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Abstrakt 

Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om det är hög- eller lågkontrastvisus 

som påverkar kataraktpatienters subjektiva synupplevelse mest.  

Metod: Mätningarna utfördes på Kalmar länssjukhus i samband med patienternas 

förundersökning inför kataraktoperation. För att utvärdera patienternas synförmåga mättes 

visus med logaritmiska tavlor med tre olika kontraster, 100 %, 25 % och 5 %. Patienternas 

upplevda synförmåga utvärderades genom ett frågeformulär, Priquest, som används 

rutinmässigt i Sverige i samband med kataraktoperation. Samtliga mätningar utfördes med 

patientens habituella korrektion och patienterna var även fullt dilaterade på grund av att 

mätningarna skedde efter patienterna undersökts av en ögonläkare där dilatering var 

nödvändig. 

Resultat: 29 patienter medverkade i studien. Nio av dessa hade kortikal katarakt, 19 hade 

nukleär katarakt och tre patienter var diagnosticerade med bakre subkapsulär katarakt. 

Regressionsanalys utfördes mellan patienternas symptom och synskärpa för de olika 

kontrasterna inom varje katarakttyp. Det fanns ingen korrelation mellan symptom och 

synskärpa mätt med de olika kontrasterna varken binokulärt eller monokulärt för den 

kortikala katarakten oavsett kontrastmängd. Korrelationer fanns däremot binokulärt för 

den nukleära katarakten där synskärpa mätt med 5 % kontrast stämde bäst överrens med 

patienternas upplevda synförmåga (r = 0,60; p < 0,01). För patienterna med bakre 

subkapsulär katarakt utfördes ingen regressionsanalys på grund av det få deltagarantalet. 

Slutsats: För patienter med kortikal katarakt finns inget samband mellan patienternas 

symptom och synskärpa mätt med olika kontraster. För den nukleära katarakten fanns det 

tydligaste sambandet mellan symptom och synskärpa mätt med 5 % kontrast. Patienterna 

med bakre subkapsulär katarakt var för få för att några slutsatser ska kunna dras. 
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Summary 

The purpose of this study was to see what affects the cataract patients functional vision the 

most, high contrast visual acuity or low contrast visual acuity.  

 

All the measurements took place in the eye clinic at the hospital in Kalmar. The patients who 

were at the hospital for preliminary investigation before cataract surgery were asked to 

participate in the study. A total of 38 patients volunteered but nine had to be excluded because 

of other pathology, than cataract, that could affect the patients’ vision, which left 29 patients. 

Nine of the patients had cortical cataract, 19 of the patients had nuclear cataract and only three 

patients had posterior subcapsular cataract. All the patients were examined by an 

ophthalmologist. The patient’s pupil had to be dilated so that the Ophthalmologist could 

perform a proper examination of the ocular health and to decide which type of cataract the 

patients had. The patients self-reported functional vision was tested with Priquest, a 

questionnaire that are commonly used in Sweden when determining how soon a patient needs 

cataract surgery. Their visual acuity was tested with logarithmic charts both binocular and 

monocular with 100 %, 25 % and 5 % contrast at a distance of 4 m. 

 

The results showed that for cortical cataract there was no correlation between the patients’ 

symptoms and their visual acuity with any of the contrast levels tested. For the nuclear 

cataract there was some correlation between binocular visual acuity, at all the contrast levels 

measured, and their self-reported visual function. The greatest correlation was found using the 

5 % contrast chart when the patients were looking with both their eyes (r = 0.60; p < 0.01). T-

test showed that there was no significant difference between visual acuity measured with 100 

% and 25 % binocularly or monocularly for patients with cortical or nuclear cataracts, but 

there was a difference between 100 % and 5 % and also between 25 % and 5 %. Because of 

few patients with posterior subcapsular cataract no conclusion can be made. 

 

The conclusion of this study is that low contrast visual acuity, measured with 5 % contrast, 

correlates the best with the patients’ symptoms for nuclear cataract.   
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1 Introduktion 

1.1 Synskärpa 

Det är många faktorer som påverkar hur bra vi ser, som t.ex. okorrigerat refraktionsfel, 

opaciteter i de optiska medierna, sjukliga förändringar i näthinnan, synnerven och i 

synbanorna (Bailey 2006). Synskärpa, eller visus, kan definieras som ögats 

upplösningsförmåga, det vill säga ögats förmåga att urskilja två objekt som separerade ifrån 

varandra (Grosvenor 2007, ss. 9-10). Normal synskärpa brukar definieras som att kunna 

uppfatta två objekt som separerade när det är en bågminut mellan dem, men Elliott, Yang och 

Whitaker (1995) har visat att de flesta faktiskt ser bättre än det.  

1.1.1 Att mäta synskärpa 

Mätning av visus på avstånd sker oftast på 6 m, då ackommodationen förväntas vara 

avslappnad. Andra avstånd förekommer också, men det bör inte vara mindre än 4 m. Vid 

mätning av synskärpa ska patienten ofta urskilja svarta objekt på en vit bakgrund (Grosvenor 

2007, ss. 170-171; Jackson & Bailey 2004; Rabbetts 2007, s. 29). 

 

De objekt som används vid mätning av visus kallas optotyper och är vanligtvis bokstäver, 

men siffror och symboler förekommer också (Bailey 2006).  Att använda bokstäver är bra då 

de flesta patienter är bekanta med bokstäver och det finns många att välja mellan, även om 

alla bokstäver i alfabetet inte är representerade på syntavlan (Grosvenor 2007, s.10). Idag 

anses C, D, H, K, N, O, R, S, V och Z som Sloan tog fram vara de bästa bokstäverna för 

visusmätning då de är likvärdiga (Bailey 2006, s. 218-219; Sloan 1959). 

 

Det finns olika tavlor som används för mätning av synskärpa, exempel på dessa är Snellen 

och Bailey-Lovie (Jackson 2007). Storleken på Snellen-tavlans bokstäver skrivs som det 

avstånd där hela bokstaven upptar fem bågminuter. Detta antecknas sedan som 

testavståndet/”avståndet där bokstaven upptar fem bågminuter”. Om en patient ser en bokstav 

som upptar 10 bågminuter på 6 m har denne visus 6/12 (Lay, Wickware & Rosenfield 2009). 

Detta kan sedan skrivas i decimalvisus genom att dividera täljaren med nämnaren, vilket ger 

att visus 6/12 i snellen-bråk blir 0,5 i decimalvisus. (Grosvenor 2007, s. 11). Snellen har dock 

nackdelar som att antalet bokstäver på varje rad varierar och dess storlek minskar 

oregelbundet. Detta gör att patienten utför olika mycket arbete för varje rad. De logaritmiska 

tavlorna, som exempelvis Bailey-Lovie, undkommer detta problem då varje rad består av fem 

bokstäver som är ungefär lika svåra att urskilja och bokstävernas storlek minskar logaritmiskt 
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med 0,1 logenheter per rad. Avståndet mellan bokstäverna på varje rad är lika stort som 

bokstäverna är breda och avståndet mellan raderna är lika stort som de mindre bokstäverna på 

de två raderna är höga (Bailey & Lovie 1976; Jackson 2007). Patientens visus antecknas 

sedan som logMAR och varje bokstav patienten klarar av räknas. Ju lägre logMAR-värde 

desto mindre bokstäver klarar patienten att urskilja. Varje bokstav är värd 0,02 logMAR och 

läggs till eller tas bort från den raden patienten klarar flest bokstäver beroende på om denne 

har missat eller klarat en extra bokstav (Lay, Wickware & Rosenfield). De logaritmiska 

tavlorna är även bra att använda till patienter med låg synskärpa då tavlan har fler rader med 

stora optotyper än Snellen. Då tavlorna är logaritmiska är dessa bättre att använda ifall 

undersökningen görs på andra avstånd än det dessa är utformade för, än vad Snellen är 

(Bailey & Lovie 1976; Elliott & Flanagan 2007). De logaritmiska tavlorna har även visat sig 

vara mer repeterbara än Snellen (Lovie-Kitchin 1988). 

1.2 Kontrast 

Kontrast är skillnaden i luminans mellan ett objekt och dess bakgrund. Kontrasten för ett 

objekt med en enfärgad bakgrund, som för exempelvis en syntavla, definieras som (Lmax-

Lmin)/(Lmax+Lmin) och skrivs i procent. Lmax är den högsta luminansen på ett objekt och Lmin är 

den minsta luminansen på samma objekt (Dickinson 1998, s. 32).  

1.2.1 Kontrastkänslighet och lågkontrastvisus 

Kontrastkänslighet är patientens förmåga att urskilja förgrunden från bakgrunden. Ju mindre 

kontrast som behövs, desto högre kontrastkänslighet har patienten. (Elliott 2006).  

 

Synskärpa mäts oftast med svarta bokstäver på en vit bakgrund, vilket ger en kontrast på nära 

100 % (Grosvenor 2007, ss. 170-171). Att endast mäta högkontrastvisus med små optotyper 

ger inte en fullständig bild av hur patienten klarar vardagliga sysslor eller hur denne upplever 

sin syn då det oftast är stora objekt med låg kontrast i omgivningen (Elliott 2006; Dickinson 

1998, s. 35; Grosvenor 2007, ss. 170-171). Att testa en persons kontrastkänslighet eller att 

mäta synskärpa med mindre kontrast mellan optotyperna och bakgrunden kan ge mer 

information om hur patienten upplever sin synförmåga än vad högkontrastvisus gör 

(Grosvenor 2007, ss. 170-171; Lay, Wickware & Rosenfield 2009). Hur mycket 

kontrastnedsättning som påverkar en uppgift beror bland annat på vad det är för 

ljusförhållanden. Att läsa i optimal belysning fungerar ofta bättre för en patient med nedsatt 

kontrastkänslighet än att läsa i dålig belysning och att orientera sig i rumsbelysning fungerar 

bättre än att urskilja ansiktsuttryck. Vid arbete under dålig belysning och nära gränsen för 
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bästa synskärpa minskar toleransen för nedsatt kontrastseende. Det är ofta sådana tillfällen 

patienter upplever som jobbiga (Elliott 2006).  

1.2.1.1 Att mäta kontrastkänslighet 

Vid mätning av kontrastkänslighet mäts patientens kontrasttröskel, det vill säga den minsta 

kontrasten patienten behöver för att kunna urskilja ett objekt från dess bakgrund. 

Kontrastkänsligheten fås sedan genom att invertera kontrasttröskelvärdet (Elliott 2006). 

Kontrastkänsligheten mäts ofta med optotyper av en bestämd storlek men med minskad 

kontrast, ett exempel på en sådan tavla är Pelli-Robson. Tavlans används på 1m och 

kontrasten på bokstäverna varierar mellan 100 % och 0,56 %. Bokstäverna är 6/200 stora 

(Lay, Wickware & Rosenfield 2009). Ett annat exempel på ett test för kontrastkänslighet är 

Vistech. Tavlan består av 6 rader med ökande spatiala frekvenser samt minskad kontrast inom 

varje rad. Den spatiala frekvensen är antalet cykler, ett ljust och ett mörkt streck, som får plats 

i en grads synvinkel. Strecken lutar 15° åt höger eller vänster och det är patientens uppgift att 

urskilja åt vilket håll strecken lutar. Tavlan finns både för test på avstånd och nära håll 

(Grosvenor 2007, s. 172).  

1.2.1.2 Att mäta lågkontrastvisus 

Att mäta visus med låg kontrast är inte samma sak som att mäta en patients kontrastkänslighet 

eftersom man då mäter det minsta objekt patienten kan urskilja med en bestämd kontrast. 

Lågkontrastvisus mäts ofta med en syntavla med grå bokstäver och med en vit bakgrund och 

patientens visus kommer minska med minskad kontrast. Skillnaden i synskärpa mellan två 

kontraster ger en indikation på om patientens kontrastkänslighet är nedsatt (Bailey 1993; 

Bailey 2006; Elliott 2006). Det kan även mätas med svarta bokstäver på en grå bakgrund. Ett 

exempel på en sådan tavla är SKILL, som används för att mäta lågkontrastvisus på 40 cm. 

Ena sidan av tavlan består av svarta bokstäver på en vit bakgrund med 90 % kontrast och den 

andra sidan har svarta bokstäver på en grå bakgrund med 14 % kontrast (Haegerstrom-

Portnoy, Brabyn, Schneck & Jampolsky 1997).  

1.3 Katarakt 

Katarakt, eller gråstarr som det också kallas, är ett samlingsnamn för olika grumlingar i ögats 

lins. Dessa grumlingar beror oftast på att linsen åldras och är en normal process (Kungelberg 

& Ygge 2010, ss. 130-132). Det är en multifaktoriell sjukdom som är vanligare i högre åldrar, 

då åldern är den största riskfaktorn (Remington 2005, s. 98). Sjukdomens progression är 

långsam och den är ofta binokulär men ett öga brukar vara mer drabbat än det andra. 
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(Dickinson 1998, ss. 60-61). Patienter med katarakt kan uppleva suddig syn, 

bländningsbesvär, monokulär diplopi och annorlunda färgupplevelse (Kungelberg & Ygge 

2010, ss. 130-132). 

1.3.1 Den kristallina linsen 

Linsen sitter mellan iris och vitreous i ögat och är fäst i ciliarkroppen med zonulatrådar. 

Linsen består av protein och vatten (Bergmanson 2010, s. 143). En av linsens funktioner är att 

bryta ljuset och fokusera detta på retina, och för att detta ska vara möjligt måste linsen vara 

transparent. Därför saknar linsen blodkärl och är uppbyggd av fibrer med ordnad struktur. Om 

något stör ordningen i dessa fibrer uppstår opaciteter i linsen, som kallas katarakt (Kungelberg 

& Ygge 2010, ss. 15-16).  

 

Det läggs hela tiden till nya linsfibrer men inga försvinner, detta gör att linsen blir mer 

kompakt med åren (Asbell, Dualan, Mindel, Brocks, Ahmad & Epstein 2005). Linsen blir 

även större, tyngre och ändrar sin molekylära struktur (Oyster 1999, s. 527). Denna förändring 

i linsens struktur beror delvis på att linsens kärna absorberar ultraviolett strålning. Linsen 

absorberar nästan allt UV-ljus som kommer in i ögat, detta skapar ostabila fria radikaler som i 

sin tur orsakar morfologiska förändringar i proteinerna i linsens epitel. Detta kan sedan leda 

till irreversibla förändringar i linsen då proteiner i linsen klumpar ihop sig och minskar linsens 

transparens (Oyster 1999, s. 527; Remington 2005, s. 98). Absorption av UV-ljus skapar även 

en förhöjd koncentration av kromofor som leder till att linsens kärna gulnar. Detta kommer 

sedan i sin tur göra att linsen absorberar mer kortvågigt blått ljus vilket gör att macula 

skyddas från det skadliga ljuset (Remington 2005, s. 98).  

1.3.2 Olika typer 

Opaciteterna i linsen kan variera i mängd, intensitet, form, färg, storlek och position. De olika 

typerna av katarakt namnges efter vart i linsen de sitter eller vad som har orsakat 

grumlingarna (Oyster 1999, s. 526; Remington 2005, s. 98). De vanligast förekommande 

typerna av katarakt är kortikal, nukleär, och bakre subkapsulär katarakt (Kungelberg & Ygge 

2010, ss. 130-132). De olika typerna kan förekomma var för sig men också i kombinationer 

med varandra (Asbell et al. 2005).  

1.3.2.1 Kortikal katarakt 

Den kortikala formen är den vanligaste formen av åldersrelaterad katarakt (Oyster 1999, s. 

526). Kortikal katarakt är opaciteter i linsens yttre struktur som fås genom linsens normala 
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åldrande. Dessa opaciteter har en spöklik form som är tjockare i periferin och sträcker sig in 

mot linsens mitt. Om opaciteterna inte inskränker på synaxeln behöver dessa inte påverka 

synskärpan. De kan dock även sitta centralt i kortex och påverkar då visus mer (Asbell et al. 

2005; Kanski & Bowling 2011, ss. 270-271; Oyster 1999, s. 527; Remington 2005, s. 98). 

Progressionen av grumlingarna brukar vara långsam och patienterna upplever även en gradvis 

synnedsättning. Då den kortikala katarakten framförallt beror på linsens åldrande är 

opaciteterna vanligast hos äldre, men de kan förekomma hos yngre med diabetes (Sendrowski 

1999). 

1.3.2.2 Nukleär katarakt 

Den nukleära typen är den näst vanligaste formen av katarakt (Oyster 1999, s. 526). 

Opaciteterna sitter då i linsens kärna och orsakas av linsens normala åldringsprocess. Då 

linsens kärna blir mer kompakt ökar också refraktionsindex i linsen vilket gör patienterna mer 

närsynta och ökar de sfäriska aberrationerna (Kanski & Bowling 2011, ss. 270-271). Dessa 

förändringar utvecklas oftast långsamt och patienterna är oftast äldre än 50 år (Sendrowski 

1999).  

 

Förändringarna behöver inte alltid påverka synskärpan och ibland kan det räcka att korrigera 

den ökade myopin för att patientens synskärpa ska öka till en acceptabel nivå. Patienterna kan 

ibland uppleva att de läser bättre utan sina läsglasögon (Asbell et al. 2005; Silvestri 2007). 

Om katarakten fortsätter att utvecklas kan patienten få nedsatt färgseende, uppleva 

bländningsbesvär i mörker och synskärpan kan reduceras. Patienterna brukar då uppleva att 

dennes synskärpa är sämre på avstånd än vad den är på nära håll (Asbell et al. 2005; 

Sendrowski 1999).   

1.3.2.3 Bakre subkapsulär katarakt 

Den bakre subkapsulära katarakten är den tredje vanligaste typen (Oyster 1999). Då fås 

kornformade grumlingar i kortex intill den bakre linskapseln. Dessa opaciteter kan även 

förekomma framtill, men det är inte lika vanligt förekommande (Kanski & Bowling 2011, ss. 

270-271). Opaciteterna brukar oftast förekomma redan innan 50 års ålder och synpåverkan är 

snabb. Den bakre subkapsulära katarakten brukar påverka patientens syn mer än vad de 

nukleära och kortikala formerna gör då grumlingarna sitter framför ögats synaxel. Patienterna 

brukar uppleva problem med bländning och lässvårigheter. Dessa symptom upplevs ofta som 

värre i ljus då pupillen blir mindre och opaciteterna påverkar patienter mer (Asbell et al. 2005; 

Kanski & Bowling 2011, ss. 270-271; Sendrowski 1999). 
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Vid utveckling av bakre subkapsulär katarakt produceras onormala fibrer vid ekvatorn i linsen 

som sedan vandrar till den bakre polen. Då detta skapar en oregelbunden struktur fås 

opaciteter. Denna process kan bero på UV-ljus, radioaktiv strålning och långvarig användning 

av höga doser steroider (Oyster 1999, s. 527; Remington 2005, s. 98).  

1.3.3 Riskfaktorer  

Sjukdomen är multifaktoriell, vilket betyder att den kan bero på många olika faktorer. Åldern 

är den största riskfaktorn och nästan alla över 70 år har någon form av opacitet i linsen, men 

det finns även annat som kan påskynda utvecklingen av katarakt (Oyster 1999, s. 156; 

Remington 2005, s. 98). Risken för att utveckla opaciteter i linsen kan bland annat öka vid 

exponering för UV-ljus och annan strålning, användning av steroider och cytostatika samt vid 

utsättning för trauma. Diabetes, rökning och stora mängder av alkoholintag har också visat 

påskynda utvecklingen (Kungelberg & Ygge 2010, ss. 130-132; Oyster 1999, ss. 529-530). 

Användning av UV-blockerande solglasögon i tidig ålder kan minska risken för att utveckla 

katarakt då de som utsätts för mycket UV-ljus får katarakt tidigare (Oyster 1999, ss. 529-530). 

1.3.4 Synskärpa och kontrastseende 

Graden av synnedsättning katarakten skapar beror på vart den sitter samt densiteten på 

opaciteterna. Små opaciteter vid linsens ekvator, utanför pupill-området, påverkar oftast inte 

synskärpan alls, medan täta grumlingar i linsens center påverkar synen mest. En väldigt 

utvecklad katarakt kan leda till att patienten endast kan uppfatta ljus (Oyster 1999, s. 526).  

 

Vid katarakt fås även en nedsättning av kontrastkänsligheten då opaciteter i ögats medier ökar 

ljusspridningen i ögat, detta leder även till att patienterna kan uppleva att de blir bländade lätt. 

Då synskärpan vanligen utvärderas med högkontrastoptotyper ger det inte alltid en realistisk 

bild av patientens verkliga synförmåga. En patient med katarakt kan ha normal 

högkontrastvisus, men ändå klaga över utförande av vardagliga sysslor då dennes 

kontrastkänslighet är nedsatt. Därför är det en fördel att även mäta patientens 

kontrastkänslighet eller lågkontrastvisus då det ofta stämmer bättre överens med dennes 

problem (Dickinson 1998, s. 37; Jackson 2007)  

 

Katarakt kan även minska patientens känslighet för den blå färgen och då ljuset sprids olika i 

ögat kan färger upplevas som bleka. Den ökade ljusspridningen kan även ge monokulär 

diplopi (Dickinson 1998, ss. 60-61; Elliott 2006; Kungelberg & Ygge 2010, ss. 130-132) 
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Bailey (1993) har visat att det känsligaste sättet att upptäcka tidiga opacitetsförändringar i den 

kristallina linsen är att jämföra lågkontrastvisus med och utan en bländningskälla. En annan 

studie har visat att införande av en bländningskälla vid mätning av kontrastkänslighet med 

Pelli-Robson tavlan inte stämde överrens med patientens självupplevda symptom av 

bländningen men att samtliga typer av katarakt visade problem med bländning. Studien visade 

även att mätning av kontrastkänslighet kan ge mer information om hur patienten upplever sin 

syn då denne klagar över dålig synskärpa trots att dess högkontrastvisus är normal 

(Williamson, Strong, Sparrow, Aggarwal & Harrad 1992). En senare studie fann ett samband 

mellan visus mätt med 6,25 % kontrast och patienternas självupplevda synförmåga för 

nukleär, kortikal och bakre subkapsulär katarakt men främst för den sistnämnda typen. 

Studien testade även synskärpa med 100 %, 50 %, 25 % och 12 % kontrast. Även denna 

studie kom fram till att kontrastkänslighet kan vara värdefullt vid utvärdering av funktionell 

visus då högkontrastvisus är normal (Stifter, Sacu, Thaler & Weghaupt 2006).  

1.3.5 Behandlig 

Om patientens synskärpa med dennes bästa korrektion inte räcker till för patientens synkrav, 

eller om opaciteterna hindrar insyn för fundusundersökning vid patologiska förändringar på 

retina, bör operation övervägas. Då byts den riktiga linsen ut mot en konstgjord lins 

(Sendrowski 1999). 

1.3.5.1 Innan operation 

Innan operation bör en fullständig undersökning av ögonläkare göras. Då görs det bland annat 

en refraktion där patientens bästa korrigerade visus mäts. Patientens pupiller dilateras för att 

fastställa om andra sjukliga förändringar finns eller misstänks. Linsen undersöks för att 

utvärdera vilken typ av katarakt patienten har. För att räkna ut vilken lins patienten behöver 

mäts kurvaturen på dennes cornea samt ögats axiallängd (Kanski & Bowling 2011, ss. 273-

278; Sendrowski 1999). 

 

I Sverige används NIKE för att bedöma hur snabbt patienterna behöver opereras. NIKE står 

för ”Nationell Indikationsmodell för Kataraktextraktion” och är utvecklat för att få ett rättvist 

kösystem för patienter som väntar på kataraktoperation. Det baseras på en liknande modell 

som finns i Kanada, ”The Canadian Cataract Priority Criteria Tool”. Vid användning av NIKE 

ska patientens bästa korrigerade visus testas för båda ögonen monokulärt och vilket öga som 
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är aktuellt för operation ska anges. Om det föreligger andra medicinska orsaker eller om 

patienten är sjukskriven i väntan på operationen ska detta också tas hänsyn till. Patientens 

upplevda synförmåga testas även med Priquest-enkäten som består av frågor som berör hur 

denne tycker att synen fungerar i vardagen, patienten får uppskatta sina problem i steg om ett 

poängdär noll motsvarar inga problem och tre motsvarar mest problem. Priquest består av tre 

delar och det är endast den högsta poängen för varje del som räknas i den slutliga poängen. 

Den nyaste versionen av Priquest innehåller åtta frågor och varje fråga är värd max tre poäng, 

vilket gör att den totala poängen maximalt kan bli 24. Då alla frågor inte räknas i det slutliga 

värdet blir den maximala poängen endast 9. Samtliga mätningar räknas sedan ihop och 

patienten hamnar i en indikationsgrupp beroende på hur mycket poäng denne fick. Det finns 

fyra indikationsgrupper och den första gruppen prioriteras för operation. I slutet av 2006 

innehöll 80 % av de registrerade operationerna uppgifter om patientens indikationsgrupp. 

(Albrecht, Hanning, Lundström & Wendel 2008; Lundström, Albrecht, Håkansson, Lorefors, 

Ohlsson, Polland, Schmid, Svensson & Wendel 2006).  

1.3.5.2 Operation  

Kataraktoperationer idag är mycket säkra, smärtfria och har väldigt lite postoperativa 

komplikationer (Silvestri 2007). Operationen utförs under lokalbedövning och tar ca 20 

minuter. Fakoemulslifikation är den metod som föredras idag då det endast behövs ett litet 

snitt i cornea och det ger lite postoperativ astigmatism jämfört med vad det blir när större snitt 

behövs (Kanski & Bowling 2011, ss. 281-285). Linsen hackas sönder med ultraljud, sugs ut 

och linskapseln lämnas kvar i ögat. En intraockulär plast- eller silikonlins sätts in i den 

befintliga linskapseln (Oyster 1999, ss. 528-529).   
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2 Syfte 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan synskärpa, mätt 

med olika kontraster, och kataraktpatienters subjektiva synupplevelse för de vanligaste tre 

typerna av katarakt. Samt att undersöka om det är hög- eller lågkontrastvisus som 

överrensstämmer bäst med patienternas upplevda synförmåga.  
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3 Material och metoder 

3.1 Deltagare 

Urvalskriterierna för att få delta i studien var att patienterna skulle ha diagnosticerad katarakt 

på minst ett öga. De fick inte ha någon känd defekt på retina eller opaciteter i cornea som kan 

påverka synen.  

 

I studien deltog 38 patienter med diagnosticerad katarakt på minst ett av ögonen, dock fick 

nio patienter uteslutas på grund av andra synpåverkande defekter, som exempelvis 

förändringar i macula, vilket gjorde att 29 patienter användes i studien. Patienterna som 

användes i studien var i åldrarna 59 till 90 år och medelåldern var 75,0 ± 7,3 år. 12 män och 

17 kvinnor deltog i undersökningen. 19 av patienterna hade nukleär katarakt och sju av 

patienterna hade kortikal katarakt. Endast tre patienter hade bakre subkapsulär katarakt.  

 

Tabell 3.1: Tabellen visar antalet patienter som användes studien samt hur många av dessa som var män och 

kvinnor inom varje typ av katarakt. Medelåldern visas även inom varje katarakttyp. 

 

3.2 Material 

För att utvärdera patienternas subjektiva synförmåga användes Priquest (se bilaga 3). Vid 

användning av Priquest i NIKE används inte alla poäng, som förklarat i kapitel 1.3.5.1, i 

denna studie används dock alla poäng för att varje fråga patienten har svarat på ska räknas 

(Lundström et al. 2006). 

 

Samtliga patienter blev dilaterade med Tropicamid 5 mg/ml och undersökta av en ögonläkare 

i ett Haag-Streit BM 900® biomikroskop. 

 

Synskärpan mättes i normal rumsbelysning med logaritmiska tavlor med tre olika kontraster. 

En ETDRS-tavla med 100 % kontrast användes för mätning av högkontrastvisus och två 

SLOAN-tavlor med 25 % respektive 5 % kontrast användes för mätning av lågkontrastvisus. 

Tavlorna var utformade för 4 m och hade en luminans på 260 cd/m
2
.  

 Kortikal Nukleär Bakre subkapsulär 

Antal patienter 7 19 3 

Antal män 1 9 2 

Antal kvinnor 6 10 1 

Medelålder (år) 77,3 ± 9,1 74,0 ± 6,6 75,3 ± 9,1 
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Figur 3.1: Bilden visar de olika tavlorna, med 100 %, 25 % och 5 % kontrast, som användes vid mätning av 

synskärpa. 

 

För att täcka för det öga som inte användes vid den monokulära mätning av visus användes en 

svart ocklusionsspade som patienten själv fick hålla upp. 

3.3 Metod 

Alla undersökningar utfördes på Kalmar länssjukhus i samband med förundersökningar inför 

kataraktoperation. Samtliga patienter tillfrågades om de ville delta i studien efter att de hade 

undersökts hos respektive ögonsjuksköterska. Efter muntlig och skriftlig information om 

studien fick de fylla i ett informerat samtycke (se bilaga 1), om de ville delta. 

3.3.1 Utvärdering av subjektiv synupplevelse 

Patienterna fick självständigt fylla i Priquest i väntrummet innan undersökning hos respektive 

ögonläkare. Om patienten behövde hjälp med någon fråga förtydligaste frågan för patienten så 

att denne förstod frågan korrekt. 

3.3.2 Undersökning av ögonläkare 

Då dessa undersökningar skedde i samband med förundersökning inför kataraktoperation var 

ögonläkarna tvungna att dilatera patienternas pupiller. Ögonläkarna fyllde i ett protokoll (se 

bilaga 2) där de bedömde vilken typ av övervägande katarakt patienten hade och vilket öga 

som hade mest katarakt. De fick även bedöma om patienten hade några andra sjukdomar eller 

defekter, än katarakt, som skulle kunna påverka mätningarna av synskärpa.  

3.3.3 Hög- och lågkontrastvisus 

Efter undersökning hos ögonläkare mättes patienternas synskärpa med deras habituella 

korrektion på 4 m. Samtliga patienter var fullt dilaterade då mätningarna skedde efter 40-50 

minuter efter att läkemedlet applicerats (Grosvenor 2007, s. 138). 
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Patienternas synskärpa mättes först med 100 % kontrast och sedan mättes patientens 

lågkontrastvisus med 25 % och därefter 5 %. Patientens upplevda sämsta öga mättes först, 

sedan det andra och därefter binokulärt. Om patienten inte upplevde någon skillnad i 

synskärpa på de båda ögonen fick denne själv välja vilket öga som täcktes för först.  

 

Patienten fick börja läsa på den rad denne tyckte att de såg tydligt och sedan läsa raderna 

nedanför tills denne inte kunde urskilja någon mer bokstav. Om patienten inte kunde urskilja 

någon rad på tavlan flyttades tavlan fram en meter i taget tills patienten kunde läsa den 

översta raden på tavlan. Visus noterades sedan i logMAR för den minsta raden patienten 

kunde se och 0,02 lades till eller drogs bort från resultatet för varje bokstav patienten hade fel 

på eller varje extra bokstav patienten kunde läsa på nästa rad.   
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4 Resultat 

Mixed model ANOVA utfördes med SPSS för synskärpa mätt med 100 %, 25 % och 5 % 

kontrast mellan de olika typerna av katarakt samt inom varje typ, både monokulärt och 

binokulärt. Detta visade att det inte var någon signifikant skillnad i synskärpa mellan de olika 

typerna av katarakt vid någon av kontrasterna (p > 0,05). Det visade även att det var 

signifikant skillnad i synskärpa mellan de tre kontrasterna för samtliga typer av katarakt (p < 

0,05).  

Figur 4.1: Diagrammet visar medelvärdet för den binokulära synskärpan vid de olika kontrasterna för varje 

katarakttyp samt standardavvikelserna för detta. 

 

 
Figur 4.2: Diagrammet visar den monokulära synskärpans medelvärde för de olika kontrasterna för varje typ av 

katarakt samt standardavvikelsen för detta. 

 

Regressionsanalys gjordes för samtliga patienters ålder i förhållande till symptom, detta 

visade varken korrelation eller signifikant skillnad (r = 0,17; p > 0,05).  
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4.1 Kortikal katarakt 

Sju av patienterna var diagnosticerade med kortikal katarakt.  

4.1.1 Korrelation mellan symptom och synskärpa 

Regressionsanalys utfördes mellan binokulär synskärpa vid de olika kontrasterna och 

patienternas symptom. Detta visade att det inte fanns några signifikanta korrelationer (p > 

0,05) mellan symptom och synskärpa mätt med 100 % (r = 0,18), 25 % (r = 0,34) eller 5 % 

kontrast (r = 0,14).  

Figur 4.3: Diagrammet visar sambandet mellan patienternas binokulära visus vid olika kontraster i förhållande 

till symptom. 

 

Regressionsanalys visade att det inte fanns någon signifikant (p > 0,05) korrelation mellan 

symptom och monokulär synskärpa, för ögat med mest katarakt, mätt med 100 % (r = 0,20), 

25 % (r = 0,22) eller 5 % kontrast (r = 0,15). 
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Figur 4.4: Grafen visar patienternas monokulära synskärpa vid 100 %, 25 % och 5 % kontrast i förhållande till 

symptom. 

 

4.1.2 Jämförelse av synskärpa mätt med olika kontraster 

T-test mellan de olika nivåerna av kontrast visade signifikant skillnad mellan binokulär 

synskärpa mätt med 100 % och 5 % (p < 0,05) samt mellan 25 % och 5 % (p < 0,05), dock 

fanns ingen signifikant skillnad mellan 100 % och 25 % kontrast (p > 0,05). Liknande resultat 

fanns även vid jämförelse monokulärt där T-test då visade signifikant skillnad mellan 100 % 

och 5 % (p < 0,05) samt mellan 25 % och 5 % kontrast (p < 0,05) men inte mellan 100 % och 

25 % kontrast (p > 0,05).  

4.2 Nukleär katarakt 

19 av patienterna var diagnosticerade med nukleär katarakt.  

4.2.1 Korrelation mellan symptom och synskärpa 

Vid utförande av regressionsanalys fanns signifikanta (p < 0,05) korrelationer i olika hög grad 

mellan symptom och binokulär visus vid samtliga kontraster. Den största korrelationen 

hittades för 5 % kontrast (r = 0,60; p < 0,01). 
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Figur 4.5: Graferna visar korrelationen mellan patienternas symptom och den binokulära synskärpan vid olika 

kontraster. 

 

Regressionsanalys gjordes även monokulärt för respektive patients öga med mest katarakt i 

förhållande till dennes visus vid olika kontraster. Då fanns det ingen signifikant korrelation 

för någon av de mätta kontrasterna (p > 0,05), detta visas i figur 4.6.  

Figur 4.6: Diagrammet visar patienternas symptom i förhållande till monokulär synskärpa vid de olika 

kontrasterna. 

 

4.2.2 Jämförelse av synskärpa mätt med olika kontraster 

T-test utfördes mellan samtliga synskärpor för de olika kontrasterna. Detta visade signifikant 

skillnad mellan binokulär synskärpa mätt med 100 % och 5 % kontrast (p < 0,001) samt 

mellan 25 % och 5 % kontrast (p < 0,01). Det fanns ingen signifikant skillnad mellan visus 

mätt med 100 % och 25 % kontrast binokulärt eller monokulärt (p > 0,05). Det fanns 

signifikant skillnad för visus monokulärt mellan 100 % och 5 % (p < 0,001) samt 25 % och 5 

% (p < 0,01) men dock inte mellan 100 % och 25 % kontrast (p > 0,05). 
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4.3 Bakre subkapsulär katarakt 

Tre patienter var diagnosticerade med bakre subkapsulär katarakt 

4.3.1 Korrelation mellan symptom och synskärpa 

Eftersom det endast var tre patienter med bakre subkapsulär katarakt gjordes ingen 

regressionsanalys. Patienternas medelpoäng på Priquest-enkäten var 8,7 och patienternas 

synskärpa vid de olika kontrasterna visas i figur 4.1 och 4.2. 

4.3.2 Jämförelse av synskärpa mätt med olika kontraster  

T-test mellan de olika kontrasterna visade signifikant skillnad för binokulär synskärpa mellan 

100 % och 5 % (p < 0,01) samt mellan 25 % och 5 % kontrast (p < 0,05). Ingen signifikant 

skillnad fanns för den binokulära synskärpan mellan 100 % och 25 % kontrast (p > 0,05). Det 

fanns inte heller någon signifikant skillnad för synskärpa monokulärt för varken 100 % och 25 

%, 100 % och 5 % samt 25 % och 5 % kontrast (p > 0,05).  
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5 Diskussion 

5.1 Korrelation mellan symptom och synskärpa 

5.1.1 Kortikal katarakt 

Patienter med kortikal katarakt brukar märka av grumlingarna mer när pupillerna är stora, och 

eftersom samtliga patienter var fullt dilaterade kan detta påverka patientens synskärpa 

negativt jämfört med vad de brukar se. Den kortikala katarakten kan dock variera i 

utspridning och patienter med endast lite opaciteter vid linsens ekvator kanske märker mer 

skillnad mellan odilaterade och dilaterade pupiller, medan en patient där den kortikala 

katarakten har utbrett sig mer mot ögats synaxel inte märker någon större skillnad (Oyster 

1999, s. 526). Detta kan förklara varför det är en dålig korrelation mellan symptom och 

synskärpa.  

 

Vid jämförelse av symptom med monokulär synskärpa visar figur 4.4 att symptomen ökar när 

visus är bättre. Detta kan förklaras med att enkäten är gjord för två ögon, inte ett. Det kan 

även bero på att patienterna som har den bättre synskärpan binokulärt har ett öga som inte är 

lika påverkat av katarakt som det andra med mest katarakt, medan de med sämre visus har två 

ungefär lika grumliga ögon. Detta innebär att visus monokulärt sjunker mer för de med bättre 

binokulär visus än för de med sämre binokulär synskärpa. En studie från 1992 av Williamson 

et al. visade att visus hos patienter med kortikal katarakt påverkades mer av införande av en 

bländningskälla än patienter med bakre subkapsulär, nukleär och blandad katarakt. Detta kan 

också förklara varför det inte finns någon korrelation då patienterna kan påverkas olika 

mycket av den ökade bländning som fås vid dilaterade pupiller. Den ökade bländningen gör 

även att patienterna får svårare att urskilja objekt med låg kontrast, vilket kan förklara varför 

visus mätt med 5 % kontrast stämde sämst överrens med patienternas symptom av de 

binokulära mätningarna (Williamson et al. 1992). 

 

Stifter et al. (2006) utförde en studie på 40 cm där synskärpa testades med olika kontraster, 

De visade att patienters monokulära synskärpa för det sämre ögat, med blandad kortikal och 

nukleär katarakt, minskade med ökade symptom. I denna studie var patienterna inte dilaterade 

och de hade dock även grumlingar centralt i linsen. 
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5.1.2 Nukleär katarakt 

Vid jämförelse av binokulär synskärpa vid de olika kontrasterna med patientens symptom 

fanns samband för samtliga kontraster. Den största korrelationen fanns för 5 %, vilket 

stämmer bra överrens med en tidigare studie där de fann att mätning av visus på 40 cm med 

6,25 % stämde bäst överrens med patientens upplevda synförmåga (Stifter et al. 2006).  

 

Det fanns ingen korrelation mellan monokulär synskärpa mätt med de olika kontrasterna och 

symptom, detta kan som tidigare nämnt bero på att enkäten besvaras med patientens båda 

ögon i åtanke. 

5.1.3 Bakre subkapsulär katarakt 

Då det endast var tre patienter med bakre subkapsulär katarakt är det för få data för att dra 

några slutsatser. Att det var så få patienter med bakre subkapsulär katarakt kan förklaras med 

att det är den minst vanliga katarakttypen av de tre typerna som testades. 

5.2 Synskärpa vid de olika kontrastnivåerna 

Det fanns ingen signifikant skillnad mellan visus mätt med 100 % och 25 % kontrast varken 

monokulärt eller binokulär för den kortikala och nukleära katarakten. Däremot fanns det 

signifikant skillnad mellan synskärpa mätt med 100 % och 5 % samt 25 % och 5 % kontrast 

både binokulärt och monokulärt. Detta kan tolkas som att mätning av visus med 25 % kontrast 

inte ger mer information om hur patienten upplever sin syn än mätning med 100 % kontrast 

då skillnaden i synskärpa mellan dessa kontrastnivåer inte skiljer sig mycket. För den bakre 

subkapsulära formen av katarakt fås signifikant skillnad endast vid mätning av synskärpa 

binokulärt mellan 100 % och 5 % samt 25 % och 5 % kontrast. Det fanns ingen signifikant 

skillnad mellan synskärpa mätt med de olika kontrasterna monokulärt, vilket kan bero på de få 

mätvärdena. 

5.3 Felkällor 

5.3.1 Dilaterade pupiller 

Då alla patienterna var dilaterade presenterades varje typ av katarakt var för sig i resultatet, 

trots att ANOVA inte visade någon signifikant skillnad mellan typerna. Detta eftersom det 

kan tänkas att synskärpan för de olika typerna av katarakt kan påverkas olika mycket av ökad 

pupillstorlek beroende på vart katarakten sitter och hur bländningskänsliga patienterna är. Om 

katarakten exempelvis sitter centralt i linsen kan patienterna se bättre med dilaterade pupiller 
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medan om grumlingarna istället sitter i linsens kanter kan synskärpan minska med större 

pupiller (Oyster 1999, s. 526).  

 

En ökad pupillstorlek ger mer sfäriska aberrationer i ögat och sänker på så vis synskärpan 

(Bailey 2006, s. 217). Det ökar även ljusspridningen i ögat och på så vis minskar kontrasten 

av bilden på retina (Elliott 2006). Detta gick inte att undkomma då samtliga patienter 

genomgick en undersökning av en ögonläkare, där dilatering var nödvändig, innan 

mätningarna till studien skedde.  

5.3.2 Habituell korrektion 

Eftersom samtliga patienter undersöktes med deras habituella korrektion kan detta påverka 

synskärpan till det sämre för vissa patienter jämfört med om de skulle undersökts med deras 

bästa korrektion då kontrasten på visustavlorna minskar vid okorrigerat synfel. Skillnaderna 

mellan hög- och lågkontrastvisus ändras dock inte vid okorrigerat synfel vilket betyder att 

skillnaden i korrelation mellan de olika kontrasterna inte ändras (Brown & Lovie-Kitchin 

1989). Det skulle vara intressant att upprepa studien där patienterna korrigeras med bästa 

möjliga korrektion så att kontrastnivåerna skulle vara lika för alla. Detta skulle dock innebära 

att patienterna behöver använda samma korrektion i vardagen för att svara på Priquest med 

denna korrektion i åtanke, vilket inte var möjligt i denna studie. 

5.3.3 Priquest 

Priquest är ett frågeformulär där patienterna får fylla i hur de tycker att de ser i vardagen och 

fylls i med avseende på användandet av två ögon, för de flesta patienter. Detta kan förklara 

varför korrelationen för samtliga typer av katarakt överlag var större binokulärt än 

monokulärt. Eftersom patienterna själva uppskattar hur mycket problem de har med sin syn i 

vardagen kan det tänkas att patienter med samma egentliga problem svarar olika på enkäten, 

då de tolkar poängskalan olika. Vissa patienter kanske överdriver sina problem medan vissa 

förminskar dem, detta kan inte påverkas av undersökaren då Priquest ska fyllas i av patienten 

självständigt (Lundström et al. 2006).  

5.3.4 Undersökning av ögonläkare 

Eftersom alla patienter inte undersöktes av samma ögonläkare kan det tänkas att den 

övervägande katarakten inte alltid diagnosticerades lika för alla patienter. 
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6 Slutsats 

Synskärpa mätt med 5 % kontrast kan förklara en patients symptom bättre än mätning med 

100 % kontrast hos patienter med nukleär katarakt. Det fanns inga korrelationer mellan 

symptom och synskärpa för patienter med kortikal katarakt och det var för få patienter med 

bakre subkapsulär katarakt för att kunna dra några slutsatser.  
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