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Abstract
Introduktion: Den  kosmetiska  kontaktlins-marknaden  växer  och  linser  kan  köpas  från 
online-butiker i de flesta länder, men varningar för kosmetiska kontaktlinser kvarstår och 
lagstiftningen  avseende  försäljning  varierar  från  land  till  land.                      

Syfte: Att  undersöka skillnader  i  reglerande lagar  mellan en  rad länder  om kosmetiska 
kontaktlinser  samt  se  på  tillståndet  för  komplikationer  av  kontaktlinser  i  dessa  länder.

Resultat: Under studien fanns att reglerna kan skilja sig till och med mellan stater inom 
samma land, i detta fall Australien där ingen övergripande lagstiftning om försäljning finns 
men  delstaterna  New  South  Wales  och  South  Australia  har  infört  egna  regleringar. 
Singapore reglerar försäljning av kosmetiska kontaktlinser till endast legitimerade optiker 
och vidare är även försäljning via internet förbjuden. USA och Japan har infört kosmetiska 
kontaktlinser  som  medicintekniska  produkter  och  samma  bestämmelser  som  för 
korrigerande kontaktlinser gäller, ska säljas endast till bärare med giltigt recept. I Sydafrika 
är liknande förordningar under förslag och förväntas vara i praktik inom kort. Försäljningen 
i Kanada, Nya Zeeland, Frankrike och Sverige är för tillfället oreglerad.                          .

Litteratur om komplikationer konstaterades fokusera på mikrobiell keratit då det är ett syn-
hotande tillstånd och länkar drogs till compliance i de flesta fall medan Japan innan ändring 
av sin lagstiftning genomfört en studie om säkerhet och kvalitet på kontaktlinser där vissa 
konstaterades  vara  under  all  kritik  och  tillverkarna  meddelades  om  detta.  I  Sverige 
rapporteras  få  biverkningar  och  en  otillfredsställande  mängd  fakta  har  samlats  in. 

Slutsats: Bärarna  av kosmetiska kontaktlinser är i allmänhet unga och köper linser utan 
recept,  i  de flesta  fall  följer  inga råd om hygien  med köpet  och detta  verkar  vara den 
vanligaste orsaken till komplikationer. Med tillgången på kosmetiska kontaktlinser bör råd 
om vård och hygien prioriteras. 



SUMMARY
The cosmetic contact lens market is growing and lenses can be bought from online-

shops in most countries but warnings about the safety of cosmetic contact lenses persists 

and the legislation concerning sales vary.

The purpose of this review was to explore the differences in regulatory laws between a 

set of countries concerning cosmetic contact lenses as well as looking into the state of 

contact lens complications in those countries.

It was found that the regulations differ even between states of the same country at times. 

In Singapore the sale of cosmetic contact lenses is regulated to optometrists and banned 

for web-shops.  The U.S and Japan have banned the sale of cosmetic  contact  lenses 

without a valid prescription which can only be obtained from an optometrist, similar 

regulations are also in the final works in South Africa where they are expected to soon 

be in practice. Within Australia there are no nation-wide regulations on sales but two 

states, New South Wales and South Australia have their own regulation where sale must 

be performed by an optical dispenser or optometrist. Sales in Canada, New Zeeland, 

France and Sweden remain unregulated.

Litterature about complications was found to focus on microbial keratitis as it is a sight-

threatening condition and links were drawn to compliance in most cases while Japan 

before toughening their legislation performed a study on safety and quality of cosmetic 

contact  lenses  in  which  some  were  found  to  be  unacceptable  and  given  notice.  In 

Sweden few adverse events are rapported and an unsatisfactory amount of facts was 

gathered.

The cosmetic contact lens wearer is in general young and have been purchasing the 

lenses without prescription,  in most cases no advice on hygiene was given with the 

purchase which seems to be the leading cause of complications. With the availability of 

cosmetic contact lenses advice on lens care and hygiene should be a priority.
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1. Introduktion
Önskan att se så attraktiv ut som möjligt verkar bara öka i dagens samhälle och 

kosmetiska kontaktlinser är ett populärt sätt att ändra ögonfärgen vare sig det är en 

diskret  toning  eller  uppseendeväckande  Hollywood-inspirerade  linser  efter 

succeer som Twilight och Supernatural. Med hjälp av internet kan trender sprida 

sig i snabbare takt och detta gäller även vad vi bär närmast våra ögon men man 

hör  inte  alltför  sällan  varningar  om  säkerheten  i  att  använda  kosmetiska 

kontaktlinser.

Dock skiljer sig legaliteten att sälja dessa linser från land till land i kategorierna 

var man får sälja kosmetiska kontaktlinser, av vem de får säljas och även till vem 

vilket  det  här  examensarbetet  ska  försöka  klargöra.  Vidare  ska  också 

problematiken med komplikationer undersökas i samma länder vars lagstiftning 

granskas i hopp om att ett samband mellan reglering och incidens kan dras.

1.1 Kontaktlinser 
Definition enligt Merriam-Webster Medical

:  En  tunn  lins  designad  att  passa  över   kornea  och  vanligtvis  buren  för  att  

korrigera syndefekter.

Grosvenor (2007) beskriver i sin ordlista kontaktlinsen som en korrigerande lins 

avpassad för kornea och som i vissa fall sträcker sig ut över sklera.

I detta examensarbete är mjuka kontaktlinser i fokus, främst tillverkade i hydrogel 

material då de flesta kosmetiska kontaktlinser använder detta material.
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Fig.1 Färgad kontaktlins på öga. Bild med tillåtelse av Starlens AB

1.2 Kosmetiska kontaktlinser
Med kosmetiska kontaktlinser menas i detta examensarbete främst linser som ej är 

till för att korrigera synfel och endast förändrar bärarens utseende, även kallade 

plano-linser.

1.3 Compliance
Med compliance menas att linsbäraren följer de hygien och skötselråd den som 

ordinerat  linserna  gett  bäraren.  I  denna  kategori  hamnar  handhygien, 

linsförvaring,  gnuggning  och  sköljning  av  linser  före  desinfektion,  följa 

bärschema etc. ( Bennet & Henry, 2009, s. 279).

1.4 Kontaktlinsrelaterade komplikationer
Kontaktlinser sitter direkt på ögat, kornea är endast skyddad av tårfilmen vilket 

gör att  ett  kroppsfrämmande material  ligger an mot ett  av våra allra viktigaste 

organ.  Komplikationer  kan ske på grund av många orsaker  såsom främmande 

kropp  under  linser,  reaktioner  mot  material  eller  skötselsystem  eller 

kvalitetsbrister i linsen (Bennet & Henry, 2009, s. 557). Nedan följer ett fåtal.
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1.5 Contact Lens Induced Papillary Conjunctivitis (CLIPC)
Visar sig som ökad känslighet hos patienten och en ojämn insida av ögonlocket 

med papillae och ibland även mukus (Efron, 1994, ss. 76-77). Bidragande orsaker 

till  tillståndet  kan  vara  mekanisk  retning  av  konjunktivan  med  eller  utan 

hypersensitivitet  beroende på hur länge patienten burit linser och behandlingen 

innebär oftast att man byter skötselsystem eller linssort (Efron, 1994, ss. 79-81). 

Linsvila  kan  bli  besvärlig  då  konjunktivans  ojämna  yta  retar  kornea  utan  en 

skyddande lins (Kanski, 2007, s. 234). 

1.6 Staining
Staining uppkommer då korneas eller konjunktivas epitel, och även djupare, tagit 

skada och därför tar upp färg vid undersökning med färgämne. Att epitelet tagit 

skada kan bero bland annat på uttorkning efter ofullständiga blinkingar, skrapsår 

efter främmande kropp eller när en kontaktlins har skavt mot kornea. Utseendet på 

stainingen kan säga mycket om orsaken och vad åtgärden borde vara. I extrema 

fall av mycket stor staining kan synskärpan påverkas men i allmänhet märker man 

inte själv något då det oftast inte ger något obehag (Efron, 2004, ss. 108-113). 

1.7 Kornealt ödem
Orsakas av att kornea får för lite syre genom linsen, oftast för att linsen sitter för 

tight och på så sätt stryper tillförseln eller för att patienten har låg blinkfrekvens 

(Grosvenor,  2007,  ss.  361-362).  Detta  yttrar  sig  genom  att  kammarvätska 

ansamlas och tjockleken på kornea ökar; mäts genom att jämföra tjockleken och 

ökningen omvandlas till procent (Efron, 1994, s. 123). Då ödem sker naturligt vid 

sömn till circa 3% ökning av tjocklek är påverkan av en lins nattetid större än 

vaken dagtid men det är också avhängigt linsens material. Vid extended wear med 

hydrogel-linser ökar ödem till 10-15%  som inte helt säkert hinner återhämta sig 

under  dagen,  linser  i  silikonhydrogel  ger  allmänt  ingen  förändring  från 

normaltillståndet (Efron, 1994, ss. 123-124). 
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1.8 Neo-vaskularisation med inväxt över kornea.
Indikerar att det finns en syrebrist antingen lokaliserat där nykärlbildning skett 

eller  spritt  över hela  kornea beroende på hur kärlen har växt  och tyder  på en 

långvarig syrebrist (Grosvenor, 2007, s. 362). Nykärlbildning orsakas vanligen av 

samma faktorer som kornealt ödem och ibland som följd av ödem men kan också 

vara ett tecken på steril infiltrativ keratit (Efron, 2004, s. 168).

1.9 Contact Lens Acute Red Eye (CLARE)
CLARE  är  en  form  av  inflammatorisk  respons  där  kornea  och  konjunktiva 

involveras. Rodnad ses i konjunktivan och diffusa infiltrat kan ses i kornea men 

staining uteblir oftast vidare upplever patienten fotofobi, ett ökat tårflöde och allt 

från viss irritation till moderat smärta (Efron 2004, s. 164). CLARE tros bero på 

känslighet mot toxiner från bakterier och förutom linsvila kan det behandlas med 

antibiotika och steroider (Kanski, 2007, s. 311). 

1.10 Mikrobiell keratit
Detta tillstånd förkortas ofta MK och är ett inflammatoriskt tillstånd direkt orsakat 

av bakterier, virus, svamp eller protozoer som angripit kornea, oftast endast när 

kornea redan är skadad och därför mottaglig för infektion (Efron, 2004 s. 175). 

Hur snabbt tillståndet utvecklas beror på vilken mikrob som infekterar, i fall med 

Pseudomonas  Aeruginosa  som är  väldigt  aggressiv  kan  det  gå  mycket  snabbt 

(Kanski, 2007, ss. 255-256).

Pseudomonas Aeruginosa är den vanligaste bakterien som orsakar MK på grund 

av dess förmåga att  fästa  på kontaktlinser  och vidare på kornea,  tårfilmen har 

vanligtvis  förmågan  att  binda  upp  Pseudomonas som  skydd  för  kornea  men 

bakterien har lipopolysackarider till  hjälp när det väl finns en komprometterad 

kornea att fästa vid (Efron, 2004, s. 178). 

Akantamöban  är  en  annan  vanlig  orsak  till  MK  vid  kontaktlinsanvändande, 

amöban finns bland annat i kranvatten och kan således komma i kontakt med både 

ögon och linser (Kanski, 2007, s. 270) Då den har både aktiv form och en dormant 

spor-form kan den skydda sig och man har funnit den i bland annat simbassänger, 
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jord och till och med under is (Efron, 2004, s. 179).

Vid misstänkt MK görs en skrapning av ytan för att framställa en kultur för att 

identifiera orsaken eftersom antibiotika eller steroider är nödvändig medicinering, 

sjukhusvistelse  kan  också  bli  nödvändig  (Efron,  2004,  ss.  181-182).  Med  en 

mycket varierande prognos är MK en komplikation som förhållandevis ofta ger en 

bestående synnedsättning och kan även orsaka blindhet (Efron, 2004, s. 183).

Fig.2 Bruntonad kontaktlins på samma öga som fig.1. Bild med tillåtelse av Starlens AB.
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2. Syfte
Syftet  med  den  här  studien  är  att  belysa  och  undersöka  den  varierande 

lagstiftningen gällande försäljning och tillpassning av kosmetiska kontaktlinser 

och problematiken som kan uppstå med komplikationer genom att undersöka den 

publicerade litteraturen i ämnet.
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3. Material och metoder

Metoden för denna studie syftar till tillvägagångsättet av informationsinsammling 

och sammanställningen av fakta från artiklar, lagstiftningar och lagpropositioner.

3.1 Litteratursökning
Databaser som användes var pubmed, google scholar och science direct.

Information  främst  gällande  lagstiftningar  samlades  också  in  från  länders 

officiella ministerier och samlade lagtexter men också från optikerförbund och 

ögonläkarsamfund.

3.2 Urvalskriterier
Fokus lades på nio länder valda från flera olika världsdelar.

Australien

Frankrike

Japan

Kanada

Nya Zeeland

Singapore

Sverige

Sydafrika

USA

Dessa länder valdes med tanke på global spridning och till viss del tillgången på 

litteratur från dessa länder. Hänsyn har ej tagits till gällande lagstiftning i val av 

länder  då syftet  av  studien  ej  var  att  lyfta  fram länder  på  basis  av brist  eller  

tillgång till reglering.

3.3 Underlag för komplikationsgranskning
Rapporter  och fallstudier  för kontaktlinsrelaterade komplikationer  med specielt 

fokus på användandet av kosmetiska kontaktlinser användes i främsta fall där de 

var tillgängliga i tillräckligt aktuellt utförande. Artiklar och rapporter utgivna före 
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år 2000 har således ej  använts. Tack vare google translate har även artiklar på 

japanska  och  franska  använts  i  examensarbetet  dock  bör  nämnas  att 

tillförlitligheten  av  översättning  på  detta  sätt  ej  är  i  klass  med  officiella 

översättningar.

3.4 Lagar
De  lagar  som  reglerar  försäljningen  och  tillpassningen  av  kosmetiska 

kontaktlinser i det berörda landet.

3.5 Analys av material
Länderna grupperades dels efter världsdel och dels efter de regleringar det berörda 

landet har för försäljningen av kosmetiska kontaktlinser. Artiklar granskades för 

hitta en anknytning till användandet av kosmetiska kontaktlinser i första hand och 

i andra hand användande av alla sorters linser.

Då  materialet  i  majoritet  är  på  engelska  användes  folkets  lexikon  online  vid 

översättning  av  generella  termer  och  Nordstedts  medicinska  engelsk-svensk-

engelska fackordbok, copyright 1992.
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4. Resultat

4.1 Lagar
Av de  nio  länder  som granskats  fann  författaren  att  tre  har  strikta  regler  för 

försäljningen  av  kosmetiska  kontaktlinser.  Dessa  har  klassat  kosmetiska 

kontaktlinser som medicintekniska produkter och samma lagstiftning som reglerar 

kontaktlinser med refraktiv styrka gäller även kosmetiska. Ett fjärde land har en 

korrigering av sin hälso-och sjukvårdslag planerad där kosmetiska kontaktlinser 

kommer få samma status som kontaktlinser med refraktiv styrka.

Ett land har delvis reglerat försäljningen och resterande fyra saknar reglering, det 

vill säga kosmetiska kontaktlinser klassas som skönhetsprodukter.

Tabell 1. Snabb översikt av ländernas regleringar.

Land Helt reglerad Delvis reglerad Ej reglerad

Australien ←Två stater reglerade

Frankrike

Japan

Kanada

Nya Zealand

Singapore

Sverige

Sydafrika ← Nya regler på gång

USA
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4.1.1 USA
Den 109:e kongressen drev den 29:e juli 2005 igenom korrigeringen av sektion 

520  av  the  Federal  Food,  Drug,  and  Cosmetic  Act  och  därmed  klassas  alla 

kontaktlinser som medicintekniska produkter (Senate Bill 172, 2005). Detta blev 

nionde november samma år Public Law No: 109-96.

The Federal Food, Drug and Cosmetic Act sektion 520 stipulerar att kontaktlinser 

ska säljas enbart med recept.

4.1.2 Sydafrika
HPCSA,  Health  Profesions  Council  of  South  Africa,  har  föreslagit  till 

departmentet  för  hälsa  att  inkludera  alla  kontaklinser,  även  kosmetiska,  i  den 

nuvarande  lagstiftningen  (Moodley  2009).  För  tillfället  regleras  försäljning  av 

kontaktlinser i sektion 33 av the Health Professions Act från 1974, akt 56 och det 

är  endast  registrerade  optometrister  som  får  ordinera  och  sälja  kontaktlinser 

(HPCSA Newsletter,  2007).  Förslaget  publicerades  som  R  804  i  Regulation 

Gazette No 33546, femte september 2010, Volume 543 No 9373. 

4.1.3 Japan
Med effekt från den fjärde november 2009 klassas kosmetiska kontaktlinser som 

medicintekniska  produkter  i  japansk  lagstiftning  enligt  Pharmaceutical  Affairs 

Law of Japan. För att få sälja dessa produkter krävs licens för försäljning samt en 

ansvarig  förman  med  reel  kompetens  (Pharmaceuticals  and  medical  devices 

agency, 2009).  Samtidigt skärptes också regler för tillverkningen av kosmetiska 

kontaktlinser och kvalitetsgodkänningen.

4.1.4 Singapore
Singapore gör ingen skillnad på korrigerande och plano linser utan har samma 

lagstiftning  för  båda  sorterna.  Enligt  Hälsovårdsministeriets  Optometrists  and 

Opticians  Act  från  2007 får  försäljning ske  enbart  av  registrerade  optiker  och 

optometrister, direkt försäljning till privatperson är förbjuden och detta gäller även 

via internet. Hälsovårdsministeriet har även sett till  att lagöverträdelser har fått 

rättsliga konsekvenser (Parliamentary Q&A no 936, 2009).
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4.1.5 Australien
Övergripande  i  hela  landet  får  endast  optometrister  och  ögonläkare  ordinera 

kontaktlinser oavsett ifall de är plano eller korrigerande men det finns inga regler 

för just försäljningen. 

Kosmetiska  kontaktlinser  klassas  ej  som  medicintekniska  produkter  i 

Australiensiskt lagstiftning men delstaten South Australia har sedan oktober 2007 

reglerat  försäljningen  till  att  endast  optometrister  får  sälja  kosmetiska 

kontaktlinser (Australian Health Ministers Advisory Council, 2008). New South 

Wales har  liknande bestämmelser  (The Health Legislation Further  Amendment 

Act,  2004)  och  även  om det  ej  krävs  ordination  och  synundersökning  måste 

säljande  personal,  optometrister  eller  optical  dispenser,  ge  instruktioner  för 

förvaring och skötsel.

11:e mars 2011 gick Australiensiska Board of Optometry ut med en allmän policy 

för  försäljningen  av  kosmetiska  kontaktlinser  till  sina  medlemmar  där  de 

rekommenderar att försäljning endast ska ske med giltigt recept.

4.1.6 Kanada
Kosmetiska kontaktlinser är ej klassade som medicintekniska produkter utan lyder 

under Health Canadas division för kosmetika . De kan köpas utan recept och det 

finns ingen reglering av vilka som får sälja dessa produkter. För att få säljas krävs 

dock  att  de  har  godkänts  av  Health  Canada  enligt  gällande 

konsumentsäkerhetslagar,  Food  and  Drugs  Act  (R.S.C.,  1985,  c.  F-27)  och 

Cosmetic Regulations (C.R.C., c. 869).

4.1.7 Nya Zeeland
Kosmetiska kontaktlinser klassas ej som medicintekniska produkter och det finns 

inga regleringar av försäljningen.

4.1.8 Sverige
Vi  klassar  ej  kosmetiska  kontaktlinser  som  medicintekniska  produkter  vilket 

betyder  att  lagändringen  2011  som  undantar  korrigerande  kontaktlinser  från 

föreskrift  om optiska  hjälpmedels  färdigställande  och  utlämnande  endast  med 

giltigt recept ej påverkar försäljningen av kosmetiska kontaktlinser som förblir fri 

(Socialstyrelsen, 2010).
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4.1.9 Frankrike
Liksom  Sverige  har  Frankrike  ej  klassificerat  kosmetiska  kontaklinser  som 

medicintekniska  produkter  även  om flera  föreningar  såsom  French  society  of 

ophthalmologists  contact  lens  adapters  (SFOALC)  respektive  Syndicat  des 

Fabricants et Fournisseurs d'Optique de Contact (SYFFOC) i många år arbetat för 

en förändring av detta (Acuité, 2011). 

4.1.10 EU
Senast  2006 hördes  förslaget  att  låta  kosmetiska  kontaktlinser  ingå  i  det  nya 

direktivet  för  medicintekniska  produkter,  Direktiv  2007/47/EC,  men  när  det 

slutligen  röstades  igenom  så  var  kosmetiska  kontaktlinser  ett  undantag 

fortfarande. Istället är det direktiv 2001/95/EG om allmän produktsäkerhet som 

reglerar kosmetiska kontaktlinser (Europaparlamentet, 2007).  2008 var det dock 

dags igen och en enkätundersökning skickades ut till berörda företag och bransch-

organisationer,  inte  bara  optikbranchen  utan  även  tillverkare  av  kosmetiska 

produkter där det finns en medicinsk användning. EU kommissionen har ej tagit 

något beslut om ytterligare revisioner för direktiv om medicintekniska produkter.

Fig. 3. Snabböversikt av årtalet reglering av kosmetiska kontaktlinser 

trätt i kraft samt de länder där lagändring kan komma. Från Digital 

Vector Maps.
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4.2 Komplikationer av användande av kontaktlinser

Vid  studie  av  literaturen  fann  författaren  ett  flertal  artiklar  som  behandlade 

komplikationer  av  användandet  av  kontaktlinser,  många  av  dessa  behandlade 

också användandet av kosmetiska kontaktlinser. I artiklarna gällande kosmetiska 

kontaktlinser är mikrobiell keratit en överrepresenterad komplikation.

4.2.1 USA
2003 publicerades en fallstudie där sex patienter med olika komplikationer efter 

att ha använt kosmetiska kontaktlinser sålda av diverse butiker, till exempel en 

videobutik (Steinemann et al 2003). Patienterna varierade i åldrarna 14 till 32 och 

av de sex var bara en man. Samtliga rapporterade brister i hygien och bär-schema, 

tre  av  patienterna  medgav  att  de  sovit  i  dom och  en  förvarade  sina  linser  i 

ögondroppar avsedda för att  hjälpa mot injicerade blodkärl.  Tre av patienterna 

kom inte tillbaka för uppföljning efter behandling.

En andra artikel publicerad 2005 kombinerar en fallstudie med tolv patienter med 

en separat enkätundersökning med ett underlag på 159 personer mellan åldrarna 

12 till 20 utförd under sommaren 2003 (Steinemann et al 2005). Enkäten gav en 

medelålder på 15,7 år och av deltagarna bar 23% själva kosmetiska kontaktlinser, 

74% kände någon som använde dessa linser.  I  51% av fallen var dessa linser 

inköpta utanför reglerade försäljningsställen. De flesta som köpt sina linser från 

oreglerade  inköpsställen  hade  inte  fått  skötselråd.  I  fallstudien  var  fyra  av 

patienterna  tonåringar  och  åldern  varierade  från  16  år  till  39  år.  Ingen  av 

patienterna  hade  ordination  för  sina  linser  och  tre  lånade  eller  delade  samma 

linspar med andra personer.

4.2.2 Sydafrika
I South African Medical Journal presenterade van Zyl och Cook en fallstudie 2010 

med tre  bärare  av  kosmetiska  kontaktlinser  drabbade av Akantamöba keratit  i 

Kapstaden. Samtliga tre reporterades ha köpt sina linser via optiker men trots att 

två gavs erbjudande om användarinstruktioner och träning vid köpet tackade de 

nej  då  detta  krävde  en  extra  avgift.  Alla  tre  var  i  tonåren  och  fick  allvarliga 
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synnedsättningar på grund av permanent ärrbildning efter behandling.

Året innan publicerades en artikel av Moodley i The South African Optometrist 

där  själva  passformen  av  kosmetiska  linser  på  marknaden  studerades  på  240 

patienter.  Linserna  provades  ut  och  efter  tjugo  minuter  bedömdes  passformen 

enligt normen. 75% av tillpassningarna på de kaukasiska patienterna var godkända 

medan bara 17,2% av tillpassningarna på patienter med afrikanskt ursprung. Av 

dessa 240 patienter var dock endast 14 vita jämfört med 90 afrikaner, 108 indier 

och 28 färgade. Studien visade att majoriteten av refuserade tillpassningar var för 

kupiga, 96% gentemot 4% flata linser.

4.2.3 Japan
Ett av skälen till 2009 års förändring av lagstiftningen var en stor undersökning av 

kosmetiska  kontaktlinsers  komplikationer  utförd  av  National  Institute  of 

Technology and Evaluation (NITE) 2008.  98 ögon undersöktes, bärarna var till 

stor  del  kvinnor  i  sena  tonåren  till  mitten  av  tjugotalet  och  till  49%  ansågs 

orsakerna  vara  dålig  compliance.  17% av komplikationerna  orsakades  av  rena 

kvalitetsbrister  såsom  färgsläpp  och  grövre  tjocklek.  Komplikationer  som 

rapporterades var korneala erosioner, korneala förändringar samt ”förekomst av 

smittsamma sjukdomar”.

Även National Consumer Affairs Center of Japan (NCAC) släppte en liknande 

rapport 2006, i denna rapport testades olika märken av kosmetiska kontaktlinser 

tillsammans med referens-linser godkända som medicintekniska produkter. Man 

fann  cytotoxicitet  i  två  av  tio  kosmetiska  linsmärken  och  pigmentsläpp  med 

aluminium  i  färgen  i  ett  par  andra.  En  enkätundersökning  bland 

universitetsstudenter visade att nästan 40% kände ”obehag efter användandet av 

kosmetiska kontaktlinser.

4.2.4 Singapore
Studien  A Survey of Contact Lens Complications in Singapore publicerad 2011 

(Teo et al 2011) visade att utifrån data registrerad under två år, 1999-2001, stod 

infektiös keratit för 25,6% av alla fall behandlade på offentliga sjukhus tätt följt 

av epitel-skador, 24%, och allergier, 18,8%. Författarna menar att skälet till  att 
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allvarliga komplikationer var så framträdande i studien är att den genomfördes i 

sjukhus-miljö dit mindre allvarliga fall inte når. Den vanligaste bär-modaliteten 

var mjuka månadslinser i denna studie där 721 fall  ingick och av dom var 14 

bärare av kosmetiska kontaktlinser.

Under sju år, från år 2000 till år 2007, undersöktes 42 fall av akantamöba keratit 

för  en  artikel  publicerad  2009  (Por  et  al 2009).  Det  avslutande  året 

diagnosticerades hela 15 av patienterna gentemot 17 utslaget på de sex föregående 

åren,  2003 hade  till  exempel  inte  en  enda patient.  Av 42 patienter  fanns  data 

tillgänglig rörande deras kontaktlinsbruk endast för 30 patienter. Många bar linser 

länge och ofta, 5 till 7 dagar i veckan och gärna över 8 timmar åt gången. Av dessa 

30 patienter bar 28 stycken mjuka kontaktlinser och resterande två bar rigida gas 

permeabla linser. Ingen av dess patienter bar endagslinser och hela 22 stycken bar 

mjuka hydrogel månadslinser.

4.2.5 Australien
2008 publicerades en stor incidens-studie gällande mikrobiell keratit associerad 

med kontaktlins-bärande i Australien (Stapleton et al 2008). Under tolv månader 

undersöktes inte bara hur många fall som identifierades utan statistik samlades 

också in  via  telefon om användandet  av kontaktlinser.  Undersökningen gjorde 

dock ingen skillnad mellan kosmetiska och korrigerande kontaktlinser. Relevanta 

incidenser för kosmetiska kontaktlinser är hydrogel-material linser, daily wear 1,9 

per 10 000 användare och daily disposable 2.0 per 10 000 användare. Generellt 

ökar risken med användande över natten.

En  studie  för  att  avgöra  huruvida  en  risktagande  personlighet  leder  till  dålig 

compliance publicerades 2010 där 73 linsbärare genomförde en enkät och även 

graderades av sin optometristen (Carnt et al 2010). Författarna fann att även yngre 

och  män  tillsammans  med  risktagande  personligheter  överlag  hade  sämre 

compliance  och  att  optometristern  som graderade  hade  svårigheter  att  urskilja 

potentiellt dålig compliance. 
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4.2.6 Kanada
I en artikel utgiven 2010 jämförs utbytes-frekvensen av linser i Kanada och USA 

(Dumbleton et al 2010) vilket kan vara en bidragande orsak till komplikationer 

enligt  en  senare  utgiven  studie  (Dumbleton  et  al  2011).  Enkätundersökningar 

skickades till ögon-kliniker i båda länderna och författarna mottog över 2000 svar 

från  patienter  samt  deras  klinikers  rekommendation  för  frekvens  av  linsbyte, 

uppdelningen  av  svaren  mellan  länder  blev  26% Kanada  och  74%  USA.  Av 

linssorterna  i  studien  var  två-veckors  och  månadslinserna  uteslutande  av 

silikonhydrogel  material  och  endagslinserna  av  hydrogel,  inklusive  kosmetiskt 

färgade endagslinser. Trots att bärarna av endagslinser i Kanada rapporterade att 

det var viktigt att hålla bytesfrekvensen (88% svarade mycket viktigt eller viktigt) 

sade sig ändå 2% sova med sina linser nästan varje natt och 3% svarade att de ofta 

sov med sina linser.

I studien som är i tryck men ej publicerad ännu presenterar Dumbleton et al en 

signifikant skillnad på andel patienter med tecken och symtom på komplikationer 

mellan kontaktlinsbärare som ej följer sin bytesfrekvens och de som gör detta, 

26% versus 18%. Observera att studien är utförd på bärare av silikonhydrogel-

linser.

4.2.7 Nya Zeeland
I början av 2007 skapades rubriker när en 24 årig man blev unilateralt blind efter 

att ha drabbats av en infektion orsakad av att han bar kosmetiska linser som han 

lånat av en vän (Kiong, 2007). Dagspress-artikeln förtäljer ej ifall han samtidigt 

blev instruerad i hur han skulle sköta linserna men han bar linserna tre dagar i 

följd.  Detta  var  första  fallet  med  en  så  allvarlig  skada  efter  användande  av 

kosmetiska kontaktlinser i landet.

Året  efter  publicerades  en  fallstudie  av  det  första  registrerade  fallet  av 

Akantamöba keratit i New Zeeland Medical Journal (Kerr & Ormonde, 2008), en 

19 årig  kvinna  köpte  ett  par  linser  på  en loppmarknad.  Hon rapporterades  ha 

använt kranvatten för rengöring och förvaring av sina linser då hon inte hade fått 

instruktioner med linserna. Kvinnans syn kunde räddas eftersom hennes infektion 
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svarade bra på behandling och hon återfick full synskärpa i det drabbade ögat.

2009  publicerades  ännu  en  fallstudie  av  en  patient  som  efter  att  ha  använt 

kosmetiska kontaktlinser råkat ut för akantamöba keratit, en 20 årig kvinna i detta 

fall (McKelvie,  Patel & McGhee, 2009) Under en månad hade hon känt ömhet i 

sitt högra öga samt att hennes syn på ögat progressivt blev sämre. Innan hennes 

besvär började hade hon använt kosmetiska kontaktlinser inköpta på en marknad 

under 3 dagar, dessa dagar bar hon linserna 8 till 14 timmar per dag men sov ej 

med dom. Hon hade inte fått någon information eller några skötselråd med dom 

och använde vätskan som följde med för att rengöra dom och hon hade aldrig 

tidigare använt någon som helst synkorrektion. En dag rengjorde hon linserna i 

kranvatten men på grund av okomfort slutade hon använda linserna när de 3 första 

dagarna gått och det var då hon kände att ögat började ömma. Eftersom hon antog 

att det skulle över av sig själv sökte först nu vård sedan symtomen blev värre. Vid 

undersökning  fanns  akantamöba  i  spor-stadie  och  diagnosen  blev  således 

akantamöba keratit. Efter fyra veckors behandling var visus fortfarande ordentligt 

nedsatt. 

4.2.8 Sverige
Underlag  saknas  överlag  för  föregående  årtionde,  något  som  Sveriges 

Kontaktlinsförening  anser  kan  ha  påverkat  beslutet  för  lagändringen  som 

avreglerade  försäljningen  av  även  korrrigerande  linser  2011  (Socialstyrelsen, 

2010).

4.2.9 Frankrike
En studie  som jämför  kosmetiska  och  korrigerande  kontaktlinser  genomfördes 

mellan  2007  och  2009  i  Frankrike,  publicerad  mars  2011,  där  256  patienter 

spridda över 12 universitetssjukhus deltog (Sauer & Bourcier, 2011).  Liksom i 

Japan fann de att bärare av kosmetiska kontaktlinser var generellt yngre, median 

21 gentemot 27. Med hjälp av en enkätundersökning kartlade dom allt från inköp 

till compliance och fann att de flesta hade köpt sina kosmetiska kontaktlinser utan 

recept  och  saknade  instruktioner  för  hygien  och  bärtid.  De  gjorde  även  vissa 

observationer  gällande  bärarnas  psykologiska  tillstånd  där  själv-bilds  problem 

kunde vara ett av skälen till varför bärarna använde kosmetiska kontaktlinser, 35% 
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av bärarna av kosmetiska linser gentemot 10% av bärarna av korrigerande linser. 

Studien säger dock till skillnad från NITE's japanska undersökning (2008) inget 

om det är skillnad mellan könen.

2010 publicerades en retrospektiv studie av fem fall av infektiös keratit relaterad 

till  användandet  av kosmetiska kontaktlinser  (Guyomarch et  al  2010).  De fem 

patienterna behandlades mellan 2004 och 2008 i Fort-de-France, Martinique och 

var  mellan  åldrarna  15-50  med  medelålder  30.  Fyra  av  patienterna  var 

emmetroper och alla fem medgav riskfaktorer, en bar linser en vän redan använt. 

Författarna efterlyser striktare lagstiftning gällande försäljningen av kosmetiska 

kontaktlinser.
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5. Diskussion
Då det är svårt att exakt veta antalet bärare av kosmetiska kontaktlinser är det 

även  svårt  att  dra  rättvisa  paralleller  mellan  lagstiftning  och  komplikationer. 

Oavsett reglering finns linserna till  salu på internet med varierande kvalitet på 

försäljningen,  i  Singapore  är  så  kallade  blogshoppar  mycket  vanliga  och  för 

många ett accepterat sätt att tjäna extra pengar på (Soh, 2009). En enkel sökning 

via google med frasen ”färgade linser” den sextonde maj 2011 gav ungefär 181 

000 resultat.  Första  sidan  är  full  av  annonser  och länkar  till  webshoppar  som 

erbjuder snabb leverans och säker näthandel. Används istället engelska ”colored 

contacts” får man över tre miljoner träffar. 

Studier pekar främst på signifikansen av korrekt information om skötsel, hygien 

och bärschema samt förståelse av dessa så  att  en hög compliance kan uppnås 

(Dumbleton  et  al,  2011;  Dart  et  al  2008)  för  ett  säkert  bärande  och  så  liten 

frekvens av komplikationer som möjligt  snarare än en striktare lagstiftning för 

försäljning. I samtliga tidigare presenterade fallstudier återfinns den röda tråden, 

patienterna har antingen inte fått skötselråd eller helt enkelt inte följt dom. Det 

fanns också en tendens att sova med linserna vilket studier har visat höjer riskerna 

för komplikationer (Stapleton et al, 2008). 

Flera länder såsom Australien, Nya Zealand och Kanada har gått ut med varningar 

från  hälsodepartementsnivå.  I  USA  gick  FDA  ut  med  en  varning  innan 

lagstiftningen reglerades.

Ser man på kosmetiska linsers popularitet varierar den också från land till land, av 

deltagande länder i 2010 års International Contact Lens Prescribing går andelen 

nytillpassningar  av  kosmetiska  kontaktlinser  från  0%  i  Australien,  Kanada, 

Frankrike, Nya Zealand och Sverige till 1% i Japan och USA (Morgan et al 2011). 

Sydafrika  och  Singapore  deltog  ej  2010  dock  deltog  Sydafrika  2009  där  de 

rapporterade  att  14%  av  deras  nytillpassningar  av  mjuka  kontaktlinser  var 

kosmetiska (Morgan et al 2010). 2009 ordinerade Australien, Nya Zeeland och 

USA 1%  kosmetiska  kontaktlinser  medan  Kanada  och  Japan  ordinerade  0%. 
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Varken Sverige, Frankrike eller Singapore deltog. Går man ännu ett år tillbaka 

finns tyvärr inte kosmetiska kontaktlinser som egen kategori (International Lens 

Prescribing, Morgan et al 2009). 

Men  trots  mycket  låg  frekvens  av  tillpassningar  i  flera  länder  är  ändå  den 

kosmetiska kontaktlinsindustrin stor. Mitch Cassel, OD, kallar den till och med 

den snabbast  växande marknaden inom kontaktlinser  i  Contact  Lens Spectrum 

2002 med stöd från konsument-undersökningar publicerade i början av årtiondet 

som pekar på ett mycket stort intresse för dessa linser.

Bäraren av kosmetiska kontaktlinser är ofta ung (NITE, 2008; Morgan och Efron, 

2009; Sauer och Bourcier, 2011) och kvinna (NITE, 2008; Morgan och Efron, 

2009). Morgan och Efron (2009) beskriver ett avtagande intresse för tillpassning 

av  kosmetiska  kontaktlinser  och  tillskriver  bristen  på  endagslinser  och 

silikonhydrogellinser  som en  faktor  men  även  sjunkande  marknadsföring  från 

tillverkarnas sida.

I  framtida  studier  undersökandes  detta  ämne  bör  även  hänsyn  till 

försäljningssiffror tas då ställning till prevalens av komplikationer ej kan tas ifall 

det  inte  är  känt  ens  i  stora  drag  hur  utbrett  användandet  av  kosmetiska 

kontaktlinser är. En studie gällande komplikationers förekommande före och efter 

en lagändring kan även vara av intresse då effekten av en reglering åt endera håll 

kan studeras djupare.
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6. Slutsats
1. Lagstiftningarna varierar stort mellan olika också närliggande länder.

2. Näthandel gör att även striktare lagstiftning kan kringås vilket gör att ett 

samband mellan lagstiftning och komplikationer ej kan dras i denna studie.
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7. Tackord
Jag  vill  tacka  hjärtligt  för  all  hjälp  och  alla  artiklar  min  handledare  Oskar 

Johansson trollat fram åt mig och det tålamod med min velighet som han visat.

Ett stort tack till  Britt-Louise Andersson, kvalitetsansvarig på Starlens AB, som 

låter mig använda så fina bilder.

Ett  stort  tack  även  till  Anna  Christiansson-Roth  på  Europaparlamentets 

informationsavdelning för all hjälp.

Jag vill tacka min familj för det stöd de visat under denna arbetsprocess.

Jag  vill  även  tacka  mina  studiekamrater  för  en  oerhört  minnesvärd  tid 

tillsammans, mina vänner som gjort dessa tre år till en fantastisk upplevelse.

22



Referenser

Bennet E S & Henry V A. (2009) Clinical Manual of Contact Lenses. 
Philadelphia, PA: Lippincott, Wiliams & Wilkins

Carnt N, Keay L, Willcox M, Evans V & Stapleton F. (2010) Higher risk taking 
propensity of contact lens wearers is associated with less compliance. 
Contact Lens & Anterior Eye  I press, Epub 4:e Nov 

Cassel M. (2002) Colored contact lens update, Contact Lens Spectrum issue 
September 
Tillgänglig online http://www.clspectrum.com/article.aspx?article=12206 

Dart JK, Radford CF, Minassian D, Verma S & Stapleton F. (2008) Risk factors 
for microbial keratitis with contemporary contact lenses: a case-control 
study, Ophtalmology 115 (10), 1647-1654

Dumbleton K, Richter D, Woods C, Jones L & Fonn D. (2010) Compliance with 
Contact Lens Replacement in Canada and the United States. Optometry 
and Vision Science, 87 (2),  131-139

Dumbleton K, Woods C, Jones L & Fonn D. (2011) The relationship between 
compliance with lens replacement and contact lens-related problems in 
silicone hydrogel wearers,  Contact Lens & Anterior Eye I press epub 12:e 
April

Efron N. (2004) Contact Lens Complications (2:a upplagan)  Butterworth-
Heinemann/Elsevier

Eye Health Working Group of the Australian Population Health Development 
Principal Committee of the Australian Health Ministers Advisory Council, 
(2008 ) Eye Health Progress Report, Key Action Area One: Reducing the 
Risk 
Tillgänglig online
http://www.health.gov.au/internet/main/publishing.nsf/Content/ageing-e
yehealth-progress-report-toc.htm~ageing-eyehealth-progress-report-toc-
3.htm

Grosvenor T. (2007) Primary Care Optometry (5:e upplagan) St Louis, Missouri: 
Butterworth-Heinemann/Elsevier

Guyomarch J, van Nuoi DN, Beral L, Donnio A, Desbois N, Olive C, Theodose R 
& Merle H. (2010) Infectious keratitis and cosmetic lenses: a five-case 
retrospective study, Journal français d'ophtalmologie 33 (4), 258-262

Health Canada (2004) It's your health – Contact Lenses
Tillgänglig online http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/med/lenses-

23



lentilles-eng.php 
Health Professions Council of South Africa (2007)  Optisight Newsletter

Tillgänglig online 
http://www.hpcsa.co.za/downloads/newsletters/optom_0109.pdf 

Kanski JJ (2007) Clinical Ophthalmology – A systematic Approach (6:e upplagan) 
Butterworth-Heinemann/Elsevier

McKelvie J, Patel D & McGhee C. (2009) Cosmetic contact lens-related  
Acanthamoeba keratitis, Clinical & Experimental Ophthalmology 37 
(4), 155-157

Morgan PB & Efron N. (2009) Patterns of fitting cosmetically tinted contact 
lenses,  Contact Lens & Anterior Eye 32  (5),  207-208

Morgan PB Woods CA, Tranoudis IG, Efron N, Knajian R, Grupcheva CN, 
Jones D, Tan KO, Pesinova A, Ravn O, Santodomingo J, Vodnyanszky E, 
Montani G, Itoi M, Bendoriene J, van der Worp E, Helland M, Phillips G, 
González-Méijome JM, Radu S, Belousov V, Silih MS, Hsiao JC, & 
Nichols JJ. (2009) International Contact Lens Prescribing in 2008, Contact 
Lens Spectrum issue Februari

Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, Helland M, Efron N, Knajian R, 
Grupcheva CN, Jones D, Tan KO, Pesinova A, Ravn O, Santodomingo J, 
Vodnyanszky E, Erdinest N, Hreinsson HI, Montani G, Itoi M, 
Bendoriene J, van der Worp E, Hsiao J, Phillips G, González-Méijome JM, 
Radu S, Belousov V & Nichols JJ, (2010) International Contact Lens 
Prescribing in 2009, Contact Lens Spectrum issue Februari

Morgan PB, Woods CA, Tranoudis IG, Helland M, Efron N, Grupcheva CN, 
Jones D, Tan KO, Pesinova A, Ravn O, Santodomingo J, Malet F, 
Raguž H, Erdinest N, Hreinsson HI, Itoi M, Chu BS, Bendoriene J, 
van der Worp E, Awasthi S, Lam W, González-Méijome JM, Radu S, 
Belousov V, Gustafsson J, Stabuc Silih M, Hsiao J & Nichols JJ. (2011) 
International Contact Lens Prescribing in 2010, Contact Lens Spectrum 
issue Januari

Kerr NM & Ormond S. (2008) Acanthamoeba keratitis associated with cosmetic 
contact lens wear.  The New Zealand Medical Journal  121  (1286) 116-
119

Kiong E. (2007) Partygoer blinded in one eye after wearing novelty contacts, New 
Zealand Herald,
Tillgänglig online  
http://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?
c_id=1&objectid=10420239 

Ministry of Health (2009) Cosmetic contact lenses, Parliamentary Q&A no 936
Tillgängling online 

24



http://www.moh.gov.sg/mohcorp/parliamentaryqa.aspx?id=21306

Moodley VR. (2009)  A study of the suitability of disposable coloured contact 
lenses for a South African clinic based population. The South African 
Optometrist 68 (4),  209-216

NCAC News  (2006) Vol. 17 No.6,  3-4
Tillgänglig online http://www.kokusen.go.jp/e-
hello/data/ncac_news17_6.pdf 

Optometry Board of Australia, Optometry Policy- Supply of Novelty Contact 
Lenses
Tillgänglig online http://www.optometryboard.gov.au/Policies-Codes-and-
Guidelines.aspx 

Por YM, Mehta JS, Chua JL, Koh TH, Khor WB, Fong AC, Lim JW, Heng WJ, 
Loh RS, Lim L och Tan DT. (2009) Acanthamoeba Keratitis Associated 
with Contact LensWear in Singapore, American Journal of Opthalmology 
148 (1), 7-12

Sauer A & Bourcier T. (2011) Microbial Keratitis as a foreseeable complication of 
cosmetic contact lenses: A prospective study, Acta Opthalmologica I press, 
epub mars

Socialstyrelsen (2010)  Legitimierade optikers arbetsuppgifter inom hälso och 
sjukvården, SOSFS 1995:4 Ändringsförfattning SOSFS 2010:5 
Tillgänglig online http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/1995-4

Soh E. (2009) Look out for contact lenses sold online, The Sunday Times 10:e 
Februari
Tillgänglig online 
http://www.asiaone.com/Health/News/Story/A1Story20090210-
120853.html

Stapleton F, Keay L, Edwards K, Naduvilath T, Dart JK, Brian G & Holden BA. 
(2008)  The Incidence of Contact Lens-related Microbial Keratitis in 
Australia, Ophtalmology 115 (10),  1655-1662

Steinemann TL, Fletcher M, Bonny EA, Harvey RA, Hamlin D, Zloty P, Besson 
M, Walter K & Gagnon M. (2005) Over-the-Counter Decorative Contact 
Lenses: Cosmetic or Medical Devices? A Case Series, Eye & Contact Lens  
31 (5),  194–200

Steinemann TL, Pinninti U, Szczotka LB, Eiferman RA & Price FW Jr. (2003) 
Ocular Complications Associated with the Use of Cosmetic Contact 
Lenses from Unlicensed Vendors, Eye & Contact Lens 29  (4), 196-200 

Teo, Lim, Tan, Chan, Jap & Ming, (2011). A Survey of Contact Lens 
Complications in Singapore  Eye & Contact Lens 37 (1),  16–19

25



van Zyl C (2010) Bacterial keratitis and corneal scarring secondary to cosmetic 
contact lens wear,  South African Medical Journal  100 (1),  37-38

109:e Kongressen av Förenta Staterna (2005) To amend the Federal Food, Drug, 
and Cosmetic Act to provide for the regulation of all contact lenses as 
medical devices, and for other purposes. 
Tillgänglig online http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c109:s172:

Ej redan nämnda webbkällor

Europaparlamentet http://www.europaparlamentet.se/view/sv/index.html 

the Library of Congress THOMAS http://thomas.loc.gov

Ministry of Health, Singapore http://www.moh.gov.sg

Pharmaceuticals and Medical Devices Agency, Japan http://www.pmda.go.jp

Fig 1 och 2 med skriftligt tillstånd av Starlens AB
Fig 3 modifierad royalty fri världskarta från digital vector maps tillgänglig online 
http://digital-vector-maps.com/WORLD/WM-1979-Free-Vector-World-Maps.htm

26



27



Kalmar Växjö

391 82 Kalmar
Tel 0480-446200
info.nv@lnu.se
Lnu.se


	1. Introduktion
	1.1 Kontaktlinser 
	1.2 Kosmetiska kontaktlinser
	1.3 Compliance
	1.4 Kontaktlinsrelaterade komplikationer
	1.5 Contact Lens Induced Papillary Conjunctivitis (CLIPC)
	1.6 Staining
	1.7 Kornealt ödem
	1.8 Neo-vaskularisation med inväxt över kornea.
	1.9 Contact Lens Acute Red Eye (CLARE)
	1.10 Mikrobiell keratit

	2. Syfte
	3. Material och metoder
	3.1 Litteratursökning
	3.2 Urvalskriterier
	3.3 Underlag för komplikationsgranskning
	3.4 Lagar
	3.5 Analys av material

	4. Resultat
	4.1 Lagar
	4.1.1 USA
	4.1.2 Sydafrika
	4.1.3 Japan
	4.1.4 Singapore
	4.1.5 Australien
	4.1.6 Kanada
	4.1.7 Nya Zeeland
	4.1.8 Sverige
	4.1.9 Frankrike
	4.1.10 EU

	4.2 Komplikationer av användande av kontaktlinser
	4.2.1 USA
	4.2.2 Sydafrika
	4.2.3 Japan
	4.2.4 Singapore
	4.2.5 Australien
	4.2.6 Kanada
	4.2.7 Nya Zeeland
	4.2.8 Sverige
	4.2.9 Frankrike


	5. Diskussion
	6. Slutsats
	7. Tackord
	Referenser

