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Abstrakt 

Syfte: Syftet med denna studie var att jämföra den initiala komforten mellan sfäriska och 
asfäriska stabila linser då uppfattningen har varit att asfäriska linser (med sin mer 
följsamma passform) borde vara bekvämare. 

Metoder: Studien omfattade 30 deltagare med en medelålder på 26 år. Med hjälp av 
topografens (Topcon CA-100) kontaktlinstillpassningsprogramvara valdes en sfärisk A-
design lins (från Nordiska Lins) och en asfärisk A90 lins (från Expert Optik, Sverige) ut 
med passande parametrar. Linserna sattes i vardera öga utan att försökspersonen visste 
vilken lins som var vilken. Efter 5 respektive 15 minuter fick patienten, med hjälp av en 
modifierad VAS-skala, avgöra hur linserna kändes både i höger och vänster öga.  

Resultat: Ingen signifikant skillnad i komforten mellan de asfäriska och sfäriska linserna 
varken observerades efter 5 (p=0,78) eller 15 (p=0,84) minuter. Överlag ökade komforten 
både för de asfäriska och för de sfäriska linserna efter att de suttit i en stund; komforten 
ökade med 0,9 enheter för de asfäriska respektive 1,1 enheter för de sfäriska linserna 
mellan 5 och 15 minuters bärtid. Det fanns en signifikant skillnad i komfort för den 
enskilda asfäriska linsen mellan första och andra graderingstillfället (p=0,015) och samma 
gällde de sfäriska (p=0,0001). 

Slutsats: Resultatet visar ingen markant skillnad i initial komfort på stabila linser med 
dessa olika typer av designer; en multikurvig asfärisk samt en trekurvig sfärisk lins. Med 
detta i åtanke behöver man inte, ur ett komfortmässigt perspektiv, ta hänsyn till den 
specifika designen vid tillpassning med moderna stabila linser. 
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Summary 

  

Purpose: There is a perception that rigid aspheric lenses (which follow the ocular surface 

more closely) should be more comfortable than traditional multi-curve spherical lenses. There 

are however few studies that have evaluated the effect of lens-design on perceived comfort. 

The aim of this study was to compare comfort between spherical and aspherical rigid contact 

lenses. 

  

Method: This study included 30 participants with an average age of 26 years. A spherical A-

design lens (from Nordiska Lins, Sweden) and a Wöhlk A90 aspherical lens (from Expert 

Optik, Sweden) were selected for each subject using a topographer with inbuilt contact lens 

fitting software (Topcon CA-100). The lenses were inserted, one design in each eye, and 

without the subject knowing which lens was which. After 5 and 15 minutes of lens-wear the 

patient was asked to grade lens comfort in both eyes, using a modified VAS-scale. 

  

Results: No significant difference in comfort between the aspherical and spherical lenses was 

observed after 5 minutes (p = 0.78) nor 15 minutes (p = 0.84). Comfort improved for both 

lens designs between 5 and 15 minutes; comfort for the spherical-design lens increased by 0.9 

units, while comfort for the aspherical-design improved by 1.1 units. In both cases the change 

in comfort between 5 and 15 minutes was significant (Aspherical: p = 0.015; Spherical p = 

0.0001). 

  

Conclusion: The results of this study suggest that at an initial lens-fitting one would not 

expect to see any differences in comfort between aspheric- and spherical lens-designs (at least 

for the lenses used in this study). As such the choice of lens-design should not be limited to a 

specific design, rather aimed at obtaining the best possible corneal lens-fit relationship for the 

patient.  
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1 Introduktion 

Stabila linser finns i en mängd olika designer; generellt sett kan man dela in de i sfäriska och 

asfäriska där den asfäriska designen är bättre anpassad efter cornea. En lins som är mer 

följsam efter ögats form ger upphov till högre komfort än en som inte är det (Young, 2010). 

1.1 Den stabila kontaktlinsens historia 

Kontaktlinsens historia sträcker sig långt bak i tiden. Redan under tidigt 1500-tal skrev 

Leonardo da Vinci teorier om kontaktlinsens optiska principer (Efron, 2010a). Det råder 

delade meningar om vem som får ta åt sig äran att vara först med att tillpassa kontaktlinser. 

De första som utvecklade kontaktlinser som gick att bära var August Müller och hans bror 

under slutet av 1800-talet (Bowden, 2009, s. 40). Linserna var då gjorda i glas och täckte hela 

ögat. August använde själv ögondroppar av kokain för att klara av att använda linserna och 

trots det så kunde han inte ha dem i ögonen längre än 30 minuter (Bowden, 2009, ss. 50-51). 

 

Under tiden mellan Leonardo da Vinci och August Müller fanns det en rad personer som 

forskade om kontaktlinser. Dessa linser användes inte till att korrigera synfel utan bland annat 

som bandagelinser efter operation (Bowden, 2009, ss. 1-35). Tysken Adolf Eugen Fick var 

först att beskriva tillverknings- samt tillpassningsprocessen för kontaktlinser avsedda att 

korrigera ametropier; Fick’s arbete publicerades i Archiv für Augenheilkunde år 1888 (Efron, 

2010a). 

 

År 1920 jobbade Karl Zeiss på att ta fram corneala linser (små linser som inte går ut på 

konjunktivan) (Grosvenor, 2007, s. 302). Dessa linser var tillverkade i glas vilket gjorde de 

tunga och linserna fick en tendens att rida väldigt lågt. Det skulle dröja fram till år 1947 då 

amerikanske Kevin Tuohy av misstag uppfann corneala linsen som fungerade skapligt. Han 

hanterade en scleral lins av materialet PMMA när den sklerala delen av linsen gick sönder och 

föll av varpå endast den corneala kvarstod. Han testade att endast använda den delen och 

upptäckte att det fungerade (Bowden, 2009, s. 166). 

 

PMMA är ett idealt linsmaterial på de flesta vis men inte när det gäller syregenomsläpplighet 

(Efron, 2010b). En lins med låg syregenomsläpplighet kan med tiden leda till hypoxi 

(syrebrist), som i sin tur kan leda till bland annat kärlnybildningar och opaciteter i cornea 

(Kanski, 2011, s. 233). Denna stora nackdel var en stor drivkraft som låg bakom en ytterligare 

utveckling av materialet och få det att släppa igenom syre från luften till ögats yta. 1974 
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integrerade Norman Gaylord silikon i materialet, vilket ledde till att en helt ny materialgrupp 

bildades vid namn silikonakrylat (Efron, 2010b). Forskning och utveckling av linsmaterial 

pågår löpande. 

 

1.2 Stabila vs. mjuka kontaktlinser 

Stabila kontaktlinser var de första typerna av kontaktlinser som användes för att korrigera 

synfel (Efron, 2010a). Med tiden började mjuka kontaklinser att utvecklas; dessa ger en bättre 

initial komfort än vad stabila linser gör (Bennet, Watanabe & Begley, 2009). Det flexibla 

materialet gör att mjuka kontaktlinser kräver mindre stolstid hos optikern eftersom de är 

lättare att tillpassa än stabila linser (Fonn, Gauthier & Pritchard, 1991). Trots att de mjuka 

kontaktlinserna har många fördelar har stabila linser fortfarande vissa egenskaper som mjuka 

linser inte kan mäta sig med. Eftersom en stabil lins har högre styvhet än en mjuk kontaktlins 

medför det att dessa linser i vissa fall ger bättre synskärpa (Bennet, Watanabe & Begley, 

2009) då dess stabila optiska yta kan maskera en corneal astigmatism (Bennet, Johnson, 

2005). Dessutom är förekomsten av ökad limbala injektioner (rodnader) mindre vid 

användning av stabila linser än mjuka (Fonn et. al., 1991) eftersom de stabila linserna är 

mindre möjliggör de lättare ett tårutbyte under linsen. Ett tårutbyte är viktigt då cornea får sitt 

syre via tårfilmen (Bergmanson, 2010, s. 72; Grosvenor, 2007, s. 323). En stabil lins kan vara 

bättre ur ett längre tidsperspektiv än en mjuk lins vad gäller ögontorrhet eftersom den stabila 

linsen ger upphov till bättre tårutbyte och dessutom inte kan dehydreras och därmed suger upp 

tårvätska som en mjuk kontaktlins kan göra (Bennet, Johnson, 2005). 

 

1.2.1 Design av stabila kontaktlinser 

Stabila kontaktlinser finns i en mängd olika designer (Efron, 2010b). Den första stabila linsen 

som bestod av PMMA designades 1947 och hade en och samma kurvatur över hela ytan. Den 

bikurviga designen uppfanns inte förrän 1950 då man upptäckte att cornea inte var helt sfärisk 

utan bestod av mer än en kurvatur (Efron, 2010a). Efter ytterligare forskning upptäcktes att en 

trekurvig lins följde corneas form bättre. De modernaste linserna har en multikurvig design 

som ska följa ögats främre struktur ännu bättre (Gasson, Morris, 2010, s. 123).   

 

För att undvika mekaniskt tryck på cornea som i sin tur kan leda till skador krävs ett kantlyft 

(se figur 1 och 2). Kantlyft innebär att linsens yttersta perifera kanter svävar på tårfilmen 
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istället för att ligga direkt på corneas yta vilket också leder till ett utökat tårutbyte (Young, 

2010). Ett tårutbyte är viktigt då skräp och andra partiklar inte ska ligga kvar under linsen och 

ge upphov till skador, men även för att syresättning via tårfilmen ska möjliggöras (Grosvenor, 

2007, s. 323). För att linsen ska få ett kantlyft på ögat krävs utflatning av kurvaturen perifert 

(Gasson, Morris, 2010). Ett bra kantlyft ligger på 0,6-0,8 mm brett. Även kantprofilen som 

den allra yttersta delen på linsen har en viktig inverkan på komforten; för cornea men framför 

allt för ögonlocken (Young, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2 Sfäriska linser 

En sfärisk bikurvig lins består, som ordet säger, av två olika kurvaturer; en central zon och en 

perifer zon. Övergången mellan zonerna i dessa typer av linser är skarp och blir mindre och 

mindre skarp ju fler kurvaturer linsen har (Gasson, Morris, 2010, s 111).  Den vanligaste 

typen av sfäriska stabila linser idag är av den trekurviga designen; linsen är indelad i tre olika 

zoner, en central och två perifera zoner, där alla har olika radier. Med denna linsdesign är det 

vanligast att främre ytan är bikurvig; en optisk zon som är något större än BOZD (diametern 

på den optiska zonen) samt en perifer zon. Det finns även tvåkurviga designer som 

förekommer vid linser med mindre diametrar och fyrkurviga som i sin tur kan förekomma i 

större diametrar (Young, 2010). 

 

Figur 1. Bilden visar ett lågt kantlyft (Den 
ljusa linje som ligger precis innanför 
linskanten). Bilden är tagen på skolan. 

Figur 2. Bilden visar ett bredare kantlyft 
än figur 1. Bilden är tagen på skolan. 
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Tidigare nämnda amerikanske Kevin Tuohys linser var sfäriska och hade två stora nackdelar. 

Den ena var att de nötte på corneas apex, vilket i sin tur ledde till cornealt ödem. De hade 

även ett överdrivet stort kantlyft vilket gjorde att de lätt decentrerade. Efter vidare forskning 

kom man fram till att det gick att undvika dessa problem genom att ändra den perifera 

kurvaturen på baksidan av linsen. På detta vis utvecklades den asfäriska linsen med en 

multikurvig design (Efron, 2010a). 

 

1.2.3 Asfäriska linser 

Det var inte förrän 1960 man upptäckte att cornea inte är helt sfärisk utan att formen kan 

beskrivas som spetsen på ett ägg eller en ellips; en yta som flatas ut mer mot periferin (Van 

der Worp, De Brabander, Jongsma, 2009, s. 70). I samband med det utvecklades linsen till att 

bli multikurvig och slutligen asfärisk (Gasson, Morris, 2010, s. 123). Enligt Michael Milliot 

(2002, s. 162) är en asfärisk lins designad för att minimera aberrationer på grund av att linsens 

ena eller båda sidor inte är helt sfäriska. Att minska förekomsten av aberrationer är inte den 

enda anledningen till att man utvecklat asfäriska linser; en viktig faktor är att de ska följa 

cornea bra och därmed minska obehagliga tryck på ögats yta (Efron, 2010b). 

 

Den asfäriska linsdesignen följer corneas yta och flatas ut lika mycket, om inte mer (för att ge 

upphov till kantlyft), i periferin (Bennet, Sorbara, 2009). Periferin går att göra något tunnare 

på de asfäriska linserna, vilket kan medföra en ökad komfort. Något annat som medför en 

ökad komfort är det något lägre kantlyftet hos dessa linser än hos de sfäriska (Young, 2010). 

 

1.3 Kontaktlinser och modulus 

Till skillnad från mjuka kontaktlinser har stabila linser högre modulus vilket är ett mått på ett 

materials förmåga att hålla formen; ju högre desto formstabilare är materialet (Henry, 

DeKinder, 2009). Modulus mäts i enheten MegaPaskal (MPa) där en stabil lins i materialet 

PMMA ligger på ca 2000 MPa medan exempelvis Biofinity (silikonhydrogel) ligger på 0,8 

MPa och Proclear (hydrogel) 0,49 (Fransk, 2007). Material med högt modulus är styvare, och 

därmed lättare att hantera. Som tidigare nämnt kan de dessutom ge upphov till bättre 

synskärpa (Henry, DeKinder, 2009; Bennet, Johnson, 2005). 
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Modulus är en betydande faktor för komforten då en mjuk lins med lägre modulus än en stabil 

lins ger en bättre initial komfort (Bennet, Watanabe & Begley, 2009). Två av 

kontaktlinsbärarens krav på sina linser är: god komfort och god synskärpa (Franska, 2007) 

men det är inte alltid att dessa två faktorer går hand i hand då mjuka linser kan uppfattas som 

bekvämare medan de i vissa fall inte kommer upp i samma synskärpa som stabila linser gör 

(Bennet, Watanabe & Begley, 2009).  

 

1.4 Främre segmentets anatomi 

Ögats främre segment består av tårfilm, cornea, limbus, bulbära konjunktiva, palpebrala 

konjunktiva och ögonlock. 

1.4.1 Tårfilm 

Menisken som ligger längs med den nedre ögonlockskanten utgör 90% av tårvolymen i ögat. I 

övrigt är tårfilmen ungefär 0,7 µm tjock och består av flera diffusa lager där det yttersta kallas 

lipidlager och består, som namnet säger, av lipider. Dess uppgift är att få tårvätskan att 

stannar kvar på ögat och inte avdunsta eller rinna ner på kinderna. I övre ögonlockskanten 

finns 25 meibomskörtlar, respektive 20 stycken i det nedre; dessa har en viktig roll i 

tårfilmens sammansättning eftersom de producerar lipiderna. Om dessa körtlar täpps till kan 

det ge upphov till torra ögon då lipiderna inte kan ta sig ut och uppfylla sin uppgift att hålla 

tårarna kvar på ögat (Gasson, Morris, 2010, s. 3). 

 

I mitten finns en vätskefas som produceras av framför allt tårkörtlarna (Gasson, Morris, 2010, 

s. 3). Detta lager utgör största delen av tårfilmen (Grosvenor, 2007, s. 319) och består av 

vatten, proteiner samt elektrolyter; där samansättningen spelar en viktig roll för den okulära 

ytan (Dartt, 2009). Innerst finns mucinlagret som är uppbygt av två delar. Den yttersta av de 

två produceras bland annat av gobletceller som också sitter i ögonlockskanten. Det innersta är 

ett tunt lager som produceras av epitelets yta och består av muciner som gör att tårfilmen 

fäster på ögat (Ridder, 2006).  

 

Tårfilmen fyller många viktiga funktioner, där den kanske viktigaste har med ögats optik att 

göra. Samtidigt som det i sig är ett brytande medium jämnar den även ut den okulära ytan så 

att ljusstrålarna inte sprids åt alla håll. En annan viktig funktion är att hålla ögat fuktigt samt 

smörja ytan för att friktionen ska minskas vid blinkning (Gasson, Morris, 2010, s. 3). 

Eftersom cornea är avaskulär är strukturen beroende av att tårfilmen förser ögats främre yta 
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med syre och näring för en fungerande metabolism. Metabolismen leder i sin tur till en varm 

och fuktig miljö som lätt skulle få mikroorganismer att trivas om det inte i tårfilmen fanns 

lysozymer; enzymer som verkar antibakteriellt (Bergmanson, 2010, s. 50). 

 

1.4.2 Cornea (hornhinna) 

Cornea är en komplex struktur längst fram på ögonbulben. Den står för 2/3 av ögats brytkraft 

(Dave, 1998) och har därför en avgörande funktion för synen. Den är något ovalformad med 

ett genomsnittligt mått på 11,5 mm hög och 12 mm bred (Kanski, 2011, s. 168). Corneas yta 

är inte helt sfärisk utan mer formad som en ellips. Utflatningen brukar beskrivas i form av 

corneal eccentricitet; ett värde som förkortas till corneas e-värde (Young, 2010). Det är viktigt 

att cornea är genomskinlig för att ljusstrålarna ostört ska kunna passera in i ögat och till 

näthinnan; för att den ska vara genomskinlig krävs det att den är avaskulär. Av den 

anledningen måste hornhinnan, som tidigare nämnt, få sin näring från tårfilmen och även från 

kammarvätskan (Brenna, Fonn, 2004; Svenska Cornearegistret & Svensk Cornealkirurgisk 

Förening, 2012). 

 

Cornea består av flera lager (Butterworth, 2007, s. 21) där epitelet är det yttersta och som i sin 

tur består av 5-6 cellager av olika sorters epitelceller; tillsammans utgör de 10% av corneas 

tjocklek. Dessa celler nybildas hela tiden och utgör därmed en viktig skyddsbarriär mot yttre 

påverkan från ytliga skador och mikroorganismer (Lawrenson, 2010). Så länge en eventuell 

skada inte penetrerar djupare än epitelet bildas det inga ärr just på grund av dess förmåga att 

konstant nybildas (Bergmanson, 2010, s. 72).  

 

Epitelet fäster i stromat med hjälp av Anterior limiting lamina (ALL) som består av 

basalceller (Bergmanson, 2010). Stromat utgör hela 90% av corneas tjocklek, där det i första 

hand finns kollagen och keratocyter. De tunna kollagenfibrerna är organiserade i ett 

välstrukturerat mönster och det är just därför cornea är genomskinligt. Hålrummen mellan 

kollagenfibrerna är fyllda med keratocyter som står för produktionen av kollagenet. Intill 

stromat finns Posterior limiting lamina (PLL) som, likt ALL, har till uppgift att sammanfoga 

stromat med det femte och sista lagret; endotelet (Lawrenson, 2010). 
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Endotelet är endast ett cellager tjockt membran som har till huvuduppgift att reglera flödet av 

vätska mellan stroma och främre kammare. Även endotelet har i uppgift att hålla hornhinnan 

genomskinlig; om vätskebalansen störs ökar opaciteten i cornea (Bergmanson, 2010). 

 

1.4.3 Limbus 

Övergångsområdet där cornea möter konjunktiva kallas limbus (Efron, 2010b), vilket har en 

bredd på omkring 1 mm. Här förlorar stromat sin regelbundna struktur, ALL slutar helt medan 

Descments membran övergår i trabekelverket (Grosvenor, 2007, s. 322). Limbus är rikt på 

blodkärl och har därmed även en viktig funktion i corneas ämnesomsättning (Karolinska 

Institutet, 2013). Limbus har fler uppgifter än att förse den perifera delen av cornea med 

näring; den hjälper till vid förnyelse av epitelet och den ska även, med hjälp av trabekelverket, 

möjliggöra ett utflöde för kammarvätskan så att det inte bildas ett för högt tryck inne i ögat. 

Limbus är av betydelse för kontaktlinsbärare eftersom linskanten ligger i närheten av detta 

område (Efron, 2010b). När en lins tillpassas på ögat ska man vara försiktig med att låta 

linsen röra sig över detta känsliga område. 

 

1.4.4 Konjunktiva 

Bortsett från cornea täcks hela ögonglobens yta (bulbära) samt övre och undre ögonlockens 

insida (palpebrala) av konjunktiva; en vävnad som producerar mucus till tårfilmen. Området 

där den bulbära och palpebrala konjunktivan möts kallas fornix. Konjunktiva består av två 

olika lager; epitel och stroma (Bergmanson, 2010, s. 37). 

 

Konjunktiva är rikt med blodkärl som förser vävnaderna med näring och syre (Kanski, 2011, 

s. 132). Det lymfatiska systemet i kombination med immunokompetenta celler gör att 

konjunktivan står för ögats främsta immunologiska aktivitet. De celler som producerar 

antihistaminer kallas mastceller och finns i konjunktivans stroma. Antalet mastceller är 

enormt; 6000 celler per kubikmillimeter (Bergmanson, 2010, s. 37).  

 

1.4.5 Ögonlock 

Ögonlocket består i stort sett bara av muskler och hud; huden är dessutom den tunnaste på 

hela kroppen (Bergmansson, 2010, s 29). De olika lagren i ögonlocken är följande; 1) hud, 2) 

bindväv, 3) muskler, 4) submuskulär bindväv, 5) tarsalplattor, 6) fina muskler samt 7) 
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palpebrala konjunktiva. Tarsalplattorna är en ca 1 mm tät bindväv som finns i både övre och 

undre ögonlocken; vars uppgift är att stabilisera och ge rätt form till ögonlocket (Millodot 

2002, s. 299). 

 

Det övre ögonlocket består av tre muskler: Orbicularis Oculi, Levator paplebrae superioris 

och tarsalmuskeln (Müllermuskeln). Orbicularis oculis ansvarar för att ögonlocket hålls 

stramt mot ögat så att tårvätskan kan spridas och slaggprodukter kan forslas ut via punctum. 

Levator palpebrae superioris har tillsammans med tarsalmuskeln till uppgift att lyfta 

ögonlocket. Det är även dessa två muskler som avgör bredden på palpebrala aperturen. 

Känseln i övre ögonlocket innerveras av grenar från nervus oftalmicus medan det nedre 

innerveras av nervus maxillaris (Lawrenson, 2010). 

 

Ögonlock (eyelid) fyller enligt Millodot M. (2002) många viktiga funktioner; bland annat 

genom att skydda mot att partiklar och skräp hamnar i ögonen via reflexblinkningar och 

dessutom skyddar ögonlocken mot alldeles för starkt ljus (Lawrenson, 2010). De fyller även 

funktion vid linstillpassning då de ligger i direkt anslutning till kontaktlinsen (Bennet, 

Layfield & Bechere, 2009). Det är framför allt det övre ögonlocket som påverkar linsen då de 

vid varje blinkning förflyttar sig över kontaktlinsens yta och medför en vertikal rörelse av 

linsen. Stabila linser är beroende av ögonlocken för att linsen ska placeras över pupillen, men 

även för att linsen inte ska trilla ur ögat (Young, 2010).  

 

1.4.6 Innervering 

Nerver är hjärnans förlängda arm; de registrerar känslor och skickar impulser upp till hjärnan 

där de bearbetas. Cornea innehåller flest nervändar i hela kroppen i förhållande till dess yta, 

vilket gör den till den känsligaste delen på kroppen (Müller, Marfurt, Kruse F. & Tervo, 

2003). Den innehåller ungefär 300 gånger fler nervändar än huden (E journal of 

ophtalmology, 2011). Trigeminusnervens nasociliara gren står för den överlägset största delen 

av den corneala innerveringen (Lawrenson, 2010). Nervstammarna i cornea består av både 

myeliniserade och omyeliniserade nervknippen (Lawrenson, 2010). De myeliniserade 

nerverna tappar sitt myelin 1,5 mm in i cornea (Bergmanson, 2010, s. 92). Under Anterior 

limiting lamina är förekomsten av nerver särskilt tät (Lawrenson, 2010). Nerverna träder in i 

stroma via limbus, vidare ut i Bowmans lager och därifrån ut i epitelet där de förgrenas och 

sprider sig mellan cellerna (Müller, Vrensen, Pels, Cardozo & Willekens, 1996).  
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De corneala nerverna kan ses med hjälp av direkt belysning i form av paralellepiped i 

biomikroskopet (Grosvenor, 2007, ss. 141-142). I den allra yttersta delen av epitelet finns inte 

så många nervändar; därför känns inte de riktigt ytliga skadorna, som till exempel punktata 

staining, som man kan få av att bära linser (Ridder, 2006). Antalet nervändar i den centrala 

delen av cornea är inte densamma som den perifera där antalet minskar med 5-6 gånger 

(Müller et. al., 1997).  

 

Det nedre ögonlocket är känsligare än det övre (Golebiowski, Chim, So & Jalbert, 2012; 

McGowan, Lawrenson & Ruskell, 1994). Känsligheten i ögonlocken varierar stort mellan 

individer (McGowan, Lawrenson & Ruskell, 1994). 

 

1.5 Corneal känslighet 

Alla individer har inte lika känsliga ögon; känsligheten varierar beroende på ålder, etnicitet 

och ögonfärg (Bergmanson, 2010, s. 93). Eftersom innerveringen inte är jämn i hela cornea så 

varierar känsligheten i olika områden; man är känsligare i de centrala än de perifera delarna 

av cornea (Müller et. al., 1996).  

 

En studie visar att; känsligheten i cornea minskar med åldern, att kvinnor innan klimakteriet 

är känsligare än män (i samma ålder) och även, på grund av pigmentering, att blåögda är 

känsligare än brun- och grönögda. Mellan brunögda och grönögda fanns inte någon 

signifikant skillnad i känslighet (Acosta, Alfaro, Borrás, Belmonte & Gallar, 2006). 

Golebiowski, Papas och Stapleton (2008) visar att varken corneal eller konjunktival 

känslighet beror av tid på dygnet, temperatur eller luftfuktighet. Samma studie visar att cornea 

och konjunktivas känslighet har ett signifikant samband. 

 

Ett sätt att mäta känsligheten i cornea, och även ögonlock, är med hjälp av en 

”aesthesiometer”. Det förekommer många typer av aestesiometrar men den vanligaste är 

Cochet-Bonnet som mäter känsligheten med hjälp av en nylontråd. Nylontråden har en 

konstant diameter (Millodot, 2002) medan längden går att variera med 0,50 cm steg; ju 

kortare desto mer tryck alstras och ju längre nylontråd- desto mindre tryck. Efter att man ställt 

in önskad längd placerar man nylåntrådens ände där man vill mäta känsligheten och när 
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försökspersonen talar om att han eller hon känner av det så noterar man värdet. Instrumentet 

kan monteras på biomikroskopet eller användas som handhållet (Jones, Srinivasan, 2010). 

 

1.6 Topograf 

För att kunna tillpassa en kontaktlins bra krävs vetskap om ögats parametrar. Sedan 1700-talet 

har man kunnat mäta ögats parametrar (Gutmar, Guyton, 2010) och med tiden har man kunnat 

använda sig av keratometrar för att göra dessa typer av mätningar. En keratometer mäter 

corneas centrala 3 mm och resterande perifera delar antas vara sfäriska. Eftersom ögat, 

tidigare nämnt, är ellipsformad blir inte mätningen optimal med detta antagande (Dave, 1998). 

Med en keratometer som instrument får man alltså en felaktig bild av hur corneas form ser ut i 

helhet. En topograf är en typ av keratometer som mäter corneas parametrar med hjälp av 

koncentriska placidoringar (Corneal Analyser CA-100 Instruction Manual, u.å.). Till en 

början användes topografen endast till att mäta den corneala kurvaturen, men idag kan 

utrustningen mäta större delar av cornea och tillsammans med tillhörande mjukvara upptäcka 

sjukdomar som bland annat keratokonus (Swart, Marten & Wang, 2007). Topografens 

placidoringar har tusentals mätpunkter som reflekteras av tårfilmen och tillsammans 

kartlägger hela strukturen (Gasson, Morris, 2010). För att mätningen ska bli korrekt krävs 

dämpad belysning i undersökningsrummet (Corneal Analyser CA-100 Instruction Manual, 

u.å.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Topografen som användes i denna 

studie, sedd från patientens sida. 

Figur 4: Till vänster i bild visas topografen 

och till höger står datorskärmen där man ser 

att programmet valt en lins till patientens öga. 
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Tillhörande mjukvara gör det möjligt att simulera tillpassning av stabila linser. Oftast finns 

flera tillverkare och linssorter inlagda. Antingen kan man låta programmet välja bäst passande 

lins, eller så kan tillpassaren själv välja linssort och parametrar (Corneal Analyser CA-100 

Instruction Manual, u.å.) 

 

1.7 VAS-skalan 

VAS-skal står för ”visuell analog skala” och är en skala som i första hand används inom 

sjukvården till att uppskatta och gradera smärta (Jakobsson, 2010). Personen som undersöks 

får ställa markören någonstans på linjen mellan ”ingen smärta” och ”värsta tänkbara smärta” 

medan det på baksidan finns en numerisk skala mellan 0-10 för att det ska bli lättare för 

vårdpersonalen att läsa av (Brantberg & Allvin, 2012). Ju högre värde på skalan- desto lägre 

komfort. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 5. Ett exemplar VAS-skala; övre bilden visar den sida patienten använder genom att röra 
den röda markeringen till den plats på skalan som känns passande. Nedre bilden är baksidan 
på skalan; den sidan som undersökningspersonen använder till att läsa av värdet på. 

 



 

12 
 

 

1.8 Tidigare studier 

 

Endast en studie har tidigare publicerats där man jämfört hur designen på linsen inverkar på 

komforten. Denna studie är baserad på 60 myopa ögon där försökspersonerna fick bära 

linserna i 3 månader; komforten mättes vid första mötet, efter två veckor samt efter 3 

månader. Resultatet visar att det inte fanns någon signifikant skillnad i komfort under det 

första mötet, men att komforten ökat efter två veckors regelbunden bärtid. Efter 3 måndaer 

fann man en signifikant ökad komfort av linserna. Denna studie visar att när linsdesignen 

följer den okulära ytan bättre ökar komforten; de asfäriska linserna fick något bättre komfort 

än de sfäriska efter en tids bärande (Van der Worp, de Brabander, Lubberman, Marin & 

Hendrikse, 2002).  

 

Till vår vetskap har inga fler studier publicerats i vilket man jämfört komfortskillnaden på 

olika designer av den bakre ytan på stabila linser. Det som ligger närmast är en studie som 

undersökte huruvida kantprofilen påverkade komforten. då man jämförde två typer av stabila 

linser med rundad respektive kvadratisk kantprofil. Studien visade att det inte fanns någon 

signifikant skillnad när det gällde den bakre kantprofilen. Samma studie visade dock en 

signifikant skillnad i komfort då man jämförde designen av den yttre kantprofilen; den 

rundade upplevdes då som mer bekväm än den kvadratiska (La Hood, 1988).  

 

I en annan studie jämfördes komforten mellan två olika typer av linser med olika vätbarhet; 

med en skillnad på 17,5° i ”sessil kontaktvinkel” (ett sätt att mäta vätbarheten på 

kontaktlinsytor). Studien visade inte på någon klinisk signifikant skillnad i komfort med 

material med olika vätvinklar (Fortuin, Schilperoort, Ewans, Edgar, Manon & Kiers, 2009). 

2 Syfte 

Syftet med detta arbete var att jämföra skillnaden i komfort mellan sfäriska och asfäriska 

stabila linser då uppfattningen har varit att asfäriska linser (med sin följsamma passform) 

borde vara bekvämare. 
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3 Material och metoder 

3.1 Litteratur 

De fakta som använts i denna studie har tagits del av via litteratur och vetenskapliga artiklar. 

De vetenskapliga artiklar som ligger till grund för faktan i detta arbete har i första hand hittats 

på databaserna PubMed samt Google Scholar. 

3.2 Testdeltagarna  

Det fanns inte några specifika kriterier för att delta i studien förutom att försökspersonerna 

skulle vara villiga att ha stabila linser i ögonen en kort tid. Testdeltagarna hade i förväg 

informerats om studiens syfte och hur testerna skulle gå till och innan testerna startade fick de 

skriva under ett informerat samtycke där de skriftligen godkände att delta i studien (se bilaga 

1). Försökspersonerna kontaktades och bokades in via mail och telefon.  

3.3 Material  

Varje patient fick individuellt tillpassade kontaktlinser och för att hitta lämpliga linser 

användes en topograf av typen Topcon CA-100 (se figur 2 och 3). De kontaktlinser som 

användes i studien var stabila A90 från Wöhlk och A-design från Nordiska Lins; vilka fanns 

tillgängliga  som provset på skolan. Vid isättning av linser användes linsvätskan Meni Care 

Plus. Vid gradering av komfort användes en modifierad VAS-skala (se figur 6). Till urtagning 

användes en sugpropp. För att titta på ögat och linssitsen användes ett biomikroskop från 

Nikon samt flourescein och ett wrattenfilter som ökar kontrasten. Vid rengöring av linserna 

användes Meni LAB 0,5 % samt Meni Care Plus. 

 

De sfäriska linser som användes i denna studie kom från Nordiska Lins och sorten heter A-

design. Den är en trekurvig lins som är tillverkad i PMMA och har ett Dk (syrepermeabilitet) 

på 0, vilket betyder att materialet inte släpper igenom något syre alls (Nordiska Lins, 2013). 

PMMA är ett väl vätbart material som inte ger upphov till allergiska reaktioner och går att 

göra väldigt tunt (Grosvenor, 2007, s. 312). Alla sfäriska linser som användes i studien var i 

styrkan -3,00. 

 

Som asfärisk lins användes A90 av tillverkaren Wöhlk. Dess bakre yta är asfäriskt utformad. 

Den släpper igenom mycket syre och har en god vätbar yta vilket gör att den kan användas 

längre tid under dagen (Wöhlk, u.å). Linsens är tillverkad i materialet Fluor-Silicon-
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Methacrylate-Copolymer (F-SIMA) och har ett Dk (syrepermeabilitet) på 90 (Expertoptik, 

2008). Alla asfäriska linser som användes i studien var plana och hade inga styrkor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Bilden visar linsvätskorna Meni LAB 0,5 % samt Meni Care 
Plus, sugproppen och två av fyra lappar som användes i studien. 

Figur 7. Övre bilden visar VAS-skalans sida som försökspersonen får titta på (markerad 

med ”komfortabel” respektive ”värsta tänkbara komfort” för att bättre passa studiens 

syfte). Den nedre bilden visar baksidan där undersökaren kan notera en siffra 

(omodifierad). 
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3.4 Metod 

Initialt fick försökspersonerna god tid på sig att läsa igenom blanketten om informerat 

samtycke (se bilaga 1) och välja om de ville delta i studien. Därefter utvärderades ögonen i ett 

biomikroskop både med och utan fluorescein. Ögonens parametrar (k-värde, e-värde och 

diameter) mättes i en topgograf som kopplats samman med en dator med tillhörande 

mjukvara, som i sin tur avgjorde vilka linser som skulle användas i studien.  

 

För att slumpa vilken typ av lins som skulle hamna i vilket öga fick försökspersonen välja en 

av två likadana papperslappar där den ena, på undersidan, var markerad med ett A (asfärisk) 

och den andra med ett S (sfärisk). Den lapp som valdes avgjorde vilken lins som tillpassades i 

det högra ögat. Då detta var en enkel-blind studie var det endast undersökaren som hade 

vetskap om vad det stod på lappen som valdes; försökspersonen visste inte vilken lins som 

hamnade i vilket öga. Topografens program valde fritt alla parametrar till den asfäriska linsen 

(A90) medan den krävde att undersökaren valde en önskad diameter till den sfäriska (A-

design). Topografens förslag på vilka linser som skulle passa bäst valdes sedan ut och 

stoppades in i försökspersonens ögon. Även ordningen på vilken lins som stoppades in först 

slumpades. Försökspersonen fick även här välja en av två likadana papperslappar där ena var 

markerad med H (höger) och den andra markerad med V (vänster). Vid isättning användes 2 

droppar av vätskan Meni Care Plus i vardera lins för att öka komforten direkt vid isättningen. 

 

Efter 5 minuter fick försökspersonen gradera komforten; först för höger och sedan för vänster 

öga. Det fick de återigen göra efter ytterligare 10 minuter (då linserna suttit i totalt 15 

minuter). För att gradera komforten fick de använda en modifierad VAS-skala (se figur 1). 

Försökspersonen fick placera markören på en linjeskala mellan ”komfortabel” och ”värsta 

tänkbara komfort”, där jag förklarade att högsta komfort var i likhet med att linserna inte 

kändes alls medan värsta tänkbara komfort representerade att man bara var tvungen att få ur 

linserna ur ögonen så fort som möjligt. På baksidan finns en sifferskala mellan 0 och 10 för 

undersökaren att läsa av. 

 

Mellan första och andra graderingstillfället noterades linssitsen med hjälp av biomikroskopet. 

Försökspersonen fick fluorescein i båda ögonen och det koboltblå ljuset användes i 

biomikroskopet tillsammans med ett wrattenfilter. Figur 6 visar hur ögat med linsen på ser ut 

genom biomikroksopet. Efter att försökspersonen graderat komforten andra och sista gången 
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plockades linserna ur med hjälp av en sugpropp som hade doppats i linsvätska från 

linsburkarna. Slutligen utvärderades ögonen återigen i biomikroskopet för att se så att ögat 

inte tagit någon skada under försökets gång. Undersökningen i sin helhet tog omkring 30 

minuter. Undersökaren antecknade under tiden olika parametrar i ett förtryckt dokument (se 

bilaga 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla linser förvarades rengjorda och i burkar fyllda med linsvätska i skolans linsskåp. Vid 

användning sköljdes de av med linsvätskan Meni Care Plus. Efter användning gnuggades de i 

några droppar av samma vätska. Linsburkarna fylldes med Meni LAB 0,5 % där linserna fick 

ligga mellan 5-60 minuter. Linsburken sköljdes ur med Meni Care Plus och linserna 

gnuggades, sköljdes av och förvarades sedan i Meni Care Plus.  

 

3.4.1 Statistik 

Resultaten behandlades i programmen Excel och GraphPad Prism. En Alfa-nivå på 5% valdes 

som signifikant nivå. T-test (två-vägs) användes för att jämföra komforten mellan de olika 

linssorterna. Medelvärden och konfidensintervall kalkylerades med hjälp av GraphPad Prism. 

  

Figur 8. Bilden visar linsen på en av deltagarna i studien, sett genom biomikroskopet. 
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4 Resultat 

I studien deltog 30 personer, i åldern 21-54 år med en medelålder på 26 år, varav 29 fullföljde 

hela undersökningen. En person fick avsluta på grund av att linsen decentrerade på 

konjunktivan om och om igen. Man beslutade då att avbryta eftersom det hade påverkat 

resultatet. Könsfördelningen bland deltagarna som slutförde hela studien var 76 % kvinnor 

(n=22) respektive 24 % män (n=7).  

 

Det fanns ingen signifikant skillnad i komfort mellan asfäriska och sfäriska linser varken efter 

5 minuter eller 15 minuter (RM One-way ANOVA, 5 min p=0,783, 15 min p=0,843). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Grafen visar upplevd komforten av de asfäriska, respektive sfäriska linserna, både 
efter 5 och 15 minuter. Felstaplarna representerar 95% Konfidensintervall. (Ju lägre värde- 
desto bättre komfort) 
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Komforten för den asfäriska linsen efter 5 minuter jämfördes med samma lins efter 15 

minuter; det visade sig att medelvärdet för komforten ökade med knappt en enhet (från 3,7 till 

2,8) från första mättillfället till det andra. Samma jämförelse gjordes på den sfäriska linsen 

som visade att komforten ökade med drygt en enhet (från 3,8 till 2,7); komforten förbättrades 

ungefär lika mycket för båda linssorterna (0,9-1,1 enheter). Figur 9 visar att båda typer av 

linser fick en klart ökad komfort efter att de suttit i ögonen ett tag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komfortskillnaden efter 5 respektive 15 minuter för både sfäriska och asfäriska linser visas i 

figur 10 där det kan ses att komforten ökar något mer för de sfäriska linserna, dock är inte 

komfortskillnaden mellan de två tidpunkterna signifikant (p=0,5683). 

 

 

 

 

Figur 10. Grafen visar hur mycket komforten ändrades för varje typ av lins 
mellan 5 och 15 minuter. Felstaplarna representerar 95% konfidensintervall. 
(Ju högre siffra, desto större komfortökning.) 
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5 Diskussion 

Syftet med denna studie var att jämföra komforten mellan asfäriska och sfäriska stabila linser. 

Att komforten förbättrades över tid var inte oförväntat och det var intressant att se att 

komfortökningen var väldigt lika mellan de olika designerna.  

5.1 Resultat 

I denna studie fanns ingen signifikant skillnad i komfort mellan sfäriska och asfäriska stabila 

linser varken efter 5 eller 15 minuters bärtid (RM One-way ANOVA, 5 min p=0,783, 15 min 

p=0,843). Detta resultat var något oväntat då många antar att de asfäriska linserna ska ha en 

högre komfort än de sfäriska då de bättre följer corneas yta (Efron, 2010b; Van der Worp, 

2002). Enligt Eef van der Worp et.al. (2002) har linsdesignen en signifikant inverkan på 

komforten. Studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad i komfort direkt vid 

första mötet; vilket styrker våra resultat i denna studie. Det finns även liknande studier som vi 

kan dra paralleller till. Dessa visar att kantprofilen har inverkan på komfort av stabila linser. 

Studien visade att det inte fanns någon signifikant skillnad när det gällde den bakre 

kantprofilen. Samma studie visade dock en signifikant skillnad i komfort då man jämförde 

designen av den yttre kantprofilen; den rundade upplevdes då som mer bekväm än den 

kvadratiska (La Hood D., 1988). Under denna studie hade vi dock ingen möjlighet att 

kontrollera kantprofilen på de linser som användes. En annan studie jämförde hur två linser 

med olika vätbara ytor hade för inverkan på komforten, men visade inte på någon klinisk 

signifikant skillnad (Fortuin, Schilperoort, Ewans, Edgar, Manon & Kiers, 2009). I den 

studien hade linserna som användes två olika typer av material, vilket kan ha påverkat 

komforten. 

 

Man jämförde även hur komforten skilde sig åt i förhållande till tid för de enskilda linserna. 

Det blev en signifikant ökad komfort med de asfäriska (Paired T-test, p=0,0015) mellan 5 

minuter och 15 minuter, med en skillnadsgrad på knappt 1 enhet på VAS-skalan. Det var även 

en signifikant skillnad i komfort på de sfäriska linserna mellan 5 och 15 minuter (Paired t-test, 

p= 0,0001). Anledningen till att den sfäriska linsen nästan är lika bekväm som den asfäriska 

är troligtvis eftersom bakre ytan på linsen är välpolerad och bearbetad så att övergången 

mellan de olika radierna inte är så skarp; dessutom finns det många parametrar som kan 

påverka komforten- så som tidigare nämnt kantlyft, vätbarhet, modulus m.m.  
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5.3 Framtida studier 

För att avgöra hur stor inverkan en enskild parameter har måste man hålla alla andra 

parametrar exakt lika så att de inte har oönskad inverkan på komforten, vilket inte var möjligt 

i denna studie. Det hade bland annat krävts att linserna var väl utprovade, beställda och 

perfekt anpassade för försökspersonen då linssits påverkar resultatet. Båda linserna hade 

behövt ha exakt samma centrering, central passform och kantlyft; kantprofil och kantlyft är 

nämligen två faktorer som har en inverkan på komforten (La Hood, 1988; Young, 2010). 

Även ögonlocken kan spela en roll komfortmässigt då stramare ögonlock kan påverka linsen 

mer än mindre strama, vilket skulle vara intressant att göra studie på. Då hade man kunnat 

mäta känsligheten i ögonlocken innan linserna stoppades in i ögonen och koppla det till 

graderingen av komforten. Det vore även intressant att se huruvida andra aspekter skiljer sig 

åt i komfortsamanhang; exempelvis diameter på linsen eller ålder på försökspersonerna 

påverkar komforten av stabila linser.  

 

Vid framtida studier skulle man eventuellt ta en lins i taget; sätta i ena linsen först och gradera 

denna efter 5 respektive 15 minuter, för att sedan upprepa hela proceduren för det andra ögat. 

På så vis skulle inte graderingen av komforten vara relativ till det andra ögat utan helt fritt 

graderas; ur ett tidsperspektiv var detta dock inte aktuellt i denna studie. Eftersom man ville 

hålla ner bärtiden något på grund av praktiska skäl var det heller inte aktuellt att låta linserna 

sitta i under en längre tid; vilket vore intressant för att se om ögonen skulle vänja sig 

ytterligare efter exempelvis 30 minuters bärtid. Det vore även intressant att se hur dessa olika 

typer av linser har för inverkan på komforten under ett längre tidsperspektiv; veckor eller 

månader av regelbundet bärande, då med korrekta styrkor för försökspersonen. Tidigare 

studier (Van der Worp et. al., 2002) har nämligen visat att komforten på stabila linser ögat 

signifikant efter 3 månaders bärtid; framför allt för de asfäriska linserna. Om studien 

upprepades skulle försökspersonen kunna gradera komforten för höger respektive vänster öga 

även innan linserna stoppades i ögonen, för att undvika andra orsaker av okomfort. 

 

För att undvika att undersökspersonen har förutfattad mening eller av misstag ställer ledande 

frågor skulle man göra framtida studie dubbel-blind; då varken undersökspersonen eller 

försökspersonen skulle ha vetskap om vilken lins som är vilken. 
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5.4 Felkällor 

Majoriteten av försökspersonerna i denna studie var kvinnor vilket berodde på att de i första 

hand var optikerstudenter i Kalmar, där kvinnor var i majoritet; detta kan ha påverkat 

resultatet då kvinnor har känsligare ögon än män (Acosta, Alfaro, Borrás, Belmonte & Gallar, 

2006). Det var svårt att få tag i utomstående personer då många tyckte att det lät obehagligt 

och lite skrämmande med stabila linser. De flesta optikerstudenter som deltog i denna studie 

var dessutom i ungefär samma ålder och för att få ett ännu rättvisare resultat skulle det krävas 

en mer homogen fördelning av både kön och ålder. 

 

Graderingen av komforten är subjektiv; vissa personer verkade besväras mer av linserna 

(genom att endast ha blicken fäst i knät och inte ville ha ögonen öppna), trots det blev 

graderingen av komforten lika som de som knappt reagerade. Dock gick hela studien ut på att 

jämföra höger och vänster öga, vilka i sig hade samma utgångslägen. När den ena linsen hade 

placerats i det ena ögat visste försökspersonen vad den hade att vänta i det andra ögat, alltså 

blir det en relativ känsla till det första ögat. Kanske kändes inte lins nummer två lika 

obehaglig då man upplevt en isättning precis innan. Ännu en relativ faktor är att vissa av 

försökspersonerna hade burit mjuka kontaktlinser tidigare och var vana vid hur de kändes 

medan de som aldrig haft linser i ögonen tidigare inte hade några förutfattade meningar. 

Eftersom det är en jämförande studie mellan höger och vänster öga borde inte detta ha någon 

inverkan på resultatet då båda ögonen var lika vana/ovana vid linser. Om studien skulle 

upprepas i framtiden så skulle man ha en fast punkt där försökspersonerna fick fästa blicken 

under tiden. 

 

Isättningsprocessen kan ha påverkat komforten; om försökspersonen hade en tendens att knipa 

med ögonen försvårade det isättning av linserna vilket i sig kan ge upphov till okomfort. Man 

försökte minska isättningsprocessens påverkan på resultatet genom att droppa lika många 

komfortdroppar i båda linserna vid isättningen. En faktor som kan ha påverkat resultatet var 

att den lins som stoppades in först hann sitta lite längre än den andra. Detta kan i sin tur leda 

till att ögat vande sig lite och att komforten hann öka mer i det ögat. I de allra flesta fall tog 

det inte ens en minut innan man fick in den andra linsen, vilket betyder att båda linserna suttit 

i ögonen nästan lika länge. Eftersom det var gång slumpades fram vilken lins som skulle 

stoppas i först så borde inte resultatet påverkas av detta, men för att undvika det skulle det 

krävas två personer till att sätta i linserna i ögonen exakt samtidigt på försökspersonen; vilket 

inte var möjligt i denna studie. Försökspersonen fick alltid börja med att gradera komforten 



 

22 
 

för det högra ögat oavsett vilket öga man satte lins i först. I framtida studier skulle man börja 

med att gradera komforten för det öga där linsen stoppades i först för att få ett ännu säkrare 

resultat.  

 

Att vissa försökspersoner hade kännedom om hur linsburkarna till asfäriska linser såg ut (och 

dessutom eventuellt ha en teori om att dessa linser borde vara bekvämare än de sfäriska) är en 

trolig felkälla som kan haft inverkan på resultatet. Efter de tre första undersökningarna doldes 

linsburkarna så att försökspersonerna inte såg vilken lins som kom från vilken linsburk då de 

stoppades in i ögonen. 

 

Som tidigare nämnt bör man försöka hålla alla parametrar så lika som möjligt och i denna 

studie skilde sig linserna lite åt; bland annat var de asfäriska linserna plana medan de sfäriska 

hade -3,00 i styrka då det var dessa styrkor som fanns i skolans provset som användes i 

studien.. Eftersom styrkan på linserna kan påverka komforten (Efron, 2010b) bör man hålla 

sig till samma styrka i båda linser som jämförs. De olika linserna upplevdes inte alltid som 

lika vätbara, vilket också skulle kunna påverka komforten. Topografens program valde fritt 

alla parametrar till A90 medan A-design krävde att undersökaren valde en diameter. Eftersom 

endast 9,50 samt 10,35 fanns på skolan så beslutades att alltid välja 9,50. Man borde således 

även valt samma diameter på de asfäriska linserna för att få så lika parametrar som möjligt 

och därmed minska eventuell påverkan av resultatet. 
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6 Slutsats 

Denna studie visar att det inte finns någon signifikant skillnad i komfort mellan asfäriska och 

sfäriska stabila linser. Dock sågs en signifikant ökning av komfort både för de asfäriska 

(P=0,0015) och de sfäriska (P=0,0001) linserna efter att de suttit i 15 minuter. Med detta i 

åtanke behöver man inte, med moderna linser, ta hänsyn till den specifika designen av bakre 

ytan på stabila linser man tillpassar; ur ett komfortmässigt perspektiv. 
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