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  Abstrakt 

Introduktion: Den 1 januari 2011 ersattes Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område, LYHS, (SFS 1998:531) av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). I 

den äldre lagversionen var det endast hälso- och sjukvårdspersonal som fick prova ut och 

tillhandahålla kontaktlinser (SFS 1998:531 4 kap 2§ punkt 6). I den nya versionen, 

Patientsäkerhetslagen, är ordet tillhandahålla borttaget. Ändringen och därmed 

borttagningen av tillhandahållandet medför att det är fritt att tillhandahålla kontaktlinser. 

Syfte: Studiens syfte var att ta reda på om Sveriges kontaktlinsoptiker har ändrat sitt sätt 

att rapportera kontaktlinsrelaterade skador efter avregleringen trätt i kraft samt att reda ut 

vilka skyldigheter optiker i Sverige har gällande kontaktlinser enligt lagen.  

Material och metod: En enkät omfattande 13 frågor skapades i form av en webbaserad 

enkät med hjälp av programmet Google Docs (http://docs.google.com). Den innefattade 

frågor om hur svenska optiker rapporterar/rapporterade kontaktlinsrelaterade skador innan 

och efter lagändringen 1 januari 2011 trädde i kraft. Enkäten skickades ut med hjälp av 

Optikerförbundets ordförande till dess medlemmar i ett medlemsutskick.   

Resultat: Det inkom 81 svar under svarsperioden, vilken medför att svarsfrekvensen blev 

5,4 %. 34 stycken, 42 %, uppgav att deras arbetsplats hade en policy gällande 

inrapportering av kontaktlinsrelaterade skador. Det finns inget som tyder på att varje 

kedja har upprättat en policy som de följer, utan det är upptill varje optikerverksamhet om 

de vill ha en policy och i så fall vilken. Det var 25 stycken, 31 %, som uppgav att de 

ändrat sitt sätt att rapportera efter att lagändringen trätt i kraft. Den vanligaste anledningen 

till att de ändrat sitt sätt att rapportera var att de tidigare inte hade kunskap om att 

rapportera. Både innan och efter lagändringen trätt i kraft är det vanligaste svaret hos de 

svarande att de aldrig rapporterar kontaktlinsrelaterade skador. Dock har antalet gått ner 

från 56 stycken, 70 %, innan lagändringen till 35 stycken, 43 %, efter lagändringen trätt i 

kraft. 

Slutsats: Inrapporteringen har ökat, men det finns fortfarande ett stort antal svenska 

optiker som aldrig rapporterar kontaktlinsrelaterade skador. Den kunskapsluckan som 

finns gällande avvikelserapportering börjar fyllas igen, men fortfarande finns bristande 

kunskap hos svenska optiker gällande avvikelserapportering. 
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Summary 

On January 1st 2011 the law of professional occupation within health and medical care, 

LYHS, (SFS 1998:531) was replaced by Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). Regarding to 

the older law version, only healthcare personnel were allowed to help trying out and provide 

contact lenses (SFS 1998:531 4 kap 2§ punkt 6). In the new version, Patientsäkerhetslagen, 

the word "provide" is removed. The modification and the removal of the word "provide" leads 

to that anyone freely can provide contact lenses.  

The aim of the study was to find out if contact lens opticians in Sweden have changed their 

way of reporting contact lens related damages after the deregulation became effective and to 

find out what obligations opticians in Sweden actually have regarding contact lenses 

according to the law. 

A survey was created in the form of a Web based questionnaire with help from the program 

Google Docs (http://docs.google.com). It comprised questions of how Swedish optometrist 

report contact lens related damages before and after the change in the law became effective on 

January 1st 2011. The survey was sent out with help from the Optometrist Association 

Chairman to the members in one of the internal member letters.  

During the timeframe to respond to the survey, 81 answers were received, which leads to that 

the response rate was 5.4 %. 34 of them, 42 %, said that their place of work had a policy 

regarding the reporting of contact lens related damages. There is nothing that shows that every 

chain has instituted a policy that they follow, but it is up to each individual optician operation 

if they want a policy and if so which one. 25 answers, 31 %, said that they had changed their 

way to report since the change in the law became effective. The most common reason for this 

was that they had not had the knowledge of reporting before. Both before and after the change 

in the law became effective, the most common answer from the people involved in the survey 

is that they never report damages related to contact lenses. Although this is the case, the 

amount has decreased from 56 responses, 70 %, before the law change to 35, 43 %, after the 

new law became effective. 

The reporting has increased, but there is still a big amount of Swedish optometrists that never 

report contact lens related damages. The knowledge gap that exists regarding reporting 

deviation starts to fill in, but there is still lack of knowledge within Swedish opticians 

regarding reporting deviation. 
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1 Introduktion 

1.1 Lagändringen 

Grunden till lagändringen innefattande avregleringen av tillhandahållandet för kontaktlinser 

började i slutet av 2005 då regeringen ansåg att föreskrifterna innefattande området behövde 

ses över. Detta på grund av att det skett en snabb utveckling av användning och 

tillhandahållandet av kontaktlinser de senaste åren (Prop. 2005/06:43).  

Det blev Socialstyrelsens uppgift att utreda detta, då ”Hälso- och sjukvården och dess 

personal står under tillsyn av Socialstyrelsen” (SFS 2010:659 7 kap 1§). Efter 

Socialstyrelsens utredning kom en ny proposition (Prop. 2009/10:210). I denna framgår det att 

Lagrådet ansåg att den dåvarande föreskriften var inaktuell på grund av att det fanns möjlighet 

att köpa kontaktlinser på Internet vilket har blivit ett vanligt inköpsställe.  

Den 1 januari 2011 ersattes Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, 

LYHS, (SFS 1998:531) av Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). I den äldre lagversionen 

var det endast hälso- och sjukvårdspersonal som fick prova ut och tillhandahålla kontaktlinser 

(SFS 1998:531 4 kap 2§ punkt 6). I den nya versionen, Patientsäkerhetslagen, är ordet 

tillhandahålla borttaget. 

”Andra än hälso- och sjukvårdspersonal får inte yrkesmässigt 

undersöka någon annans hälsotillstånd eller /…/ föreskriva någon 

av följande åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte: 

7. prova ut kontaktlinser.” 

(SFS 2010:659 5 kap 1§) 

Ändringen och därmed borttagningen av tillhandahållandet medför att det är fritt att 

tillhandahålla kontaktlinser. Detta innebär att även andra än hälso- och sjukvårdspersonal får 

tillhandahålla kontaktlinser. 

Införandet av Patientsäkerhetslagen medförde att Socialstyrelsens föreskrifter behövde 

justeras, bland annat föreskriften om kompetenskrav för behörighet som kontaktlinsoptiker 

(SOSFS 1995:1).  
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”Legitimation som optiker innefattar inte behörighet att 

självständigt utprova eller tillpassa kontaktlinser. Särskilt bevis om 

kontaktlinsbehörighet utfärdas av Socialstyrelsen enligt följande.” 

                                                                         (SOSFS 2010:6) 

Tidigare innefattades även ordet tillhandahålla i denna föreskrift.  

Enligt föreskriften ovan (SOSFS 2010:6) krävs ett särskilt bevis om kontaktlinsbehörighet 

(SOSFS 1995:4 10§) för att en optiker självständigt ska vara behörig att prova ut eller 

tillpassa kontaktlinser, som utfärdas av Socialstyrelsen (SOSFS 1995:4). 

1.2 Legitimerade yrkens skyldigheter 

Det finns idag 21 yrkesgrupper inom vården som är legitimerade. Legitimationen är ett bevis 

på att yrkesutövaren besitter den kunskap som krävs, har kompetens och är lämplig att arbeta i 

vården. Det främsta syftet med legitimationer är att upprätthålla patientsäkerheten. 

(Vårdförbundet, u.å.)   

I Patientsäkerhetslagen och Patientsäkerhetsförordningen finns bland annat bestämmelser om 

att legitimerade yrken i vården har särskilt ansvar för patientsäkerheten, att legitimerade ska 

ha en självständig yrkesroll med kvalificerade arbetsuppgifter, inneha behörig utbildning och 

vetenskaplig koppling samt att legitimerade ska vara tillgängliga för allmänheten som fria 

yrkesutövare enligt regelverket för legitimationen. Alla legitimerade yrken står under 

samhällets tillsyn och det krävs en prövning innan legitimationen utfärdas, vilket innefattar att 

den sökande uppfyller kraven på utbildning och att det inte finns tecken som kan leda till 

återkallelse av legitimationen. (Vårdförbundet, u.å.) 

Det är Socialstyrelsen som har tillsyn över personal inom hälso- och sjukvård. Om en 

legitimerad yrkesutövare inte lever upp till de fastställda kraven kan det leda till att 

Socialstyrelsen utreder lämplighet. Resultatet av utredningen kan leda till att Socialstyrelsen 

gör en anmälan hos Hälso- och sjukvårdsansvarsnämnden, HSAN, innefattande prövotid 

och/eller återkallelse av legitimationen. (Vårdförbundet, u.å.)  

1.3 Hur ska optiker förhålla sig till den nya lagen? 

Avregleringen av kontaktlinsförsäljningen innebär att kontaktlinser kan säljas utan giltigt 

recept (SOSFS 1995:4 5§), men strider mot föreskriften innefattande optikerns skyldighet att 

arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet (SFS 2010:659 6 kap 1§). Den legitimerade 
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yrkestiteln innebär skyldigheter, som att agera i enlighet med Patientsäkerhetslagen, det gör 

det omöjligt att sälja kontaktlinser utanför sin yrkestitel. Att inte agera i enlighet med 

Patientsäkerhetslagen skulle innebära följder såsom prövotid och eventuellt indragande av 

legitimation (SFS 2010:659 7 kap 30§). 

Lagen innebär att hälso- och sjukvårdspersonal som ska hantera kontaktlinser ska besitta 

kunskap om produkternas funktion, risker vid användning, hantering, samt vilka åtgärder som 

bör tas vi eventuella komplikationer (SOSFS 2008:1 3 kap 8§). Enligt Socialstyrelsens 

föreskrifter ska uppföljning och hänvisning till ögonsjukvården vid ögonirritation eller andra 

kontaktlinsinducerade biverkningar ske. Information som krävs för kontaktlinsernas skötsel 

och effekter av användandet ska ges till patienterna. (SOSFS 1995:4 6-7§§) Dessa krav 

innefattar endast hälso- och sjukvårdspersonal, vilket medför att kontaktlinsförsäljning 

utanför hälso- och sjukvården inte behöver ta hänsyn till dessa. 

1.3.1 Optikerförbundets rekommendationer 

Optikerförbundet rekommenderar legitimerade optiker att arbeta vidare som de gjort innan 

lagändringen trädde i kraft. Att inte göra detta anser de vara oförenligt med att arbeta utifrån 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Det innebär bland annat att hälso- och sjukvårdspersonal 

ska föra journal över de handlingar som utförs. (Optikbranschen, u.å.b) 

1.3.2 Sveriges Kontaktlinsförenings, SKLF, rekommendationer 

SKLF är eniga med Optikerförbundet och övriga i branschen om att legitimerade optiker ska 

arbeta vidare som innan lagändringen trädde i kraft. De anser som Optikerförbundet att det 

skulle strida mot att arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet att inte göra det. 

(Sveriges Kontaktlinsförening, u.å.a) 

1.4 Certifiering av optikerverksamhet 

Optikbranschen och Optikerförbundet har tagit fram skriften Kvalitetsnorm i synvården för att 

verka för hög kvalitet inom optikerbranschen. Den är framtagen med utgångspunkt från 

Socialstyrelsens föreskrifter med tyngdpunkt på kvalitet och patientsäkerhet. Kvalitetsnormen 

uppdateras fortlöpande i samarbete med branschen. (Optikbranschen & Optikerförbundet, 

2012) Senaste uppdateringen gavs ut tidigare i år och är den 14:e versionen. Där behandlades 

bland annat frågan om huruvida kontaktlinsförsäljning ska delegeras eller inte till icke 

legitimerad personal. Tidigare har detta kunnat delegeras då optikern har varit i butiken, men 

nu har det blivit tillåtet att sälja kontaktlinser om personen besitter reell kompetens och det 
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finns en ordination i verksamheten som max är ett år. Överskrider ordinationen ett år ska en 

optiker kontaktas. Finns det alltså en ordination som max är ett år, får kontaktlinser säjas utan 

att de behöver delegeras. En annan ändring i den nya versionen är att det följer med en bilaga 

som förtydligar hur eventuella avvikelser ska hanteras. Detta för att uppnå trygghet hos 

optiker i avvikelsehanteringen. (Almegård, 2012)  

Efterföljer optikerverksamheten Kvalitetsnormen kan de ansöka om att bli certifierade av 

Optikbranschen. Efter godkännande utfärdas ett certifikat av certifieringskommittén inom 

Optikbranschen. Detta är giltigt i två år och behöver efter dessa förnyas. (Optikerförbundet, 

2006) 

1.5 Mottsättning mot avregleringen 

I slutet av 2010 kontaktade Optikerförbundet och Optikbranschen tillsammans med bland 

annat Sveriges Kontaktlinsförening och Ögonläkarföreningen Socialdepartementet angående 

lagändringen. De ansåg att det fanns faror med avregleringen, vilket har bevisats i både 

svenska och internationella studier. Under mötet framkom att Socialstyrelsen 2006 har gjort 

en utredning som ligger till grund för avregleringen. Samtliga organisationer ifrågasatte om 

det varit remissinstans på denna. Efter kontroll framkommer det att så var fallet, dock visar 

den att remissfrågan handlade om något helt annat än de eventuella följderna av 

avregleringen. (Optikbranschen, u.å.a; Sveriges Kontaktlinsförening, u.å.c) 

Uppföljningen av mötet resulterade i en skrivelse från Optikerförbundet, 

Kontaktlinsföreningen och Optikbranschen. Denna skrivelse lyfter fram flera olika 

felaktigheter i remisshanteringen och de slutsatser som hade gjorts grundade utifrån 

utredningen från Socialstyrelsen, vilket har lett till att en ogenomtänkt lagstiftning kunnat 

drivas igenom. (Optikbranschen, u.å.a; Sveriges Kontaktlinsförening, u.å.c) 

Detta fortlöpte med att den 21 januari 2011 träffade Optikbranschen i samarbete med 

Ögonläkarföreningen Karin Johansson, Socialdepartementets statssekreterare. Vid mötet 

framhölls att den nya lagen innebär en försämrad patientsäkerhet. Detta på grund av uteblivna 

krav på kontroll av ordination vilket medför en minskning av ögonkontroller. Detta i sin tur 

kommer att leda till negativa följder av svensk ögonhälsa. Det poängterades även att 

upptäckten av felaktiga kontaktlinser på marknaden inte kommer att kunna spåras på samma 

sätt, vilket i sin tur också kan leda till negativa konsekvenser för svensk ögonhälsa. Vid mötet 

presenterade de även ett antal vetenskapliga rapporter som styrker att det är viktigt med 
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regelbundna kontroller för att kunna upprätthålla en god ögonhälsa. Professor Anders 

Behndig, ordförande för Ögonläkarföreningen, belyser att konsekvenserna kommer smygande 

och att de inte kommer att ses förrän om 5-10 år. De betonar även att konkurrensneutraliteten 

inte fungerar eftersom optiker enligt lag är skyldiga att agera utifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet. Detta innebär att de inte kan tillhandahålla kontaktlinser på samma 

konkurrensmässiga villkor som andra aktörer. De framhöll också att de förespråkar modellen 

där konsumenten kan köpa sina kontaktlinser på valfritt ställe, men att försäljaren är skyldig 

att kontrollera att giltig ordination innehas. Responsen från stadssekreteraren var att högsta 

möjliga patientsäkerhet ska eftersträvas och departementet förde en dialog med 

Socialstyrelsen med utgångspunkt från ovanstående samtal. (Optikbranschen, u.å.a) 

Efter mötet följde flera turer med Socialstyrelsen och Socialdepartementet vilket har lett till 

att ett beslut kommit från departementet att Socialstyrelsen ska utreda konsekvenserna av den 

nya lagen och ett svar ska vara inkommet i slutet av 2012. (Optikbranschen, u.å.a; Sveriges 

Kontaktlinsförening, u.å.c) Enligt Tony Pansell, dåvarande ordförande för Sveriges 

Kontaktlinsförening, är detta ”en liten seger i en för övrigt stor förlust både för branschen och 

för Sveriges kontaktlinsbärare” (Sveriges Kontaktlinsförening, u.å.c). 

1.6 Vikten av avvikelserapportering 

Efter att avregleringen kommit på tapeten vill SKLF lyfta fram vikten av att Sveriges optiker 

rapporterar de avvikelser som uppkommit på grund av kontaktlinsanvändning. De menar att 

innan avregleringen var denna typ av avvikelse näst intill obefintlig, vilket lett till att 

kontaktlinsanvändning anses vara riskfritt. De tror att om myndigheterna hade haft tillgång till 

de avvikelser som skett de senaste åren hade Socialstyrelsens rapport fått en helt annan 

utgång. (Sveriges Kontaktlinsförening, u.å.c)   

Hälso- och sjukvårdspersonal har enligt Patientsäkerhetslagen skyldighet:  

”att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska 

i detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador 

samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en 

vårdskada.”  

(SFS 2010:659 6 kap 4§) 
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Detta innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ska rapportera allt som avviker från det 

normala till exempel en ögoninfektion eller en otät kontaktlinsförpackning som kan leda till 

en ögoninfektion. För att underlätta avvikelserapporteringen har SKLF lagt upp information 

och en länk till blanketten (bilaga 5) som även kan återfinnas på Socialstyrelsens hemsida via 

sin webbsida. (Sveriges Kontaktlinsförening, u.å.c)  

1.6.1 Avvikelserapport - när, var och hur? 

Då en negativ händelse har inträffat eller tillbud gällande en medicinsk produkt uppstått ska 

en avvikelse göras. Denna fylls i enklast på datorn och skrivs ut och undertecknas. Originalet 

ska skickas till Läkemedelsverket och kopior skickas till Socialstyrelsen och tillverkaren. 

(Sveriges Kontaktlinsförening, u.å.b) 

Jörgen Bergstöm (2012) höll ett föredrag under Kontaktlinskongressen 2012 med anledning 

av avregleringen. Där presenterade han hur en avvikelserapport görs och vilka följder denna 

får. Detta för att lugna dem som känner oro för att rapportera och osäkerhet angående 

eventuella yrkesmässiga följder. Han sa att: ”allt som avviker från normaltillstånd och kräver 

linsvila” ska rapporteras. Han tryckte även på vikten att skicka avvikelserapporten till 

tillverkaren genom ett exempel där det vid ett sjukhus upptäcktes att katetrar saknade hål, 

vilket var viktig information för tillverkaren då problemet annars eventuellt skulle kunnat 

fortlöpa.  

1.7 Statistik över avvikelserapportering från Läkemedelsverket 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 (Jan-8 maj) 

Antal 
rapporter 

1 3 2 30 17 

 

Statistik från Läkemedelsverket visar att en kraftig ökning har skett efter lagändringen trätt i 

kraft 1 januari 2011. Den årliga rapporteringen från optiker gällande negativa händelser och 

tillbud har ökat till 30 rapporter år 2011 från 1-3 rapporter under åren 2008 till 2010. Fram till 

den 8:e maj 2012 har det inkommit 17 rapporter, vilket även det tyder på att rapporteringen 

ökat.
1
  

                                                           
1
 Rauni Melin, Utredare, Enheten för medicinteknik Läkemedelsverket, mailkontakt den 8 maj 2012.  
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1.8 Studier om kontaktlinsrelaterade skador 

1.8.1 Europa 

Våren 2008 startades CLEER-projektet och genomfördes av European Contact Lens Forum, 

ECLF. Deras uppdrag är bland annat att behandla frågor som är relevanta för att en säker 

användning och leverans av kontaktlinser ska kunna uppnås. Detta i samarbete med 

europeiska myndigheter och andra yrkesgrupper. Syftet med CLEER-projektet var att samla 

in data till grund för diskussioner med EU och EU:s nationella myndigheter för att kunna få 

igenom plano-kosmetiska-kontaktlinser som en medicinsk produkt. Detta för att minimera 

antalet och svårighetsgraden på negativa händelser som uppstått till följd av den oreglerade 

och oövervakade användningen av dessa kontaktlinser. ECLF upprättade en Internet-baserad 

datainsamling som pågick under perioden 1 juni 2008 till 31 december 2009. Den resulterade 

i 1276 rapporter från 13 europeiska länder varav 94,7 % innefattade mjuka kontaktlinser. De 

händelser som önskades bli inrapporterade var en asymtomatisk eller symtomatisk händelse 

som krävde en eller flera av följande åtgärder: tillfälligt eller permanent avbrytande av 

kontaktlinsanvändning, behandling och/eller remiss till en mer ändamålsenlig. Rapporten 

innehöll frågor angående typ av kontaktlins, kontaktlinsstyrka, syfte för användning av 

kontaktlinsen, inköpsställe, inträffad incident och behandlingen av incidenten. Resultatet visar 

att oreglerade inköp av kontaktlinser är förknippade med högre andel incidenter. Därmed bör 

alla typer av kontaktlinser oavsett syfte för bärandet vara reglerat då användningen kan få 

oväntade konsekvenser. De anser att alla typer av kontaktlinser bör säljas med inblandning av 

den europiska professionella ögonvården. (Schweizer, Williams, Morris, Mely, Duddek & 

Chryssolor, 2011) 

1.8.2 Australien 

2008 publicerades en studie genomförd i Australien med syfte att fastställa 

kontaktlinsrelaterad mikrobiell keratit, förekomsten av synförlust och riskfaktorer som kan 

leda till sjukdomen. Studien genomfördes under 12 månader där nya fall av mikrobiell keratit 

dokumenterades. Dessa fall följdes även upp per telefon där patienten fick svara på frågor om 

sitt kontaktlinsanvändande, detta för att kunna fastställa vilka riskfaktorer som spelar in. Det 

visade sig att faktorer som dålig förvaringsvätska, hygien, rökning, kontaktlinser inköpta på 

Internet och användande över natten ökade risken för mikrobiell keratit. (Stapleton, Keay, 

Edwards, Haduvilath, Dart, Brian, & Holden, 2008)  
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1.8.3 Kanada och USA 

I slutet av 2008 samlades data in för en studie i Kanada och USA, detta gjordes identiskt i de 

båda länderna. Bland annat ville de undersöka bytesfrekvensen av kontaktlinser och orsaken 

till överbärande. Studien visar att kontaktlinsbärarna tycker det är viktigt att följa bärschemat, 

bland endagars kontaktlinsbärare 88 % i Kanada och 93 % i USA och för 2-veckors- och 1-

månadsbärare 71-80 %. Trots detta visar studien att 44 % i Kanada och 40 % i USA överbär 

sina kontaktlinser, dock varierar det kraftigt i grupperna. De som bar endagslinser var bättre 

på att följa bärschemat där var det 18 % i Kanada och 15 % i USA som uppgav att de överbär 

kontaktlinserna. Den grupp som överbär sina kontaktlinser mest var de med 2-veckors 

kontaktlinser, där uppgav 69 % i Kanada och 59 % i USA att de överbär kontaktlinserna. Den 

vanligaste orsaken till överbärande bland 2-veckors- och 1-månadsbärarna var att de glömde 

vilken dag de satte i kontaktlinserna och bland endagarsbärarna att de ville spara pengar. I 

USA var även skälen till överbärande bland endagarsbärarna tidsbrist och att det inte är 

skadligt att använda dem längre vanligt förekommande. (Dumbleton, Richter, Woods, Jones 

& Fonn, 2010) 

En uppföljande studie publicerades 2011 med syftet att undersöka hur ofta kontaktlinsbärare 

med SiHy-kontaktlinser haft problem med sina kontaktlinser under 12 månader samt om det 

var någon skillnad mellan compliant och icke-compliant patienter. Resultatet visade att 23 % 

av de som deltog i studien upplevde komplikationer med sina kontaktlinser under 12 månader. 

De mest förkommande var obehag, rodnad, ögonlocksproblem och infektion/kertit.  Studien 

visade att det var signifikant högre hos patienter som var icke-compliant än för de som var 

compliant. Det var också vanligare hos dem som aldrig eller nästan aldrig gnuggade sina 

kontaktlinser. Ur resultatet kunde de också konstatera att överbärande är vanligare hos 2-

veckorsbärare än 1-månadsbärare. Totalt är det 67 % som bär sina kontaktlinser längre än 

tillverkaren rekommenderar och 60 % längre än optikers rekommendation. (Dumbleton, 

Woods, Jones & Fonn, 2011) 

1.8.4 USA 

Mellan april 2006 och mars 2007 utfördes en studie i Kalifornien på två universitetskliniker. 

Målet var bland annat att ge en bättre förståelse för förekomsten av kontaktlinsrelaterade 

komplikationer. Det samlades in data från 572 patienter och på 846 ögon, detta då ett flertal 

patienter bar kontaktlins endast på ett öga. Anledningen till det stora antalet patienter med 

kontaktlins endast på ett öga tror författarna grundas i att många av patienterna hade speciella 
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okulära tillstånd som till exempel keratokonus. Resultatet visade att 50 % av ögonen och 57 

% av patienterna hade komplikationer. Detta anser författarna vara anmärkningsvärt då 95 % 

av besöken var rutinkontroll eller återbesök. Komplikationerna som hittades var vanligast av 

mild och asymtomatisk karaktär, de vanligaste var bland annat GPC och papiller. Författarna 

anser inte att studien är representativ för alla kontaktlinsbärare då den genomfördes på 

kliniker där många patienter hade speciella okulära tillstånd, men trots det menar författarna 

att det är viktigt att upprätthålla en god och regelbunden kontroll av kontaktlinsanvändning då 

komplikationerna i de flesta fallen vara asymtomatiska. (Forister, Forister, Yeung, Ye, Chung, 

Tsui & Weissman, 2009) 

1.8.5 Singapore 

Under en tvåårsperiod mellan 1999-2001 genomfördes en studie på Singapores alla offentliga 

sjukhus med syfte att ta reda på vilken typ av kontaktlinsrelaterade komplikation som var 

mest frekvent i sjukhusmiljö. Det resulterade i 953 inrapporterade komplikationer och 721 

blanketter, detta på grund av att patienter kunde ha flera komplikationer. Det framkom att den 

vanligaste komplikationen var infektiös keratit med 25,6 % av de registrerade fallen följt av 

epitelskador på 24,0 % och allergi på 18,8 %. Att de inrapporterade komplikationerna är av så 

pass allvarlig karaktär, drar författarna slutsatsen att det beror på att studien utfördes i 

sjukhusmiljö. De konstaterar även att kontaktlinsanvändning inte är riskfritt och att bristande 

kontaktlinsskötsel och hygien kan leda till synhotande skador. (Livia, Li, Donald, Tat-Keong, 

Aliza & Lee Hung, 2011)   

1.8.6 Jämförelse mellan inrapportering i Sverige och andra länder 

Jämfört med ovan studier kan det konstateras att antalet rapporterande kontaktlinsrelaterade 

skador i Sverige är lågt.  
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2 Syfte 

Studiens syfte var att ta reda på om Sveriges kontaktlinsoptiker har ändrat sitt sätt att 

rapportera kontaktlinsrelaterade skador efter avregleringen trätt i kraft samt att reda ut vilka 

skyldigheter optiker i Sverige har gällande kontaktlinser enligt lagen.  
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3 Material och metoder 

I detta arbete användes två metoder, en litteraturstudie innehållande bland annat granskning 

av lagar och föreskrifter för att reda ut svenska optikers skyldigheter gällande kontaktlinser, 

samt en enkätundersökning där svenska optiker fick besvara frågor gällande ämnet. 

3.1 Litteraturstudie 

För att finna bakgrundsfakta till arbetet och introducera läsaren söktes relevant litteratur. För 

att söka vetenskapliga artiklar användes sökmotorerna Pubmed och Google Scholar, även 

vanliga Google användes för att finna hemsidor med lagar, föreskrifter och föreningar. Under 

arbetets gång knöts även kontakter med personer som är insatta i ämnet som kom med 

information och länkar. 

3.2 Urval 

Enkäten skickades ut till Sveriges optiker genom Optikerförbundet med hjälp av dess 

ordförande till dess medlemmars mailadresser. Optikerförbundet har cirka 1500 medlemmar 

exklusive studentmedlemmar. Enligt SRAT finns det idag 2670 legitimerade optiker i Sverige 

som är under 65 år, vilket medför att enkäten minst nådde ut till 56 %. För att få ett så 

representativt resultat som möjligt ska urvalet vara stort, ju större urval ju större sannolikhet 

att resultatet representerar populationen som undersöks (Trost & Hultåker 2007). 

För en liten population som består av mindre än 1000 behövs det omkring 30 % och för en 

större population på mer än 10 000 behövs ett urval runt 10 % (Neuman, 2000). Enligt Trost 

och Hultåker (2007) är svarsfrekvensen vid enkäter 50-75 %. Populationen bestod av 2670 

personer vilket innebar att om svarsfrekvensen blev 50 % skulle detta resultera i att 28 % av 

populationen var representerad och hade svarat. Detta borde vara ett representativt antal för 

att representera gruppen. Det urval som gjordes genom att skicka enkäten via 

Optikerförbundet borde ha resultera i ett representativt resultat för populationen.  

3.3 Enkät 

En enkät (bilaga 1) utformades med relevanta frågor gällande ämnet hur Svenska optiker 

rapporterar/rapporterade kontaktlinsrelaterade skador innan och efter lagändringen 1 januari 

2011. Även ett följebrev (bilaga 2) utformades innefattande uppgifter om vilka enkäten vände 

sig till, hur lång tid den tog att besvara, var och när svaren skulle lämnas och vart svaren 

publiceras (Kylén 2004). 
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Enkäten utformades utifrån Kyléns (2004) fyra steg i enkätskonstruktion. Detta innebar i steg 

1 att göra ett utkast med ett antal frågor som berör ämnet och låta kollegor eller vänner 

granska dem och lämna konstruktiv kritik. I steg 2 görs en försöksversion med följebrev som 

skickas ut till 3-5 personer i den aktuella försöksgruppen som bidrar med sina åsikter 

angående enkätens utformning. I detta fall fick 5 blivande legitimerade optiker med 

kontaktlinsbehörighet i årskurs 3 vid Optikerprogrammet i Kalmar besvara frågorna istället 

för personer ur försöksgruppen. Detta då alla svar från optikerna skulle kunna presenteras i 

resultatet. Studenterna fick lämna kommentarer och tips på ändringar. Steg 3 innebar att göra 

en slutversion. Denna utformades med hjälp av erfarenhet från steg 2. Det sista och 4:e steget 

var att skicka ut slutversionen till dem som skulle besvara enkäten. En eller ett par 

påminnelser kan behövas under inlämningstiden för att öka svarsfrekvensen (Kylén 2004). 

Enkäten skapades i form av en webbenkät i det webbaserade programmet Google Docs 

(http://docs.google.com). Hemsidan http://sites.google.com/site/enkateronline/home användes 

som hjälp för att förstå programmets funktioner. 

Enkätens slutversion skickades ut den 6 april 2012 av Optikerförbundet till deras medlemmar 

i ett medlemsbrev (bilaga 3) med en länk till enkät och skulle besvaras senast den 15 april 

2012. En påminnelse (bilaga 4) skickades ut den 10 april 2012. 

Frågorna i enkäten bestod av tre olika typer av frågor och inleddes med sakfrågor som kön, 

antal år med kontaktlinsbehörighet, examensår och arbetsplats. Sakfrågor är de frågor som 

behandlar förhållande (Trost & Hultåker 2007). Därefter följde frågor av typen attityd- eller 

åsiktsfrågor vilket kan beskrivas som frågor med svarsalternativen av typen alltid, ofta, sällan 

eller aldrig (Trost & Hultåker 2007). Här fick svararna besvara frågor om när de 

rapporterar/rapporterade kontaktlinsrelaterade skador innan och efter lagändringen och om de 

ansåg att kontaktlinsrelaterade skador har ökat sedan den nya lagen trätt i kraft. Tredje typen 

av frågor var öppna frågor, vilket gav svararen möjlighet att svara med egna ord och svararen 

fick stor frihet (Kylén 2004). Enkäten avslutades även med en öppen fråga där svararen kunde 

lämna egna kommentarer, vilket rekommenderas av Trost och Hultåker (2007).  

För att få högre svarsfrekvens ska enkäten max ta 30 minuter att besvara (Kylén 2004) och då 

det är en webbenkät ska hela frågan och dess svarsalternativ synas på dataskärmen för att 

svararen inte ska missa något svarsalternativ (Trost & Hultåker 2007). Utifrån detta 

konstruerades frågornas längd och antal, vilket resulterade i 13 frågor som tog cirka 5-10 

minuter att besvara.   
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4 Resultat 

Det inkom 81 svar under svarsperioden, vilket medför att svarsfrekvensen blev 5,4 %. Det var 

58 kvinnor och 23 män som besvarade enkäten. Examinationsår som optiker varierade från 

1975 till 2011 (Figur 1) och antal år med kontaktlinsbehörighet från 0-5 år till 31-. 

Figur 1: Besvararnas examinationsår som optiker. 

Det var flest från kedjan Klarsynt som besvarade enkäten, därifrån inkom det 21 svar, 26 %. 

Därefter var det 15 svar, 19 %, från optiker som arbetar på en privat optikerverksamhet. 

Resultatet redovisas i Figur 2 nedan. 

 

Figur 2: Besvararnas arbetsplatser. 
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4.1 Vilken policy har optikerverksamheter gällande inrapportering av 

kontaktlinsrelaterade skador? 

På frågan 5 ”Har din arbetsplats någon policy gällande inrapportering av kontaktlinsrelaterade 

skador?” svarade 34 stycken, 42 %, att arbetsplatsen har en policy angående inrapportering av 

kontaktlinsrelaterade skador. Resterande 47 stycken, 58 %, svarade att arbetsplatsen inte har 

det (Figur 3).  

 

Figur 3: Svaret på frågan ”Har din arbetsplats någon policy gällande inrapportering av 

kontaktlinsrelaterade skador?” 

De som tillhör kedjan Klarsynt har högst antal jakande svar på frågan med 11 ja-svar, vilket 

motsvarar 52 % av alla inkomna svar från Klarsynt. Dock sett utifrån pricentuella beräkningar 

är det de som arbetar på Synoptik som oftast uppger att de har en policy med 70 % ja-svar, 

därefter kommer Synsam med 57 % ja-svar och Klarsynt hamnar på en tredje plats med 52 % 

ja-svar. De som har minst antal jakande svar på frågan är Smarteyes och Synproffsen med 0 

ja-svar (Figur 4).  

 

Figur 4: Visar i procent hur stor andel av varje arbetsplats som har en policy gällande 

inrapportering av kontaktlinsrelaterade skador. 

Ja 

Nej 

42 % 58% 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Har  policy 

Har inte policy 



 

15 

 

Det finns inget som tyder på att varje kedja har upprättat en policy som de följer, heller inte 

att de som har en policy inom kedjan har samma policy de följer, utan att det är upp till varje 

optikerverksamhet om de vill ha en policy och i så fall vilken. Överlag visar resultatet att den 

vanligaste policyn var att följa Kvalitetsnormen som 13 uppgav, följt av att de ska rapportera 

som 8 uppgav som svar (Tabell 1). 

Tabell 1: Arbetsplatsernas policy för när inrapportering ska ske av kontaktlinsrelaterade 

skador. 

 Kvalitets-

normen 

Att 

rapportera 

Lins-

vila 

 

Remiss 

Syn-

nedsättning 

Staning/ 

Skada 

 

Allt 

Ej 

svarat 

Klarsynt 4 4 1 1 1    

Specsavers  2 1   1 1  

Synoptik 3 2  2     

Synsam 1  1     2 

Privat 1  1      

Annat 4       1 

Totalt 13 8 4 3 1 1 1 3 
 

4.2 Hur de besvarade rapporterar/rapporterade kontaktlinsrelaterade skador 

Den sjunde frågan löd ”Vid vilka tillfällen rapporterade du kontaktlinsrelaterade skador innan 

lagändringen?” . Det mest förekommande svaret var ”aldrig” vilket 70 % uppgav, följt av 

svaret ”vid remiss” som 10 % uppgav och tredje vanligaste svaret var ”annan orsak” (bilaga 

6) som 8 % uppgav. De två resterande svaren ”vid kontaktlinsvila” och ”hade inte 

kontaktlinsbehörighet” innan lagändringen besvarades av 5 besvarare vardera, vilket 

motsvarar 6 % per svarsalternativ (Figur 5). 

Det var 25 stycken, 31 %, som uppgav att de ändrat sitt sätt att rapportera efter att 

lagändringen trätt i kraft varav 21 stycken, 84 %, uppgav att de aldrig rapporterade innan 

lagändringen och en sällan (Figur 6). De vanligaste anledningarna till att de ändrat sitt sätt att 

rapportera var att de tidigare inte hade kunskap om att rapportera, att de nu har blivit 

uppmanade att rapportera, att de vill uppmärksamma riskerna och att de börjat följa 

Kvalitetsnormen (Figur 7).   
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Figur 5: Visar vid vilka tillfällen besvararna rapporterade kontaktlinsrelaterade skador innan 

lagändringen trädde i kraft 1 januari 2011. 

 

Figur 6: Visar vid vilka tillfällen de som ändrat sitt sätt att rapportera kontaktlinsrelaterade 

skador rapporterade innan lagändringen trädde i kraft. 

 

Figur 7: Anledningen till ändringen av inrapportering av kontaktlinsrelaterade skador. 
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Även efter lagändringen trätt i kraft är det mest vanliga svaret hos de svarande att de ”aldrig” 

rapporterar kontaktlinsrelaterade skador, dock har antalet gått ner från 56 stycken till 35 

stycken, vilket mottsvarar att efter lagändringen trätt i kraft var det 43 % som uppgav att de 

”aldrig” rapporterar kontaktlinsrelaterade skador. Så innan lagändringen var det över hälften 

som aldrig rapporterade kontaktlinsrelaterade skador medan efter lagändringen är det mindre 

än hälften som aldrig rapporterar kontaktlinsrelaterade skador. Det näst vanligaste svaret var 

att rapportera ”då en remiss gjordes” med 19 svar, 23 %, följt av ”annan orsak” (bilaga 7) på 

15 svar, 18 % (Figur 8). En tredjedel av de svarande som uppgav ”annan orsak” på frågan 

skrev att orsaken var att de inte har rapporterat något ännu. Under övriga kommentarer (bilaga 

8) var det tre som uppgav att de vet att de borde rapportera och en som uppgav att den är mer 

medveten om det nu. Det finns även kommentarer som tyder på att det finns bristande 

kunskap i hur en rapport ska göras, då en uppgav att den inte vet hur en rapport ska göras, en 

att den skulle vilja ha en genomgång på hur en rapport skrivs och en annan uppger att den 

upplever det svårt att rapportera och fylla i blanketten. Ytterligare en annan anser att 

blanketten är för omfattande och skulle behövas förenklas.  

 

Figur 8: Svaren på frågan ”Vid vilka tillfällen rapporterar du kontaktlinsrelaterade skador 

sedan lagändringen trätt i kraft?” 

4.2.1 Hur de besvarade rapporterar/rapporterade kontaktlinsrelaterade skador beroende 

på antal år med kontaktlinsbehörighet 

Det inkom olika antal svar från de fem grupperna 0-5 år med kontaktlinsbehörighet, 6-10 år 

med kontaktlinsbehörighet, 11-20 år med kontaktlinsbehörighet, 21-30 år med 

kontaktlinsbehörighet och 31- år med kontaktlinsbehörighet vilket gjorde att grupperna inte är 

homogena och var svårare att jämföra med varandra (Figur 9). 
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Figur 9: Besvararnas antal år med kontaktlinsbehörighet. 

Tabell 2: De övre siffrorna i varje rad presenterar när de besvarande rapporterade 

kontaktlinsrelaterade skador innan lagändringen trädde i kraft och de nedre siffrorna i varje 

rad presenterar när de besvarande rapporterade efter att lagändringen trätt i kraft. De siffror 

som är i fetstil representerar det vanligaste uppgivna svaret på frågorna.   

Antal år 

med KL-

behörighet 

 

 

Aldrig 

 

 

Remiss 

 

 

Linsvila 

 

 

Annat 

 

Hade ej KL-

behörighet 

 

0-5 58 % 
55 % 

6,5 % 

16 % 

10 % 

16 % 

6,5 % 

13 % 

19 % Innan 

Efter 

6-10 100 % 
20 % 

0 % 

60 % 
0 % 

0 % 

0 % 

20 % 

 Innan 

Efter 

11-20 85 % 
48 % 

6 % 

21 % 

6 % 

12 % 

3 % 

18 % 

 Innan 

Efter 

21-30 55 % 
9 % 

27 % 

37 % 
0 % 

27 % 

18 % 

27 % 

 Innan 

Efter 

31- 100 % 
0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

0 % 

100 % 
 Innan 

Efter 

 

Som framgår i Tabell 2 var svarsalternativet ”Aldrig” vanligast på frågan ” Vid vilka tillfällen 

rapporterade du kontaktlinsrelaterade skador innan lagändringen?” i alla fem grupperna. Efter 

lagändringen trätt i kraft skiljde sig grupperna åt, då två grupper höll sig kvar vid 

svarsalternativet ”Aldrig” som vanligaste svaret och de tre resterande ändrade sig till 

svarsalternativen ”Vid remiss” med två grupper och ”Annat” med en grupp som det vanligaste 

svarsalternativet.  

 Till antalet var det flest som hade haft kontaktlinsbehörighet i 11-20 år som uppgav att de 

ändrat sitt sätt att rapportera efter lagändringen, dock procentuellt sett var det i gruppen 31- år 

med kontaktlinsbehörighet med 100 %, men denna grupp hade endast en besvarare. Därefter 
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kom gruppen 6-10 års kontaktlinsbehörighet med 60 %, följt av gruppen 21-30 års erfarenhet 

med 45 % (Figur 10). 

 

 

Figur 10: Diagram a, redovisar antalet som ändrat sitt sätt att rapportera efter 

lagändringen trätt i kraft utifrån hur många års kontaktlinsbehörighet besvararen hade. 

Diagram b, redogör för förhållandena mellan antal år med kontaktlinsbehörighet och 

om svararen uppgav att den ändrat eller inte ändrat sitt sätt att rapportera 

kontaktlinsrelaterade skador efter lagändringen trätt i kraft. 

4.2.2 Hur de besvarade rapporterar/rapporterade kontaktlinsrelaterade skador utifrån 

kön 

Tabell 3: De övre siffrorna i varje rad representerar hur de besvarade rapporterade innan 

lagändringen och de nedre i varje rad hur de besvarade rapporterade efter lagändringen. 
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Kvinna 75 % 
48 % 

3 % 

21 % 

5 % 

14 % 

7 % 

17 % 

10 % Innan 

Efter 

Man 61 % 
30,5 % 

26 % 

30,5 % 
9 % 

17 % 

4 % 

22 % 

0 % Innan 

Efter 
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I Tabell 3 framgår det att både innan och efter lagändringen trätt i kraft är det mest 

förekommande svaret ”Aldrig”, dock hos männen tillsammans med svaret ”Vid remiss” efter 

lagändringen som fick samma antal svar.  

Både bland kvinnor och män har antalet som rapporterar ökat efter att lagändringen trätt i 

kraft.  Det var 19 kvinnor som uppgav att de ändrat sitt sätt att rapportera efter lagändringen, 

vilket motsvarar 33 % av alla kvinnor som besvarat enkäten och 6 stycken män, 26 % av alla 

män som besvarat enkäten. Överlag var det fler män som rapporterade kontaktlinsrelaterade 

skador både innan och efter lagändringen trädde i kraft. 

4.3 Har det blivit fler kontaktlinsrelaterade skador efter lagändringen? 

Den elfte frågan löd ” Upplever du att det blivit mer kontaktlinsrelaterade skador efter 

lagändringen?”. Det var 75 stycken, vilket motsvarar 93 %, som uppgav att de inte upplever 

att det har blivit fler kontaktlinsrelaterade skador efter lagändringen trätt i kraft (Figur 11). I 

fältet övriga kommentarer (bilaga 8) var det två som uppgav att de tror att de som inte köper 

kontaktlinser hos optiker går direkt till ögonmottagningen istället för till optikern då problem 

uppstått. En av besvararna trodde att det kommer att ta längre tid innan optikerna kommer 

märka någon skillnad. 

 

Figur 11: Visar om de svarande ansåg att kontaktlinsrelaterade skador ökat efter 

lagändringen trätt i kraft. 

4.4 Är det riskfritt att använda kontaktlinser? 

Som framgår i Figur 12 ansåg 76 stycken, 94 %, av de svarande att kontaktlinsanvändande 

inte är riskfritt. Av de 5 besvararna, 6 %, som svarade att de ansåg att det är riskfritt att 

använda kontaktlinser uppgav 2 stycken i fältet öriga kommentarer (bilaga 8) att det är det då 

Ja 

Nej 

7 % 

93 % 
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patienten följer optikerns rekommendationer och gör regelbundna kontaktlinskoller. Även av 

de som uppgav att det inte är riskfritt att använda kontaktlinser var det tre som uppgav i fältet 

övriga kommentarer att de ansåg att det är riskfritt eller att riskerna är mycket små då 

patienten sköter sig och följer optikerns/leverantörens rekommendationer.   

 

Figur 12: Diagrammet visar om de svarande ansåg att kontaktlinsanvändning är riskfritt. 

 

 

  

Ja 

Nej 

94 % 

6 % 



 

22 

 

5 Diskussion 

Optikerförbundet och SKLF har lyckats att nå ut till en del av sina medlemmar gällande att de 

ska rapportera in de kontaktlinsrelaterade skador som uppkommit. Trots detta finns det 

fortfarande ett stort antal optiker som aldrig rapportar kontaktlinsrelaterade skador. Resultatet 

visar att drygt två femtedelar av de svarande uppgav att de aldrig rapporterar 

kontaktlinsrelaterade skador efter att lagändringen trätt i kraft. Det är skrämmande att en så 

pass stor del optiker aldrig rapporterar kontaktlinsrelaterade skador. Detta då det är optikerns 

skyldighet att göra det enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659 6 kap 4§). Det är även 

anmärkningsvärt att flera optiker uppgav kommentarer som visade att det fanns bristande 

kunskap i hur en rapport ska göras.  

Är anledningen till att de optiker som uppgav att de aldrig rapporterar kontaktlinsrelaterade 

skador saknar kunskap i hur en rapport ska göras? Eller är anledningen till avsaknaden av 

avvikelserapporter tidsbrist? Kommentarer i resultatet visar att det kan vara en kombination.  

Resultatet i detta arbete visar att det var mindre än hälften av arbetsplatserna som hade 

upprättat en policy för när kontaktlinsrelaterade skador ska rapporteras (Figur 3). Hade fler 

arbetsplatser gjort detta och även att deras anställda fått en genomgång på hur och när en 

rapport ska göras hade säkert andelen som rapporterar ökat. Det är även viktigt att 

optikerutbildningarna undervisar i ämnet. Detta så att nyexaminerade optiker får med sig 

denna kunskap från början och vet vilka skyldigheter de har. Vilket medför att 

kunskapsluckan hos optiker kan börja fyllas igen. Resultatet i detta arbete visar att de som var 

sämst på att rapportera kontaktlinsrelaterade skador efter att lagändringen trätt i kraft var de 

optiker som haft kontaktlinsbehörighet i 0-5 år (Tabell 2). Vilket kan tyder på att 

optikerutbildningen inte lyckats förmedla vikten av att rapportera de senaste åren. Det var 

även i denna grupp som minst antal i procent har börjat rapportera efter att lagändringen trätt i 

kraft som inte gjorde det innan lagändringen (Figur 10, Diagram b). Detta kan bero på att 

denna grupp inte hunnit komma in i alla rutiner som arbetet som optiker kräver och därmed 

att arbetet tar längre tid och i och med detta finns det ingen tid kvar till avvikelserapportering. 

En annan anledning kan vara att denna grupp redan har så mycket ny kunskap att börja 

praktisera, vilket medför att de inte är mottagliga för ytterligare information. Dock var det 

svårt att dra slutsatser utifrån antal år med kontaktlinsbehörighet då antalet bevarare var olika 

i grupperna och att urvalet var så pass litet.  
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Svarsfrekvensen i studien som ligger till grund för detta arbete var 5,4 % vilket motsvarar 

cirka 3 % av Sveriges optiker. Enligt Neuman (2000) krävs det cirka 30 % för att representera 

en liten population bestående av mindre än 1000 personer och för en större population på mer 

än 10 000 ett urval på cirka 10 %. När urvalet gjordes inför denna studie togs hänsyn till Trost 

och Hultåker (2007) som uppgav att svarsfrekvensen vid enkäter brukar vara 50-70 %. Hade 

svarsfrekvensen blivit 50 % hade det medfört att 28 % av Sveriges optiker varit 

representerade vilket enligt Neuman (2000) borde vara representativt för populationen. Då 

svarsfrekvensen istället blev 5,4 % medför detta att det inte är ett representativt urval enligt 

Neuman (2000), men det finns delade meningar i hur stort urval som behövs för att 

representera en population. Enligt Trost och Hultåker (2007) ska urvalet vara så stort som 

möjligt, ju större urval desto större sannolikhet att resultatet representerar populationen som 

undersöks. Dock hade det behövts ett större antal svarande för att kunna jämföra hur de 

svarande besvarade enkäten med utgångspunkt på antal år med kontaktlinsbehörighet. Den 

låga svarsfrekvensen gjorde att grupperna inte blev homogena och att i en grupp blev det 

endast en svarare, vilket inte är representativt för hela denna grupp (Figur 9).   

De som besvarade enkäten var medlemmar i Optikerförbundet, vilket medför att de har fått 

den information som förbundet går utmed. Vilket borde innebära att de är mer informerade 

om att förbunden kämpar för att få in rapporter så att tillhandahållandet av kontaktlinser kan 

återfås av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta kan innebära att gruppen som aldrig rapporterar 

kontaktlinsrelaterade skador egentligen är större. Detta då de som inte är med i någon av 

föreningarna kanske inte har nåtts av informationen. Föreningarna har även gett sina 

medlemmar information om hur en rapport ska göras och information om vart blanketten kan 

återfinnas, vilket de som inte är medlemmar fått. De som inte är medlemmar i föreningarna 

kan dock ha fått denna information genom föreningarnas hemsidor eller kollegor som är 

medlemmar.  

Det kan vara så att de som ändrat sitt sätt att rapportera kontaktlinsrelaterade skador i större 

utsträckning besvarade enkäten än de som inte har gjort det, då de troligen har ett större 

intresse i ämnet. Dock var det en stor andel, 43 % (Figur 8), av de svarande som ändå uppgav 

att de aldrig rapporterar kontaktlinsrelaterade skador efter att lagändringen trätt i kraft, vilken 

tyder på att så var inte fallet.  

En av anledningarna till att lagändringen genomfördes var att de ansågs vara riskfritt med 

kontaktlinsanvändning (Sveriges Kontaktlinsförening, u.å.c). En annan var att det har blivit 
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vanligare att inhandla sina kontaktlinser på Internet (Prop. 2009/10:210). Det finns studier 

som visar att kontaktlinsanvändning inte är riskfritt, att riskerna ökar då kontaktlinser köps på 

Internet och att oreglerade inköp av kontaktlinser är förknippade med högre andel incidenter 

(Livia, m.fl., 2011; Stapleton, m.fl., 2008; Schweizer, m.fl., 2011). Även studiens resultat i 

detta arbete visar att kontaktlinsanvändning inte är riskfritt då 94 % av de optiker som 

besvarat enkäten uppgav att de anser att kontaktlinsanvändning inte är riskfritt (Figur 12).  

Det var fem personer som uppgav att det är riskfritt eller att riskerna är små då patienten följer 

optikerns/leverantörens rekommendationer och gör regelbundna kontaktlinskontroller. Det 

finns även andra studier gjorda som visar att riskerna minskar då patienten är compliant och 

gör regelbundna kontaktlinskontroller (Stapleton, m.fl., 2008; Dumbleton, m.fl., 2011; 

Forister, m.fl., 2009 & Livia, m.fl., 2011). Så att säga att kontaktlinsanvändning är riskfritt är 

inte korrekt. Dock måste Sveriges optiker bli bättre på att rapportera in de kontaktlinsskador 

som uppkommit då SKLF menar att innan avregleringen var denna typ av avvikelse näst intill 

obefintlig, vilket lett till att kontaktlinsanvändning anses vara riskfritt. Sveriges optiker måste 

visa att kontaktlinsanvändning kan leda till skador. Detta genom att rapportera in de skador 

som uppkommit.  

Studien visar att inrapporteringen har ökat, men att antalet kontaktlinsrelaterade skador inte 

gjort det, då 93 % av de svarande ansåg att kontaktlinsrelaterade skador inte ökat (Figur 11). 

Även statistik från Läkemedelsverket visar att en ökning skett gällande inrapportering av 

negativa händelser och tillbud från optiker efter år 2011.
2
 Så även att antalet rapporter ökar 

behöver detta inte innebära att kontaktlinsrelaterade skador ökat. Dock finns det tecken på att 

en risk finnas att det kommer att göra det med tiden om inte tillhandahållandet återfås av 

hälso- och sjukvårdspersonal. En av de optiker som besvarade enkäten gav kommentaren att 

det kommer att dröja längre tid innan någon skillnad kommer att märkas, vilket professor 

Anders Behndig, ordförande för Ögonläkarföreningen, belyser att konsekvenserna kommer 

smygande och att de inte kommer ses förrän om 5-10 år (Optikbranschen, u.å.a). Två andra 

optiker som besvarade enkäten uppgav att de tror att de som inte köper sina kontaktlinser hos 

en optiker kontaktar ögonsjukvården direkt istället för att gå till optikern när ett problem 

uppstått. Så även att det skett en ökad inrapportering behöver detta inte bero på att det 

uppkommit fler kontaktlinsrelaterade skador, utan att svenska optiker har blivit bättre på att 

rapportera de skador som uppkommit.  

                                                           
2
 Rauni Melin, Utredare, Enheten för medicinteknik Läkemedelsverket, mailkontakt den 8 maj 2012.  



 

25 

 

Att undersöka om kontaktlinsrelaterade skador ökat på ögonmottagningen och var de som 

besöker ögonmottagningen inhandlat sina kontaktlinser kan vara en uppföljning till studien 

som är gjord i detta arbete. Är det så att de som inte köper sina kontaktlinser hos en optiker 

uppsöker ögonmottagningen direkt i större utsträckning än de som köper sina kontaktlinser 

hos en optiker? Även att undersöka ögonläkarnas uppfattning om hur lagändringen har 

påverkat kontaktlinsrelaterade skador; har någon ökning skett? Om inte, tror de att det 

kommer att ske i framtiden och i så fall när? 
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6 Slutsats 

Inrapporteringen av kontaktlinsrelaterade skador har ökat efter att lagändringen trätt i kraft, 

men det finns fortfarande ett stort antal svenska optiker som aldrig rapporterar 

kontaktlinsrelaterade skador. Den kunskapslucka som finns gällande avvikelserapportering 

börjar fyllas igen, men fortfarande finns det bristande kunskap hos svenska optiker gällande 

avvikelserapportering.  
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- Paul Folkesson, ordförande i Optikerförbundet, för hjälpen att skicka ut enkäten. 

- Alla optiker som tog sig tid att besvara enkäten. 
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- Rauni Melin på Läkemedelsverket för uppgifter angående statistik över 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Enkätundersökning angående avvikelserapportering 

*Obligatorisk 

 

1. Kön *  

o Kvinna 

o Man 

 

2. Examensår * 

  

 

3. Antal år med kontaktlinsbehörighet *  

o 0-5 

o 6-10 

o 11-20 

o 21-30 

o 31- 

 

4. Arbetsplats *  

o Klarsynt 

o Smarteyes 

o Specsavers 

o Synoptik 

o Synproffsen 

o Synsam 

o Privat 

o Annat 

 

5. Har din arbetsplats någon policy gällande inrapportering av kontaktlinsrelaterade 

skador? *  

o Ja 

o Nej (gå vidare till fråga 7) 



 

 

6. Vilken är er policy gällande inrapportering av kontaktlinsrelaterade skador? 

 

 

7. Vid vilka tillfällen rapporterade du kontaktlinsrelaterade skador innan lagändringen? *  

o Vid kontaktlinsvila 

o Vid remiss 

o Aldrig 

o Hade inte kontaktlinsbehörighet innan lagändringen (gå till fråga 10) 

o Övrigt:  

 

8. Har du ändrat ditt sätt att rapportera kontaktlinsrelaterade skador efter lagändringen? *  

o Ja 

o Nej (gå vidare till fråga 10) 

 

9. Varför har du ändrat ditt sätt att rapportera? 

 

 

10. Vid vilka tillfällen rapporterar du kontaktlinsrelaterade skador sedan lagändringen trätt 

i kraft? *  

o Vid kontaktlinsvila 

o Vid remiss 

o Aldrig 

o Övrigt:  

 



 

 

11. Upplever du att det blivit mer kontaktlinsrelaterade skador efter lagändringen? *  

o Ja 

o Nej 

 

12. Anser du att kontaktlinsanvändning är riskfritt? *  

o Ja 

o Nej 

 

13. Övriga kommentarer. 

  

 

 

  



 

 

Bilaga 2 

Hej! 

Mitt namn är Maria Danielsson och jag läser sista terminen på Optikerprogrammet vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar.  

Som examensarbete ska jag försöka reda ut vad optiker har för skyldigheter gällande 

kontaktlinser sedan den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2011. Jag vill även få reda på hur 

Sveriges kontaktlinsoptiker rapporterar/rapporterade kontaktlinsrelaterade skador innan och 

efter lagändringen och om sättet att rapportera har förändrats. Det är här du kommer in i 

bilden, jag skulle behöva din hjälp att besvara några frågor. Frågorna tar cirka 5-10 minuter 

att besvara.  

Alla svar är helt anonyma, även för mig då jag använder mig utav en webbenkät. Resultatet 

kommer att redovisas i form av tabeller och diagram, där ingen enskild persons svar kan 

utläsas. 

Jag skulle bli så tacksam om just du ville ta dig tid att hjälpa mig med mitt arbete genom att 

besvara mina frågor. Självklart är medverkan frivillig, men då alla svar är värdefulla för mitt 

resultat är det viktigt för mig att just du svarar. 

Jag är tacksam om jag har dina svar senast den 15 april 2012. 

Länken till enkäten hittar du i detta mail, klicka på denna för att besvara frågorna. 

Vid frågor angående enkäten eller mitt arbete kontakta mig via mail eller telefon: 

md22fh@student.lnu.se eller 0709 -15 39 89. 

Handledare: Oskar Johansson: oskar.johansson@lnu.se 

Tack för din medverkan!! 

  



 

 

Bilaga 3 

Till Optikerförbundets medlemmar 
 

I detta medlemsmail vill vi uppmärksamma dig på den nya funktionen på hemsidan 

Incidentrapport samt påminna om att söka till utbildning för att få formell kompetens att 

söka behörighet att använda diagnostika i din kliniska vardag. Vidare skickar vi med en länk 
till enkät om rapportering av incidenter som student gör som examensarbete.  

 

Incidentrapport 
Som vi redovisade vid Optometridagarna senast har 31 incidentrapporter lämnats in till 

Läkemedelsverket under 2011. Det ska sättas i jämförelse med att det historiskt har lämnats 

mellan 3 och 5 rapporter under ett antal år tillbaka. Det är viktigt att vi fortsatt skickar in 

incidentrapporter så att tillsynsmyndigheterna får klart för sig att det händer saker när man 

inte använder linser korrekt. Vi har i kontakt med myndigheterna fått argumentet att det finns 

få rapporterade incidenter. Så länge vi inte skickar in står det påståendet opåtalat.  

 

I syfte att underlätta för dig har vi lagt denna rapportfunktion på hemsidan. Observera, du som 

är medlem och får detta mail ska logga in först. Där hittar du incidentrapporten uppe till 

höger. Genom att gå via intranätet har dina kontaktuppgifter redan fyllts i på blanketten. Här 

står också vilka adresser du ska skicka signerade blanketter till.  

 

Enkät om avvikelserapportering  
Vi vill be dig att gå in på följande länk som leder till en enkät om avvikelserapportering. Det 

är ett examensarbete som studenten Maria Danielsson vid LNU gör. Ju fler som svarar, desto 

bättre blir resultatet. Så gör din insats för forskning.  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZRdl9xOGZUamhPcFc1cDVIUk

dhMFE6MQ  

 

Utbildning 
Du kan läsa mer efter inloggning på intranätet under Aktuellt samt under Information > 
Dokument > Diagnostika utbildningar. Här kan du läsa dels en sammanställning av de tre 

alternativen i landet gällande jämförbara parametrar och dels en inbjudan till var och en från 

KI respektive LNU.  

 

Ta dig tid och läs igenom alla dokumenten för att bilda dig en uppfattning om vad som passar 

dig bäst utifrån din situation. Välj sedan det bästa alternativet för dig och anmäl dig nu.  

 

Observera att det är olika datum för sista anmälning:  

15 april Magister i Klinisk Optometri, KI, Stockholm  

27 maj Diagnostisk Optometri, KI, Stockholm  

15 juli Master of Science in Clinical Optometry, LNU, Kalmar och SALUS/PCO, 

Pennsylvania  

 

Du hittar mer information på respektive hemsida för KI och LNU om dessa utbildningar.  

 

Det viktiga är att du står rustad den dagen då vi får behörighet att använda diagnostika. Enligt 

de besked vi har lär det inträffa halvårsskiftet 2013.  

 

 

Med vänliga hälsningar  

https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=876ed8a858f14f96b97dc0a98c40ff6a&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3fformkey%3ddEZRdl9xOGZUamhPcFc1cDVIUkdhMFE6MQ
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=876ed8a858f14f96b97dc0a98c40ff6a&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3fformkey%3ddEZRdl9xOGZUamhPcFc1cDVIUkdhMFE6MQ


 

 

 

Paul Folkesson   

Ordförande  Optikerförbundet  
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Bilaga 4 

Till Optikerförbundets medlemmar 

 

I detta medlemsmail vill vi uppmärksamma dig på två studentundersökningar. Den ena om 

avvikelserapportering skickades ut i fredags och här kommer en ny om torra ögon.  

 

Enkät om torra ögon 

En ny undersökning hur vi hanterar detta ämne ligger här på nätet. Du kan läsa mer i bifogade 

PDF. Gå in på denn länk och lämna dina svar:  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?pli=1&formkey=dDYyZlNpZWR4dWEwbE

VpeU43VXIzSGc6MQ#gid=1 

 

Enkät om avvikelserapportering  
Vi vill be påminna dig som inte redan svarat att gå in på följande länk.  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZRdl9xOGZUamhPcFc1cDVIUk

dhMFE6MQ  

 

 

Med vänliga hälsningar  

 

Paul Folkesson   

Ordförande  Optikerförbundet  
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https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=876ed8a858f14f96b97dc0a98c40ff6a&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3fpli%3d1%26formkey%3ddDYyZlNpZWR4dWEwbEVpeU43VXIzSGc6MQ%23gid%3d1
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=876ed8a858f14f96b97dc0a98c40ff6a&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3fpli%3d1%26formkey%3ddDYyZlNpZWR4dWEwbEVpeU43VXIzSGc6MQ%23gid%3d1
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=876ed8a858f14f96b97dc0a98c40ff6a&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3fformkey%3ddEZRdl9xOGZUamhPcFc1cDVIUkdhMFE6MQ
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=876ed8a858f14f96b97dc0a98c40ff6a&URL=https%3a%2f%2fdocs.google.com%2fspreadsheet%2fviewform%3fformkey%3ddEZRdl9xOGZUamhPcFc1cDVIUkdhMFE6MQ
https://webmail.lnu.se/owa/redir.aspx?C=876ed8a858f14f96b97dc0a98c40ff6a&URL=http%3a%2f%2fwww.optikerforbundet.se%2fintranet%2forgemail%2fMedlemsinfo+10+10+april+F%c3%b6ljebrev+.pdf


 

 

Bilaga 5 

 

  



 

 

 

  



 

 

  



 

 

Bilaga 6 

Besvararnas svar i övrigtrutan på frågan ” Vid vilka tillfällen rapporterade du 
kontaktlinsrelaterade skador innan lagändringen? 

 Om tid fanns och allvarliga skador/hanteringsfel. 

 Jobbade inte med kontaktlinser då. 

 Ingen tydlig gräns för när det skulle rapporteras. 

 Vid misstanke om handhavandefel och negativ händelse till följd av detta. 

 Pat. har misskött sig själv. 

 Sällan. 

  



 

 

Bilaga 7 

Besvararnas svar i övrigtrutan på frågan ” Vid vilka tillfällen rapporterar du 
kontaktlinsrelaterade skador sedan lagändringen trätt i kraft?” 

 Har varit dålig på att göra det, men vet nu att jag bör. 

 Vid minst 14 dagars linsvila. 

 Allt som avviker från normalt. 

 När man kan konstatera att irreversibel skada skedd. 

 Vid allvarliga skador/hanteringsfel. 

 Arbetar inte med kontaktlinser på min nuvarande arbetsplats. 

 Stain/bristande compliance 

 Vid förändringarna, torrdefekter, eller andra problem som känns relevanta finns, 

kanske inte alltid med linsvila som resultat, men kanske byta av linssort, återbesök etc. 

 Vid misstanke om handhavandefel och negativ händelse till följd av detta. 

 Patienten misskött sig. 

 Bytt arbetsplats vilket jag ej stött på något fall ännu. 

 Har ej gjort någon ännu. 

 Har ej haft fall. Har inte rapporterat något ännu. 

 Ej haft någon skada. 

 Har ej ännu rapporterat någon. 

 

  



 

 

Bilaga 8 

Besvararnas svar i fältet ”Öriga kommentarer” 

 Jag tycker inte att informationen som man skickar in känns anpassad till kontaktlins 

skador. Det känns även märkligt att man gör en anmälan på produkten. Det är väldigt 

sällan jag tror att det är fel på produkten i sig. Incidenten kan mkt väl ha inträffat med 

annan likvärdig kontaktlins. Då tar det emot att göra en anmälan. Jag vill egentligen 

bara informerar om vad som har inträffat vid förmodligen felaktigt kontaktlinsbärande, 

inte anmäla själva produkten. Ett annat dilemma är vem skall stå för ersättning av de 

linser man blir tvungen att skicka in till läkemedelsverket, kan röra sig hon nästan 

fulla boxar. Det finns det ingen praxis för. 

 Vid misskötsel eller nonchalans uppstår riskerna, sköts allt enligt leverantörernas och 

optikernas instruktioner finns inga risker. 

 Jag upplever att fler patienter har sämre kunskaper och att fler missköter sina linser 

p.g.a. okunskap men inte att fler får skador.  

Fler patienter tror också att de kan handla linser hos en optiker på samma lättvindiga 

sätt som hos andra försäljningsställen. 

 Under fråga 11 tror jag att det måste gå lite längre tid. Dessutom tror jag att många av 

de som ej köpt linser hos optiker, går direkt till ögonmottagning vid akuta besvär och 

ej till optiker. 

 Det största problemet jag upplever med kontaktlinser och bärare är fortfarande dålig 

compliance. Jag har jobbat på 2 av de stora kedjorna som optiker, och de är alltid 

samma sak vid återbesöken: dålig compliance och mycket städ efter mina kära 

kollegor. Jag upplever att vi slarvar i branschen med att informera/repetera vid varje 

återbesök. Tyvärr får detta lida pga att vi helt enkelt inte upplever att det behövs då det 

är viktigare med fler kunder under dagen än att vi gör färre undersökningar med högre 

kvalitet. Att detta innebär merarbete är inte så noga. Idag kan jag uppleva att 

återbesöken uppfattas som att det är för vår skull, och inte för kundens. Förståelsen för 

vad det innebär/påverkan att bära linser är väldigt låg bland de linsbärare jag arbetar 

med. Det är tråkigt och många vet inte ens om att kontaklinsbärande kan förändra 

ögats vävnad och orsaka skador. Jag saknar ett krafttag för ökad förståelse och känner 

ibland viss desperation, precis som min tandläkare.  

 Riskfritt att anv linser är det inte, men sköter man sig som man ska, följer våra 

rekommendationer gällande skötsel och användning är riskerna små. 



 

 

 Då vi gör kontroller med kontinuitet sker det oftast inte ngr skador. 

Tyvärr finns det individer som själva beställer sina linser på " nätet" utan att veta vad 

de skall ha .Sedan kommer de inte till optiker utan direkt till "akut ögonmottagning" 

där har de inte har tid att anmäla till lex Maria enl.personal som arbetar där. 

Information ifrån samhället att det är "farligt " kan vara en god ide´. 

 Har väldigt dåligt samvete över att inte ha rapporterat några fall. Jag vet att jag gräver 

min egen grav. Måste givetvis ändra mitt beteende. Jag tror inte att kunder/patienter i 

allmänhet är medvetna om vad lagändringen innebär, mer än att man kan köpa linser 

lite här och var. De har ju kunnat handla linser på Internet även före lagändringen. 

Många kunder som handlat på Internet och kanske till och med ordinerat sina egna 

linser blir dock smått chockade och lite generade när man informerar om riskerna. 

Känns ibland så meningslöst med legitimation och behörighet när vilken idiot som 

helst kan "ordinera" sig själv linser på Internet... Det är som att man själv skulle 

ordinera sig receptbelagd medicin. 

En genomgång av hur Incidentrapporten fylls i (t ex på Optometridagarna) hade nog 

fått fler att skicka in. 

 Jag vet att jag borde rapportera, men har inte funnit ngn rutin för det ännu. 

 Jag har ännu inte stött på något fall som jag anser värt att rapportera sedan 

lagändringen. Dock är jag betydligt mer medveten om skyldigheten att rapportera nu. 

 Fråga, rapport även vid remiss, skadade linser. 

 Jag har inte fått in rutinen för att rapportera skador då jag inte har jobbat med 

kontaktlinser så länge, men vet mycket väl vad som gäller. 

 Vi ska få till en rutin på jobbet så att alla linsoptiker rapporterar in och gör lika 

eftersom vi håller på att bli certifierade nu. 

 Vet inte hur man gör för att rapportera . Har inte fått in en vana. Det är absolut mer 

skador o en allmän uppfattning om att "linser kan man ta vad som helst". "det är väl 

ingen skillnad" 

 Jag har aldrig fyllt en rapport och tycker att det verkar svårt. Bl a är det svårt att sätta 

en diagnos korrekt. Känns fånigt att skicka in vid minsta linsvila, för bagatellartat. 

 Har ännu inte skickat någon rapport, men tänker skicka in om jag måste remittera 

patienten. Ev. också vid linsvila om det är ett allvarligt fall, men inte annars 

 Hade inte formuläret varit så omfattande å tagit så lång tid att fylla i hade jag nog gjort 

det. Jag och en kollega började på en rapport en gång, men gav upp då det var så 



 

 

mycket information som skulle fyllas i. Jag har inte tid att fylla i så mycket 

information...särskillt om man ska rapportera all staining. Då kan det bli typ en rapport 

i veckan och då skulle det räcka med max 10 kryssfrågor. 

 Jag inser att det är viktigt att rapportera, men det tar för mycket av den arbetstid jag 

har. Jag prioriterar remisser och bokade kunder. Känner mig irriterad på att en sådan 

självklarhet med avvikelser ska behöva "bevisas". 

 Har inte jobbat så länge vilket gör det svårt att avgöra om kontaktlinsrelaterade skador 

har ökat efter lagändringen. 

 Att ta egen ansvar är viktigare än lagändring. 

 Jag kan nog rapportera in både vid linsvila + remiss men det gick inte att klicka i 2 

svar 

 Jag anser att en lagändring var nödvändig. Produkterna har förändrats och 

linstillpassarna får bättre utbildning, samt att vi(läs optiker) kan konkurrera på samma 

marknad som näthandlarna. Det kräver ju också att tillpassarna verkligen lägger ner 

tillräckligt med tid vid undersökningarna, samt rapporterar in alla avvikelser. Vi måste 

helt enkelt vara mkt profesionella i vår praktik och jobba mkt med tydlig 

kommunikationen med våra linsbärare för god compliance samt ha mkt god service. 

Vi måste jobba för att få ALLA kontaktlinsbärare att göra regelbundna kontroller. 

 Ang fråga 12 så anser jag att det är riskfritt om bäraren gör regelbundna kontroller av 

en optiker. 

 om pat följer våra skötsel och användningsråd, samt kommer på regelbundna 

kontroller. 
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