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Abstrakt 

Syfte: Syftet med den här studien var att undersöka repeterbarheten hos Schirmer I test samt 

att undersöka om det fanns något samband mellan Schirmer I test och enkäten TERTC-

DEQ. 

 

Metod: 26 personer deltog i studien. Innan första mättillfället fyllde försökspersonerna i ett 

informerat samtycke och enkäten TERTC-DEQ. De undersöktes med hjälp av ett 

biomokroskop och deras ögon graderades med hjälp av Efron och CCLRU grading scales 

innan första mättillfället. Schirmer I test mättes vid tre tillfällen med en veckas mellanrum. 

 

Resultat: Resultatet av mätningarna visade att det var låg repeterbarhet hos Schirmer I test 

om man utför tre upprepade mätningar. Resultatet visade också en korrelation mellan 

testresultaten och enkäten TERTC-DEQ (r=-0,6184), det vill säga de försökspersonerna 

som hade ett högt resultat på Schirmer I test hade också en låg summa på enkäten TERTC-

DEQ. Endast höger öga användes i resultatet då det inte visade någon signifikant skillnad 

mellan ögonen. 

 

Slutsats: Schirmer I test är inte ett bra test att ensamt använda vid diagnostisering av torra 

ögon bland annat på grund av sin dåliga repeterbarhet. Att introducera frågeformulär i 

utvärderingen av torra ögon ger bra information för vidare behandling. 

 
 
 



 

Summary 

The aim of this study was to evaluate the repeatability of Schirmer I test and to see if

there was any correlation between the Schirmer I test and the questionnaire TERTC-

DEQ. 26 subjects were recruited. The selection criteria of the study was that subjects

would be healthy eyes, free from eye medicines and other drugs that can affect the

tear film. It was applied for subjects not wearing contact lenses daily with a maximum

of 2 days a week and not on the survey day. Subjects of any gender, age, or if they

experienced some form of dry eye were included. Subjects returned on three

occasions, seven days apart. The subjects participated simultaneously in another

clinical study in parallel with this, in which Phenol red thread was used. The

instruments used in the examination was a biomicroscope, Efron Grading Scales for

Contact Lens Complications and Cornea and Contact Lens Research Unit (CCLRU)

grading scales.  Fluorescein and saline were added at the graduation of the tear break

up time. Schirmer test, a standardized strip of filter paper (no. 41 Whatman), was used

for measuring tear volume for 5 minutes. The questionnaire used was Texas Eye

Research and Technology Center Dry Eye Questionnnaire (TERTC-DEQ). The

subjects signed an informed consent. The questionnaire was used as a means to

interconnect any symptoms with results from clinical findings. The value obtained

from the survey were compared with results of Schirmer I tests. Test time was five

minutes. During the test, subjects were instructed to look straight ahead and to blink

normally. After five minutes, the filter paper was removed and the wetted portion of

the paper was measured. The same examination room and equipment were used for all

subjects to provide the same conditions and thus reducing the risk of possible sources

of error. All data was analyzed statistically using ANOVA and t-test. The study

showed a low repeatability for the Schirmer I test if you perform three repeated

measurements. There was a correlation between the test and questionnaire. The

Schirmer I test is not a good test for measure the tearvolume and dry eye but to

introduce the questionnaire in the evaluation of dry eye provides useful information

for further treatment. 
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1 Inledning  

 

 

1.1 Bakgrund  
Torra ögon är ett vanligt förekommande problem runt om i världen. Besvär av 

ögontorrhet är en av de vanligaste orsakerna till att patienter söker vård hos 

ögonläkare. En del tvingas leva med detta obehag vilket leder till en sämre livskvalité. 

Många patienter med symtom på torra ögon har ett samband med systemiska 

autoimmuna sjukdomar. Det finns en uppsjö av olika diagnostiska tester för 

ögontorrhet som används för att bedöma kliniska fynd. Det verkar inte finnas någon 

konsensus om vilka tester som ska användas vid bedömning av torra ögon. Det verkar 

inte heller finnas någon relation mellan patientens okulära besvär och kliniska fynd 

(Begley, Chalmers, Abetz, Vankataraman, Mertzanis, Caffery, Snyder, Edrington, 

Nelson & Simpson, 2003; Nichols, Nichols & Mitchell, 2004). 

 

 

1.2 Tårfilmens funktion 
Tårfilmen har flera viktiga funktioner. Den skall jämna ut den ojämna cornealytan och 

på så vis skapa förutsättningar för en optisk funktion hos ögats främre yta. Tårvätskan 

är viktig för att reglera hornhinnans vätskehalt. Genom förändringar i osmolaritet 

påverkas avdunstning av tårfilmen. Tårvätskan svarar för huvuddelen av 

syretillförseln till cornea och även för smörjning mellan ögonlockens insida och ögats 

yta. Tårfilmen är viktig för ögats infektionsförsvar genom sina enzymer, bland andra 

laktoferrin och lysozym. Dessutom sköljer tårvätskan bort främmande föremål, 

avstötta celler samt irriterande och allergena substanser från ögats yta. För att kunna 

fungera i alla dessa avseenden måste tårfilmen fylla olika funktioner. Tårfilmen måste 

finnas i tillräcklig mängd för att kunna täcka epitelets ojämnheter, ha rätt refraktivt 

index för att kunna fungera optiskt och vara tillräckligt stabil då det önskas att 

ögonlocken ska kunna hållas öppna åtminstone 20 sekunder innan torra fläckar bildas 

och en ny blinkrörelse krävs för att återskapa tårfilmen. Tårfilmen måste innehålla de 

näringsämnen, joner, spårämnen och buffertsystem som epitelcellerna behöver samt 

ha rätt viskositetsegenskaper. Viskositeten skall vara hög i vila och låg i rörelse. Detta 
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ger en stabil tårfilm när ögat är öppet och samtidigt ger den låga viskositeten i rörelse 

förutsättning för att blinkrörelsen fungera utan att det sker en dragning i epitelet via 

tårfilmen, vilket skulle kännas mycket obehagligt (Patel & Blades, 2003, ss. 1-10). 

 

 

1.3 Tårfilmens uppbyggnad 
Tårfilmens tjocklek och uppbyggnad har beskrivits enligt flera modeller. Tårfilmen är 

7-10 µm tjock.  Den är som tjockast precis efter blinkning och tunnas gradvis ut på 

grund av olika faktorer som till exempel att den avdunstnar. Det innersta lagret är ett 

mucinlager och det yttersta är ett lipidlager, och i mitten ett vätskelager, se figur 1. 

(Efron, 2004, s. 42). 

 

1.3.1 Mucinskiktet 

Det innersta lagret av tårfilmen består av ett slemlager som gör att tårvätskan fäster på 

ögats yta men den bidrar också till stabilitet och viskositet hos tårfilmen. Det består av 

proteiner, salter och celler och är ungefär 0,05 µm tjockt enligt den gamla hypotesen, 

men det är detta som är omdebatterat (Patel & Blades, 2003, ss. 2-10). Mucinskiktet 

produceras av gobletceller och epitelceller i konjunktiva (Kanski, 2007, s. 206).  

 

1.3.2 Vätskeskiktet 

Ovanpå mucinskiktet finns en vattenfas. 95 % av vätskeskiktet produceras av 

huvudtårkörteln, och resten av två andra typer av körtlar, Wolfring och Krause som 

finns i konjunktiva. Detta skikt är ungefär 7 µm tjock (Patel & Blades, 2003, ss. 2-

10). Vätskeskiktet består bland annat av vatten, men innehåller även salter, glukos och 

proteiner. Proteinerna ger ett skydd mot infektioner och inflammationer i ögat och det 

finns ungefär 500 olika proteiner i vår tårfilm, bland annat lysozym som är ett 

kraftfullt antibakteriellt enzym (Kanski, 2007, ss. 205-206). 
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1.3.3 Lipidskiktet 

Ytterst finns ett lipidskikt som skall hindra tårfilmen från att spricka mellan 

blinkningarna, minska avdunstningen och hindra tårvätskan från att rinna över 

ögonlockskanten. Det ser också till att tårfilmens yta är jämn och klar för att 

skapa en optiskt funktionell yta. När vi blinkar fördelas detta skikt till en tunn 

jämn film över ögats yta. Detta skikt är ungefär 0,1 µm tjockt och utsöndras av 

tarsalkörtlarna, även kallade meibomskörtlarna, som mynnar ut i övre och 

nedre ögonlockskanten men även moll och zeis körtlar utsöndrar en del. Om 

meiboms körtlar inte fungerar som de ska förändras både kvalitén och 

kvantitetén av tårfilmens lipider och detta kan bidra till symtom på torra ögon 

(Kanski, 2007, s. 205; Patel & Blades, 2003, ss. 2-10). 

 

 

Figur 1: Tårfilmens uppbyggnad. Med tillåtelse från Jan P.G. Bergmanson. 
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1.4 Tårproduktion  
Tårkörteln sitter temporalt över ögat. Tårfilmens vätskefas bildas i tårkörteln och 

drivs genom ett antal gångar ut i övre konjunktivala fornix till ögats yta. Vätskan 

avleds genom tårkanalerna till tårsäcken, som sedan står i kontakt med näshålan. 

Utsöndringen av tårarna sker både genom en basalproduktion på 1,2 µm/min som 

pågår hela tiden, men också genom en reflexstyrd produktion (Forrester, Dick, 

McMenamin & Roberts, 2008). Retning av cornea och konjunktivas nerver ger en 

reflexmässig utsöndring. Vid skada eller retning på ögats yta kan utsöndringen öka 

med upp till 500 % medan produktionen minskar vid sömn och vid användning av 

lokalbedövning. Ungefär 75 % av tårvätskan går genom avrinningssytemet, resterande 

avdunstar eller reabsorberas genom konjunktivas vävnader (Remington, 2005, ss. 

172-174). 

 

 

1.5 Torra ögon 
Torra ögon innebär att tårfilmen inte fungerar tillfredsställande eller att tårfilmen inte 

finns i tillräcklig mängd. Termen keratokonjunktivitis sicca (KCS) används som 

benämning på kroniskt torra ögon (Kanski, 2007, s. 205). 

 

År 2007 kom man med en ny definition av ögontorrhet: 

 

 

Dry eye is a multifactorial disease of the tears and ocular surface that 

results in symptoms of discomfort, visual disturbance and tear film 

instability with potential damage to the ocular surface. It is 

accompanied by increased osmolarity of the tear film and 

inflammation of the ocular surface. (Definition and Classification 

Subcommittee of the International Dry Eye WorkShop (DEWS), 

2007, s. 75). 
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Tidigare definierades torra ögon endast som brist på tårar eller ökad avdunstning men 

numera är det känt att torra ögon kan bero på många olika faktorer, precis som 

definitionen säger. Överdriven avdunstning av tårfilmen eller minskad produktion av 

tårar kan vara orsaker till ögontorrhet. Torra ögon kan också orsakas av skador på 

cornea, ökad osmolaritet hos tårfilmen, eller minskad stabilitet i tårfilmen. Annat som 

kan orsaka symtom på torra ögon är användning av olika mediciner till exempel 

antihistaminer, antidepressiva och beta-blockerare. Meibomian gland dysfunction 

(MGD) och kontaktlinsanvändning kan orsaka torra ögon hos vissa personer. Av alla 

patienter som besöker optikern i USA så har cirka 25 % symtom på torra ögon 

(Stephen, Plugfelder, Beuerman & Stern, 2004, s. 7; Nichols, Nichols & Zadnik, 

2000). Vanligtvis används graderingsskalan normal, måttligt, och torra ögon när man 

graderar ögontorrhet. Torra ögon är då den allvarligaste formen av ögontorrhet 

(Narayanan, Miller, Prager, Jackson, Leach, McDermott, Christensen & Bergmanson, 

2005). Diagnosen torra ögon ställs i Sverige av ögonläkare genom att minst två av 

följande tester är patologiska: tear break-up time ≤ 10 sekunder, Schirmer I test ≤ 5 

mm/5 minuter och Rose-bengal score ≥ 4 poäng (Sveriges ögonläkarförening, 2000). 

För att kunna lösa problem som handlar om ögontorrhet är det bra om man dels kunde 

få en bättre förståelse för ögontorrhet och dels att man utvecklar mer effektiva tester 

och behandlingsmetoder (Stephen et al., 2004, s. 7). 

 

 

1.6 Kliniska tester av tårvolymen  
 

1.6.1 Schirmer test 

Schirmer test är ett av de första testerna som togs fram för att mäta den så kallade 

basala tårsekretionen hos patienter med en misstänkt låg tårproduktion, till exempel 

patienter med torra ögon. Det internationellt accepterade gränsvärdet är nu 5 mm/5 

minuter (Sveriges ögonläkarförening, 2000). Man kan använda testet med eller utan 

lokalbedövning. En speciell pappersremsa (no. 41 Whatman), se figur 2 och 3, 

används som oftast irritera den okulära ytan och reflextårar produceras. Därigenom 

mäter Schirmer I test både den basala och reflexmässiga tårproduktionen. Om man 

bara vill mäta den basala sekretionen av tårar får man använda lokalbedövning, då 
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kallas testet för Schirmer II test (Kanski, 2007, s. 210; Patel & Blades, 2003, ss. 37-

44). Detta innebär dock att man tillför ytterligare en faktor till ett test som redan innan 

är osäkert, vars effekt skiljer sig från individ till individ vilket ökar osäkerheten och 

därmed variabiliteten ytterligare i ett test som redan har hög variabilitet. Många anser 

att Schirmer test inte mäter tårvolymen utan istället mäter tårproduktionen, och 

orsaken till det är att den irriterar den okulära ytan. Ett lågt resultat på testet är kopplat 

till en låg corneal känslighet eller dålig tårproduktion (Xu, Yagi & Tsubota, 1996). 

Vidare, patienter som har genomgått refraktiv kirurgi har tillfälligt nedsatt corneal 

känslighet och därmed även tillfälligt sämre resultat på Schirmer I test (Konomi, 

Tarko, Scally, Schaumberg, Azar & Dartt, 2008). 

 

 

 

 

Figur 2 :Visar hur Schirmer test (no. 41 Whatman) placeras i ögat. Egen bild. 

 

 



7 

 

        

                                          Figur 3: Visar Schirmer test (no. 41 Whatman). Egen bild. 

 
 

1.6.2 Phenol röd tråd 

Phenol röd tråd är en mindre invasiv metod än Schirmer test då den inte stimulerar 

den reflexmässiga tårproduktionen på samma sätt. Det man använder sig av är en tråd 

som är impregnerad med phenol-rött och på samma sätt som Schirmer test placeras en 

bit av tråden i nedre konjunktivala fornix. Tårproduktionen anses vara låg om 

vätningen är mindre än 11 mm på 15 sekunder (Patel & Blades, 2003, ss. 37-44). 

 

1.6.3 Tårmeniskens höjd 

Att mäta tårmenisken, även kallad tårreservoaren, är också ett sätt att bedöma 

tårvolymen i ögat. Tårmenisken ses längs hela nedre och övre ögonlockskanten. 

Tårmenisken graderas efter höjd, regelbundenhet och kontinuitet. Ungefär 75-90 % av 

den totala tårvätskan finns i den övre och nedre menisken. En normal menisk har en 

höjd på ungefär 1 mm i mitten på nedre ögonlockskanten. Då man tittar på en full 

reservoar genom ett Tearscope, har den en konvex form vid ögonlockskanten och en 

konkav form centralt. En tunn menisk har en låg höjd och ökad kurvatur. Vid en 

ostabil tårfilm ses en minskad, oregelbunden eller icke kontinuerlig reservoar och kan 

ge problem med ögontorrhet. En oregelbunden tårmenisk beror oftast på tilltäppta 

meibomskörtlar eller ojämna ögonlockskanter (Patel & Blades, 2003). 
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1.7 Symtomenkät 
Diagnostiska testresultat är viktiga när man ställer diagnosen torra ögon, men de 

stämmer inte alltid överens med patientens symtom. De vanligaste symtomen 

patienter med torra ögon upplever är sveda i ögonen, gruskänsla, torrhet, främmande 

kroppskänsla, obehag och dimsyn. Symtomenkäter kan vara ett bra komplement till 

andra objektiva mätningar som utförs för att bedöma ögontorrhet (Narayanan et al., 

2005). 

 

1.7.1 TERTC-DEQ enkäten 

Texas Eye Research and Technology Center Dry Eye Questionnaire (TERTC-DEQ) 

är en enkät som behandlar symtom på torra ögon och finns numera översatt till 

svenska, (se bilaga 1). Den är tidigare granskad av Narayanan et al. (2005). Enkäten 

riktar sig till icke kontaktlinsbärare. Patienten kan ha upplevt problem med torra ögon 

en längre tid, men frågorna i enkäten riktar sig till problem som patienten upplevt den 

senaste veckan (Narayanan et al., 2005). 

 

1.8 Tidigare studier gjorda på Schirmer test 
När tydliga kliniska tecken på torra ögon inte finns, är Schirmer test ett kliniskt test 

som är tillgängligt för de flesta kliniker att bekräfta symtomen. Schirmer test är ett av 

de vanligaste testerna som kliniker, mest ögonläkare men även optiker i Sverige, 

använder i dag. Normalintervallet för Schirmer I test är stort och upprepade mätningar 

hos friska ger ofta mycket varierande resultat, men hos patienter med 

keratokonjunktivitis sicca avläses konstant låga värden. Från början var gränsvärdet 

för torra ögon 10 mm/5 minuter, men det internationellt accepterade gränsvärdet är nu 

5 mm/5 minuter (Sveriges ögonläkarförening, 2000). Maximalt värde på Schirmer test 

är 35,0 mm och minimun är 0,0 mm. Normalt värde anses vara 10-15 mm eller mer. 

Resultaten är ofta tvetydiga (6 till 15 mm) snarare än bekräftande (< 5mm). Tidigare 

gjorda studier har visat att mest tårar produceras under den första minuten då remsan 

sitter i ögat på grund av reflextårarna och att under resterande minuter avtar det 

snabbt. Det har visat sig att Schirmer I test med testtiden 1 minut är lika repeterbart 

som Schirmer I test med testtiden 5 minuter, samt att det är det mer komfortabelt för 

patienterna med testtiden 1 minut (Clinch, Benedetto, Felberg & Laibson, 1983).  
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Schirmer test har blivit kritiserat för sin dåliga repeterbarhet, det är tidskrävande, det 

irriterar den okulära ytan samt ger opålitliga värden, speciellt om man har marginellt 

torra ögon (Feldman & Wood, 1979; Cho & Yap, 1992). 5 mm vätning på 5 minuter 

har använts under många år för att diagnostisera ett medeltorrt till torrt öga. Studier 

har visat att det inte är tillförlitligt eftersom 17 % av normala ögon har ett värde 

mindre än 5 mm och 32 % av de med torra ögon har ett värde högre än 5 mm 

(Feldman & Wood, 1979). Schirmer test kan därför vara ett opålitligt test vid 

diagnostisering av torra ögon (Lee & Hyun 1988). 

 

 

2 Syfte 

 
 
Syftet med denna studie var att undersöka repeterbarheten hos Schirmer I test samt 

undersöka om det fanns någon korrelation mellan upplevda symtom och Schirmer I 

test.  
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3 Material och metod  

 

 

3.1 Försökspersoner 
Försökspersonerna rekryterades på Linnéuniversitetet i Kalmar genom besök i 

klasserna på optikerutbildningen samt genom vänner och bekanta. Urvalskriterierna i 

studien var att försökspersonerna skulle vara ögonfriska, fria från ögonläkemedel och 

andra läkemedel som kan påverka tårfilmen. Det söktes försökspersoner som inte 

använde kontaktlinser dagligen och maximalt 2 dagar i veckan samt inte på 

undersökningsdagen. Användning av tårsubstitut godkändes men inte på 

undersökningsdagen. Det togs ingen hänsyn till könsfördelningen, ålder eller om 

försökspersonerna upplevde någon form av ögontorrhet.  Samma testpersoner återkom 

vid tre tillfällen med 7 dagars mellanrum. Besöksintervallet sattes med hänsyn tagen 

till försökspersonernas möjlighet att närvara vid mättillfällena. Försökspersonerna 

deltog samtidigt i en annan klinisk studie parallellt med denna, då Phenol röd tråd 

utvärderades. 

  

3.2 Instrument 
De instrument som användes vid undersökningen var ett biomikroskop (TOPCON 

SL-4F), Efron Grading Scales for Contact Lens Complications och Cornea and 

Contact Lens Research Unit (CCLRU) grading scales, fluorescein tillsattes vid 

gradering av tear break up time. Schirmer test, en standardiserad remsa av 

filtrerpapper (no. 41 Whatman), användes vid mätning av tårvolymen och till hjälp ett 

tidtagarur. Enkäten som användes var Texas Eye Research and Technology Center 

Dry Eye Questionnaire (TERTC-DEQ).  

 

 

3.3 Undersökningsmetod 
Varje försöksperson bokades in för en undersökning som beräknades ta ungefär 15-20 

minuter. Försökspersonerna fick skriva under ett informerat samtycke, se bilaga 2. I 

samtycket gavs information om studien, ögonundersökningen och möjligheten att 
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avbryta sitt deltagande utan anledning. Informationen gavs både muntligt och 

skriftligt. Därefter fylldes enkäten TERTC-DEQ i av försökspersonerna, se bilaga 1. 

Enkäten användes som ett instrument för att kunna sammankoppla eventuella symtom 

med resultat från kliniska fynd. Det värde som erhölls från enkäten jämfördes med 

resultaten från Schirmer I test. En närmre granskning av ögats främre segment gjordes 

med hjälp av ett biomikroskop. För att utesluta eventuella felkällor som kan påverka 

tårfilmen negativt som exempelvis blefarit (Kanski, 2007), graderades ögonen enligt 

Efron Grading Scales for Contact Lenc Complications och Cornea and Contact Lens 

Unit Grading Scales (CCLRU). Ögonen undersöktes med och utan tillsats av 

fluorescein. Fluoresceinet applicerades i ögat för att bedöma tear break-up time 

(TBUT) och för att upptäcka staining på cornea och konjunktiva. Detta gjordes för att 

bedöma ögat som normalt, det vill säga under grad 2 på graderingsskalorna, resultatet 

ingår inte i denna sammanställning. Sedan placerades Schirmer test i nedre 

konjunktivala fornix temporalt. Pappret är 35 mm långt och 5 mm brett. Det veks över 

ögonlockskanten vid en markering i form av ett hack i kanten. Försökspersonerna satt 

5 minuter och blinkade som vanligt och tittade rakt fram, varefter pappret togs bort 

och det fuktade partiets längd noterades. Corneal känslighet mättes inte på 

försökspersonerna. 

 

Belysningen i rummet var dämpad under testet och mätningen gjordes alltid på höger 

öga först följt av vänster. Samma undersökningsrum och utrustning användes för alla 

försökspersoner för att ge samma förutsättningar och minska risken för eventuella 

felkällor. Ordningen på mätningarna bestämdes av att det minst invasiva för ögat 

gjordes först, vilket då ledde till att Schirmer I test gjordes sist. 5 minuter innan 

utfördes Phenol röd tråd test. All data analyserades statistiskt med hjälp av ANOVA 

och t-test i GraphPad Prism och Exel. 
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4 Resultat 

 

 

I studien deltog totalt 33 personer varav sju stycken avbröt och har räknats bort från 

studien, vilket då innebär 26 stycken försökspersoner totalt.  

 

Resultaten från regressions analys mellan höger och vänster öga visas i figur 4. Det 

fanns ingen signifikant skillnad mellan ögonen eftersom korrelationskoefficienten var 

nära 1 (R=0,89) och p-värdet <0,0001. Därför redovisas här endast resultaten för 

försökspersonernas höger ögon. 

 

 

 

Figur 4: Visar skillnaden för resultaten av Schirmer test mellan höger och vänster öga. 
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Figur 5 visar höger öga från alla tre mätningarna, medelvärdet samt 

standardavvikelsen. Ett1-vägs ANOVA med upprepade mätningar genomfördes och 

visade en signifikant skillnad (p=0,0218) mellan mättillfällena och följdes upp med en 

intraclass correlation (ICC=0,523) vilket visade att 48 % av variationen uppstod 

mellan de upprepade mättillfällena. Figur 5 visar att det inte är någon significant 

skillnad mellan mättillfälle 1 och 2 men att det avviker vid tredje mättillfället 

(p<0,05). Det minsta värdet som uppmättes med Schirmer test var 5,0 mm och det 

högsta värdet som uppmättes var 35,0 mm. Medelvärdet vid första mätningen var 29,2 

± 7,3 mm, andra mätningen 29,0 ± 9,3 mm och tredje mätningen 25,1 ± 10,3 mm. 
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Figur 5: Visar medelvärdet samt standardavvikelse för Schirmer test mellan de tre mättillfällena på 

höger öga för alla testpersonerna. 
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Figur 6 visar varje testpersons medelvärde på Schirmer I test jämfört med summan på 

enkäten TERTC-DEQ. I denna studie kan man enligt trendlinjen se en negativ lutning 

vilket betyder att om man har ett högt värde på Schirmer I test har man en låg 

totalsumma på enkäten TERTC-DEQ, men att vissa försökspersoner avviker. En 

signifikant negativ korrelation (r=-0,6148) mellan TERTC-DEQ och Schirmer I test 

hittades p=0,0008). Den högsta enkätsumman som uppnåddes var 68 poäng och 

räknas då till torra ögon och försökspersonen hade ett medelvärde på Schirmer I test 

på 6,7 mm. Den lägsta enkätsumman som uppnåddes var 2 poäng vilket räknas som 

normalt och den försökspersonen hade ett medelvärde på Schirmer I test på 35,0 mm.  
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Figur 6: En jämförelse mellan TERTC-DEQ och Schirmer I test. Den heldragna linjen är 

regressionslinjen och de streckade linjerna visar  95 % konfidensintervall för mätningarna.                  

(y = -1,272x + 51,62). 
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5 Diskussion 

 

 

Syftet med den här studien var framför allt att undersöka repeterbarheten hos 

Schirmer I test samt se om det fanns någon korrelation med enkäten TERTC-DEQ. 

Repeterbarheten hos Schirmer I test var enligt denna studie låg men att det fanns en  

korrelationen mellan enkäten TERTC-DEQ och Schirmer I test. Enligt ICC som 

visade ett lågt värde innebär det att det existerade en skillnad mellan de tre 

mätningarna. Om vi hade fått ett högt värde på ICC hade det inneburit ett bra 

samband mellan mätningarna. Ett bra värde på ICC ska vara över 0,8 och vi fick 

0,523. Studien visade även att de försökspersoner med lätt torra eller normala ögon 

(över 26 mm på Schirmer  test) hade en lägre repeterbarhet (ICC=0,764) än de med ett 

värde på Schirmer  <26 mm (ICC=0,948).  

 

Vi hade förväntat oss en större variation men det kan bero på att antalet 

försökspersoner var för litet och att det skulle varit fler mättillfällen med kortare 

intervall emellan. Vid en större studie med fler försökspersoner skulle man 

förmodligen få ett bättre och tydligare resultat där de med torra ögon får ett lågt 

resultat på Schirmer tast och de med normala ögon får ett mer varierat resultat. 

 

Majoriteten tyckte att filterpappret kändes obehagligt att ha i ögat och att det kändes 

torrt efteråt. Utvärdering av ett diagnostiskt test kräver bedömning av tre oberoende 

parametrar. Noggrannhet, det vill säga testets förmåga att skilja sjukdomsfall från 

normaler och oftast inkluderar en jämförelse med en så kallad guldstandard. Om ett 

test ska vara repeterbart ska det vara möjligt att utföra testet om och om igen med 

samma eller korrelerande resultat. Testet ska kunna utföras av samma eller av lika 

personer och vid olika tidpunkter. Slutligen innebär det att ett test måste anpassas 

efter att sjukdomen förändras med tiden. Med kriterierna noggrannhet, reproducerbart 

och anpassande, som ett diagnostiskt test ska ha, så har Schirmer test många brister 

(Bawazeer & Hodge, 2003).  
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I denna studie utvärderades endast repeterbarheten hos Schirmer I test, vilken 

noterades vara låg om man mätte vid tre tillfällen. Resultatet visar att det går att 

repetera testet två gånger utan någon signifikant skillnad mellan gångerna. Testet 

visade ingen signifikant skillnad mellan höger och vänster öga eftersom 

korrelationskoefficienten var nära 1, därför användes endast ett öga vid presentation 

av resultatet. 

 

För mer rättvisa resultat skulle man inte använt Phenol röd tråd testet innan eller 

applicerat fluorescein i ögat för detta kan ha påverkat testresultatet. Fluorescein leder 

till en förändring av tårfilmens normala stabilitet och mängden fluorescein som 

appliceras variera från gång till gång och är ganska stor i jämförelse med ögats 

naturliga tårmenisk. Ytterligare en orsak är att när fluoresceinremsan nuddar 

konjunktiva inträffar en reflexmässig tårutsöndring (Patel & Blades, 2003, ss. 30-34).  

 

Schirmer test är det mest använda testet för diagnostisering av torra ögon bland 

kliniker runt om i världen (Clinch et al., 1983). En av de största orsakerna till testets 

stora variabilitet är att man inte får in lika stor del av remsan under ögonlocket vid 

varje mättillfälle. Ju större bit av filterpappret man applicerar, desto mer reflextårar 

produceras. Är detta verkligen ett optimalt test för ögonläkare och optiker att 

använda? Ett optimalt test för att bedöma tårvolymen bör inte vara obehagligt för 

patienten, bör endast kräva en kort testtid, bör inte stimulera produktionen av tårar 

och de mätvärden som erhålls bör vara repeterbara (Cho & Yap, 1992). I denna studie 

hade försökspersonerna sina ögon öppna under testet och blinkade normalt. Det har 

varit omtalat om man ska ha ögonen stängda eller öppna under testettiden men enligt 

Cho och Yap (1992) har det ingen betydelse för resultatet. I denna studie uppmanades 

därför försökspersonerna att ha ögonen öppna och att blinka normalt.  

 

I den här studien visades en korrelation mellan Schirmer I test och TERTC-DEQ. 

Många av testpersonerna som hade högt värde på Schirmer I test hade också en låg 

summa på TERTC-DEQ och tvärtom. Flera av försökspersonerna tyckte att det var 

svårt att förstå vissa frågor i enkäten TERTC-DEQ. Försökspersonerna upplevde att 

det var lite otydligt formulerade frågor, vilket skulle kunna beror på att det inte är helt 

lätt att översätta den från engelska till svenska. Vissa försökspersoner kunde även 
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uppleva att några frågor som ställdes likande varandra. De tyckte att det var svårt att 

definiera olika symtom.  
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6 Slutsats 

 
 
Slutsatsen av denna studie var att repeterbarheten av Schirmer I test var låg. För ett 

mer tydligt resultat skulle det använts en större urvalsgrupp. Vi kunde dra slutsatsen 

att det fanns en korrelation mellan Schirmer I test och TERTC-DEQ.  

 

Om man använder sig av ett väl utvecklat frågeformulär som underlag och 

kombinerar det med andra tester så skulle man kunna komma mycket långt i 

utredningen av patientens besvär. 
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          Bilaga 1 

TEXAS EYE RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTER DRY EYE QUESTIONNAIRE 

(TERTC-DEQ) 

 

 

 

1) a) Kön: Man / Kvinna b) Ålder:  _______år 

 

2) Frågor angående ögonkomfort 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har du känt obehag i dina ögon? Om aldrig, gå till 

fråga 3. 

 Aldrig  Alltid 

 0 1 2 3 4 

b) Hur intensivt var detta obehag i ögat/ögonen? 

 Tidigt på morgonen? 

 Inte alls intensivt    Väldigt intensivt 

 0 1 2 3 4 

 Sent på eftermiddagen eller kvällen? 

 Inte alls intensivt    Väldigt intensivt 

 0 1 2 3 4 

 

3) Frågor angående ömhet, irritation, grusighet, klåda, brännande känsla eller stickande känsla i ögonen 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina ögon känts ömma och irriterade, grusiga och 

kliande (som om du fått något i ögat/ögonen) eller som att det brände eller stack i ögonen? Om aldrig, gå 

till fråga 4. 

Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

b) Hur intensiv var denna känsla av ömhet, irritation, grusighet, klåda, den brännande eller stickande 

känslan i ögat/ögonen? 

 Tidigt på morgonen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 

 Sent på eftermiddagen eller kvällen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 

 

4) Frågor angående ögontorrhet 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina ögon känts torra? Om aldrig, gå till fråga 5. 

 Aldrig    Alltid 

0 1 2 3 4 

b) Hur intensiv var denna känsla av torrhet i ögat/ögonen? 

 Tidigt på morgonen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 

 Sent på eftermiddagen eller kvällen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 0 1 2 3 4 

 

5) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har dina ögon besvärat dig så mycket att du fick avbryta det 

du höll på med för att blunda en stund? Om aldrig, gå till fråga 6. 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

b) När du var tvungen att avbryta det du höll på med för att blunda en stund, hur mycket bidrog följande 

ögonsymtom till ditt obehag? 

   Aldrig    Alltid 

Okomfort 0 1 2 3 4 

Torrhet 0 1 2 3 4 

Ömhet, grusighet,   

brännande känsla 0 1 2 3 4 

6) Frågor angående klåda i ögonen 

a) Under en vanlig dag den senaste veckan, hur ofta har du haft klåda i ögonen? Om aldrig, gå till fråga 7. 

  Aldrig    Alltid 

  0 1 2 3 4 

b) Hur intensiv var klådan i ögat/ögonen? 

 Tidigt på morgonen? 
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 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

  0 1 2 3 4 

 Sent på eftermiddagen eller kvällen? 

 Inte alls intensiv    Väldigt intensiv 

 

 0 1 2 3 

7) Tar du för tillfället följande mediciner? 

a) Antihistaminer eller avsvällande läkemedel 

 Nej    Ja

 0    4 

b) Hjärtmediciner 

 Nej    Ja

 0    1 

c) P-piller 

  Nej    Ja 

0    1 

8) Under den senaste månaden, hur ofta har du upplevt torrhet i mun, näsa eller vagina? 

  Aldrig Mindre än en  Varje vecka Flera gånger Dagligen 

   gång i veckan  i veckan 

  0 1 2 3 4 

 

9) Om du använder dig av någon av följande behandlingar, hur mycket hjälper de(n) dig? 

a) Ögondroppar/tårersättning 

 Använder ej Helt symtomfri  Ingen hjälp alls

 0 1 2 3 4 

b) Varma kompresser eller ögonlocksrengöring 

 Använder ej Helt symtomfri  Ingen hjälp alls

 0 1 2 3 4 

c) Punktumplugg eller annan slutning av tårpunkta 

  Använder ej Helt symtomfri   Ingen hjälp alls 

0 1 2 3 4 

 

10) Under en vanlig dag den senaste månaden, hur ofta har du använt tårersättning? 

 Aldrig En gång/dag 2 ggr/dag 3 ggr/dag Mer än 3 ggr/dag 

 0 1 2 3 4 

11) Under en vanlig dag den senaste månaden, hur många droppar tårersättning har du använt? 

 Ingen En droppe/dag 2 droppar/ 3 droppar/ Mer än 3 

   dag dag droppar/dag 

 0 1 2 3 4 

12) Upplever du obehag eller torrhet i ögonen i vissa miljöer, förutom i rökiga rum? 

a) Ombord på flygplan 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

b) I miljöer med luftkonditionering eller där luftventiler finns i närheten? 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

13) Upplever du obehag eller torrhet i ögonen när du utför vissa aktiviteter? 

a) Bildskärmsarbete 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

b) Läsning  

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

c) Tv-tittande 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

d) Träning 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

e) Vistelse i torra klimat 

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 

f) Andra aktiviteter:  ..................................................................  

 Aldrig    Alltid 

 0 1 2 3 4 
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Tack! 

 

Under studien kommer vi att mäta din tårproduktion med två olika tester. Testerna 

används idag som ett hjälpmedel för att diagnostisera torra ögon. Målet med 

undersökningen är att utvärdera testernas repeterbarhet.  

 

Så går det till: 

För att värdera om du är en lämplig testperson kommer vi att undersöka dina ögon i 

mikroskop. 

Vid tre tillfällen kommer två tester utföras. 

Test 1: En tunn bomullstråd placeras innanför ditt nedre ögonlock. Under 15sekunder 

mäts din tårproduktion upp. Båda ögonen mäts 

Test 2: En liten pappersremsa placeras innanför ditt nedre ögonlock. Under 5minuter 

mäts din tårproduktion upp. Båda ögonen mäts. 

Total tid: ca 15 min per mättillfälle. 

 

All mätdata avidentifieras i rapporten och ingen obehörig kommer att få tillgång till 

resultatet. 

Som försöksperson utsätts du inte för några risker eller onödigt obehag. 

 

 

Jag har muntligt och skriftligen informerats om studien och har tagit del av 

ovanstående skriftliga information. Jag är medveten om att mitt deltagande i studien 

är fullt frivilligt och att jag när som helst och utan närmare förklaring kan avbryta mitt 

deltagande. Och om du avbryter så får det inga negativa konsekvenser för studien 

eller för dig. 

 

Jag samtycker till att deltaga: 
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