 
xxx-xxx xx xx   xxxx-xx xx xx 

mars/april 2010 

Nr:  
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Bilaga 3. 

Här visas resultaten av alla mätningar, inklusive medelvärden och error- och 
parentesvärden. På varje försöksperson anges först högerögats IOP-värden och därefter 
vänsterögats.  
 
 

Nr År 
Kvinna (K) 

Man 
(M) 

Mätn. 
1 2 3 4 5 6 

Medel 
Mätn. 
1-2 

1-3 1-6 Antal error- & 
parentesvärden 

1 21 K 15 14 13 14 15 14 14,50 14,00 14,17 0 
   12 13 15 12 13 13 12,50 13,33 13,00 0 

2 22 K 18 17 17 17 17 17 17,50 17,33 17,17 1 
   13 14 18 17 15 18 13,50 15,00 15,83 1 

3 21 M 18 14 16 16 17 16 16,00 16,00 16,17 1 
   15 14 15 16 17 18 14,50 14,67 15,83 3 

4 23 K 17 17 13 13 12 13 17,00 15,67 14,17 2 
   13 13 16 13 14 14 13,00 14,00 13,83 1 

5 24 K 22 22 16 18 17 15 22,00 20,00 18,33 3 
   17 16 17 17 16 18 16,50 16,67 16,83 1 

6 22 K 14 16 14 15 15 14 15,00 14,67 14,67 3 
   15 14 16 14 14 15 14,50 15,00 14,67 0 

7 20 K 19 19 15 18 18 17 19,00 17,67 17,67 1 
   17 17 17 15 15 16 17,00 17,00 16,17 1 

8 25 K 16 15 16 13 14 13 15,50 15,67 14,50 2 
   15 13 14 13 13 14 14,00 14,00 13,67 3 

9 40 K 12 13 11 12 12 12 12,50 12,00 12,00 0 
   12 15 13 15 14 13 13,50 13,33 13,67 1 

10 32 M 18 16 18 16 18 19 17,00 17,33 17,50 5 
   16 17 16 15 15 16 16,50 16,33 15,83 2 

11 42 K 16 17 15 16 16 17 16,50 16,00 16,17 0 
   18 17 16 15 15 16 17,50 17,00 16,17 0 

12 23 K 17 15 16 16 17 17 16,00 16,00 16,33 2 
   15 18 15 15 16 17 16,50 16,00 16,00 2 

13 18 M 15 14 15 15 15 14 14,50 14,67 14,67 1 
   15 13 14 16 14 16 14,00 14,00 14,67 2 

14 18 M 17 14 15 14 15 15 15,50 15,33 15,00 0 
   15 14 14 15 13 13 14,50 14,33 14,00 4 

15 19 K 21 17 18 17 17 16 19,00 18,67 17,67 1 
   17 14 14 17 16 15 15,50 15,00 15,50 3 

16 28 M 12 11 12 11 11 10 11,50 11,67 11,17 5 
   13 12 12 12 11 12 12,50 12,33 12,00 4 

17 26 M 21 23 20 23 20 18 22,00 21,33 20,83 2 
   19 18 18 19 18 17 18,50 18,33 18,17 1 

18 34 M 13 16 14 12 12 14 14,50 14,33 13,50 0 
   12 12 12 11 12 14 12,00 12,00 12,17 9 

19 26 K 16 16 16 16 16 16 16,00 16,00 16,00 2 
   16 16 22 13 13 14 16,00 18,00 15,67 2 

20 24 K 15 14 13 12 14 13 14,50 14,00 13,50 4 
   11 12 12 14 13 11 11,50 11,67 12,17 3 

21 26 M 12 13 11 12 11 11 12,50 12,00 11,67 3 
   12 10 11 10 10 11 11,00 11,00 10,67 2 
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22 21 K 15 14 15 16 14 13 14,50 14,67 14,50 2 
   14 12 13 13 13 14 13,00 13,00 13,17 9 

23 22 K 17 13 16 12 12 10 15,00 15,33 13,33 2 
   12 13 12 11 12 11 12,50 12,33 11,83 1 

24 23 K 20 21 20 20 18 21 20,50 20,33 20,00 1 
   18 18 18 19 18 19 18,00 18,00 18,33 2 

25 28 K 17 18 15 17 15 17 17,50 16,67 16,50 5 
   16 15 14 16 18 15 15,50 15,00 15,67 5 

26 21 M 14 13 13 13 13 12 13,50 13,33 13,00 3 
   12 14 12 11 12 13 13,00 12,67 12,33 2 

27 26 K 18 15 15 15 15 13 16,50 16,00 15,17 5 
   12 13 12 12 12 11 12,50 12,33 12,00 2 

28 24 K 17 15 13 15 15 13 16,00 15,00 14,67 2 
   12 14 14 12 11 12 13,00 13,33 12,50 2 

29 33 K 14 13 11 12 13 13 13,50 12,67 12,67 2 
   16 16 15 15 14 13 16,00 15,67 14,83 3 

30 22 K 14 10 11 10 10 11 12,00 11,67 11,00 4 
   11 12 11 11 10 10 11,50 11,33 10,83 2 

31 50 K 12 12 12 13 12 12 12,00 12,00 12,17 1 
   13 13 13 12 13 13 13,00 13,00 12,83 6 

32 49 M 16 12 11 12 12 12 14,00 13,00 12,50 3 
   11 12 10 12 12 11 11,50 11,00 11,33 7 

33 22 K 19 18 17 19 16 16 18,50 18,00 17,50 0 
   16 17 12 14 15 15 16,50 15,00 14,83 4 

34 22 K 18 15 18 17 19 18 16,50 17,00 17,50 8 
   16 17 15 14 15 16 16,50 16,00 15,50 0 

35 21 M 13 14 14 14 15 13 13,50 13,67 13,83 1 
   13 13 13 11 13 12 13,00 13,00 12,50 1 

36 24 K 15 15 15 16 14 14 15,00 15,00 14,83 2 
   14 15 14 14 14 14 14,50 14,33 14,17 1 

37 39 K 13 14 16 13 14 13 13,50 14,33 13,83 1 
   14 13 12 12 14 13 13,50 13,00 13,00 0 

38 21 K 22 17 17 19 18 19 19,50 18,67 18,67 4 
   19 18 18 19 20 18 18,50 18,33 18,67 9 

39 44 K 11 13 13 11 11 8 12,00 12,33 11,17 3 
   12 10 9 11 10 10 11,00 10,33 10,33 9 

40 28 M 20 18 18 19 17 19 19,00 18,67 18,50 1 
   17 18 18 18 19 15 17,50 17,67 17,50 1 

41 23 K 16 12 11 11 11 13 14,00 13,00 12,33 5 
   12 13 13 13 12 13 12,50 12,67 12,67 1 

42 25 M 19 20 18 20 20 19 19,50 19,00 19,33 0 
   17 19 19 20 23 22 18,00 18,33 20,00 5 

43 30 M 16 15 15 17 15 15 15,50 15,33 15,50 1 
   16 17 17 15 16 16 16,50 16,67 16,17 2 

44 30 M 14 14 13 12 14 13 14,00 13,67 13,33 4 
   15 14 12 11 12 13 14,50 13,67 12,83 1 

45 25 K 15 16 18 14 14 16 15,50 16,33 15,50 2 
   14 14 16 14 16 16 14,00 14,67 15,00 1 

46 25 K 10 11 12 13 10 12 10,50 11,00 11,33 7 
   11 11 12 14 13 12 11,00 11,33 12,17 3 

47 30 M 15 14 14 12 15 15 14,50 14,33 14,17 5 
   16 16 13 13 13 17 16,00 15,00 14,67 1 
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48 31 K 13 11 14 13 11 9 12,00 12,67 11,83 0 
   12 13 11 12 11 11 12,50 12,00 11,67 1 

49 21 K 14 15 15 17 15 16 14,50 14,67 15,33 5 
   15 15 15 15 15 15 15,00 15,00 15,00 5 

50 32 K 13 14 15 16 13 12 13,50 14,00 13,83 7 
   13 12 12 12 11 11 12,50 12,33 11,83 3 

51 49 K 15 14 14 15 13 15 14,50 14,33 14,33 6 
   15 15 17 18 14 15 15,00 15,67 15,67 4 

52 21 K 14 13 12 13 10 14 13,50 13,00 12,67 2 
   14 14 12 11 12 12 14,00 13,33 12,50 1 

53 38 K 17 16 15 15 15 15 16,50 16,00 15,50 0 
   16 15 16 16 16 16 15,50 15,67 15,83 4 

54 20 K 20 19 22 18 19 19 19,50 20,33 19,50 1 
   19 19 20 18 20 17 19,00 19,33 18,83 5 

55 23 M 12 13 14 12 13 11 12,50 13,00 12,50 7 
   13 10 13 15 13 14 11,50 12,00 13,00 3 

56 23 K 15 16 13 12 11 14 15,50 14,67 13,50 7 
   13 17 14 15 13 14 15,00 14,67 14,33 5 

57 24 M 14 16 14 13 13 13 15,00 14,67 13,83 2 
   16 16 16 16 14 16 16,00 16,00 15,67 3 

58 23 K 15 16 14 14 14 13 15,50 15,00 14,33 3 
   18 14 14 14 14 14 16,00 15,33 14,67 4 

59 25 M 13 12 13 12 12 11 12,50 12,67 12,17 8 
   13 13 13 13 12 13 13,00 13,00 12,83 2 

60 23 K 13 12 12 11 12 10 12,50 12,33 11,67 8 
   12 12 11 11 10 10 12,00 11,67 11,00 6 
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