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Abstrakt 
 

Syfte Syftet med denna studie var att kontrollera om och i så fall hur mycket 

visus förbättras med toriska linser jämfört med sfäriska linser vid astigmatism -

0,50 D - -1,00 D.  

Metod I studien ingick tolv försökspersoner, fördelat på nio kvinnor och tre män, med 

cylinder mellan -0,50 D och -1,00 D på ett eller båda ögonen korrigerades först med 

Air Optix® (sfärisk) beräknad på sfärisk ekvivalent och sedan med Air Optix for 

Astigmatism®(torisk) med styrkor baserade på refraktionen. Högkontrastvisus och 

lågkontrastvisus mättes både monokulärt och binokulärt. 

Resultat I studien framkom att i både monokulärt och binokulärt finns en statistiskt 

signifikant förbättring med den toriska linsen jämfört med den sfäriska. Även 

lågkontrastvisus visar en förbättring både monokulärt och binokulärt med den toriska 

linsen, denna skillnad är inte statistiskt signifikant. Även vid 0,50 D cylinder finns 

även här en förbättring med den toriska linsen men denna är inte heller statistiskt 

signifikant, varken för hög eller lågkontrastvisus. För 1,00 D cylinder är förbättringen 

signifikant vid högkontrast men inte vid lågkontrast 

Slutsats I likhet med tidigare studier har denna studie visat att även låg 

astigmatism drar fördel av korrigeras med toriska linser.  

 



 

 

Summary 
 

The purpose of this study was to determine whether and if so, to what extent visual 

acuity improve in astigmatism, -0.50 D and -1.00 D when toric contact lenses were used 

compared to spherical lenses.  

  

Out of the twelve subjects included in this study nine were women and three men. All 

subjects had astigmatism ranging between -0.50 and -1.00 in one or both eyes. Subjects 

were first corrected with Air Optix ® in the refractive power of the spherical equivalent 

and this was followed by correction using Air Optix® for Astigmatism, which corrected 

the existing astigmatism. Following this both monocular and binocular high and low 

contrast visual acuities were measured. 

  

The study showed that there was a statistically significant difference in high-contrast 

visual acuity, both monocular and binocular on astigmatic eyes when the toric contact 

lens was used compared to when correction was calculated as a spherical equivalent.  

The study also showed a difference in low-contrast visual acuity both in monocular and 

binocular measurement. However, this difference is not statistically significant. A 

difference is also shown in cylinder of 0.50 D, however this difference also lacks 

statistical significance, both considering high- and low-contrast visual acuity. For 

cylinder of 1.00 D, the difference is statistically significant at high- but not low contrast. 

  

In line with previous studies, this study concludes that even low astigmatism benefit or 

could benefit from being corrected with toric contact lenses. However, there is no 

significant improvement in visual acuity at cylinder of 0.50 dioptre. 
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1 Introduktion 

1 .1 Astigmatism 
Astigmatism innebär att ögats optiska system har två huvudsnitt, ett som är mer 

brytande och ett som är mindre brytande, dessa är separerade med en vinkel. 

Denna vinkel gör att det optiska systemet inte producerar en skarp bildpunkt på 

retina utan ger istället två bildlinjer med en minsta spridningscirkel (MSC) mellan 

bildlinjerna (Grosvenor 2007 s 17). För att uppnå bästa möjliga bild bör patientens 

korrektion medföra att minsta spridningscirkeln hamnar på retina. 

 
Figur 1: Brytning av parallellt infallande ljus i ett astigmatiskt öga. 

 egen figur med inspiration av (Freeman & Hull 2003 s 285)  

 

Astigmatismen kan vara antingen regelbunden eller oregelbunden. Regelbunden 

är den vanligaste formen av astigmatism. Vid regelbunden astigmatism skiljer det 

90
o 

mellan de två bildlinjerna. Oregelbunden astigmatism innebär att vinkeln 

mellan bildlinjerna inte är vinkelrät (Rosenfield 2006 ss 11-12). 

 

Astigmatism kan även delas in efter vilket axelläge den ligger i, denna indelning 

är: 

Med regel astigmatism innebär att det mest brytande snittet ligger i 90
o 
±30

o
. 

Mot regel astigmatism innebär att det mest brytande snittet ligger i 180
o 
±30

o
.  

 (Grosvenor 2007 s 18).   
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Den astigmatism som inte passar in i denna uppdelning, det vill säga att axelläget 

skiljer sig från med eller mot regeln kallas för sned astigmatism (Grosvenor 2007 

s 18). 

 

Astigmatism delas även in efter var i ögat den är lokaliserad, vilken komponent i 

det optiska systemet som orsakar den. Astigmatism kan vara antingen lentikulär 

(befinner sig i linsen) eller korneal (befinner sig i kornea). Främre ytan på kornea 

är den del i det optiska systemet som vanligen orsakar den största komponenten 

av astigmatism då korneas främre yta är ögats mest brytande medium (Rosenfield 

s 12). Vanligast är att kornea är kupigare, därmed starkare brytande i 90
o
, och 

därmed är med regeln astigmatism mer frekvent förekommande. Den bakre ytan 

på kornea kan vara torisk, dock är denna typ av astigmatism väldigt ovanlig och 

då den förekommer är den oftast väldigt liten (Grosvenor 2007 s 18). Astigmatism 

kan som sagt ovan även förekomma i den kristallina linsen, dels genom en torisk 

yta på linsen, dels genom att linsen kan vara tiltad. Den tiltningsinducerade 

astigmatismen ligger runt 0,25 D mot regeln (Rosenfield 2006 s 12). 

 

Astigmatism från korneas bakre yta tillsammans med astigmatism från kristallina 

linsen benämns som inre astigmatism och medelvärdet för denna typ av 

astigmatism är på 0,50 D med regeln men varierar vanligast mellan 0,00 och 1,50 

D med regeln. Det finns ingen bra mätmetod för inre astigmatism (Grosvenor 

2007 s 18). 

 

Den refraktiva astigmatismen är den sammanlagda astigmatismen från korneas 

främre yta och den inre astigmatismen och är den astigmatism som kommer fram 

vid retinoskopi och subjektiv refraktion (Grosvenor 2007 s 18). 

 

Ett annat sätt att beskriva astigmatism är vart i förhållande till retina som 

bildlinjerna befinner sig vid avslappnad ackomodatinon, ena bildlinjen på retina 

och den andra framför eller bakom retina, enkel myopisk eller hyperopisk 

astigmatism, båda linjerna framför eller bakom samansatt myopisk eller 

hyperopisk astigmatism. Ligger linjerna en på varje sida är astigmatismen 

blandad. (Grosvenor 2007 s 18). 
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1.2 Astigmatism - hur korrigerar man det. 
Målet med att korrigera astigmatism är att lägga båda bildlinjerna på eller så nära 

retina som möjligt för att få en så skarp näthinnebild som möjligt. Detta görs med 

så kallade toriska glas. Toriska glas är sfär och cylindriska glas. De har en sfärisk 

styrka med en cylindrisk sida.  I glasögon är det vanligast att det är en sfärisk 

styrka på framsidan och en minuscyliner slipad på baksidan.  Detta gör att glaset 

får 2 huvudsnitt, där det ena är mest positiv/minst negativ. Det mest positiva/minst 

negativa snittet kallas axelmeridianen och ligger 90
o
 mot det mest negativa/minst 

positiva snittet.  Glasets mest negativa/minst positiva snitt sätts för ögats mest 

brytande snitt (Stephens 2006 ss 1033 -1035) . 

 

1.3 Sfärisk ekvivalent 
Sfärisk ekvivalent beräknas genom att subtrahera sfärstyrkan med halva 

cylinderstyrkan. Detta placerar MSC på retina och gör att bilden blir så lite suddig 

som möjligt. Detta används ibland vid korrektion av astigmatism med sfäriska 

kontaktlinser (Stephens 2006 s 1045). 

 sfärisk ekvivalent = sfär + ½ cylinder  

 

1.4 Mjuka kontaktlinser 
Mjuka kontaktlinser har funnits sedan början på 1970-talet. Sedan dess har det 

hänt en hel del med både material och framställningsteknik och idag kan man bära 

mjuka linser för både dagligt bruk och över natten (Jones & Dumbleton 2007 s 

223) Mjuka linser är den mest använda linstypen och kan defineras som en 

hydrofil lins som är större än kornea. Det hydrofila materialet är följsamt och 

formar sig efter ögat. Idag är korttidslinser dvs. endagars-, tvåveckors- och 

månads-linser, vanligare än konventionella halv- och helårs- linser. Detta har gjort 

att tillverkningskapaciteten varit tvungen att öka radikalt, en konventionell-

linsbärare som byter till daglinser kräver om året 360 par linser mot tidigare 1 

eller 2 par, och det i sin tur leder till att dessa korttidslinser inte finns i så stor 

variation på parametrar (Bruce & Little 2006 ss 277-281). De parametrar man 

tittar på vid tillpassning av mjuka linser är stolek, material, syrepermeabilitet 

(Dk), tjocklek, geometrisk och optisk design, tillverkningsmetod, linsens 

flexibilitet, linses styrka och om den ska vara korttidslins eller konventionell 

(Gasson & Morris 2010 s 188). Korttidslinser finns som sfäriska, asfärsika och 
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toriska. En asfärisk lins är sfärisk i sin styrka men kan ha en asfärisk bakre yta 

eller en asfärisk främre yta. Är det den främre ytan som är asfärisk så kan en viss 

mängd astigmatism maskeras (Gasson & Morris 2010 ss 207-208).  

 

1.5 Toriska kontaktlinser 
Toriska linser har till skillnad från sfäriska en cylinderstyrka i antingen främre 

eller bakre ytan. För att denna typ av korrektion ska fungera krävs en stabilisation 

i linsen för att den inte ska vrida cylinderkorrektionen ur läge. Det finns flera 

typer av stabilisationsmetoder.  

 Dynamisk stabilisation innebär linsen är tjockare kl 3 och 9, vid blinkning 

pressas dessa med ögonlocken och linsen hamnar i rätt  

 Prismaballast där linsen är tjockare i nedre delen och därmed hålls i rätt 

läge av tyngdkraften. En vanlig mängd prisma som läggs in som 

stabilisation är 0,75–2,00 prismadioptrier. 

 Periballast fungerar så att det inte finns någon prisma i den optiska zonen, 

i övrigt fungerar detta som prismaballast. 

 Tronkering innebär att 0,4-1,5 mm av nedre delen av linser är borttagen.  

 Accelerande stabilisation är liknande dynamisk stabilisation, men med fyra 

tjockare zoner i medelpereferin som ska minska linsrotsationen.  

 Excentrisk leniticulation är en uttuning av linsens främre yta i höjd med 

prismaapex. Detta ger en jämn kanttjocklek runt hela linsen, vilket höjer 

komforten.  

(Bennett, Layfeild & Becherer  2009 s 348) 

 

Toriska korttidslinser finns vanligast med en cylinderstyrka mellan -0,75 - -

2,25 D i -0,50 steg (Richdale, Bernsten, Mack, Merchea & Barr 2007).  
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1.6 Air Optix® och Air Optix® for Astigmatism 
 

Tabell 1 Parametrar för Air Optix® samt Air Optix® for Astigmatism (CIBA 

VISION Sortimentbrochyr) 

 Air optix® Air Optix® for 

Astigmatism 

Material Lotrafilcon B Lotrafilcon B 

Vätskehalt 33% 33% 

Dk 110 110 

Dk/t 138 108 

Radie / Diameter 8,6/14,2 8,7/14,5 

Optisk zon 8 mm 7,5 mm 

Bärtid 1 månad 

Dygnet runt 6 dagar 

1 månad 

Dygnet runt 6 dagar 

Styrkeomfång -10,0 D –  -8,00D i 0,50D 

steg 

-6,00D – +6,00D i 0,25 D 

steg 

10,00 D – -6,50 D i 0,50 D 

steg 

 -6,00 – +6,00 i 0,25 D steg 

Cylinder - -0,75 DC    -1,25 D     

 -1,75 DC  -2,25 DC 

Axelläge - 0-180
o
 i 10

 o
 steg 

 

Stabiliseringen är Precision Balance 8ǀ 4™, linsen är tjockast kl 8 och 4. Linsen 

har också konstant kantkontur. Inklinationsmärkningarna sitter kl. 3, 6 och 9. 

(Produktblad från Ciba Vision: Air Optix® for Astigmatism Nu med komplett 

parameteromfång) 

1.7 Visus, högkontrast 
Visus är ett mått på ögats upplösningsförmåga. Förmågan att se flera objekt som 

just flera objekt och inte ett enda. (Grosvenor 2007 s 9) Det finns flera sätt att 

notera visus på.  

 Snellen innebär att visus anges genom att testavståndet divideras med 

avståndet där optotypen upptar 5 bågminuter av synfältet. Detta är det i 

världen vanligaste sättet att notera visus. 6/6 innebär att avståndet till 

syntavlan är 6 meter och då upptar minsta optotypen 5 bågminuter av 

synfältet. 6/12 betyder att avståndet till tavlan är 6 meter men optotypen 

upptar 5 bågminuter av synfältet på 12 meter. I USA används istället 
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enheten feet. Vilket innebär att det som i USA anges som 20/20 är 

detsamma som i Europa anges som 6/6 (Lay, Wickware & Rosenfield 

2009 s. 174). 

 Minimum Angle of Resolution (MAR) anger minsta detaljen ögat kan 

uppfatta i enheten bågminuter (Lay, Wickware & Rosenfield 2009, s. 174). 

 LogMAR är de logaritmerade värdena på MAR. Det som användas är 10 

logaritmen av antalet bågminuter som minsta detaljen upptar av synfältet. 

(Haine 2006 s 221). I logMAR kan man använda ett poängsystem. Varje 

rad är värd 0,1, på varje rad finns 5 optotyp vilket gör att varje optotyp ger 

0,02 poäng. Ju lägre poäng ju bättre visus. (Eliott  & Flanagan  2007 s 33) 

 Decimalvisus. I Svergie är decimalvisus vanligast förekommande. Det är 

en uträkning av snellen-bråket. (Haine 2006 s 221) 

 

Tabell 1 Konvertering mellan olika visusskalor (Haine 2006 s 222) 

Snellen MAR logMAR Decimal 

6/3 0,5 -0,3 2,0 

6/6 1 0 1,0 

6/12 2 0,3 0,5 

 

1.8 Lågkontrastvisus. 
Att bara mäta högkontrastvisus, små objekt med hög kontras ger inte så mycket 

information om hur synen fungerar i vardagen då det är många intryck med 

varierande kontrast. Därför kan det vara bra att mäta hur kontrastkänslig patienten 

är. Kontrastkänslighet defineras som minsta möjliga kontrast som patienten kan 

uppfatta. Kontrast är en skillnanden i luminans (L). Det finns 2 mått på kontrast. 

Kontrast= (Lobjekt –Lbakgrund)/ Lbakgrund  

Michelson kontrast = (Lmax – Lmin )/ (Lmax + Lmin ) 

Michelson kontrast används oftast då det fungerar bättre vid sinusvågformade 

kontrastmätningar. (Lay, Wickware & Rosenfield 2009, ss 179-180). 

 

Lågkontrastvisus kan inte likställas med kontrastkänslighetsmätningar men kan 

ändå ge värdefull information. Det finns flera olika tavlor för låg-kontrast visus, 

både till dator och tryckta. I programen till datorn går det att använda vilken tavla 
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som helst i vilken kontrast som helst för att mäta lågkontrastvisus. (Rosenfield & 

Logan, 2009, s. 183). 

 

1.9 Tidigare studier 
En liknande studie är genomförd av Richdale, Bernsten, Mack , Merchea  & Barr  

från 2007. Den studien visade hur hög-och lågkontrastvisus påverkas av sfäriska 

respektive toriska linser vid astigmatism mellan -0,75 D och -2,00 D. I studien 

användes båda ögonen på 15 försöksobjekt. Studien använde sig av 4 olika 

linsmärke: Acuvue advance, Biomedics 55, Frequency 55 och SofLens 66 samt de 

toriska varianterna av dessa linser. I denna studie framkom att både låg och 

medelhög astigmatism hade fördel av att korrigeras med toriska linser. Den visade 

också att det var skillnad mellan de olika märkenas toriska linser . 

 

 Ytterligare en studie som liknar denna är Morgan, Efron, Efron & Hill från 2005. 

I denna studie undersöktes asfäriska kontaktlinsers möjlighet att maskera 

astigmatism. Det som jämfördes var hög- och låg- kontrastvisus med Soflens 66 

toric, Frequency Aspheric samt glasögonkorrektion. Försöksobjekten hade i denna 

studie en astigmatism på -0,75 D - -1,00 D. I denna studie användes ena ögat på 

30 personer. Pupillstorlekens betydelse undersöktes också, 2 mm, 4 mm och 6 

mm pupill användes. Resultatet av studien visade att för 2 mm pupill var 

skillnaden inte stor mellan de olika korrektionerna, medan för de större 

pupillstorlekarna var glasögon och toriska linser signifikant bättre än de asfäriska 

linserna.   

 

1.10 Syfte 
Syftet med denna studie är att kontrollera om och i så fall hur mycket visus 

förbättras med toriska linser jämfört med sfäriska linser vid astigmatism -0,50 D - 

-1,00 D.  
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2 Material och metod 

2.1 Försökspersoner och urval. 
I denna studie ingick 12 personer fördelat på 9 kvinnor och 3 män.  Dessa var i 

åldrarna 22-28.  De söktes via ett event på Facebook (se bilaga 1) annons på LNU 

i Kalmars anslagstavlor samt e-mailutskick till optikerstudenterna i Kalmar åk 1 

och 2, text till dessa annonser se bilaga 2.  Ingen särskild selektering vad gäller 

ålder och kön gjordes. Det enda krav som ställdes på försökspersonerna var en 

astigmatism på -0,50 DC, -0,75 DC eller -1,00 DC på ett eller båda ögonen. Var 

det bara på ett öga fick cylindern på andra ögat inte vara högre. 2 personer föll 

ifrån då cylindern var för liten på båda ögonen. Mätvärdena delades sedan upp i 

monokulära värden och binokulära värden. Försökspersonernas medelrefraktion 

var -0,58 D i sfär och -0,69 DC. För en komplett redogörelse för patienternas 

refraktion se bilaga 3. En jämförelse gjordes också mellan olika stolekar på 

cylinder, -0,50 D och -1,00 D.  

 

2.2 Utförande 
Innan några mätningar påbörjades informerades, både skriftligt via det 

informerade samtycket (se bilaga 4) och muntligt, försökspersonen om syftet med 

studien, vilka tester som skulle gemomföras, att han/hon hade rätt att avbryta när 

som helst utan några frågor eller förklaringar och att deltagandet är helt anonymt. 

Personen fick också skriva under det informerade samtycket. 

Vid första besöket gjordes en refraktion för att säkerställa att personen var lämplig 

för studien. Hade personen glasögon mättes dessa upp i en vertometer för att ha en 

utgångspunkt för en subjektiv refraktion. Hade försökspersonen ingen habituell 

korrektion gjordes en autorefraktormätning med en autorefraktor för att ha en 

startpunkt för subjektiv refraktion.  En monokulär refraktion genomfördes med en 

binokulär avstämning. Sedan gjordes avkoll av styrkorna i provbåge och 

slutresultatet blev utgångspunkt för bestämmandet av styrkor på kontaktlinserna. 

Att samsyn fanns kontrollerades genom polfilter och en polariserande tavla. En 

spaltlampeundersökning genomfördes för att säkerställa att patientens ögon var i 

kondition att sätta kontaktlinser på.   

Linsen sattes på ögat av undersökaren eller försökspersonen själv om denne var 

van linsbärare. Första linsen som provades var den sfäriska linsen beräknad på 
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sfärisk ekvivalent. Linser användes på både höger och vänster öga och visus 

mättes först monokulärt och sedan binokulärt. Även lågkontrastvisus mättes med 

19,80% kontrast, först monokulärt och sedan binokulärt. Sedan sattes de toriska 

linserna i och visus mättes igen, både högkontrast och lågkontrast, först 

monokulärt och sedan binokulärt. Linserna fick, innan visusmätningarna 

genomfördes, sätta sig i 5 minuter (Richdale, Berntsen, Mack, Merchea & Barr 

2007), för att sedan utvärdera linssitsen med hänseende till rörelse, centrering och 

inklination. Godkänd inklination var ±≤ 5
o
.  

 

2.3 Visusmätning 
För att mäta visus användes Testchart Xpert 2000 med randomisering på 

optotyperna. Detta för att förhindra inlärning av ordningen på optotyperna och på 

detta sätt få ett säkrare resultat. Visusskalan som användes var LogMAR och 

poäng räknades med hjälp av logMAR scoring funktionen i Testchart. 

 

2.4 Statistik 
Resultatet sammanställdes i Microsoft Excel 2010. Statistiska tester som användes 

var medelvärde, standardavikelsa samt T-test för att kontrollera om resultaten var 

statistiskt signifikanta. 
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3 Resultat 

3.1 Monokulär högkontrastvisus 
Undersökningarna visar att det var skillnad i visus med sfäriska och toriska linser. 

Medelvärdet på visus med sfäriska linser var 0,02 logMAR med standardavikelse 

(±) 0,12 och med toriska linser var -0,08 logMAR ± 0,07. Detta betyder att visus 

förbättrades i snitt med 0,1 logMAR. Resultatet var statistiskt signifikant med 

P=0,0075 . Största skillnaden var 0,28 logMAR enheter bättre med en torisk lins, 

för 2 personer gjorde det ingen skillnad. Figur 2 nedan visar uppmätt 

högkontrastvisus på varje öga med sfäriska respektive toriska linser. 

 

 

Figur 2 Monokulärt uppmätt högkontrastvisus med sfäriska respektive toriska 

linser. 

 

3.2 Monokulär lågkontrastvisus  
Figur 3 visar hur stor skillnaden i lågkontrastvisus var med sfäriska och toriska 

linser. Den största skillnaden som uppmättes vid lågkontrastvisus var 0,14 

logMAR enheters förbättring med den toriska linsen jämfört med den sfäriska. För 

2 st försökspersoner varken förbättrades eller försämrades visus. 3 st upplevde en 

försämring med de toriska linserna och den största försämringen var 0,06 

logMAR. Medelvisus med sfäriska linser var 0,16 logMAR med ±0,9 och med 
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toriska linser 0,14 logMAR med ±0,1. T-test visar att P= 0,315 och det indikerar 

att resultatet inte var statistiskt signifikant. 

 

Figur 3 Monokulärt uppmätt lågkontrastvisus med sfäriska respektive toriska 

linser. 

 

3.3 Binokulär högkontrastvisus 
Figur 4 visar uppmätta synskärpor med sfäriska respektive toriska linser. Största 

skillnaden var på 0,2 logMAR. Det var 2 stycken där ingen skillnad i visus visade 

sig och ingen fick sämre visus med de toriska linserna. Medelvärdet för visus med 

sfäriska linser var -0,065 logMAR med ±0,13 och för de toriska -0,14 logMAR 

enheter med ±0.1. Detta gav en skillnad på 0,075 logMAR. T-test gav P=0,0097 

vilket visar att resultatet är statistiskt signifikant.  
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Figur 4 Skillnaden i binokulärt högkontrastvisus mellan sfäriska och toriska 

linser. 

 

3.4 Binokulär lågkontrastvisus 
Största skillnaden var på 0,18 logMAR enheter. Det var 1 försöksobjek där ingen 

skillnad kunde mätas. 2 personer fick sämre lågkontrastvisus med den toriska 

linsen jämfört med den sfäriska. Den största försämringen som kunde uppmätas 

var 0,12 logMAR enheter sämre. Medelvärdet för skillnaden i visus var 0,04 

logMAR med SE 0,02. Figur 5 visar uppmätt lågkontrastvisus med sfäriska och 

toriska linser. Medelvärdet på lågkontrastvisus för sfäriska linser var 0,09 

logMAR med ±01, och för toriska linser 0,05 logMAR med ±0,1. T-test användes 

och visade att P=0,1737 vilket inte var statistiskt signifikant.  
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Figur 5 Skillnaden i binokulärt lågkontrastvisus mellan sfäriska och toriska linser. 

 

3.5 Cylinder -0,50 
Figur 6 visar skillnad högkontrastvisus med cylinder på -0,50. Medelvärdet för 

högkontrastvisus med sfäriska linser var -0,07 logMAR med ±0,05 och med 

toriska linser var det -0,12 logMAR med ±0,07. Resultatet är inte statistiskt 

signifikant med ett P= 0,0972. Figur 7 visar uppmätt lågkontrastvisus med 

sfäriska och toriska linser. Medelvärde för lågkontrastvisus med sfärisk lins var 

0,11 logMAR med ±0,07 och med torisk lins 0,1 med ±0,03. Resultaten för 

lågkontrastvisus är inte statistiskt signifikant med P= 0,675. 
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Figur 6 Medelvärdet samt SA för uppmätt visus, både hög och lågkontrast, för 

sfärisk och torisk lins med cylinder -0,50 D. 

3.6 Cylinder -1,00 
Figur 7 visar uppmätt högkontrastvisus vid cylinder -1,00 D. Medelvärdet för 

högkontrastvisus är 0,12 logMAR ±0,09 med sfäriska linser och med toriska linser 

-0,04 logMAR ±0,04. Reslutatet är statistiskt signifikant med P=0,0223. 

Medelvärdet för lågkontrastvisus var 0,22 logMAR ±0,09 med sfäriska linser och 

med toriska linser 0,18 logMAR ±0,13. Resultatet var inte statistiskt signifikant 

med P=0,387.  
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Figur 7 Medelvärdet samt SA för uppmätt visus, både hög och lågkontrast, för 

sfärisk och torisk lins med cylinder -1,00 D.  
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4 Diskussion 
Syftet med denna studie är att jämföra visus mellan sfäriska och toriska linser, 

monokulärt och binokulärt samt både högkontrast och lågkontrastvisus. Liknande 

studier har genomförts (Richdale K., Bernsten D.A., Mack C.J., Merchea M.M. & 

Barr J.T. 2007) där de jämförde hög- och låg- kontrastvisus. I studien framkom att 

det är bättre att korrigera både låg och medelhög astigmatism med toriska linser 

men att det skiljer mellan märkena hur mycket visus höjs med en torisk lins 

jämfört med en sfärisk. Däremot sågs ingen signifikant skillnad mellan de olika 

sfäriska linserna medan de toriska skiljde sig mellan märkena. Biomedics 55 och 

Soflens 66 gav signifikant bättre synskärpa än Acuvue Advance och Soflens 66 

gav signifikant bättre synskärpa än Frequency 55. Vid låg astigmatism ökade 

visus med 0,06 logMAR ± 0,1 och vid medelhög astigmatsim 0,22 

logMARenheter ± 0,16.  Lågkontrastvisus ökade med de toriska linserna 0,07 

logMARenheter ± 0,14 vid låg astigmatism upp till – 1,00 D och för astigmatism 

mellan -1,25 - -2,00 D ökade visus med 0,25 logMARenheter ± 0,14. 

I studien där asfäriska linsers möjlighet att maskera låg astigmatism (Morgan 

P.B., Efron S.E., Efron N. & Hill E.A. 2005) framkom att asfäriska linser inte 

lyckas maskera astigmatism. Synskärpan med den asfäriska linsen var statistiskt 

signifikant sämre i jämförelse med både den toriska linsen och glasögonkorrektion 

vid 4 och 6 mm pupill. Vid 2 mm pupill var det ingen statistisk signifikant 

skillnad. För lågkontrastvisus visar studien att visus är sämre med den asfäriska 

linsen jämfört med de två andra korrektionerna. För 4 och 6 mm pupillstolek var 

skillnaden statistiskt signifikant dock inte för 2 mm pupillstolek.  

 

I de andra 2 studierna var ögonen dilaterade vilket kan vara en orsak att vissa 

resultat i de 2 studierna skiljer sig från resultaten av denna studie. 

 

Resultaten av denna studie visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad på 

högkontrastvisus monokulärt mellan sfäriska och toriska linser. Skillnaden är 0,1 

logMARenhet ± 0,09 logMAR enheter. Detta överensstämmer bra med resultaten 

i ovan nämnda studier.  

De monokulära lågkontrastvärdena visar på en ökning i visus med 0,03 logMAR ± 

0,07. Vid analysen av värdena är dessa inte statistiskt signifikanta. De uppmätta 

värdena i denna mätning visar på en stor skillnad mellan försökspersonerna. Vissa 
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upplever en väldig skillnad medan andra försökspersoner får en försämrad 

lågkontrastvisus med den toriska jämfört med den sfäriska. För att få säkrare 

resultat skulle försöksgruppen behövt vara större.  

Vad gäller de binokulära värdena hittades inga studier som jämfört 

binokulärvisus. Högkontrastvärdena visar på en förbättring av visus med torisk 

lins jämfört med sfärisk. Medelevärdet på förbättringen var 0,08 logMAR ± 0,07. 

Detta värde var statistiskt signifikant P=0,0097 men återigen fanns inget statistiskt 

signifikant samband vid kontroll av binokulärt lågkontrastvisus då P=0,1737. De 

värden som fanns vid undersökningarna var att medelvärdet för visusförbättringen 

var 0,04 logMAR ± 0,08. Även här hade fler försöksobjekt behövts för att få ett 

mer tillförlitligt resultat.  

 

Resultaten i denna studie delades upp efter cylinderstyrkan. Det fanns 5 

försökspersoner med cylinder -0,50 D och 5 med -1,00 D. Anledningen att de 

delades upp var att tidigare studier visar på en signifikant förbättring av visus med 

toriska linser kontra sfäriska vid cylinder ≥-0,75 . Vid cylinder -1,00 D fanns 

mycket riktigt en signifikant förbättring med den toriska jämfört med den sfäriska 

linsen. Denna studie kunde inte finna någon signifikant skillnad mellan den 

sfäriska linsen och den toriska linsen vid cylinder -0,50 D och detta stämmer 

överens med att det inte är brukligt att korrigera denna låga cylinder med toriska 

linser.  
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5 Slutsats  
I likhet med tidigare studier har denna studie visat att även låg astigmatism drar 

fördel av korrigeras med toriska linser.  
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Hej! 

 

Nu är det dags för examensarbete. 

Det jag ska undersöka är hur mycket man vinner i synskärpa på att korrigera låg astigmatism 

med mjuka toriska kontaktlinser jämfört med mjuka sfäriska kontaktlinser.  

Det som krävs är att man har astigmatism på -0,50, -0,75 eller -1,00 på båda ögonen. 

Vet du/ tror du att du kanske ligger inom dessa gränser så hör hemskt gärna av dig. Vet du 

inte hör av dig ändå så gör jag en undersökning och ser om du ligger inom gränserna. 

I övrig finns inga krav mer än att ögonen ska vara friska. 

Jag kommer att börja med att göra en synundersökning för att se vad du har för synfel, sen 

kolla på ögonen i spaltlampa och göra en tillpassning med en sfärisk och en torisk lins och 

kolla synskärpan.  

Troligen kommer det bli 2 besök då jag kommer behöva beställa linser som inte finns hemma. 

Som tack för hjälpen lottar jag ut biobiljetter samt bjuder på lite godis. 

 

Har du frågor hör av dig! 

 

Vill du vara med i min studie hör av dig på 0730 40 75 65 eller maila ml22qc@student.lnu.se 
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Handledare Oskar Johansson oskar.johansson@lnu.se 
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Patient öga sfär cylinder axelläge 

1 OD +0,25 -0,25 30 

 
OS +0,50 - - 

2 OD +0,25 -0,50 90 

 
OS +0,25 -0,50 50 

3 OD ±0,00 -0,25 45 

 
OS -0,25 - - 

4 OD -4,25 -0,50 10 

 
OS -4,25 -0,50 160 

5 OD -0,75 -1,00 95 

 
OS -1,00 -1,00 90 

6 OD +1,00 -0,50 90 

 
OS +1,25 - - 

7 OD +1,75 -1,00 110 

 
OS +1,50 -0,75 70 

8 OD -0,50 -1,00 100 

 
OS -1,00 -0,25 70 

9 OD -4,50 -1,00 50 

 
OS -4,50 -1,00 165 

10 OD -1,75 -0,50 155 

 
OS -2,25 - - 

11 OD +3,00 -1,00 30 

 
OS +3,25 -0,50 70 

12 OD +0,25 -0,50 60 

 
OS +0,50 -0,50 120 
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Informerat samtycke- Låg astigmatism korrigerat med 2 olika typer av mjuka 

kontaktlinser. 
 

Denna studie har som syfte att kontrollera hur mycket man eventuellt vinner i synskärpa på att 

korrigera astigmatsim upp till -1,00 D med 2 olika typer av kontaktlinser, en sfärisk och en 

torisk. 
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För att kontrollera ditt synfel kommer en vanlig synundersökning först att genomföras. Sedan 
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Objekt nr:   Datum/tid:  /       

 

Anamnes: (ögontrauma, allergi..)    

       

 

Binockulärseènde:          JA     NEJ 

 

Habituell Korrektion/Objektiv refraktion: 

H:    V:    

Fri visus: H______________ V____________ Bin________________________ 

 

Subjektiv refraktion: 

 PD (∞:) Sfär: Cyl: Axel: Visus: Bin.visus: 

H       

V      

 

 

Air Optix: H____________V____________ 

Linsits 

H:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

V:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Högkontrastvisus: H______________ V____________ Bin________________________ 

Lågkontrastvisus: H______________ V____________ Bin________________________ 

 

 

Optix for Astigmatism: H_____________________V_____________________ 

Linsits 

H:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

V:_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Högkontrastvisus: H______________ V____________ Bin________________________ 

Lågkontrastvisus: H______________ V____________ Bin________________________ 

 

 

Övriga Anmärkningar. 
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