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Abstrakt 
Bakgrund: Många studier gällande compliance har genomförts och flertalet har visat att 
nivån av compliance är låg. De huvudsakliga områdena där compliance brister är 
handhygien, rengöring av linsetui, överbärande av kontaktlinser, brist på fullgod 
uppföljning och felaktigt användande av linsvätskor. Några av dessa områden har tagits upp 
i denna studie. 
Syfte: Syftet med examensarbetet var att undersöka hur kontaktlinsbärandet ser ut hos ett 
litet antal Internetanvändande personer i Sverige. Personernas vanor och compliance 
studerades i relation till tidigare studier inom detta område. 
Metod: En webbenkät med, för syftet, relevanta frågor skapades i webbprogrammet Google 
Docs. Enkäten bifogades i en länk och presenterades som ett evenemang på Facebook. 
Personer som använde kontaktlinser uppmanades att svara på enkäten. Resultaten från 
enkäten samlades i Google Docs och därifrån kunde svaren analyseras. 
Resultat: Enkäten gav 84 svar. Majoriteten var kvinnor och studerande. Vanligast var 
användandet av månads-/tvåveckorslinser och på en daglig basis. Både kvinnor och män 
valde i högre grad att köpa sina kontaktlinser hos optiker men män var något 
överrepresenterade för köp av kontaktlinser på Internet. 22,6 % uppgav att de ofta bar 
samma par kontaktlinser längre än rekommenderat, 40,5 % gjorde en linskontroll varje år, 
31,0 % sov med linser ibland, 13,1 % visste inte om deras kontaktlinser var godkända att 
sova i och 61,9 % uppgav att de någon eller några gånger behövt avstå från att använda 
kontaktlinser på grund av ögonproblem. 
Slutsats: Denna studie visade, likt andra studier, att non-compliance är ganska vanligt. Ett 
fortsatt arbete med att höja nivån av compliance är viktigt för att undvika allvarliga 
komplikationer och för att minska antalet användare som avbryter sitt bärande. 



Summary 
 

Compliance with contact lens wear has been studied widely for many years and the level of 

compliance has been concluded low. The major areas of non-compliance appear to be lack of 

hand and lens case hygiene, inappropriate lens replacement frequency, lack of adequate 

follow-up care, and improper use of solutions. Some of these areas will be discussed in this 

study. 

The main purpose of this study was to investigate contact lens wearing habits according to 

compliance in a small group of Internet using people in Sweden. 

Articles were found about the topic and were summarised in the introduction part. Focus was 

especially on contact lens replacement frequency according to recommendations but also on 

Internet purchase of contact lenses. Aftercare schedule and sleeping in contact lenses were 

also investigated. The possible risks of contact lens- induced complications were also stated in 

relation to some of these topics. 

A questionnaire with 12 relevant questions was created as an online-survey in the web-based 

service Google Docs. The participant were asked questions about where they buy contact 

lenses and why, if they have had an eye complication, if they used to wear the same pair of 

contact lens for longer than recommended, how often they used to do an eye examination and 

if they used to sleep in their contact lenses. The questionnaire was sent to friends on the social 

network Facebook and those who used contact lenses were asked to answer.  

84 people answered the questionnaire. Most people were women and students. The average 

age was 24 years. The most common lens type was monthly and 2 week disposable contact 

lenses and most participants used their lenses on a daily basis. Both women and men 

purchased contact lenses from an optician to a higher degree than from Internet but men did 

buy from Internet more often than women. 22.6 % said they often used the same pair of 

contact lens for longer than recommended and 40.5 % said they did an eye examination every 

year. 31.0 % slept in their lenses sometimes and 61.9 % said that they have had one or more 

eye complications.  

This study showed, like many other studies, that non-compliance is common. Increasing the 

level of compliance is important to reduce the risk of contact lens-related ocular 

complications and to reduce the number of people who discontinue contact lens wear. 
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Introduktion 

Introduktionen inleds med en överblick av hur användandet av kontaktlinser ser ut i Sverige 

och i världen. Därefter följer en definition och redogörelse gällande begreppet compliance. 

Efter det diskuteras fyra områden som ofta nämns i sammanhang med compliance och som 

ligger till grund för studien i detta examensarbete. Dessa områden är: köp av kontaktlinser på 

Internet, överbärande, linskontroll och slutligen att sova med kontaktlinser. 

 

Användandet av kontaktlinser i Sverige och i världen 

År 2004 använde uppskattningsvis 125 miljoner människor i världen kontaktlinser (Barr, 

2004). I Sverige var antalet användare år 2003 813 000 vilket var en ökning jämfört med år 

2001 (702 200) (Sveriges Kontaktlinsförening, 2010). Kontaktlinsmarknaden förespås öka 

med blygsamma sex procent i USA och fem procent världen över under 2011 (Nichols, 2010). 

Trots att världsekonomin ännu inte återhämtat sig helt från den stora bankkraschen hösten 

2008 finns enligt Nichols (2010) mycket att vara optimistisk över gällande kontaktlinsområdet 

den närmaste framtiden. 

Enligt en prospektiv studie av den internationella kontaktlinsförskrivningen under 2010 

(Morgan, et al. 2010a) var andelen nytillpassningar under året 35 procent vilket innebär att de 

flesta kontaktlinser förskrevs till redan befintliga användare. Redan under tidigare år har 

andelen nytillpassningar minskat till förmån för antalet retillpassningar (Morgan, Efron, 

Helland, Itoi, Jones, Nichols, van der Worp & Woods, 2010b). En nedgång från 40 till 35 

procent skedde mellan åren 2000 och 2008 vilket enligt Morgan, et al. (2010b) förmodats 

bero på att en ökande andel kontaktlinsanvändare övergår till mer avancerade produkter som 

till exempel kontaktlinser i silikonhydrogelmaterial eller med bättre toriska linsdesigner.  

I studien av Morgan, et al. (2010a) visas att mjuka linser fortsätter att dominera marknaden 

och dessa stod för generellt 91 procent av alla nytillpassningar medan stabila stod för 

resterande 9 procent. Nederländerna och Japan nämns som några av de länder där 

stabillinstillpassningarna behåller sin styrka. Vidare visas att silikonhydrogellinser utgjorde 

mer än hälften (51 %) av alla mjuka kontaktlinser som tillpassades under 2010. I studien 

framkommer också att andelen silikonhydrogeltillpassningar nått höga 73 procent i USA. I 

Nichols (2010) årliga rapport påpekas dock att antalet tillpassningar med 
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silikonhydrogellinser ur ett världsligt perspektiv inte är mer än 37 procent. För Sverige är 

siffran 68 procent (Morgan, et al. 2010a). 

Vidare redovisas i rapporten av Morgan, et al (2010a) att endagslinser upptog 30 procent av 

de mjuka kontaktlinstillpassningarna och nådde så högt som 75 procent i Hong Kong och 62 

procent i Danmark. I Sverige tillpassades endagslinser till 21 procent. För Sveriges del 

visades ytterligare att 58 procent av tillpassningarna var med månadslinser och 21 procent 

med en- eller tvåveckorslinser. Andelen nytillpassningar med dygnet-runt-linser i Sverige var 

sex procent och andelen som retillpassades till denna bärandeform var 16 procent. Av alla 

som tillpassades med dygnet-runt-linser var det 99 procent som tillpassades i 

silikonhydrogelmaterial.  

Enligt Morgan, et al. (2010b) är kontaktlinsanvändare en åldrande grupp. Medelåldern för 

nytillpassningar respektive retillpassningar visades vara högst i Storbritannien (31,3 år 

respektive 37,5 år) och lägst i Japan (26,2 år respektive 31,8 år). Den ökande åldern som ses 

demografiskt kan relateras till att allt fler tillpassas med korrigerande kontaktlinser för 

presbyopi. I Sverige är medelåldern också hög när det gäller kontaktlinstillpassningar (34,9 

år) (Morgan, et al. 2010a). Sverige hade också den högsta andelen nytillpassningar med 

multifokala kontaktlinser respektive monovision (36 procent) under 2010. Globalt 

representerade kontaktlinser med presbyopisk korrektion jämförelsevis 12 procent av alla 

nytillpassningar med mjuka linser.   

67 procent av kontaktlinserna som tillpassades under 2010 var till kvinnor (Morgan, et al. 

2010a). I Kina uppgick denna siffra till den höga andelen 79 procent medan andelen kvinnor 

var 57 procent i Israel.  

  

Compliance 

Det engelska ordet compliance kan i detta sammanhang översättas med det svenska ordet 

foglighet eller följsamhet (Lindskog, 2008). I en vanlig engelsk-svensk ordbok ges uttrycket 

’in compliance with’ översättningen ’i enlighet (överensstämmelse) med’ (Norstedts, 1994). I 

Medicinsk Terminologi (Lindskog, 2008, s. 132) översätts compliance med 

”ordinationsföljsamhet, en patients (el. försökspersons) förmåga att följa givna föreskrifter 

t.ex. att ta sina mediciner på angivet sätt”. Att en person är compliant kan översättas med att 

personen är eftergiven, medgörlig, undfallande eller foglig (Norstedts, 1994). Likaväl som 



  ‐ 3 ‐

compliance syftar till följsamhet syftar non-compliance till ett beteende där personen ej följer 

givna instruktioner (se exempelvis Claydon & Efron, 1994). Att en patient är non-compliant 

skulle på svenska kunna översättas med att patienten icke är eftergiven. I denna text benämns 

dock begreppet med den engelska översättningen (non-compliance och non-compliant) då 

detta är vad som används i optometriskt fackspråk. 

Efron (1997) delar in begreppet non-compliant i ett konsekvent (consistently) och 

inkonsekvent (inconsistently) non-compliant beteende. En patient med ett konsekvent 

beteende skulle kunna vara någon som exempelvis aldrig använder ytrengöringsvätska till 

sina kontaktlinser men har blivit tillrådd att göra det. Vidare är ett inkonsekvent non-

compliant beteende då en patient exempelvis alltid använder rengöringsvätska men struntar i 

att ha med det på semesterresan fastän patienten blivit tillsagd att alltid använda en sådan 

produkt. Efron (1997) skriver också att en patient kan vara helt eller delvis non-compliant. Ett 

helt non-compliant beteende skulle kunna vara då patienten uppvisar allvarliga brister i 

användandet av alla linsskötselprodukter medan patienten med ett delvis non-compliant 

beteende endast uppvisar brister i användandet av någon eller några produkter men använder 

andra produkter precis som denne blivit instruerad. 

Graden av compliance hos en patient är omöjlig att förutspå och att öka den är svårt vilket gör 

compliance till ett mycket komplext ämne (Efron, 1997). Efron (1997) menar att detta 

inneburit att graden av compliance varit relativt oförändrad under mer än två decennier. 

Claydon och Efron (1994) konstaterar att flera studier visat att nivån av non-compliance legat 

runt 40-91 procent. Siffrorna avser då kontaktlinsbärare som är non-compliant gällande minst 

en aspekt av deras skötselsystem. Donshik, Ehlers, Anderson och Suchecki (2007) skriver att 

en tidigare studie visat att de huvudsakliga områdena där compliance brister är handhygien, 

rengöring av linsetui, överbärande av kontaktlinser, brist på fullgod uppföljning och felaktigt 

användande av linsvätskor.  

För ett säkert och fortsatt kontaktlinsbärande krävs undervisning och förståelse av de steg som 

ingår i skötseln och användningen av kontaktlinserna (Donshik, et al. 2007). Dessa steg 

innefattar rengöring, desinfektion, förvaring, att följa rekommenderat bär- och bytesschema 

samt att vara medveten om att söka läkarvård om komplikationer skulle uppstå. Att inte 

genomföra dessa steg i kontaktlinsernas skötsel, det vill säga att vara non-compliant, kan leda 

till att komplikationer uppstår och är ofta en faktor som resulterar i avbrutet 

kontaktlinsbärande (Donshik, et al. 2007). Faktorer som bidrar till ett non-compliant beteende 
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är svårförstådda men bidragande tros vara ekonomi, tidskrav och komplexa skötselsystem 

(Bui, Dwight Cavanagh & Robertson, 2010). Donshik, et al. (2007) skriver att ålder, 

utbildning, hur många år kontaktlinser använts, primärt bärschema och anledning till 

användandet av kontaktlinser också visats vara viktiga faktorer gällande ett non-compliant 

beteende. Dock har det tidigare visats att kvinnor tenderar att vara mer compliant än män 

(DiMatteo, 2004). Donshik, et al. (2007) sammanfattar att graden av non-compliance visats 

vara högre i åldersgruppen 10-30 år och för personer äldre än 50 år.  

Ofta verkar kunskapen om linsskötsel vara effektiv gällande compliance i ett kort perspektiv 

medan den tenderar att avta ju fler år bäraren använt sina kontaktlinser (Donshik, et al. 2007). 

Non-compliance har visats vara mer förekommande hos patienter som använt kontaktlinser i 

mer än två år (Chun & Weissman, 1987, i Donshik, et al. 2007). 

 

Köp av kontaktlinser på Internet 

Att köpa sina kontaktlinser på Internet blir allt vanligare (Fogel & Zidile, 2008). En studie av 

Fogel och Zidile (2008) visade att 22,5 procent av de tillfrågade köpte sina kontaktlinser på 

Internet. Studien visade även att det var betydligt vanligare att denna grupp sökte information 

om komplikationer gällande kontaktlinsbärande på Internet (42,1%) jämfört med personer 

som köpte sina kontaktlinser hos optiker (doctor´s office) (15,6%) eller i butik (store) 

(18,6%). I studien framkom att de som köpte kontaktlinser på Internet i lägre grad följde Food 

and Drug Administration´s (FDA:s) rekommendationer för att handla kontaktlinser på Internet 

jämfört med de personer som köpte kontaktlinser hos optiker. Samma sak gällde för den 

grupp som handlade kontaktlinser i butik. Till exempel var det bara 78,9 procent av 

Internetköparna som följde rådet att göra en ögonundersökning minst en gång per år och 

endast 29,4 procent uppgav att de gjorde en undersökning hos optiker för att se att 

kontaktlinserna var rätt tillpassade efter att de köpt dem. Studien visade också att 68,4 procent 

av de personer som enbart använde Internet för köp av kontaktlinser ansåg att de följde 

rekommendationen att köpa sina kontaktlinser från en bekant och pålitlig återförsäljare. 

Jämförelsevis var den siffran 90,6 procent hos de personer som köpte sina kontaktlinser hos 

optiker.  

Att köpa kontaktlinser på Internet är bekvämt eftersom att man kan utföra köp dygnet runt och 

var som helst där det finns tillgång till Internet (Wu, Carnt & Stapleton, 2010). I Japan gjordes 
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2008 en studie av konsumenters attityder gentemot köpande av kontaktlinser på Internet 

(Nomura, Hirayama, Iwashima & Sakaguchi, 2010). Studien visade på flera faktorer som 

inverkade på konsumenternas vilja att köpa kontaktlinser på Internet: tillfredsställande och 

fortsatt användande av kontaktlinser, att individuella behov uppfylldes vid handlandet, att 

man besvärades av att kontakta en ögonklinik och att man uppskattade att det fanns medicinsk 

vård att få över Internet. När gruppen som köpte kontaktlinser över Internet jämfördes med de 

som inte köpte kontaktlinser på Internet visade det sig att de oftare hade individuella behov 

för deras kontaktlinser och därmed sökte efter mer tillfredsställande produkter på Internet. De 

var också mer besvärade av att kontakta optiker på grund av stressiga liv och kostnader det 

medför men även för att ögonkliniker uppfattades som otillförlitliga och för att de var oroliga 

att få infektioner när de vistades där. Denna grupp kunde även i högre grad tänka sig att 

använda Internet för ögonkonsultation och för att köpa medicinska produkter i framtiden. 

En ny upptäckt som visade sig i en studie av Stapleton, Keay, Edwards, Naduvilath, Dart, 

Brian och Holden (2008) var att personer som handlade sina kontaktlinser på Internet hade en 

ökad risk att drabbas av mikrobiell keratit. Enligt Stapleton, et al. (2008) kan detta bero på 

attityder och uppförande gällande skötseln av kontaktlinser. 

 

Överbärande 

Med överbärande syftas här på då samma par kontaktlinser används längre än tillverkarens 

rekommenderade bytesfrekvens. Bytesfrekvensen baseras på tillverkarens kunskaper om deras 

egna kontaktlinsmaterial och är endast en rekommendation (Bennett & Henry, 2009, s. 244). 

Kontaktlinserna kan fortfarande vara användbara därefter men materialets åldrande kan bidra 

till bl.a. minskad komfort, ökat antal beläggningar och suddig syn hos bäraren (Bennett & 

Henry, 2009, s. 244).  

På engelska benämns överbärande ofta med ”overwear” och bytesfrekvens med ”replacement 

frequency” (se exempelvis Yeung, K. K., Forister, J. F. Y., Forister, E. F., Chung, M. Y., Han, 

S. & Weissman, B. A., 2010). 

Regelbundna linsbyten (dagligen, varje/varannan vecka, månadsvis, kvartalsvis etc.) minskar 

risken av att drabbas av komplikationer som kan uppstå på grund av åldrade och smutsiga 

kontaktlinser (Bennett & Henry, 2009, s. 283). Ju äldre kontaktlinserna är desto mer benäget 

är materialet att dra åt sig beläggningar och desto högre är därmed risken för minskad 
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syretillförsel till hornhinnan, suddig syn, och ögonkomplikationer. Bennett och Henry (2009, 

s. 283) skriver att patienter tenderar att använda samma par kontaktlinser längre än 

rekommenderat och att det därmed är viktigt med kunskap om bytesschema. Enligt Bennett 

och Henry (2009, s. 283) är kontaktlinser med daglig eller månadsvis bytesfrekvens det som 

patienter har lättast för att komma ihåg.  

I en enkätstudie som genomfördes i USA år 2009 av Dumbleton, Woods, Jones, Fonn och 

Sarwer (2009) undersöktes hur compliant patienter och deras optiker var gällande 

bytesfrekvens av silikonhydrogellinser och endagslinser . Totalt var 38 procent av patienterna 

non-compliant med tillverkarens rekommendation på bytesfrekvens. Mest compliant var de 

patienter som bar endagslinser där 12 procent uppgav att de inte bytte linserna enligt 

rekommendation. Minst compliant var patienter som bar tvåveckorslinser där 52 procent 

använde linserna längre än rekommenderat. För månadslinsanvändare var siffran 28 procent. 

Orsaken till att man använde kontaktlinserna längre än rekommenderat var, enligt studien, att 

man glömmer vilken dag linserna ska bytas (51%) och för att spara pengar (26%). 78 procent 

av patienterna i studien uppgav att det var mycket viktigt eller viktigt att byta sina 

kontaktlinser enligt rekommendation. Även optikerna var non-compliant med den 

rekommenderade bytesfrekvensen.18 procent av bärarna av tvåveckorslinser fick instruktioner 

av sin optiker som inte stämde överens med tillverkarens rekommendation på bytesfrekvens. 

Hickson-Curran, Chalmers och Riley (2011) jämförde i sin studie bland annat bytesfrekvens 

av kontaktlinser mellan linsbärare som bar månadslinser och de som bar tvåveckorslinser. 

Studien visade att hälften av kontaktlinsbärarna var non-compliant med tillverkarens 

rekommenderade bytesfrekvens. 68 procent av användarna av tvåveckorslinser bytte linserna 

inom tre veckor och 89 procent använde linserna upp till fyra veckor. Hos 

månadslinsanvändarna bytte 57 procent sina linser inom fem veckor och så många som 23 

procent använde samma par linser i åtta veckor eller mer. I studien framkom att 

silikonhydrogellinser för månadsbruk oftare användes mer än den dubbla rekommenderade 

tiden jämfört med hydrogellinser för månadsbruk.   

Yeung, et al. (2010) undersökte om compliance gällande bytesfrekvens hörde samman med 

kontaktlinsrelaterade ögonkomplikationer. 271 bärare av mjuka kontaktlinser tillfrågades om 

compliance och komplikationer. Även i denna studie visades att bärare av endagslinser och 

månadslinser var mer compliant än bärare av tvåveckorslinser. Endagslinsanvändare hade 

också den lägsta frekvensen av komplikationer. Dock kunde endast en marginell koppling 
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dras till att kontaktlinsanvändare som var non-compliant råkade ut för fler 

ögonkomplikationer. Störst verkade risken vara om patienten bar kontaktlinserna mer än tre 

veckor över rekommenderat bytesintervall. Till skillnad från studien av Hickson-Curran, et al. 

(2010) visades här att patienter med hydrogellinser tenderade att bära sina linser längre en 

rekommenderad bytesfrekvens jämfört med patienter med silikonhydrogellinser. Dessa 

tycktes också drabbas av något fler kontaktlinsrelaterade komplikationer. Komplikationerna 

som visade sig vara vanligast bland användarna var GPC (Giant Papillary Conjunctivitis) och 

corneal kärlnybildning.  

I en artikel av Dumbleton, Woods, Jones och Fonn (2011) studerades sambandet mellan 

bytesfrekvens och kontaktlinsrelaterade problem hos bärare av silikonhydrogellinser. Studien 

visade på en högre frekvens av problem hos bärare som var non-compliant med sitt 

bytesschema. 67 procent bar kontaktlinserna längre en rekommenderat och 26 procent av de 

som var non-compliant svarade att det hade haft tecken eller symtom på kontaktlinsrelaterade 

problem. För användare som var compliant med sitt bytesschema var andelen 18 procent. De 

komplikationer som var vanligast var okomfort (ej på grund av torra ögon) och röda ögon. 

Mer än hälften av problemen som rapporterades resulterade inte i ett besök hos optiker eller 

läkare men 91 procent svarade att de upphörde med linsbärandet temporärt i cirka fem dagar 

(median). 

 

Linskontroll 

Efter att en patient fått kontaktlinser förskrivna till sig är det viktigt att patienten kommer på 

regelbundna uppföljningar hos optiker för att kontrollera att ögonens hälsa inte påverkats 

(Bennett & Henry, 2009, s. 258). För patienter med ett förlängt bärande (Extended Wear, EW 

och Continous Wear, CW) är uppföljningar extremt viktiga för att undvika komplikationer 

och finna orsaken till dessa, om de uppstått, i tid (Bennett & Henry, 2009, s. 429). Bennett 

och Henry (2009, s. 258) ger exempel på hur ofta uppföljningsbesök kan ske. För dagligt bruk 

av kontaktlinser kan uppföljning ske var sjätte månad medan patienter med ett förlängt 

bärande kan rekommenderas att kontrollera sina ögon var tredje månad. Enligt Bennett och 

Henry (2009, s. 258) kan regelbundna uppföljningar och compliance hos patienter förebygga 

de flesta komplikationer som kan uppstå vid kontaktlinsbärande. 
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Enligt Wu, et al. (2010) är uppföljningar dessutom ett bra tillfälle att ta reda på patientens 

compliance och understryka vikten av god linsskötsel. I deras studie om compliance visades 

att 50 procent av kontaktlinsbärarna glömmer bort hur ofta de ska komma på linskontroll. 

Användare som köpte sina kontaktlinser på Internet var 3,8 gånger mer benägna att glömma 

bort linskontrollerna än de användare som köpte sina kontaktlinser hos optiker.  

I studien av Fogel och Zidile (2008) var det 86,2 procent av de som köpte kontaktlinser hos 

optiker som svarade att de gjorde en ögonundersökning minst en gång per år. Motsvarande 

siffra för de som köpte kontaktlinser på Internet var 76,5 procent.  

 

Sova med kontaktlinser 

Sedan 1970-talet har det funnits kontaktlinser avsedda för dygnet-runt-bruk (Bennett & 

Henry, 2009, s. 410). 1981 godkände Food and Drug Administration (FDA) bärandeformen 

extended wear (EW) med upp till 30 dagars dygnet-runt-bruk men FDA ändrade detta till 7 

dagar efter att flera studier visat på en ökad risk för corneal infektion (Bennett & Henry, 2009, 

s. 410). Trots att silikonhydrogellinser med god syregenomsläpplighet minskat antalet 

komplikationer till följd av syrebrist förekommer fortfarande corneala infektioner som ett 

resultat av dygnet-runt-bruk (Bennett & Henry, 2009, s. 410).   

I en studie av Jansen, Chalmers, Mitchell, Kinoshita, Lam, McMahon, Richdale, Sorbara och 

Wagner (2011) undersöktes karaktärerna hos patienter med ett compliant respektive non-

compliant dygnet-runt-bärande. Extended wear (EW) som bärandeform var vanligare hos 

unga människor, män, rökare, närsynta, bärare av silikonhydrogellinser och personer som 

använt kontaktlinser i mer än ett år. Dock var det bara faktorer som ung ålder och användande 

av endagslinser som påverkade ett non-compliant EW.  

I studien av Stapleton, et al (2008) om förekomsten av kontaktlinsrelaterad mikrobiell keratit i 

Australien visades att dygnet-runt-bruk med mjuka kontaktlinser var associerat med en högre 

risk att drabbas av mikrobiell keratit än daily wear (DW). Hos personer med mjuka 

kontaktlinser för DW var förekomsten 1,9 per 10 000 användare och för patienter med 

silikonhydrogellinser för DW 11,9. För dygnet-runt-bruk med silikonhydrogellinser var 

förekomsten 25,4 per 10 000 användare.  
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Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur kontaktlinsbärandet ser ut hos ett litet antal 

Internetanvändande personer i Sverige. Personernas vanor och compliance gällande 

användandet av kontaktlinser ska jämföras med tidigare studier inom ovan (i Introduktionen) 

nämnda områden.  
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Material och metoder 
 

Examensarbetet är baserat på en enkätundersökning som gjordes hos ett litet antal 

kontaktlinsanvändare på det sociala nätverket Facebook. För att ta reda på hur deltagarnas 

kontaktlinsanvändande såg ut ställdes frågor bland annat gällande val av köpställe för 

kontaktlinser, upplevda ögonproblem, överbärande, linskontroll samt att sova med 

kontaktlinser. Enkäten var webbaserad och svaren från denna samlades i samma program som 

enkäten skapades. Svaren analyserades sedan utifrån relevant bakgrundsinformation. 

  
Informationssökning 
Artikeldatabaserna PubMed och Google Scholar användes för att söka vetenskapliga artiklar 

som kunde bidra med information till examensarbetet. Även sökmotorn Google användes för 

informationssökning. Relevant litteratur söktes och användes, dels för att introducera läsaren 

med bakgrundsfakta inom de specifika områdena och dels för att finna definitioner när sådana 

behövdes. 

 

Urval 
Enkätundersökningen riktade sig till personer i Sverige som använder kontaktlinser. Kön och 

ålder hade ingen betydelse. Dock krävdes att personerna hade ett Facebookkonto eftersom 

undersökningen ämnades genomföras där. Urvalet kan sägas vara ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker, 2007). Detta kan innebära, enligt Trost & Hultåker 

(2007, s.31), att man ”sätter upp anslag om att man vill ha kontakt med personer som är 

villiga att svara på frågor om det man vill fråga om”.  

Helst sågs att så många som möjligt skulle svara på enkäten. Ju större urval desto högre 

sannolikhet att undersökningen är representativ för populationen (Trost & Hultåker, 2007).  

 

Utformande av enkät 
En enkät med, för syftet, relevanta frågor utformades så att den skulle vara lättbesvarad men 

samtidigt ge värdefull information, se bilaga 1. Enkäten skapades i form av en webbenkät i 

det webbaserade programmet Google Docs (http://docs.google.com). För att få hjälp med 

programmets funktioner användes hemsidan http://sites.google.com/site/enkateronline/home.  
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Sammanlagt bestod enkäten av tolv frågor där svarstagaren skulle markera det för 

honom/henne gällande alternativ. Enkäten inleddes med sakfrågor gällande kön, födelseår och 

sysselsättning och fortsatte med frågor angående vilken typ av kontaktlinser som användes, 

om de var godkända att sova i och hur ofta svarstagaren använde kontaktlinser. Efter det 

följde frågor av så kallad attityd- eller åsiktskaraktär (Trost & Hultåker, 2007) om var 

personen köpte sina kontaktlinser och varför han/hon valt just det köpstället, om 

svarspersonen behövt avstå från att använda kontaktlinser på grund av ögonproblem, om 

personen brukade använda samma par kontaktlinser längre än rekommenderat, hur ofta 

svarspersonen brukade göra en kontroll av ögon och kontaktlinser hos optiker samt om 

svarspersonen brukade sova med sina kontaktlinser. De känsliga frågorna valdes medvetet att 

tas upp i slutet av enkäten. Ordningsföljden skulle också vara sådan att föregående fråga och 

svar inte skulle påverka svarspersonens nästkommande svar alltför mycket. Detta enligt vad 

Trost och Hultåker (2007) skriver att vissa frågor inte bör finnas i anslutning till andra frågor 

inom samma område eftersom frågorna styr tankebanorna.  

För att minimera risken att enkätfrågorna skulle misstolkas skrevs en liten utförligare 

förklaring till vissa frågor, se bilaga 1. Språket skulle vara vanligt och inga krångliga ord 

skulle användas. Tre frågor skapades så att svarspersonen kunde markera flera alternativ. 

Detta för att inte svarspersonen skulle vela mellan flera förmodligen passande svar. Dock 

försvårades den statistiska analysen gällande dessa frågor. 

Den färdiga enkäten skapades som en länk som med ett enkelt klick skulle leda 

svarspersonerna till frågorna. Enkäten skulle vara överblickbar i sin helhet när svarspersonen 

öppnade länken, därför skapades inte enkäten längre än en sida. I enkätens ingress förklarades 

att svarspersonerna skulle svara uppriktigt på enkäten och att de var anonyma. 

 

Genomförande 
När enkäten var färdigställd skickades den ut till fem testpersoner som fick bedöma om 

enkäten var lätt att förstå och besvara. Med synpunkter från dessa redigerades enkäten till en 

slutgiltig version. Ett evenemang skapades på Facebook den 5:e april där länken till 

webbenkäten infogades. Flertalet vänner bjöds in att svara på enkäten samt att vidarebefordra 

denna till deras vänner. Det var upp till de inbjudna personerna själva att bedöma om de ville 

svara på enkäten eller inte. Sista svarsdatum var den 18:e april. 
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Utvärdering 
Resultaten från 87 besvarade enkäter inkom och samlades direkt i Google Docs. Svaren på 

respektive fråga samlades i kolumner och genom att välja ett av svarsalternativen kunde man 

se hur många som valt just det alternativet. I Google Docs visades även diagram över de 

inkomna svaren. För att skapa egna diagram användes Microsoft Office Excel 2003. 

Svaren på enkäten är inte representativa för populationen i Sverige på grund av det lilla 

urvalet. 

 



  ‐ 13 ‐

Resultat 
 

Den webbaserade enkäten gav totalt 87 svar. Av dessa hade två svarspersoner missat att 

besvara en fråga och en person hade missat att svara på två frågor. En svarsperson hade av 

misstag svarat på enkäten två gånger efter varandra och en annan svarsperson hade svarat tre 

gånger. Dubbletter uteslöts men de övriga ej kompletta enkätsvaren valdes att ta med då de 

svaren som kommit med trots allt bidrog med viktig information. Resultatet blev 84 enkätsvar 

för analys. Då det var möjligt att svara med flera alternativ på flertalet frågor i enkäten kan 

den totala procentsatsen för dessa frågor överstiga 100 procent.  

Av de 84 svaranden var 58 personer (69,0 %) kvinnor och 26 stycken (31,0 %) män. 

Födelseåren sträckte sig mellan 1993 till 1958, det vill säga 18 till 53 år. Medelåldern var 24 

år och medianåldern var 23 år. 61 svarspersoner (72,6 %) uppgav att de var studenter, 20 

(23,8 %) var arbetande och 3 (3,6 %) var arbetssökande (se figur 1).  

Student 72,6%

Arbetande 23,8%

Arbetssökande 
3,6%

 

Figur 1: Vad är din sysselsättning för tillfället? 

 

I figur 2 visas vilken typ av kontaktlinser som svarspersonerna använde. 56 personer (66,7 %) 

svarade att de använde kontaktlinser av månads- eller tvåveckorstyp. Dygnet-runt-linser är 

inräknade i dessa. 19 personer (22,6 %) använde endagslinser. 9 personer (10,7 %) använde 

både månads-/tvåveckorslinser och endagslinser. Inga personer svarade att de använde 

kosmetiska linser eller halvårs-/årslinser. 
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Figur 2: Vilken typ av kontaktlinser använder du? 

 

Majoriteten, 33 personer (39,3 %), använde kontaktlinser dagligen eller i huvudsak dagligen. 

21 stycken (25,0 %) använde kontaktlinser några dagar i veckan och 14 personer (16,7 %) 

uppgav att de använde sina linser någon/några gånger i månaden. 12 personer (14,3 %) 

använde sina kontaktlinser dygnet runt alla dagar/nästan alla dagar medan 4 personer (4,8 %) 

använde kontaktlinser mera sällan än någon/några gånger i månaden. Se figur 3. 
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Figur 3: Hur ofta använder du kontaktlinser? 
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Val av köpställe för kontaktlinser 
Att köpa kontaktlinser hos optiker var vanligast, därefter från Internet. Ingen svarade att de 

köpte kontaktlinser från sin optikers hemsida men en person svarade att denne gärna velat 

göra det om en sådan fanns, se bilaga 2. 

 

Hos optiker 
Majoriteten (78,9 %) av svarspersonerna uppgav att de handlade sina kontaktlinser hos 

optiker. Av dessa totalt 66 personer var det 8 stycken som även handlade kontaktlinser på 

Internet. Antalet personer som köpte sina kontaktlinser enbart hos optiker var därför 58 

stycken (69,0 %). Andelen kvinnor i studien som valde optiker som köpställe var 82,8 procent 

medan andelen män var 69,2 procent. I dessa värden är de kvinnor respektive män som 

uppgav att de köpte både från optiker och Internet inkluderade. 

I figur 4 visas varför svarspersonerna valde att köpa sina kontaktlinser hos optiker respektive 

på Internet. Figuren visar endast de personer som köpte kontaktlinser av enbart optiker 

respektive enbart på Internet. Gruppen som valde både optiker och Internet som 

svarsalternativ är alltså inte med. Svarspersonerna kunde välja att svara med flera alternativ så 

den procentandel som visas överstiger 100 procent. De svarsalternativ som valdes flest gånger 

för de personer som köpte sina kontaktlinser hos optiker var bekvämt, säkert och bra 

kundbemötande. Under enkätfrågans övrigt hade 8 personer lagt till egna alternativ, se bilaga 

2.  

På Internet 
Totalt 26 personer (31,0 %) använde Internet för att köpa kontaktlinser. Av dessa var det 8 

personer som även handlade sina kontaktlinser hos optiker. Antalet personer som köpte sina 

kontaktlinser enbart på Internet var därför18 stycken (21,4 %). 46,2 procent av andelen män i 

studien köpte kontaktlinser på Internet medan andelen kvinnor var 24,1 procent. De kvinnor 

respektive män som ingick i gruppen som köpte både hos optiker och på Internet är 

inkluderade. 

För gruppen som köpte sina kontaktlinser på Internet var billigt och bekvämt de alternativ som 

valdes flest gånger. Snabb leverans var också en anledning som förekom ganska ofta.  
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Figur 4: Varför köper du dina kontaktlinser just där (optiker respektive Internet)? 

 

Ögonproblem 
På frågan om svarspersonerna behövt avstå från att använda kontaktlinser på grund av 

ögonproblem, till exempel röda eller svidande ögon svarade 43 stycken (51,2 %) att de behövt 

det enstaka gång/gånger. 9 stycken (10,7 %) svarade att de behövt avstå flera gånger och 28 

personer (33,3 %) svarade nej. Tre personer hade missat att svara på frågan och en person 

svarade att denne endast avstått vid förkylning. Se figur 5. 

Ja, flera gånger 
10,7%

Ja, enstaka 
gång/gånger 51,2%

Nej 33,3%

Övrigt 4,8%

 

Figur 5: Har du någon gång behövt avstå från att använda kontaktlinser på grund av ögonproblem, till 

exempel röda eller svidande ögon? 
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Överbärande 
23 personer (27,4 %) svarade att de aldrig använde samma par kontaktlinser längre än 

rekommenderat och 20 (23,8 %) svarade att de sällan gjorde det. 17 personer (20,2 %) uppgav 

att de gjorde det ibland. 19 (22,6 %) svarade att de ofta använde samma par kontaktlinser 

längre än rekommenderat och 5 (6,0 %) svarade att det alltid gjorde det. Se figur 6. 
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Figur 6: Brukar du använda samma par kontaktlinser längre än rekommenderat? 

 

Slår man ihop de svarspersoner som svarade med alternativen alltid, ofta eller ibland blir det 

sammanlagda antalet 41 stycken vilket motsvarar 48,8 procent. Av dessa var det 35 personer 

(85,4 %) som använde månads-/tvåveckorslinser och 4 personer (9,8 %) som använde 

endagslinser. Resterande två personer använde månads-/tvåveckorslinser och endagslinser. 

För gruppen som svarade att de alltid, ofta eller ibland använde samma par kontaktlinser 

längre än rekommenderat var det 27 stycken (65,9 %) som svarade att de behövt avstå från att 

använda kontaktlinser på grund av ögonproblem enstaka gång/gånger varav två personer 

svarade att det hänt flera gånger. Tre personer hade missat att svara på denna fråga. För de 

svarspersoner (totalt 43 stycken) som svarade att de aldrig eller sällan använde samma par 

kontaktlinser längre än rekommenderat var antalet 25 (58,1 %) som svarade detsamma varav 

åtta personer uppgav att de behövt avstå flera gånger. 
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Linskontroll 
Totalt 34 svarspersoner (40,5 %) uppgav att de gjorde en kontroll av ögon och kontaktlinser 

hos optiker varje år. 23 personer (27,4 %) gjorde en kontroll varje halvår och 16 stycken (19,0 

%) svarade vartannat år. 9 personer (10,7 %) gjorde en kontroll hos optiker mera sällan än 

vartannat år. Se figur 7. Två personer svarade under frågans övrigt att de inte visste då den 

ena personen bara varit på den första synundersökningen än så länge och den andra bara 

använt kontaktlinser några månader. 
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Figur 7: Hur ofta gör du en kontroll av dina ögon och kontaktlinser hos optiker (linskoll)? 

 

Av de 23 personerna som gjorde en linskoll varje halvår var det 6 stycken som använde 

kontaktlinser dygnet runt. Detta är hälften av alla som uppgav att de brukade använda 

kontaktlinser dygnet runt alla dagar eller nästan alla dagar. Av resterande dygnet-runt-

användare var det 3 personer som gjorde en linskoll varje år, två stycken som gjorde vartannat 

år och en som gjorde linskoll mera sällan.  

Av de 9 personer som gjorde en linskoll mera sällan än vartannat år använde 5 stycken 

endagslinser och två personer månads-/tvåveckorslinser. De resterande två använde månads-

/tvåveckorslinser och endagslinser. De flesta i denna grupp använde kontaktlinser några dagar 

i veckan, någon/några gånger i månaden eller mera sällan. Fyra personer uppgav att de hade 

behövt avstå från kontaktlinser på grund av ögonproblem varav två svarade att det hänt flera 

gånger. Av de totala nio som gjorde en linskoll mera sällan än vartannat år var det 4 stycken 

som köpte sina kontaktlinser på Internet. 
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Sova med kontaktlinser 
45 personer (53,6 %) svarade att de aldrig brukade sova med sina kontaktlinser medan 8 (9,5 

%) svarade att de gjorde det ofta. 26 stycken (31,0 %) svarade att de sov med sina linser 

ibland. Se figur 8. Fem personer valde att svara under övrigt, se bilaga 2.  

Ofta 9,5%

Ibland 31,0%

Aldrig 53,6%

Övrigt 6,0%

 

Figur 8: Brukar du sova med dina kontaktlinser? 

 

32 personer (38,1 %) svarade att deras kontaktlinser var godkända att sova i och 35 personer 

(41,7 %) svarade att de inte var det. 11 personer (13,1 %) svarade att de inte visste om deras 

kontaktlinser var godkända att sova i. 5 personer svarade under alternativet övrigt, se bilaga 2, 

och en person hade missat att svara på frågan. 

Av de 8 personer som ofta sov med sina kontaktlinser var det 6 stycken som använde dygnet-

runt-/månads-/eller tvåveckorslinser som enligt svarspersonerna var godkända att sova i. 2 

personer svarade att de använde endagslinser varav den ena svarade att de var godkända att 

sova i medan den andra inte visste om linserna var godkända att sova i.  

Hos de 26 personer som sov med sina kontaktlinser ibland var det 18 stycken som också 

svarade att linserna var godkända att sova i. Fyra personer som sov med sina kontaktlinser 

ibland använde endagslinser vilka inte var godkända att sova i. 

6 personer (75,0 %) av de som ofta sov med sina kontaktlinser svarade att de någon 

gång/några gånger behövt avstå från att använda kontaktlinser på grund av ögonproblem 

varav en av dessa uppgav att denne behövt avstå flera gånger. Av de 26 som sov med sina 
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kontaktlinser ibland var det 16 stycken (61,5 %) som behövt avstå från att använda 

kontaktlinser på grund av ögonproblem och för de som aldrig sov med sina kontaktlinser (45 

stycken) var antalet 27 (60,0 %). Av dessa 27 personer var det 7 stycken som behövt avstå 

från att använda kontaktlinser flera gånger. 
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Diskussion 
 

Resultatet av webbenkäten visade att medelåldern hos svarspersonerna var 24 år och att 

majoriteten var kvinnor. De flesta var studenter men några var arbetande och ett par stycken 

var arbetssökande. Den unga genomsnittsåldern och den höga andelen studenter skulle kunna 

förklaras med att flera personer som bjöds in att svara på enkäten tillhörde en vänkrets med 

många optikerstuderande. Hade urvalet varit större och mer utspritt i landet, dock fortfarande 

på Facebook, skulle troligen svarspersonernas ålder ha varit högre och andelen arbetande 

större. Detta eftersom allt fler äldre idag tycks ha ett facebookkonto samt att den 

kontaktlinsanvändande populationen blivit allt äldre vilket kunnat visas i studien av Morgan, 

et al. (2010b). 

66,7 procent uppgav att de använde kontaktlinser av månads- eller tvåveckorstyp och 22,6 

procent använde endagslinser. Detta är vad som kunde förväntas då fördelningen i stort sett 

liknar förskrivningen av kontaktlinser i Sverige. Under 2010 bestod endagslinser av 21 

procent av alla tillpassningar i Sverige och månadslinser 58 procent (Morgan, et al, 2010a). 

Dock skiljer man i studien av Morgan, et al (2010a) på månadslinser och tvåveckorslinser 

vilket inte gjordes i denna studie.  

I efterhand kan påpekas att svarsalternativen för frågan om vilken typ av kontaktlinser 

personerna använde var förvirrande. Eftersom dygnet-runt-linser ofta är linser som byts efter 

en vecka eller en månad kan många som använde kontaktlinser för dygnet-runt-bruk ha svarat 

att de använde månads-/tvåveckorslinser. Likaväl kan personer med månadslinser svarat att de 

använde dygnet-runt-linser då de är medvetna om att deras linser går att använda dygnet-runt. 

Dessa två grupper valdes därför att slås ihop och betraktas som en helhet. Alternativen borde 

ha fokuserat mer på bytesfrekvensen, det vill säga hur många dagar de är avsedda att 

användas än att fokusera på att det var just ”dygnet-runt-linser”. Dock var inte detta något 

stort problem då nästkommande fråga handlade om hur ofta svarspersonerna använde sina 

kontaktlinser. 

39,3 procent av svarspersonerna använde kontaktlinser dagligen och 14,3 procent använde 

sina kontaktlinser dygnet runt alla dagar/nästan alla dagar. Den totala procentandelen för 

dessa två grupper (53,6 %) är inte lika hög som Sveriges kontaktlinsförenings (2010) statistik 

från 2003 att 2/3 av alla bärare använder kontaktlinser dagligen/alltid. Deras statistik visade 

också att 1/3 använder kontaktlinser vid speciella tillfällen. I denna studie använde 25,0 
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procent av svarspersonerna kontaktlinser några dagar i veckan och 16,7 procent använde 

kontaktlinser någon/några gånger i månaden. En total procentandel på 41,7 procent. 

 

Köpa kontaktlinser hos optiker vs på Internet 
Majoriteten av svarspersonerna handlade sina kontaktlinser hos optiker. Både kvinnorna och 

männen valde i högre grad att köpa kontaktlinser hos optiker men andelen män i studien som 

valde Internet som köpställe var högre än andelen kvinnor. Dock skulle det varit intressant att 

se om detta fortsatt gälla om studien haft fler svarspersoner och en jämnare fördelning mellan 

kvinnor och män.  

31 procent uppgav att de handlade kontaktlinser på Internet. Denna siffra är något högre än 

Fogel och Zidiles (2008) 22,5 procent. Även om man bortser från de som uppgav att de även 

köpte kontaktlinser hos optiker är siffran högre: 21,4 procent jämfört med 15,4 procent i 

studien av Fogel och Zidile (2008). Idag har de flesta tillgång till Internet och det är inte 

omöjligt att e-handeln av kontaktlinser kommer att öka ytterligare. En studie från 2006 visade 

att 79 procent av 18-29-åringarna som använde Internet även använde nätet till att söka efter 

hälsoinformation (Pew/Internet, 2006). I studien av Fogel och Zidile (2008) visades också att 

de personer som köpte kontaktlinser på Internet i högre grad sökte efter kontaktlinsrelaterade 

komplikationer på nätet än de som till exempel köpte linser hos optiker. Detta kan innebära att 

de patienter som optiker möter idag är pålästa om kontaktlinsrelaterade komplikationer. 

Därför är det viktigt att optikerna är uppdaterade om denna information för att de ska ge ett 

fortsatt professionellt intryck.  

De flesta svarspersoner som köpte kontaktlinser hos optiker påpekade att det var för att det 

var bekvämt, säkert och att man fick ett bra bemötande som kund. De som köpte kontaktlinser 

från Internet uppgav också bekvämligheten som en faktor men svarade samtidigt att 

anledningen till att de valde Internet som köpställe var för att det var billigt. Då Internet är en 

självklarhet idag och möjliggör till köp dygnet runt antogs att fler personer som köpte 

kontaktlinser på Internet än personer som köpte hos optiker skulle svara att det var för att det 

var bekvämt. Dock gav svarspersonerna som valde att köpa hos optiker förklaringar som till 

exempel att det var bekvämt att handla där för att man samtidigt kunde göra en 

synundersökning och se om styrkorna hade ändrats.   
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Ögonproblem 
Hälften av alla svarspersoner i studien svarade att de enstaka gång/gånger behövt avstå från 

att använda kontaktlinser på grund av ögonproblem. Detta kan tyckas vara många men här ska 

dock påpekas att frågan ställdes med exemplet röda eller svidande ögon vilket även kan 

innefatta torra ögon eller att man avstått från att använda kontaktlinser på grund av 

förkylning. Därför kan den höga procentandelen vara något missvisande om man avser de 

ögonkomplikationer som inte orsakats av torra ögon och förkylning utan snarare av 

misskötsel av linserna. Dock visar ändå resultatet på att många upplevt komplikationer med 

sina kontaktlinser oavsett om det handlat om lindriga eller mer allvarliga sådana. 

 

Överbärande 
Att nästan hälften av svarspersonerna i studien använde samma par kontaktlinser längre än 

rekommenderat är inte förvånande då många tidigare studier visat att överbärande är vanligt 

bland patienter. Dumbleton, et al. (2009) visade att 38 procent var non-compliant med 

tillverkarens rekommendation på bytesfrekvens. Hickson-Curran, Chalmers och Riley (2011) 

visade i deras studie att så många som 23 procent av månadslinsanvändarna använde samma 

par linser i åtta veckor eller mer.  

Betydligt fler personer som var non-compliant med bytesfrekvensen använde månads-

/tvåveckorslinser än endagslinser. Denna studie visar därmed att personer som använde 

månads-/tvåveckorslinser var mindre compliant gällande överbärande än 

endagslinsanvändare. Detta är vad som även visades i studierna av Dumbleton, et al. (2009) 

och Yeung, et al. (2010). Dessa två studier har visat att bärare av tvåveckorslinser dessutom är 

mindre compliant än bärare av månadslinser. Detta är kanske inte så konstigt då 18 procent av 

patienterna till och med fick instruktioner av sin optiker att använda tvåveckorslinser längre 

än tillverkarens rekommendation (Dumbleton, et al. 2009). Som optiker kanske man ska 

överväga att tillpassa månadslinser eller endagslinser om patienten tenderar att vara non-

compliant. Även om det inte finns några direkta studier som visat på att överbärande hör 

samman med komplikationer så visade Dumbleton, et al. (2011) i en studie att överbärande av 

linser hängde samman med fler kontaktlinsrelaterade problem, framför allt minskad komfort. 

Detta är något man kan påpeka för patienterna då de flesta med all säkerhet vill uppleva ett så 

komfortabelt linsbärande som möjligt.  
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Dumbleton et al. (2011) visade i sin studie att 67 procent använde sina kontaktlinser längre än 

rekommenderat och att 26 procent av dessa upplevt ögonproblem. I denna studie hade 65,9 

procent behövt avstå från att använda kontaktlinser på grund av ögonproblem. Samma siffra 

för de som var compliant med sitt bytesschema var 58,1 procent. Men då frågan i denna studie 

kunde innefatta alla typer av problem, även till exempel torra ögon, så går inte resultaten att 

jämföra. I studien av Dumbleton, et al. (2011) uteslöts okomfort på grund av torra ögon från 

de olika exemplen på kontaktlinsrelaterade problem. 

 

Linskontroll 
Överlag var svarspersonerna compliant när det gäller linskontroller. 40,5 procent gjorde en 

kontroll av ögon och kontaktlinser hos optiker varje år och 27,4 procent gjorde en 

undersökning varje halvår. Dock var det bara hälften av de svarspersoner som brukade 

använda kontaktlinser dygnet runt alla dagar/nästan alla dagar som även svarade att de gjorde 

en linskontroll varje halvår. Bennett och Henry (2009, s. 429) skriver att det är mycket viktigt 

att patienter med ett förlängt bärande kommer på regelbundna uppföljningar för att kontrollera 

att ögonhälsan är bra. Som optiker är det viktigt att förklara vikten av att komma på 

regelbundna linskontroller vare sig patienten upplever komplikationer eller inte. En del 

komplikationer kan uppstå utan associerade symtom till en början (Bennett & Henry, 2009, 

s.429).   

 

Sova med kontaktlinser 
Något mer än hälften av alla svarspersoner i studien uppgav att de aldrig sov med sina 

kontaktlinser. Ungefär en tredjedel svarade att de gjorde det ibland och 9,5 procent gjorde det 

ofta. Även om de flesta väljer att inte sova med sina kontaktlinser så är det ändå relativt 

vanligt att man sover med dem ibland eller somnar och glömmer att ta ur linserna. 

12 personer (14,3 %) svarade att de använde sina kontaktlinser dygnet runt alla dagar/nästan 

alla dagar men det var bara 8 stycken som svarade att de ofta sov med sina kontaktlinser. Vad 

detta beror på förblir oförförklarat. Det var två personer i gruppen som ofta sov med sina 

linser som använde endagslinser och för gruppen som svarade att de ibland sov med sina 

linser var det fyra som använde endagslinser. Endagslinser är avsedda att användas en dag och 

är inte godkända att sova i. Dock var det en person som svarade att dennes endagslinser var 

godkända att sova i och en annan svarade att denne inte visste om endagslinserna var 
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godkända att sova i. Huruvida detta är sanningsenligt eller inte går inte att uttala sig om. 

Däremot var det förvånade att så många som 11 personer (13,1 %) i hela studien inte visste 

om deras kontaktlinser var godkända att sova i. Det är optikernas uppgift att instruera hur 

patientens kontaktlinser ska användas och skötas.  
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Slutsats 

 

Non-compliance existerar och dess nivå har under flera decennier legat ganska konstant. Även 

om studien i detta examensarbete, med sitt låga antal deltagare, inte är representativ för den 

kontaktlinsanvändande populationen i Sverige så visas här tendenser till ett non-compliant 

beteende. Att höja compliance är viktigt för att undvika komplikationer och för att behålla så 

många som möjligt i sitt kontaktlinsbärande. 
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Tack till Oskar Johansson, min handledare, som trott på mina idéer, svarat på frågor och 
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Bilaga 1 

Enkät kontaktlinser 

Frågorna i denna enkät gäller dig och ditt kontaktlinsbärande. Svara så uppriktigt du kan på frågorna. 

Du är självklart helt anonym! 

 

Är du man eller kvinna? 

Man 

Kvinna 

 

Vilket år är du född? 

Skriv årtal med fyra siffror. 

 

Vad är din sysselsättning för tillfället? 

Student 

Arbetande 

Arbetssökande 

Övrigt 

 

Vilken typ av kontaktlinser använder du? 

Om du använder flera olika typer går det bra att markera flera alternativ. 

Månads‐ eller tvåveckorslinser 

Endagslinser 

Dygnet‐runt‐linser 

Kosmetiska linser, t.ex. färgade linser utan styrkor eller partylinser 

Halvårs‐ eller årslinser 

Övrigt 
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Är dina kontaktlinser godkända att sova i? 

Ja 

Nej 

Vet ej 

Övrigt 

 

Hur ofta använder du kontaktlinser? 

Dygnet runt alla dagar/nästan alla dagar 

Dagligen eller i huvudsak dagligen 

Några dagar i veckan 

Någon/några gånger i månaden 

Mera sällan 

Övrigt 

 

Var köper du dina kontaktlinser? 

Om du köper på mer än ett ställe går det bra att markera flera alternativ. 

På Internet 

Hos optiker 

På min optikers hemsida 

Övrigt 

 

Varför köper du dina kontaktlinser just där? 

Det går bra att markera flera alternativ. 

Bekvämt 

Billigt 

Säkert 

Snabb leverans 



  ‐ 32 ‐

Bra kundbemötande 

Övrigt 

 

Har du någon gång behövt avstå från att använda kontaktlinser på grund av 

ögonproblem, till exempel röda eller svidande ögon? 

Ja, flera gånger 

Ja, enstaka gång/gånger 

Nej 

Övrigt 

 

Brukar du använda samma par kontaktlinser längre än rekommenderat? 

Till exempel fem veckor istället för fyra. 

Alltid 

Ofta 

Ibland 

Sällan 

Aldrig 

Övrigt 

 

Hur ofta gör du en kontroll av dina ögon och kontaktlinser hos optiker 

(linskoll)? 

Varje halvår 

Varje år 

Vartannat år 

Mera sällan 

Övrigt 
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Brukar du sova med dina kontaktlinser? 

Ofta 

Ibland 

Aldrig 

Övrigt 
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Bilaga 2 

Är dina kontaktlinser godkända att sova i? 

Övrigt: 

”ja, enstaka nätter  (alla personer). Varje natt om man blivit godkänd  till detta genom ett 

individuellt test” 

”månadslinserna men inte endagslinserna” 

”okej att sova med enstaka gånger” 

”optikern sa det iaf” 

”slumra” 

 

Varför köper du dina kontaktlinser just där? 

De svarspersoner som köpte hos optiker: 

Övrigt: 

”jobbar där” 

”finner en viss trygghet i att betala och gå på undersökningar ständigt” 

”via optiker känns säkrast. Jag skulle gärna köpt på optikerns hemsida om det var möjligt” 

”har alltid gjort det” 

”vid regelbundna kontroller, ser man om styrkan behöver  justeras, därför är det smidigt att 

fixa allt på samma ställe” 

”månadsabonnemang + bra deal” 

“didn't have to have a prescription” 

”bra service” 
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Brukar du sova med dina kontaktlinser? 

Övrigt: 

”bara några timmar, när jag glömt dom” 

”det är sagt att det ska gå, men känns torra på kvällen så jag har aldrig testat” 

”har hänt enstaka gånger” 

”ibland kort stund dagtid” 

”väldigt sällan” 
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