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Abstrakt 

 

Syfte: Syftet var att undersöka prevalensen av katarakt i Bolivia under en resa med den 

svenska hjälporganisationen Vision For All.  

Metod: Undersökningarna utfördes med hjälp av handhållet oftalmoskop av modellen 

Heine Beta 200S. Undersökningen genomfördes i genomfallande ljus på ca 30 cm avstånd 

mellan patient och undersökare. De eventuella opaciteterna i linsen graderades efter hur 

omfattande de var där grad 0 var inga opaciteter och grad 4 var helt opak lins och grad 5 

visade att linsen inte kunde undersökas på grund av oklar hornhinna eller dylikt. 

Patienterna sökte själva upp undersökningsplatserna som var belägna i städerna Santa 

Cruz de la Sierra och San José de Chiquitos. Eftersom det fanns begränsat med plats i 

bagageutrymmet på resan till Bolivia, valdes en väldigt enkel metod som inte krävde 

avancerad utrustning.  

Resultat: Totalt medverkade 453 personer i studien, det vill säga 906 ögon. Medelåldern 

var 50,19 ±15,51 år. 62, 91% av personerna som undersöktes var kvinnor. Det totala 

antalet ögon som hade någon grad av katarakt var 241 stycken, vilket motsvarar 26,60%. 

Vid jämförelse av de olika städerna, Santa Cruz de la Sierra och San José de Chiquitos, 

visade det att framförallt prevalensen av katarakt grad 3 var högre i San José de Chiquitos. 

Slutsats: I båda städerna, Santa Cruz de la Sierra och San José de Chiquitos finns stora 

problem med katarakt. Förutom att försöka öka tillgängligheten på operationer, borde det 

läggas resurser på att tillgängliggöra information gällande vikten av att skydda sina ögon 

vid stark UV- strålning.  



 

ii 

 

Summary 

 

The purpose of this study was to investigate the prevalence of cataract in Bolivia. The study 

was a part of a trip to Bolivia in April, 2012 with the Swedish organization Vision For All.  

 

The examinations were performed in two different cities, Santa Cruz de la Sierra and San José 

de Chiquitos. Totally there were 453 participants in the study of which 63% were female and 

37% were male. The examination was performed with a handheld ophtalmoscope at 

approximately 30 cm distance from the patient and with undilated pupils. The opacities in the 

lens were graded from 0- 5 where grade 0 is no opacities and grade 4 is opaque lens. Grade 5 

showed that the lens could not be examined due to corneal haziness or aphakia.  

 

In Santa Cruz de la Sierra there were 476 eyes examined and 24, 58% of the examined eyes 

had cataract grade 1-4.  For San José de Chiquitos the total amount of examined eyes were 

430 and 28, 84% had cataract grade 1-4. When comparing the results from Santa Cruz de la 

Sierra and San José de Chiquitos the prevalence of cataract were greater for San José de 

Chiquitos, especially for grade 3 with 10 eyes for Santa Cruz de la Sierra and 23 eyes for San 

José de Chiquitos.  The prevalence was overall higher for men than women. 

 

Although this study has been using a very rough grading method it shows that there is a 

significant problem with cataract in Bolivia.   
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1 Introduktion 

1.1 Linsens anatomi och fysiologi 

Den kristallina linsen är en bikonvex, elliptisk struktur i ögat med främsta uppgift att fokusera 

ljusstrålar på retina. Den är placerad bakom hornhinnan och främre kammaren. Se figur 1.1. 

En frisk lins är helt transparent. Detta möjliggörs genom att den kristallina linsen är avaskulär, 

det vill säga har inga blodkärl.  Linsen tar istället sin näring från den omgivande vätskan. En 

annan egenskap som gör linsen transperent är att linsens hexagonala fibrer är så väl packade 

och perfekt sorterade (Kanski, 2007, s. 337).  

 

 

Figur 1.1 Schematisk bild över ögat. Bild från WP Clipart. 

http://www.wpclipart.com/medical/anatomy/eye/index.html. Hämtad [2012-03-26]. 

 

Linsen börjar utvecklas tidigt i fosterstadiet. Ur det ektoderma epitelet kommer så kallade 

plakoder att bildas. Linsplakoderna kommer sedan att forma en ihålig blåsa, vesikel. De 

posteriora cellerna i vesikeln kommer att differentiera och växa och bli de primära 

linsfibrerna. De primära cellerna kommer sedan växa och sträcka ut sig och till slut nå den 

anteriora delen av linsen. Det medför att hålrummet i vesikeln till slut är fyllt av linsfibrer. 

Dock kommer linsen inte ha något epitel posteriort eftersom dessa celler har migrerat in i 

linsen (Remington, 2005, s. 87). Dessa embryonala fibrer kommer att utgöra linsens kärna. 

Det skapas även nya linsceller under hela livet. Detta sker perifert och paraekvatorialt i linsen. 

De nya cellerna förflyttar sig sedan posteriort och lägger sig ytterst, utanför de äldre cellerna 

(Bergmanson, 2010, s. 143). Den del av linsen som bildas under fosterstadiet kallas för fetala 

kärnan och fibrerna i linsen som bildas mellan födsel och könsmognad kallas för mogen 

kärna. Alla nya linsfibrer som bildas utanpå de embryonala fibrerna kallas för sekundära 
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linsfibrer (Remington, 2005, s. 91). När de nybildade linsfibrerna når sina respektive poler, 

alltså centralt posteriort och anteriort, kommer de mötas av linsfibrer som vandrat från 

motsvarande pol. Det kommer då bildas en knutpunkt som kallas för y- sutur. Anteriort ser 

det ut som ett stående Y och posteriort får suturen formen av ett uppochnervänt Y. Alltefter 

linsen växer kommer y-suturen blir mer och mer oregelbunden. Suturernas komplexa struktur 

är en viktig faktor för att behålla linsen transparens (Remington, 2005, s. 94). 

Linsfibrerna omges av ett membran, så kallad linskapsel, bestående främst av kollagen. 

Kapseln har varierande tjocklek runt linsen med tjockaste delarna vid de båda polerna. Trots 

att linskapseln är väldigt elastisk innehåller den inga elastiska fibrer. Detta på grund av den 

välstrukturerade lamellära ordningen bland fibrerna (Remington, 2005, s. 87). Membranet har 

flera viktiga uppgifter i ögat. Dels så skyddar den mot bakterier men den är även främsta 

tillgången för att ändra brytstyrkan i linsen.  Linsen är upphängd i trådar, så kallade 

zonulartrådar. Ena änden fäster i linskapseln och andra änden fäster i ciliarmuskeln. Genom 

att ciliarmuskeln, som är en sfinktermuskel, kontraherar och relaxerar så kan linsen tjocklek 

kontrolleras och på så sätt styra var ljusets strålar ska få sin brytpunkt (Remington, 2005, s. 

87). Denna process kallas för ackommodation. För att ögat ska kunna fokusera på nära håll 

måste linsens form och brytkraft kunna justeras. (Remington, 2005, s. 97). Linsen i sig är inte 

elastisk utan det är linskapseln, som strävar efter att vara sfärisk, som gör att formen ändras. 

När ciliarmuskeln kontraherar blir linskapseln mer sfärisk och omformar linsens kortex, se fig 

1.2. Linskapseln förtjockas ca 1,2 % per år till cirka 75 års ålder, därefter kommer den att 

förtunnas något (Bergmanson, 2010, s. 147). Detta medför att linsens förmåga att ändra 

brytstyrkan försämras och man förlorar en viss del av ackommodationsförmågan. Vid födseln 

kan människan ackommodera cirka 16 dioptrier. Förmågan minskar sedan och vid 50 års 

ålder är ackommodationsförmågan cirka 2 dioptrier.   

 

Figur 1.2 Linsens form ändras vid ackommodation.  Bild från WP Clipart. 

http://www.wpclipart.com/medical/anatomy/eye/index.html. Hämtad [2012-03-26]. 
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Linsens främre yta är något kupigare än den bakre. Kurvaturen är 5- 8 µm posteriort och 8 -14 

µm anteriort. Vid polerna är tjockleken på en oackommoderad lins 3,5- 5 mm. Diametern är 

cirka 6,5 mm hos ett spädbarn och har ökat till ungefär 9 mm i sena tonåren, se tabell 1.1. 

Därefter sker inga nämnvärda förändringarna på diametern (Remington, 2005, s. 87). Linsen 

står för en tredjedel av den refraktiva styrkan i ögat, cirka 20 av totalt cirka 60 dioptrier. 

Övriga 40 dioptrier finns i ögats yttersta del, hornhinnan. Den höga brytstyrkan i linsen beror 

främst på grund av det höga refraktionsindexet men även på linsens höga proteininnehåll 

(Bergmanson, 2010, s. 147).  

Tabell 1.1 Linsens tillväxt och storlek under människans livstid (Bergmanson, 2010, s 147) 

Ålder Vikt (i mg) Främre diameter (i mm) 

1-3 månader 92 6,31 
10-11 månader 124,5 7,46 
10-20 år 152,8 8,47 
40-50 år 202,4 9,09 
60-70 år 230,1 9,49 
80-90 år 258,1 9,62 
 

Cirka 90 % av linsen består av olika proteiner. Den mest förekommande typen av proteiner är 

olösliga proteiner där kristallin är det viktigaste. Kristallin är ett protein som har förmågan att 

kunna packas väldigt regelbundet i linscellerna. En förmåga som starkt bidrar till linsens 

transparens (Oyster, 1999, s. 494).  Proteinet kan ses hos foster redan vecka 6. De cellerna 

som bildas då kommer, likt kristallinet, existera hos en vuxen lins. Kristallin kan delas in i 

flera undergrupper, men de största är α-, β- och γ- kristallin. De skiljer sig i både storlek och 

struktur men det är dock likheterna mellan strukturerna som är det viktiga (Oyster, 1999, s. 

492). Kristallin består av långa aminokedjor vilket gör att molekylen blir väldigt stabil.  

Linsen består, trots att den är omgiven av mestadels vätska, av bara 60 % vatten. Blir 

vattenhalten för hög i linsen medför det att transparensen minskar. Vätskebalansen sköts av 

jonpumpar som i sin tur är beroende av metabolism. Den anaeroba metabolismen i linsen 

möjliggör även bortforsling av gamla och skadade celler.  

Linsen släpper igenom ljus med våglängder en bra bit över synligt ljus, som ligger runt 400-  

720 nm, och har en undre gräns runt 360 nm (Forrester, Dick, McMenamin & Lee, 2002, s. 

196). Hornhinnan absorberar ljus under 300 nm, vilket gör att en väldigt liten del når linsen. 

Linsen i sin tur absorberar ljus med våglängder mellan 300- 400 nm (Remington, 2005, s. 98). 

Ljus under 400 nm kallas för UV-ljus. UV-ljus kan delas in i tre olika kategorier: 
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UVA 315-400 nm  

UVB 280-315 nm  

UVC 100-280 nm 

 

UV-ljuset har visat sig vara en stor bidragande faktor till att katarakt utvecklas i linsen, se 

kapitel 1.4.  

Nästan allt UVC- och ungefär 90 % av UVB- ljuset filtreras bort i atmosfären. Vilket betyder 

att det mesta UV-ljuset som når jorden är UVA med en liten del UVB. För att vi ska kunna 

skydda oss mot UV-strålning har man tagit fram en skala, UV-index, som visar hur stor UV- 

strålningen är för en viss produkt t.ex. solarier eller hur hög strålningen är på en viss plats i 

världen (WHO, 2002). Skalan sträcker sig från 1- 11+ där 1-2 är tämligen ofarligt, 3-7 kräver 

skydd såsom solskyddsfaktor, t-shirt när man vistas ute och UV-blockande solglasögon. 8-

11+ kräver extra skydd. Man ska undvika att vara utomhus när solen är som starkast, 

solskyddsfaktor och solglasögon är väldigt viktigt när UV- strålningen är så hög. I 

Sydamerika och framförallt i bergen i Peru, Chile och sydvästra Bolivia är UV-strålningen 

högst i världen. Under sommarmånaderna ligger UV-index konstant över 11+. Man har även 

uppmätt UV-strålningens toppar och funnit att UV-index för dessa länder kan bli så högt som 

24 (Liley & McKenzie, 2006). 

1.2 Vad är katarakt? 

Katarakt är den främsta orsaken till bilateral blindhet i världen. Enligt WHOs uppgifter från 

2010 har cirka 51% av världens blinda huvuddiagnosen katarakt. Det innefattar nästan 20 

miljoner människor! Trots att katarakt kan tas bort med en relativt snabb och enkel operation, 

fortsätter antalet människor med diagnosen att öka. Utvecklingen är densamma i såväl i-

länder som i u-länder. En orsak till detta är att jordens befolkning blir äldre hela tiden. Det 

finns inga märkbara skillnader i etnicitet, kön eller socioekonomisk tillhörighet och 

prevalensen av katarakt. Generellt kan man säga att alla människor över 70 år har någon form 

av minskad transparens i linsen (Oyster, 1999, s. 526). Tyvärr är dock tillgången till 

behandling mycket mindre i utvecklingsländer än i västvärlden. 

Ofta kommer katarakten smygande. Vilket gör att symtomen kan vara svåra att märka. Initialt 

upplevs färgskalor som mycket gråare och vid t.ex. bilkörning så kan det uppstå 

bländningsbesvär då ljuset sprids i den grumliga linsen. I takt med att katarakten mognar så 
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blir synskärpan sämre och sämre. En helt opak lins släpper sålunda inte igenom något ljus alls 

och personen kan inte se på det ögat.   

Det finns ett antal olika typer av katarakt, där de vanligaste är kortikal katarakt och nukleär 

katarakt. Gemensamt för alla är att det bildas en opacitet, grumling, någonstans i linsen eller 

linskapseln. De flesta typer kan även relateras till åldersförändringar i linsen. Katarakten, 

alltså grumlingen, absorberar och sprider ljuset mer än en icke påverkad lins (Oyster, 1999, s. 

526). Vilket medför att den retinala bilden kommer vara mer utspridd och ha mindre kontrast 

och det ger sämre synskärpa. En långt gången katarakt, så kallad mogen, kommer påverka 

synskärpan mer då den har högre densitet och kommer vara mer utbredd i linsen. De olika 

typerna av katarakt är namngivna efter var i linsen de sitter. 

1.2.1 Olika typer av katarakt 

1.2.1.1 Kortikal katarakt 

Den mest frekvent förekommande typen av katarakt är kortikal katarakt (Oyster, 1999, s. 

526). Opaciteten bildas i linsens kortex. Oftast sitter grumlingen perifert, men det finns även 

fall då det blir en central grumling i linsens främre eller bakre del. Den kortikala katarakten är 

en långsam process. Första tecknen kan komma redan i 40- 50 årsåldern. Initialt börjar 

processen med små prickar i linsen som sedan blir fler och bildar ekrar som är tjockare 

perifert och med spetsen pekandes mot centrum av linsen. Efter hand bildas det fler och fler 

ekrar till linsen ser ut som ett hjul där mitten, navet, är minst påverkat. I allmänhet uppstår 

förändringarna inferiort- nasalt i linsen och det är först när opaciteterna når de centrala 

delarna av linsen som man börjar uppleva symtom. De initiala opaciteterna består av små 

vesiklar som innehåller onormalt stora mängder proteiner, kolesterol och fosfolipider 

(Vrensen, 2009). Främsta orsaken är oxidativ stress, dels genom UV-strålning, se kap 1.4, 

men även genom att linsen får förändrad metabolism i takt med åldrandet, se kap 1.3. Kortikal 

katarakt är den vanligaste formen av katarakt hos personer under 65 år, därefter är nukleär 

katarakt den dominerande formen (Oyster, 1999, s. 526). 

1.2.1.2 Nukleär katarakt 

Nukleär katarakt, alltså katarakt i linsens kärna, är en påskyndad process av linsens åldrande.  

Som regel börjar det med ökad myopi, närsynthet, på grund av att linsens refraktionsindex 

och den sfäriska aberrationen ökar (Kanski, 2007, s. 338). Ett exempel är när vissa äldre 

personer helt plötsligt kan läsa igen utan korrigering med glasögon eller linser. I ett tidigt 

stadium bildas det en gulaktig hinna i linskärnan. Efter hand mörknar färgen och blir mörkare 
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och mörkare ju mer mogen katarakten blir. Det finns till och med extrema fall där katarakten 

är så långt gången att linsens kärna är helt svart. Hittills har denna typ av pigmentering endast 

påträffats hos primater (Truscott, 2004). En anledning till detta kan vara att primater har ett 

inbyggt, kemiskt UV- filter i linsen som i sin tur kan utveckla fototoxiska ämnen i linsen 

(Roberts, 2011).  

1.2.1.3 Subkapsulär katarakt 

En tredje huvudgrupp, som dock är något mer sällsynt, är posterior subkapsulär katarakt. Här 

sitter grumlingen i de yttersta lagren av linsens kortex, precis innanför linskapsel och vid den 

bakre polen. I och med att katarakten sitter i linsens nodalpunkt är det är den typ av katarakt 

som påverkar synen mest. Framförallt upplevs besvär vid pupillmios vilket sker när t.ex. två 

bilar möts i mörker och strålkastarljuset bländar föraren (Kanski, 2007, s. 338). Morfologin 

kring posterior subkapsulär katarakt är tämligen okänd. Dock är det känt att användande av 

olika kortisonpreparat och andra steroider kan bidra till att det utvecklas denna typ av 

katarakt. Vid ögontrauma och/eller slag mot ögon eller efter kirurgiska ingrepp i linsen är 

risken stor att man utvecklar denna typ av opacitet, se kap 1.7. Posterior subkapsulär katarakt 

skiljer sig något från kortikal katarakt och nukleär katarakt. I de båda sistnämnda sker 

förändringarna i normala linsfibrer medan det vid subkapsulär katarakt förekommer onormala 

linsfibrer. Störningar vid produktionen av nya linsfibrer gör att fibrer som inte växer på 

längden vandrar mot den bakre polen och där skapar deras oregelbundenhet en opacitet 

(Oyster, 1999, s 527).  

1.2.1.4 Övriga typer av katarakt 

En form av katarakt som drabbar spädbarn är kongenital katarakt, medfödd katarakt. I väl 

utvecklade länder är det dock en ovanlig form av katarakt. Cirka 30 barn på 100 000 födslar 

drabbas. I utvecklingsländer bör antalet vara högre eftersom det förekommer fall där modern 

drabbats av röda hund under graviditeten, vilket är en stor riskfaktor för att barnet ska födas 

med kongenital katarakt (Graw, 2004). I västvärlden opereras barnen så fort det går för att 

undvika strabismus och amblyopi. I utvecklingsländerna finns inte samma tillgång till 

operation, vare sig för nyfödda barn eller för de äldre som drabbas av olika typer av katarakt.   

1.3 Orsaken till katarakt 

1.3.1 Orsaker och riskfaktorer 

Det är svårt att hitta en specifik orsak till att katarakt utvecklas i människans lins. Största 

riskfaktorn är utan tvekan åldrande. Andra större riskfaktorer som nämns är UV-strålning, se 
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kap 1.4, IR- strålning, diabetes, trauma, antioxidanter, rökning och vissa steroidpreparat. Den 

fullständiga patogenesen är fortfarande okänd för de flesta av dessa faktorer (Löfgren, 2001). 

Nyligen utgavs en artikel som försöker påvisa ett samband mellan nutritionen hos kött- 

respektive fiskätare och vegetarianer och risken för att utveckla katarakt (Appleby, Allen & 

Key, 2011). Ytterligare studier har gjorts på amerikanska kvinnor i åldrarna 50- 79, där 

författarna fann att en varierad kost med mycket vitaminer och antioxidanter är viktigt för att 

minska risken för nukleär katarakt (Mares, Voland, Adler, Tinker, Miller, Moeller, Blodi, 

Gehrs, Wallace, Chapell, Neuhouser, Sarto & the CAREDS study group, 2010). Stundtals är 

det väldigt svårt att hitta samband kring orsaker och riskfaktorer. En del av studierna är svåra 

eller rent av omöjliga att göra om, medan en del faktiskt kan upprepas (Truscott, 2005). I 

Indien utfördes en studie (Harding, 1991, se Truscott, 2005, s 710.) där man hävdade att det 

fanns ett samband mellan svår diarré och utveckling av katarakt. Teorin bakom artikeln 

handlar om att vid svår uttorkning ökar förekomsten av urinämnen i blodet som i sin tur leder 

till ökade halter av ammoniumcyanat i blodet. Vilket skulle medföra att proteinerna i 

linsfibrerna förändras. Påståendet har sedermera kunnat avvisas (Smith, Shunshin, Sun, 

Miesbauer, Yang, Yhang, Zhou, Schwedler, Smith, 1995). Däremot kan man fastslå att linsen 

inte är helt isolerad i kroppen utan alla förändringar som sker inuti kroppen även kan komma 

att påverka linsen. När det gäller kortikal och posterior subkapsulär katarakt ses diabetes som 

en stor riskfaktor. Risken för att drabbas av katarakt kan vara så stor som fyrdubblad vid 

förekomst av diabetes. Vid diabetes ökar även risken för att drabbas av efterstarr efter 

kataraktoperationer. Det finns fortfarande en ovisshet kring patogenesen vid katarakt relaterad 

till diabetes (Pollreisz & Schmidt- Ehrfurt, 2010).  

1.4 Katarakt och UV- strålning 

Även då de flesta är eniga om att UV- strålningen är en riskfaktor för katarakt så är orsaken 

till dessa kataraktformationer omtvistade. Vissa hävdar att det är exponering för UV-strålning 

som ändrar proteinstrukturer i linsen (Miranda, 1980; Taylor, 1980) medan nyare artiklar har 

gjort tester som påvisat att det är linsens inbyggda UV-filter som bär ansvaret för att linsen 

blir mörkare (Truscott, 2003). Pigmentet som filtrerar bort UV- ljuset i linsen är troligtvis det 

som bär ansvaret för kataraktformationerna. Hos äldre personer omvandlas pigmentet till en 

fototoxisk kromofor (Roberts, 2011). I kombination med att produktionen av antioxidanter 

och antioxidativa enzymer minskar leder det till att både linsens epitelceller och proteiner 

skadas och det bildas en grumling i linsen. Många av studierna är utförda på råttor (Pitts, 

Cullen & Hacker, 1977; Löfgren, 2001; Dong, Ayala, Löfgren & Söderberg, 2003) där visas 



 

8 

 

att UV- strålning har en direkt koppling till katarakt. Men eftersom råttorna inte har samma 

pigmentering som primater så kan man inte riktigt lita på de resultaten (Truscott, 2003). Dock 

har endast preliminära studier utförts för att styrka de senare rönen. 

1.5 Behandlingar och åtgärder 

1.5.1 Diagnostik 

För att undersöka förekomst av katarakt i linsen finns det många enkla metoder och oftast 

upptäcks katarakten vid en rutinkoll hos optikern. Mest tydligt blir det när patienten inte kan 

komma upp i samma synskärpa som innan. I Svenska kataraktregistrets årsrapport från 2010 

anges att i Sverige ligger mediansynskärpan för det opererade ögat på 0,4 och på det icke 

opererade ögat på 0,7. Det finns även olika graderingssystem av katarakt där det mest 

vedertagna graderingssystemet är lens opacity classification system III, LOCS III. 

Graderingssystemet grundar sig på en undersökning av patientens lins i spaltlampa. 

Katarakten kan sedan delas in i tre olika grupper i systemet, nukleär, kortikal och posterior 

subkapsulär katarakt. Grupperna har i sin tur olika graderingar, se figur 1.3. 

 

 

Figur 1.3 LOCS III graderingssystem med tre olika typer av katarakt som graderas i olika steg. Bild från Bencic et al. 
(2005) LOCS III and Phacoemulsification, Collegium  Antropologicum,  29 (1), 91–94. Hämtad [2012-05-09]. 

En enklare men också lite grövre metod är den som användes vid undersökningarna i Bolivia. 

Metoden är framtagen av V, Mehra och D. C, Minassian, 1988. Undersökningen är väldigt 

enkel och grundar sig på genomfallande ljus som sänds in i patientens öga med hjälp av ett 

oftalmoskop. De eventuella opaciteterna graderas sedan från grad 0 till grad 5. Figur 1.4 visar 
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patientens visus i förhållande till grad av katarakt och även i förhållande till WHO’s 

klassificering av synnedsättning. Tabellen är hämtad från en artikel där Mehra & Minassian 

jämförde graderingsresultat mellan olika oftalmologer. Det som skiljer sig från graderingarna 

som använts i undersökningarna i Bolivia är att grad 2A och 2B är ersatta med grad 2 och 

grad 3. Grad 3 blir följaktligen grad 4 för graderingsskalan som användes i Bolivia. Grad 5 i 

Boliviastudien innefattar alla linser som inte kunde undersökas på grund av t.ex. patologi i 

hornhinnan, afaki eller luxerad lins.  

 

Figur 1.4 Tabell över visus i förhållande till synnedsättning samt grad av katarakt. Från: Mehra, V, & Minassian, 

D.C,. (1988) A rapid method of grading cataract in epidemiological studies and eye surveys, British Journal of 

Ophthalmology, 72, 801-803. 

Metoden används dock sällan i kliniska undersökningar då LOCS III ger en tydligare bild 

över vart och hur omfattande katarakten är.  

1.5.2 Behandling 

Enda sättet att bota katarakt är helt enkelt att ta bort linsen och ersätta den med en konstgjord 

plastlins. De senaste 15 åren har fakoemulslifikation (fako) blivit den mest vedertagna 

metoden (Kanski, 2007, s 346). Största anledningen till detta är att det kräver ett mindre snitt i 

kanten på hornhinnan för att komma åt linsen med fako-metoden. Tidigare metoder, som dock 

fortfarande används är ECCE, extracapsular cataract extraction. Vid ECCE krävs ett snitt som 

är cirka 8- 10 mm brett jämfört med vid fakooperation då man gör ett 3 mm brett snitt. 

Nackdelen med ett större snitt är längre läktid, större infektionsrisk och stygn som sitter kvar i 

upp till 3 månader (Kanski, 2007, s 346). Idén om att ta bort linsen när den blivit opak är inte 

ny. Långt bak i historien använde man sig av något som kallades starrstick. Man stack helt 

enkelt in en nål i ögat och petade på linsen så den lossnade och med hjälp av gravitationen 
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lade sig under optiska axeln. För att korrigera avsaknaden av lins använde man sig av väldigt 

starka glasögon (Oyster, 1999, s 528). Dagens metoder är inte lika smärtsamma och långt mer 

avancerade.  

Själva operationen är otroligt snabb och patienten, som är vaken under hela operationen 

känner ingenting. Innan operationen får patienten lokalbedövning i konjunktivalsäcken. Sedan 

gör läkaren två snitt precis i kanten på limbus. I det första snittet, huvudsnittet, förs själva 

instrumentet in som ska ta bort linsen och i hjälpsnittet, ett lite mindre snitt, kan läkaren föra 

in instrument som kan hålla fast linsen. Sedan görs ett litet snitt i främre linskapseln och allt 

är klart för sönderdelning och borttagning av linsen. 

 

 

Figur 1.4 Bild 1: Sönderdelning av linsen med hjälp av ultraljud. Bild 2: Intraokulär lins laddas för att föras på plats. 

Bild 3: Intraokulär lins på plats och operationen är slutförd. Bild från Dr Christer Johansson, Ögonkliniken Kalmar. 

 

Sönderdelningen sker med hjälp av ett instrument som avger ultraljud och samtidigt suger. 

Läkaren börjar med att dela linsen i mindre delar som sedan sugs upp av instrumentet. Ju 

tätare katarakt patienten har ju längre tid tar det att sönderdela linsen.  När linsen är borttagen 

injiceras ett ämne som heter viskoelastika i ögat. En gelliknande vätska som används för att 

upprätthålla trycket i ögat. Därefter sätts den nya, intraokulära linsen på plats. Viskoelastikan 

sugs bort och patienten får saltlösning sprutad över snitten i ögat. Slutligen ges en spruta med 

antibiotika och operationen är färdig (Kanski, 2007, s 348). Själva operationen tar cirka 15 

minuter beroende på bland annat kataraktens täthet. 

 

Valet av intraokulär lins, IOL, grundas på en rad mätningar av ögat innan operationen där 

man tar hänsyn till ögats längd, hornhinnans form och refraktiva styrka och linsens refraktiva 

styrka. Allt för att patienten ska få ett öga så nära emmetropt som möjligt. De linser som finns 

att välja mellan är asfäriska IOL’s, toriska IOL’s, multifokala IOL’s, ackommodativa IOL’s 

och gula IOL’s (filtrerar bort blått ljus). Den asfäriska linsen väljs då patienten inte har någon 

astigmatism som behöver korrigeras. Fördelen med en asfärisk lins är att den korrigerar även 
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till viss del för högre ordningens aberrationer (Kohnen, Baumeister, Kook, Klaproth & 

Ohrloff, 2009). En torisk lins väljs då patienten har corneal astigmastism större än 1 D. De 

multifokala och ackommodativa linserna används för att korrigera patientens synskärpa både 

för avstånd och på nära håll. Däremot har det dock visat att ackommodativa IOL’s har en 

begränsad ackommodativ verkan så det läggs stora resurser på att ta fram andra mekanismer 

som kan hjälpa patienten att återfå sin ackommodation (Kohnen, Baumeister, Kook, Klaproth 

& Ohrloff, 2009). 

Operationen är dock inte helt fri från risker. Som patient ska man vara observant på smärta 

efter operationen. Det kan röra sig om en intraokulär infektion, endoftalmit. Det är dock 

relativt ovanligt. Den vanligaste komplikationen är efterkatarakt där den bakre linskapseln 

bildar grumlingar. Vanligtvis åtgärdas detta med laser där man gör hål i linskapseln (Kohnen, 

Baumeister, Kook, Klaproth & Ohrloff, 2009).  

I Sverige är det i särklass den vanligaste operationen. Enligt svenska kataraktregistrets rapport 

från 2010 gjordes det 91 421 operationer för att hjälpa patienter med katarakt. I 

utvecklingsländer är dock möjligheterna till operation inte lika goda. Figur 1.4 visar antalet 

operationer runt om i världen för 2004.  

 

Figur 1.4 Bild över antalet kataraktoperationer runt om i världen.  Sedan 2004 har dock antalet operationer ökat 

framförallt i västvärlden. Bild från WHO. 



 

12 

 

Även om kunskapen finns i vissa utvecklingsländer är det fortfarande många hinder på vägen 

som måste övervinnas. Tillgängligheten på operationer är inte alltid den bästa då kunskap och 

utrustning endast finns i större städer (Brian & Taylor, 2001). Även operationskostnader är en 

stor orsak till att det inte görs så många operationer i utvecklingsländer. På kartan ser man 

även att Bolivia är det landet som har minst operationer i Sydamerika. En studie gjord i 

Brasilien visade en prevalens av katarakt på 4, 94 % (Carlos, G. A., Schellini, S. A., de 

Espindola, R. F., Lana, F. P., Rodrigues, A. C. & Padovani, C. R., 2009). Undersökningen är 

genomförd i ett område i São Paulo och författarna tar bl. a. upp att prevalensen där liknar den 

i utvecklade länder. För Brasilien så visar kartan på en mycket högre operationsfrekvens än 

den i Bolivia.  

1.5.3 Övriga åtgärder 

Tyvärr är operation den enda åtgärden som finns tillgänglig i dagens läge. Däremot går det att 

skydda sina ögon mot framförallt UV- ljus genom användande av solglasögon eller 

kontaktlinser som blockerar UV- ljuset. Kontaktlinsbärare bör använda linser med UV- block 

då det ger ett bättre skydd än solglasögon som inte täcker överallt och släpper igenom solljus 

vid t. ex sidorna och ovanifrån. Djurstudier har visat att linser med UV- blockare kan ge 

samma skydd som ett helt förtäckt öga (Chandler, Reuter, Sinnot & Nichols, 2010).  
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2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka prevalensen av katarakt i Bolivia under en resa med 

Vision for All. 
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3 Material och metoder 

Studien genomfördes under en resa med organisationen Vision for all till Bolivia. En resa 

med syfte att hjälpa utsatta personer i de fattigare delarna av Bolivia. Personerna som deltog i 

studien sökte själva upp undersökningsplatsen. Väl på plats fylldes ett formulär i där det 

angavs ålder, kön, arbete och om de var läskunniga eller inte. Därefter fick de vänta på att bli 

undersökta av optiker. Själva undersökningen gällande förekomst av katarakt skedde på ett 

randomiserat urval av dessa personer. Städerna som Vision for all delegationen besökte var 

Santa Cruz de la Sierra, San José de Chiquitos och Concepcion. I Concepcion utfördes dock 

ingen datainsamling. Undersökningarna har endast utförts av undertecknad. Studien hade ett 

stort urval av människor, det vill säga 453 personer.  

3.1 Metod 

Personerna undersöktes med hjälp av oftalmoskop i direkt genomfallande ljus och vid 

odilaterad pupill. Dels rakt framifrån men även från olika vinklar för att få en uppfattning om 

var i linsen den eventuella grumlingen fanns. Patienten ombads att titta rakt fram hela tiden 

medan undersökaren sände ljus in i ögat med hjälp av oftalmoskopet. Avståndet från 

instrumentet till patientens öga var ca 33 cm (Mehra & Minassian, 1988). Opaciteterna 

graderades sedan utefter kvaliteten på rödreflex, se tabell 3.1. Eftersom de mer vedertagna 

metoderna för gradering av katarakt kräver spaltlampa, t.ex. LOCS III, var de ej möjliga att 

utföra då det inte fanns möjlighet att ta med utrustningen på resan. Efter varje dags arbetspass 

sammanställdes antalet gjorda undersökningar. 

 

Tabell 3.1 Graderingstabell som använts i studien. 

Grad av katarakt Beskrivning 

0 Klar rödreflex, inga opaciteter 

1 
Fåtal små prickar i linsen som upplevs som mörka prickar i rödreflexen. Max 

område som upptas av prickarna är 1 mm². 

2 
Linsens rödreflex är delvis täckt av grumlingar. Området som är täckt av opacitet 

är mindre än själva rödreflexen. 

3 Som 2 men området täckt av opacitet är lika med eller större än själva rödreflexen 

4 Opaciteten täcker hela rödreflexen. 

5 Ingen rödreflex till följd av t.ex. corneala opaciteter, afaki eller luxerad lins. 
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3.2 Material 

Undersökningarna utfördes med hjälp av oftalmoskop av modellen Heine Beta 200S, se 

bilaga 2. Varje undersökning antecknades på ett journalblad, se bilaga 1, som utformats av de 

studenter från Linnéuniversitetet som deltog i resan tillsammans med ordförande John Godoy 

från Vision for All.  

3.3 Sammanställning av data 

All sammanställning av data har skett i Excel. Tabeller och diagram har även de gjorts i 

Excel. Det utfördes även jämförelser mellan de män och kvinnor som bodde i samma stad 

men även mellan prevalensen av katarakt och personernas ålder.  

 

 

Figur 2.1 Undersökningen utfördes med hjälp av handhållet oftalmoskop och vid odilaterad pupill i dagsljus.  
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4 Resultat 

Total undersöktes 453 personer i två olika städer, det vill säga 906 ögon. Santa Cruz de la 

Sierra är Bolivias största stad med cirka 1,6 miljoner invånare medan det i San José de 

Chiquitos endast bor cirka 9200 invånare .  I Santa Cruz de la Sierra deltog 238 personer och i 

San José de Chiquitos deltog 215 personer. Den sammanlagda medelåldern för de båda 

städerna var 50,19 ±15,51. Den yngsta personen som deltog i undersökningen var 8 år och 

den äldsta som deltog var 90 år. Det totala antalet ögon för båda städerna som hade någon 

grad av katarakt, grad 1-4, var 241 stycken vilket motsvarar 26,60%. Antalet ögon där linsen 

inte kunde undersökas, på grund av disiga och grumliga hornhinnor eller andra sjukdomar, det 

vill säga grad 5, var 0,7% (6 ögon), se figur 4.1.  

 

Figur 4.1 Totala antalet undersökta ögon grupperat i grad av katarakt. 

Totalt hade 62 av 168 män och 80 av 285 kvinnor någon form av påverkan i antingen ena 

ögats lins eller i båda linserna. Det ger en prevalens för katarakt grad 1- 4 på 31,53% hos de 

undersökta personerna. 

4.1 Santa Cruz de la Sierra 

I Santa Cruz de la Sierra undersöktes 476 ögon och 121 av dessa hade grumlingar enligt grad 

1- 4, motsvarande 24,58%. 0,8 % av ögonen uteslöts, grad 5, då linsen inte kunde undersökas 

(4 ögon). De största grupperna var grad 1 och grad 2 med 101 ögon, se figur 4.2.  
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Figur 4.2 Antal undersökta ögon indelade i grad av katarakt för Santa Cruz de la Sierra. 

Antalet ögon med akut behov av operation, det vill säga de med grad 3 och grad 4 var endast 

16 st. Medelåldern i Santa Cruz de la Sierra var 51,40 ±14,93. Den yngsta personen var 15 år 

och den äldsta var 86 år gammal. Personerna som undersöktes delades in i åldersgrupper. 

Enligt figur 4.3 finns det en tydlig ökning av prevalensen med stigande ålder. 43 ögon av 

totalt 54 undersökta i gruppen 65- 74 år hade katarakt. Även i åldersgruppen 75- 84 år var 

prevalensen hög. 21 ögon av 27 undersökta hade någon grad av katarakt där grad 2 var den 

mest frekvent förekommande.  Figuren visar även att prevalensen hos personer under 54 år 

var väldigt låg.  
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Figur 4.3 Grad av katarakt fördelat på olika åldersgrupper för Santa Cruz de la Sierra. 

  

Prevalensen av katarakt var högre hos män än hos kvinnor i Santa Cruz de la Sierra. Trots att 

antalet undersökta män, 172 ögon, var mycket färre än antalet undersökta kvinnor, 304 ögon, 

så låg förekomsten av framförallt katarakt grad 2 på samma antal, se tabell 4.1. 

 

Tabell 4.1 Tabell över antalet undersökta män och kvinnor i Santa Cruz de la Sierra. 

Grad Antal ögon, kvinnor % kvinnor Antal ögon, män % män Totalt 

0 235 77,3% 120 69,8% 355 
1 35 11,5% 24 14,0% 59 
2 21 7,0% 21 12,2% 42 
3 9 3,0% 1 0,6% 10 
4 2 0,6% 4 2,3% 6 

5 2 0,6% 2 1,1% 4 

     
0 

Totalt 304 
 

172 
 

476 
 

4.2 San José de Chiquitos 

I San José de Chiquitos var medelåldern 48,86 ±16,06. Den yngsta personen var 8 år och den 

äldsta 90 år. Totalt undersöktes 430 ögon i San José de Chiquitos. 82 personer var män (164 
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ögon) och 133 personer var kvinnor (266 ögon). Av 430 ögon hade 124 grumlingar av grad 1 

eller mer, se figur 4.4. Grad 5, 0,5% (2 ögon), uteslöts då linsen inte kunde undersökas på 

grund av disig hornhinna eller annan patologi.  

 

Figur 4.4 Antal undersökta ögon graderade enligt tabell 3.1 i San José de Chiquitos. 

 

Antalet ögon i akut behov av operation, det vill säga grad 3 och grad 4 var 26 st. De mest 

frekvent förekommande graderna är grad 1 och grad 2 med sammanlagt 98 ögon.  

Även för San José de Chiquitos gjordes en åldersindelning enligt figur 4.5. Där gruppen med 

högst prevalens av katarakt var 65-74. Där hade 37 av 51 undersökta ögon någon grad av 

grumling och mest förekommande var grad 2.   
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Figur 4.5 Grad av katarakt fördelat på olika åldersgrupper för San José de Chiquitos. 

 

Även i San José de Chiquitos var antalet undersökta män färre än antalet undersökta kvinnor 

och prevalensen var högre hos männen, se tabell 4.2. Enda gruppen där antalet skiljer sig åt är 

grad 0, det vill säga de utan påverkan på linsen.  

Tabell 4.2 Tabell över antalet undersökta män och kvinnor i San José de Chiquitos 

Grad Antal ögon, kvinnor % kvinnor Antal ögon, män % män Totalt 

0 199 74,8% 105 64,0% 304 
1 30 11,3% 26 15,9% 56 
2 23 8,6% 19 11,6% 42 
3 12 4,5% 11 6,7% 23 
4 2 0,8% 1 0,6% 3 
5 0 0% 2 1,2% 2 

      Totalt 266 
 

164 
 

430 
 

4.3 Jämförelse mellan Santa Cruz de la Sierra och San José de Chiquitos 

Den största skillnaden mellan områdena där personerna undersöktes är prevalensen av 

katarakt grad 3. I staden Santa Cruz de la Sierra var antalet ögon med grad 3 10 st medan på 

landsbygden i San José de Chiquitos var det mer än dubbelt så många med 23 ögon, se figur 

4.6. I övrigt låg prevalensen för de övriga graderna av katarakt på i stort sett samma nivå. Det 

totala antalet undersökta ögon var dock något lägre i San José de Chiquitos.   
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Figur 4.6 Antal ögon med katarakt grad 0- 5 för Santa Cruz de la Sierra och San José de Chiquitos. 
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5 Diskussion 

 Resultatet för denna prevalensstudie visar att det finns stora problem med katarakt i städerna 

Santa Cruz de la Sierra och San José de Chiquitos. I San José de Chiquitos var det 20 

personer som var i akut behov av operation. Tyvärr är tillgången till operation väldigt liten i 

San José de Chiquitos och förmodligen kommer ingen eller endast någon enstaka kunna 

genomgå en kataraktoperation. Vid samtal med lokalbefolkningen så var det inte många som 

ens visste om att det fanns en möjlighet att bli av med sin katarakt. Däremot så var chanserna 

till operation större i Santa Cruz de la Sierra. Vision for All samarbetade med en statlig 

elleverantör, Cooperativa Rural de Electrificación, CRE. Företaget hjälper till med 

ekonomiska insatser i utsatta områden och tillammans med framför allt utländska 

hjälporganisationer kan de erbjuda bl. a läkarvård, tandläkarvård och kataraktoperationer. De 

personer som ansågs behöva akut operation lämnade namn och telefonnummer och kommer 

bli kontaktade nästa tillfälle det anordnas kataraktoperationer i området. Nackdelen med dessa 

operationer är möjligheten till eftervård. Efter en operation i Sverige sker det täta kontroller 

för att se så läkningen går enligt planerna och så att inga infektioner uppstår. I Bolivia lämnas 

patienterna efter operation och eftersom hygienförhållandena är långt sämre än i västvärlden 

så ökar även risken till komplikationer efter operation. Även om man bortser från CRE’s 

hjälpinsatser är möjligheterna till operation större i städerna än på landsbygden.  

5.1 Jämförelse mellan städerna 

När man analyserar resultatet över de båda städerna kan man se att San José de Chiquitos 

ligger på nästintill samma antal för de olika graderna med undantag för grad 0 där Santa Cruz 

de la Sierra har 51 fler ögon och grad 3 där faktiskt San José de Chiquitos har 13 fler ögon. 

Det väsentliga är att trots att det är 46 färre undersökta ögon i San José de Chiquitos så är 

antalet ögon med katarakt fler. En anledning kan vara att på landsbygden arbetar fler 

människor, både män och kvinnor, ute i solen hela dagarna. Dessa personer blir automatiskt 

mer utsatta för UV-strålning än de som bor inne i storstaden Santa Cruz de la Sierra och 

kanske arbetar mer inomhus. Människorna som arbetar utomhus med framförallt jordbruk och 

boskapsskötsel har liten eller ingen kunskap om UV- ljusets påverkan på ögonen. För 

framtiden kanske det vore aktuellt med kampanjer där man informerar om vikten av UV- 

blockande solglasögon och kanske till och med samarbetar med företag som har möjlighet att 

bidra med solglasögon? Endast ett fåtal av personerna som kom till undersökningsplatserna 

använde sig av solglasögon. Detta trots att solen stod högt på himmeln under större delen av 
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dagen. Vision for All hade endast ett begränsat antal solglasögon att dela ut och dessa tog 

följaktligen snabbt slut.  

Överlag kan man även se att det är fler kvinnor som kom till undersökningsplatserna. Det 

gäller för både Santa Cruz de la Sierra och San José de Chiquitos. Det kan bero på att fler män 

arbetar medan kvinnorna är arbetslösa och sålunda hade möjlighet att ta sig till 

undersökningsplatserna. Eftersom männen är de som arbetar och drar in pengar till hushållen 

så är det oftast männen som får vård i första hand. Man kan även se att prevalensen är högre 

hos män i framförallt San José de Chiquitos. Troligtvis kan den höga prevalensen härledas till 

mycket mer utomhusarbete.  

5.2 Metod 

Metoden som användes grundar sig på en artikel av Mehra och Minassian från 1988. 

Undersökningen skiljer sig en del från de vedertagna metoderna, t.ex. LOCS III, i många 

avseenden, vilket gör det svårt att jämföra studien med andra genomförda studier till exempel 

studien som utfördes i grannlandet Brasilien (Carlos, G. A., Schellini, S. A., de Espindola, R. 

F., Lana, F. P., Rodrigues, A. C. & Padovani, C. R., 2009). I studien använde sig författarna 

av LOCS II, föregångaren till LOCS III. De fann en prevalens på 4, 94%, vilket är avsevärt 

mycket lägre än förekomsten i Bolivia som i denna studie var 29,60%. Visserligen tar 

författarna upp att prevalensen skiljer sig från de fattigare delarna i Brasilien och att just 

denna region i Brasilien mer kan jämföras med utvecklade länder trots att Brasilien anses vara 

ett utvecklingsland. Författarna tar även upp att prevalensen av katarakt för den undersökta 

regionen inte speglar situationen i övriga Brasilien där prevalensen anses vara mycket högre. 

Den största skillnaden mellan studierna, förutom metoden, är att även om urvalet var 

randomiserat så sökte personerna som deltog i studien i Bolivia själva upp 

undersökningsplatserna. Många av de undersökta personerna i Bolivia upplevde problem med 

sin synförmåga vilket kan ha bidragit till den höga prevalensen av katarakt. Även den 

socioekonomiska biten kan spela in i resultaten för de olika studierna. Bolivia är ett fattigare 

land än Brasilien och möjligheterna till vård och information är mindre i Bolivia.  

Anledningen till att inte LOCS III användes var att det dels inte fanns möjlighet till att ta med 

de instrument som krävs till Bolivia och det fanns heller inga möjligheter att använda sig av 

pupilldilaterande preparat. Metoden som användes vid undersökningarna i Bolivia är en 

väldigt grov screeningmetod och det är även svårt att se tidig bakre subkapsulär katarakt med 

endast genomfallande ljus. Metoden som valdes passade dock väldigt bra till förhållandena 
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som rådde på undersökningsplatserna och när endast ett handhållet oftalmoskop var redskapet 

gjorde det väldigt enkelt att utföra undersökningarna.  

 

5.3 Vision 2020: The right to sight 

Enligt WHO är katarakt den främsta orsaken till blindhet runt om i världen. Förutom 

okorrigerade refraktiva fel (43 %) så står katarakten för hela 33 % av orsaken till blindhet. 

Den största anledningen till det är troligt vis att tillgången till operation är väldigt små i de 

länder vars befolkning faktiskt är mest drabbade. Brian & Taylor (2001) tar upp många 

viktiga aspekter i sin artikel. De menar att det måste ske en förändring i myndigheternas 

attityd kring katarakt. Framförallt när det gäller att utbilda befolkningen men även när det 

gäller operationer och operationsmöjligheter. En tanke är att samordna operationsutbildningar 

och utbildningar i hur man ska handha problemet katarakt. Ett steg i rätt riktning är Vision 

2020: The right to sight (se www.vision2020.org), en organisation som WHO bildat 

tillsammans med the International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB. 

Organisationen jobbar för att minska och på sikt utrota ”avoidable blindness”. Med det menas 

blindhet som orsakas av refraktiva fel och vissa sjukdomar bl. a. katarakt och trachom. Enligt 

Vision 2020 så kommer det glädjande nog fler och fler kostnadseffektiva metoder att 

presenteras vilket kommer att göra tillgängligheten större i utvecklingsländer.   
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6 Slutsats 

Studien visar att det finns betydande problem med katarakt bland de personer som 

undersöktes inom ramen för denna studie i Bolivia. Trots att metoden som användes i studien 

kan klassas som en grövre screening metod och att patienterna själva sökte upp 

undersökningsplatserna så är en prevalens på över 26,60% hög. De faktorerna gör det även 

svårt att jämföra denna studie med andra. Resultatet visar dock att behovet av operationer och 

information är stort.  
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Tackord 

Först och främst vill jag tacka de som gjort resan till Bolivia möjlig. Lionsklubbarna i zon 3, 

disktrikt 101SM som bidrog med ett betydande stipendie. Även Golvkonsult i Kalmar AB 

har bidragit med ekonomiskt stöd så jag kunde genomföra resan. Tack! 

Trots pikarna gällande undertecknads tjusiga hatt vill jag rikta ett stort tack till mina 

resekamrater från Linnéuniversitetet, Nathalie Hovdegård och Magnus Andersson. 

Tack även till min handledare Jörgen Gustafsson för stöttning både med förberedelser inför 

resan till Bolivia och för vägledning under arbetes gång. 

Stort tack till Vision For All och John Godoy för en helt perfekt anordnad resa. Tack också 

till Maria Ramirez för all tid och energi du lagt ner på att knyta kontakter och anordna 

strålande förhållande under undersökningsdagarna! 

Tack till ”gänget” som tillsammans gjorde det uthärdligt på Universitetsbiblioteket! 

Tack till min sambo, Elin, för att du alltid ställer upp och finns där! 
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