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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med den här studien var att utvärdera ögontorrhetsparametrar och 

synskärpa hos patienter som fått Visian ICL implanterat och sedan jämföra med en 

tidigare studie gjord om LASIK, för att se vilken metod som gav minst påverkan på 

patienternas tårfilm och gav minst biverkningar gällande torra ögon 

 

Metod: En grupp på sex stycken som implanterades med en ICL-lins undersöktes på 

operationsdagen och sedan cirka tre veckor efter operation. Undersökningarna som 

gjordes före och efter operation var en OSDI-enkät innehållande 12 frågor gällande 

torrhetsproblem, lipidskikt, NITBUT och tårmenisken utvärderades med hjälp av ett 

Tearscope, och sist kontrollerades visus. 

 

Resultat: 4 personer upplevde att de hade färre torrhetsproblem postoperativt. 6 ögon 

visar på ett tunnare lipidskikt postoperativt, 2 ögon visar på ett tjockare lipidskikt 

postoperativt och 4 ögon hade ett oförändrat lipidskikt. 5 ögon visar på en tunnare 

tårmenisk postoperativt, 2 ögon visar på en tjockare tårmenisk postoperativt och 5 ögon 

visar på ett oförändrat resultat. Medelvärdet på NITBUT ökade från 16,8±6,7 till 

20,3±8,9 sekunder postoperativt, alltså en ökning på 3,2 sekunder. 2 ögon visar på ett 

försämrat visus postoperativt, 4 ögon visar på ett förbättrat visus postoperativt och 6 

ögon visar på ett oförändrat resultat.  

 

Slutsats: Den här studien visar på att Visian ICL är en bra och säker metod för 

synkorrigering och att metoden ger färre biverkningar gällande torra ögon än LASIK. 
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Abstract 

 
The Visian Implantable Collamer Lens (ICL) is a lens implanted into the posterior 

chamber as an intraocular lens. It is effective for moderate to high ametropia correction. 

The ICL increases contrast sensetivity and the method is reversible (Iagarashi et al., 

2014).  

 

The aim of this study was to evaluate dry eye parameters and visual acuity in Visian 

ICL patiens and then compare with a previous study about LASIK to see which method 

that gave the least impact on the patients tear film, and to examine with which method 

patients experienced least dry eye problems. 

 

Method: A group of six patients who had ICL lenses implanted were examined on the 

day of the surgery and then about three weeks after surgery. The same examination was 

conducted before and after surgery, an OSDI questionnaire containing 12 questions 

about dry eye symptoms, lipid layer, NITBUT and tear meniscus were evaluated using a 

Tearscope, and visual acuity measured and compared with their preoperative fully 

corrected visual acuity. 

 

Results: 5 people felt that they had less dry eye symptoms postoperatively. 6 eyes 

showed a thinner lipid layer postoperatively, 2 eyes had a thicker lipid layer 

postoperatively and 4 eyes had an unchanged lipid layer. 5 eyes showed a thinner tear 

meniscus postoperatively, 2 eyes showed a thicker tear meniscus postoperatively and 5 

eyes showed an unchanged result. The mean NITBUT significantly increased from 

16.8±6,7 to 20.3±8,9 seconds postoperatively, an increase of 3.2 seconds. 2 eyes had a 

poorer visual acuity postoperatively, 4 eyes showed an improved visual acuity 

postoperative and 6 eyes shows an unchanged result. 

 

Conclusion: This study indicates that the Visian ICL is a good and safe method of 

vision correction and that the method provides fewer side effects regarding dry eye 

symptoms than LASIK. 
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Förord 
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Memira i Linköping, Malmö, Stockholm och Växjö.  
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Alla patienter som ställde upp på att vara med i min studie. 

Peter Gierow för alla goda råd under arbetets gång. 

Karthikeyan Baskaran för all hjälp med statistiken.  

Jag vill även tacka alla mina vänner för att de korrekturläst och för allt stöd de har gett. 

 

  



  
 

v 

 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Cornea __________________________________________________________ 1 

1.1.1 Epitelet ______________________________________________________ 1 

1.1.2 Bowmans lager _______________________________________________ 2 

1.1.3 Stromat _____________________________________________________ 2 

1.1.4 Decements membran ___________________________________________ 2 

1.1.5 Endotelet ____________________________________________________ 2 

1.2 Tårfilmen _______________________________________________________ 2 
1.2.1 Lipidskiket (0,1 µm) ____________________________________________ 3 

1.2.2 Vätskeskiktet (7,0 µm) __________________________________________ 3 

1.2.3 Mucinskiktet (0,2 µm) __________________________________________ 4 

1.3 Utvärdering av tårfilmens kvalité: ____________________________________ 4 
1.3.1 POTF (pre ocular tear film) _____________________________________ 4 

1.4 Tårmenisken _____________________________________________________ 5 
1.5 NITBUT ________________________________________________________ 5 

1.6 Iris _____________________________________________________________ 6 
1.7 Linsen __________________________________________________________ 6 

1.8 Främre och bakre kammare _________________________________________ 6 
1.9 Visian ICL ______________________________________________________ 6 

1.9.1 Kriterier _____________________________________________________ 8 

1.9.2 Komplikationer _______________________________________________ 8 

2 LASIK ______________________________________________________________ 8 
2.1 Operation _______________________________________________________ 9 

2.1.1 Kriterier _____________________________________________________ 9 

2.1.2 Komplikationer ______________________________________________ 10 

2.2 Tidigare studier angående Visian ICL och LASIK ______________________ 10 

3 Syfte ______________________________________________________________ 12 

4 Metod _____________________________________________________________ 13 
4.1 Försökspersoner _________________________________________________ 13 
4.2 Operation ______________________________________________________ 13 
4.3 Utförande ______________________________________________________ 14 

4.3.1 Preokulära tårfilmen __________________________________________ 14 

4.3.2 Tårmenisken ________________________________________________ 14 

4.3.3 NITBUT ____________________________________________________ 14 

4.3.4 OSDI ______________________________________________________ 14 

4.4 Visus __________________________________________________________ 15 
4.5 Instrument som användes vid undersökning ___________________________ 15 
4.6 Statistik ________________________________________________________ 15 

5 Resultat ____________________________________________________________ 16 



  
 

vi 

 

6 Diskussion __________________________________________________________ 21 

7 Slutsats ____________________________________________________________ 24                                                                                                                         

8 Referenser__________________________________________________________ 25 

9 Bilagor _____________________________________________________________ I 

Bilaga A ______________________________________________________________ I 

Bilaga B Data ________________________________________________________ II 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Refraktiv kirurgi är ett ingrepp när man ändrar ögats brytkraft för att slippa 

synhjäpmedel som glasögon och linser. Det blev allt vanligare under 80-talet och har 

sedan dess utvecklats mer och mer och allt fler personer väljer att operera sig (Sakimoto 

el al., 2006). Visian Implantable Collamer Lens (ICL) är en intraokulär lins som 

operaras in i ögat i den bakre kammaren och den är effektiv för att korrigera medel till 

hög ametropi. Den här typen av refraktiv kirurgi inducerar mindre abberationer än 

LASIK och ökar kontrastseendet. Operationen är även reversibel och linsen kan då 

bytas ut men även tas bort helt (Igarashi et al., 2014). 

 

1.1 Cornea 

Cornea är en komplex struktur som har en skyddande roll och står för trefjärdedelar av 

ögats brytkraft (Kanski, 2011, s.168). Corneas brytkraft är ca +43D (Rabbetts, 2007, s. 

221). En normal cornea är transparent, vilket betyder att det inte finns några blodkärl. 

Cornea får sin näring men även bortförsel av metaboliska produkter huvudsakligen av 

kammarvätskan och tårvätskan (Kanski, 2011, s. 168). 

Cornea är den främsta delen av ögat och sitter framför iris och pupillen. En vuxen 

persons cornea är cirka 11,5 mm horisontellt och 10,5 mm vertikalt. Mitt framför 

pupillen så finns corneas optiska zon, den är ca 4 mm bred. (Willoughby et al., 2010). 

Centrala cornea är ca 540 µm tjock och tjockleken ökar mot periferin. (Kanski, 2011, s. 

168)  

Cornea består av fem olika lager: 

1. Epitelet  

2. Bowmans lager 

3. Stromat 

4. Decements membran 

5. Endotelet 

1.1.1 Epitelet 

Epitelet innehåller fem till sex cellager (Forrester, 2008, s. 17) och det yttersta cellagret 

täcks av tårfilmen som skyddar ögat (Willoughby et al., 2010). Epitelet är ca 50-60 µm 

tjockt (Forrester, 2008, s. 17). Cellerna förnyas var sjunde till tionde dag och kommer 

ifrån limbus (Willoughby et al., 2010) 
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1.1.2 Bowmans lager 

Bowmans lager separerar stromat från epitelet (Willoughby et al., 2010) och är ett 

acellulärt lager som bildas av collagen fibrer (Kanski, 2011, s. 168). Lagret är cirka 8-12 

µm tjockt (Forrester, 2008, s. 17). 

 

1.1.3 Stromat 

Stromat utgör nästan 90 % av corneas totala tjocklek (Kanski, 2011, s. 168) och är ca 

500 µm tjockt (Willoughby et al., 2010). Skiktet är uppbyggt i en viss struktur av olika 

sorters kollagen vilket gör så att cornea förblir transparent (Kanski, 2011, s. 168).  

  

1.1.4  Decements membran 

Decements membran är uppbyggt av kollagen (Kanski, 2011, s. 168) och är ett tunt 

membran. Tjockleken på membranet är ca 8-12 µm (Forrester, 2008, s. 17) 

 

1.1.5 Endotelet 

Endotelet består av ett cellager polygonala celler (Kanski, 2011, s. 168). Cellerna är 5-6 

µm höga och 18-20 µm i diameter och formen är sexkantig. De bildar tillsammans ett 

mosaikmönster (Forrester, 2008, s. 22). En vuxen människa har ca 2500 celler/mm2  och 

antalet celler minskar med 0,6 % per år. De resterande cellerna måste då ändra form och 

öka i storlek för att fylla ut, eftersom att det inte sker någon cellnybildning (Kanski, 

2011, s. 168). Endotelet upprätthåller västskehalten i cornea vilket leder till att cornea 

kan hållas transparent (Forrester, 2008, s. 22). 

 

1.2 Tårfilmen 
Ny tårfilm bildas och upprätthålls genom att blinka. När man blundar så pressas 

lipidlagret ihop mellan ögonlockskanterna. Mucinet kommer då i kontakt med lipiderna 

när tårfilmen spricker upp och flyttas till superior fornix och inferior fornix där mucinet 

utsöndras genom tårkanalen. Det bildas sedan ett nytt lager när vi stänger ögonlocken 

och processen börjar om igen. (Veys et al., 2002, s. 22-23). Vi blinkar normalt var 

tionde till femte sekund, för att ögat ska hållas återfuktat. Om ett öga hålls öppet ca 15-

40 sekunder kan tårfilmen spricka upp. Patienter med en instabil tårfilm som lider av 

torra ögon har oftast en tårfilm som spricker upp tidigare än normalt (Yong Liang 

Zhang et al., 2004) 
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Tårfilmen täcker den synliga delen av ögat och har många olika funktioner, bland annat: 

Håller ögat återfuktat och gör så att ögonlocken lätt kan glida över ögongloben. Sköljer 

bort skräp och döda epitelceller. Ögats största källa till syre kommer ifrån luften genom 

tårfilmen. Tårfilmen ger även ögat en slät yta vilket ger en optimal optisk funktion. 

Tårfilmen innehåller lysozym, beta-lysin, laktoferrin och lgA, som är antibakteriella och 

hjälper ögat mot infektioner. (Remington, 2005, s. 172)  

Tårfilmen består av tre olika lager:  

1. Lipidskikt  

2. Vätskeskikt 

3. Mucinskikt 

 

1.2.1 Lipidskiket (0,1 µm) 

Det yttre lipidlagret är en oljebaserad vätska som produceras främst i de Meibomska 

körtlarna och är en blandning mellan polära och neutrala lipider. (Forrester, 2008, s. 

201) Meiboms körtlar sitter på ögonlockskanterna. (Borish, 2006, s. 493) Lipidernas 

smältpunkt ligger på 35 grader vilket gör att de alltid håller sig flytande på ögat. De 

polära lipiderna är bundna till lipocalin i vätskeskiktet (Kanski, 2011, s. 122), vilket gör 

så att tårfilmen blir stabil. De icke polära lipiderna är vända mot luften, vilket gör att de 

bildar en barriär och skyddar ögat mot den yttre omgivningen. (Forrester, 2008, s. 201) 

Vid bildning av tårfilm så hjälper lipiderna till att leda vattnet till vätskeskiktet där de 

binder till lipocalin. De hjälper även till så att tårfilmen inte avdunstar och så att den 

inte rinner över ögonlockskanten (Forrester, 2008, s. 201). 

 

1.2.2 Vätskeskiktet (7,0 µm) 

Vätskeskiktet står för 90 % av den totala tjockleken på tårfilmen. Medan en senare 

studie visar på att man tidigare inte mätt hela mucinskiktet och att det faktiskt är det 

lagret som är tjockast. De menar på att tårfilmen är 34 till 45 µm tjockt och de har då 

mätt tårfilmen med en laser interferometer (Remington, 2005, s. 172) 

Tårkörteln producerar 95 % av vätskeskiktet och resterande produceras av de 

assecoriska tårkörtlarna Krause och Wolfring. Vätskeskiktet består av vatten, 

elektrolyter, proteiner och lösta muciner (Kanski, 2011, s. 122). 

Vätskeskiktet har olika funktioner. Det transporterar syre till corneas epitel och är 

antibakteriellt. Det hjälper även till vid transport av skräp och låter leukocyter passera 

vid skada (Kanski, 2011, s. 122). 
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1.2.3 Mucinskiktet (0,2 µm) 

Mucinskiktet är det innersta lagret av tårfilmen. Mucin fungerar som ett smörjmedel för 

ögonlocken (Borish, 2006, s. 493). Den stabiliserar även tårfilmen och gör så att den 

sprider sig på ögat och förebygger att tårfilmen ska spricka upp (Gipson & Inatomi, 

1997). Mucin hjälper även till så att tårfilmen kan fästa på corneas yta (Kanski, 2011, s. 

123). Mucin produceras av gobletceller, epitelceller från cornea och conjunctivan och 

tårkörteln (Forrester, 2008, s. 204).  

Det är samarbetet och fördelningen mellan de här lagren som gör att ögat håller sig 

återfuktat, men även får en hög optisk kvalité. Om fördelningen eller balansen mellan 

de olika skikten skulle rubbas så kommer kvalitén av tårfilmen att försämras, vilket då 

kan leda till att patienterna upplever torra ögon. (Veys et al., 2002, ss. 22-23).  

 

 

1.3 Utvärdering av tårfilmens kvalité: 
 
1.3.1 POTF (pre ocular tear film) 

Det går att undersöka lipidskiktet i tårfilmen med hjälp av ett Tearscope. Beroende på 

lipidskiktets tjocklek så bildas ett visst mönster och ju tunnare lipidskiktet är desto 

svårare är det att se (Guillon, 1998). En person som har en mörkare iris är det lättare att 

se lipidskiktet på eftersom att ljusa färger reflekterar mer vilket gör det svårare att se 

(Keeler Ltd. (u.å.). Mönstret som uppkommer när man kollar på lipidlagret brukas delas 

upp i fem olika kategorier: Open meshwork, Closed meshwork, Wave, Amorphous och 

Colour fringe (Guillon, 1998). 

 

1.3.1.1 Open meshwork 

Det här är det tunnaste lipidskiktet vilket gör det svårare att se och tjockleken ligger runt 

13-50 nm. Vid hög förstoring så kan man se ett brett utsträckt marmorliknande mönster. 

Ungefär 14,8% av befolkningen har det här lipidskiktet och NIBUT har ett medelvärde 

på 25,4 sekunder. Personer med det här lipidskiktet kan lida av torra ögon (Keeler Ltd. 

(u.å.)) 

 

1.3.1.2 Closed meshwork  

Det har ett något tjockare lipidskikt än föregående och det blir då lättare att se genom ett 

Tearscope. Utseendet kan liknas med ett tätare marmorliknande mönster. Tjockleken 

ligger även här runt 13-50 nm och ca 14,6% av befolkningen har det här lipidskiktet. 

NIBUT för personer med det här lipidskiktet har ett medelvärde på 23,8 sekunder 
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(Keeler Ltd. (u.å.)). 

 

1.3.1.3 Wave  

När lipidskiktet blir något tjockare än ovanstående så bildas ett vågmönster när man 

blinkar. Lipidskiktet är ca 50-70 nm tjockt och det är det vanligaste mönstret, ca 29,4% 

av befolkningen har det här lipidskiktet. NIBUT har ett medelvärde på 21,9 sekunder 

(Keeler Ltd. (u.å.)).  

 

1.3.1.4 Amorphous 

Utseendemässigt så finns det inga direkta kännetecken eftersom att lipiderna är jämna 

och väl beblandade. Lipidskiktet är ca 80-90 nm tjockt och det mest stabila av alla olika 

mönster. Ungefär 19,6% av befolkningen har det här lipidskiktet och medelvärdet på 

NIBUT är 34,4 sekunder (Keeler Ltd. (u.å.)). 

 

1.3.1.5 Colour fringe 

Ett lipidskikt där man kan se interferensmönster och färger, om skiktet är ca 90-140 nm 

så syns en brun färg och indigoblå syns vid ungefär 180nm. Ungefär 17 % av 

befolkningen har det här lipidskiktet och NIBUT ligger runt 26,6 sekunder (Keeler Ltd. 

(u.å.). 

 

1.4 Tårmenisken 

Mellan 75-90 % av den totala tårvätskan hittas i tårmenisken som finns på övre och 

undre ögonlocken (Guillon, 1998). Tårmenisken kan variera i höjd, bredd och kurvatur 

och vid diagnostisering av torra ögon så kan utseendet av tårmenisken förklara en hel 

del. I hälsosamma ögon är den övre och undre tårmenisken nästan identiska (Walls et 

al., 2011). Ju högre höjd desto mer tårvätska finns det i ögat (Guillon, 1998). 

Med hjälp av ett tearscope så syns tårmenisken som ett svart centralt band omringat av 

vitt reflekterande ljus (Guillon, 1998).  

 

1.5 NITBUT 

För att kolla hur stabil en tårfilm är så kan man kolla på hur lång tid det tar för den att 

spricka upp och det kan man göra med hjälp av ett Tearscope. Med NITBUT så mäter 

man non-invasive break-up time, då används alltså inte fluorescein eftersom att det kan 

störa tårfilmen (Guillon, 1998) När tårfilmen spricker upp så kommer mucinet i kontakt 
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Figur 1: Inopererad ICL-lins 
med tillstånd från Alyko 

med lipiderna (Veys et al., 2002, ss. 22-23). En intakt tårfilm ser ut som en blank spegel 

men när den sedan spricker upp så blir det streck eller prickar i bilden (Guillon, 1998).  

 

1.6 Iris 

Iris är den pigmenterade delen av ögat och är väldigt tunn och justerbar. Iris är placerad 

framför linsen och ciliarkroppen och är omringad av kammarvätska. Den skiljer den 

främre och bakre kammaren ifrån varandra och där de möts och går ihop kallas för 

pupillen, som ligger centralt i iris. Iris omkrets är ca 37 mm och diametern runt 12 mm. 

Pupillen ändrar sin form beroende på hur ljust det är och storleken kan variera från en 

mm till åtta mm. (Forrester, 2008, s. 29)  

 

1.7 Linsen 
Linsen är omsluten av en kapsel, linskapseln är ett tunt membran som produceras av 

linsepitel och linsfibrer. Linsen ligger bakom iris men framför vitreous och är uppbyggd 

av linsfibrer. Brytkraften på linsen är 15 dioptrier mindre än corneas men det är den som 

fokuserar ljuset på retina vilket gör att vi ser klart. Linsen är fäst i zonulatrådar som 

regleras av ciliarmuskeln, vilket gör det möjligt för att linsen att ändra sin form vilket 

gör att vi kan se på olika avstånd (Forrester, 2008, ss. 35-37). 

 

1.8 Främre och bakre kammare 

Mellan cornea och linsen finns den främre och bakre kammaren. Den främre och bakre 

kammaren skiljs åt av iris. Kammarvätskan fyller upp kamrarna och den utsöndras från 

ciliarkroppen. Kammarvätskan flödar först in i den bakre kammaren. Den bakre 

kammaren har en väldigt liten och oregelbunden form och storleken varierar beroende 

på ackommodation. Den är triangelformad, med spetsen mot pupillkanten. Vätskan 

cirkulerar sedan vidare till den främre kammaren via pupillen där det finns ett avflöde 

(Forrester, 2008, s. 34,39). Om avflödet skulle täppas till så kan trycket i ögat öka, 

vilket kan leda till glaukom (Kanski, 2011, s. 313). 

 

1.9 Visian ICL 

Phakiska intraokulära linser är linser som opereras in i ögat 

och sammarbetar med den kristallina linsen och har funnits i 

över tio år. Linsen utvecklades 1992 och har sedan förbättrats 

och genomgått flera klinsika prövningar för att 2005 finnas 

över hela världen.  
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Figur 2: ICL-lins, med tillstånd   
från Alyko 

Visian ICL (STAAR Surgical, Nidau, Switzerland) är en intraokulär lins som är gjord 

av Collamer. ICL står för implantable collamer lens.  Linsen är flexibel, hydrofil och 

materialet är biokompatibelt (Pérez-Vives et al., 2013). Linsens material är en 

kombination av kollagen och polymer därav namnet collamer. Collamer består av 100 

% ren kollagen och copolymer, som gör linsen biokompatibelt vilket gör så att kroppen 

inte stöter bort den. Kollagenet i linsen binder till sig fibronektin, vilket är ett ämne som 

naturligt finns i ögat. Fibronektinet bildar då ett hölje runt linsen, vilket förhindrar att 

celler kan växa på linsen. Det är på grund av fibronektinet som linsen inte ses som ett 

främmande föremål. Collamer har även en svagt negativ jonladdning, lika så 

proteinerna i ögat. När de då kommer i kontakt skjuts proteinerna bort från linsen 

eftersom de har samma laddning (http://visianinfo.eu). ICL linsen och kristallina linsen 

kommer därför inte i kontakt med varandra men det beror också på linsens design 

(Hassaballa & Macky, 2011) Collamer bidrar även till att linsen är ren och klar. 

Materialet är även mjukt vilket gör att den är lätt att implantera in i ögat. Visian ICL är 

en lins som operares in i ögat för att korrigera för olika synfel. Linsen placeras bakom 

iris men framför ögats naturliga lins i ögat, alltså i den bakre kammaren (se figur 1). På 

grund av hur linsen är uppbyggd och dess egenskaper, så överförs ljuset nästan likadant 

som den kristallina linsen. Den har även antireflekterande egenskaper vilket gör att 

mindre ljus reflekteras in i ögat vilket minskar uppkomsten av bländning och halos 

vilket gör att mörkerseendet förbättras. Det här ska även leda till att vi får en skarpare 

syn men även att vi ser tydligare. Man får då så kallat HD syn.  

När linsen väl är inopererad så förblir den oförändrad i ögat, men om synen skulle 

förändras så kan linsen tas bort och man kan då även sätta in en ny.  

Linsen innehåller ett UV-block, vilket förhindrar att skadliga UV-strålar kommer in i 

ögat. (http://visianinfo.eu) Det är känt att långvarig exponering av UV-strålning kan 

leda till katarakt men även åldersrelaterad maculadegeneration (AMD) (Walls et al., 

2011).  

För att få ett bättre flöde av kammarvätskan och för att 

inte behöva göra en iridektomi tre veckor innan 

operation så gjorde man ett centralt hål på linsen (se 

figur 2). En iridektomi gjordes tidigare för att 

patienten inte skulle få pupillblock, vilket betyder att 

det inte kan passera kammarvätska mellan främre och bakre 

http://visianinfo.eu/
http://visianinfo.eu/
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kammare. Studier visar på att det är lika säkert och effektivt som den tidigare linsen. 

Studier visar även på att den optiska kvalitén inte förändras. Än så länge finns den här 

typen av ICL endast tillgänglig för myoper (Kamiya et al., 2013). 

 
1.9.1 Kriterier 

För att få genomföra en ICL-operation så finns vissa kriterier patienterna måste 

uppfylla. 

1. Patienten måste ha fyllt 20 år, spannet ligger mellan 21-45. Efter 45 så finns 

bättre alternativ för patienterna. 

2. Att bakre kammardjupet är minst 3,0 mm, alltså grade III eller högre.  

3. Att patienten har tillräckligt med endotelceller.  

4. Att patientens korrektion har varit stabil i minst 1 år. 

5. Att patienten inte får vara gravid eller amma (https://us.discovericl.com).  

6. Att patientens synfel ligger inom +10,0 D till -20,0 D med en astigmatism som 

inte överstiger +6,00 D. 

7. Att patienten inte har några ögonsjukdomar som glaukom, irit eller 

diabetesretinopati. (http://visianinfo.eu/). 

1.9.2 Komplikationer 

Vid alla typer av operationer så kommer risker och här under är olika komplikationer 

som kan uppstå vid en ICL operation. 

I 2,5 % av fallen så måste linsen bytas ut eller placeras om, ödem i den främre 

kammaren 0,4 %, temporärt cornealt ödem 11,4 %, irit 19,5%, katarakt 1,4 %, 

endotelcells förlust 8,9 % på 3 år, ökat IOP 0,4 %, att ett sår i cornea gör så att iris 

tränger sig igenom (iris prolapse) 0,2 %, opaciteter i kristallina linsen 2,7 %, blödning i 

macula 0,2 %, näthinneavlossning 0,6 %, subretinal blödning, 0,2 %, att synfelet inte 

korrigerades helt med ±2,0 D 2,0 %, YAG iridektomi 3,2 %. 

Patienter som utför den här typen av operation kan kanske aldrig få samma visus som de 

tidigare haft medan andra får bättre visus än tidigare.  

Ju högre synfel patienten har desto större risk är det att hen får komplikationer efter sitt 

ingrepp. (https://us.discovericl.com)   

 

2 LASIK 
Redan på 1940-talet så hade Barraquer en idé om att ta bort eller lägga till corneal 

vävnad för att korrigera en persons synfel. Det var dock så sent som 80-tal till tidigt 90-

tal som Pallikaris och hans kollegor presenterade LASIK, en operation som används än 

https://us.discovericl.com/
http://visianinfo.eu/
https://us.discovericl.com/
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idag. Termen keratomileusis kommer ifrån grekiskan, keras betyder cornea och 

smileusis betyder skärande/utskärning (Borish, 2006, s. 1347).  

LASIK (laser in situ keratomileusis) är ett kirurgiskt ingrepp för att ta bort myopi, 

astigmatism och låg till normal hyperopi. Hyperopi är mycket svårare att korrigera än 

myopi och risken är även större att synfelet kommer tillbaka (Hosny, H. et al. 2015). 

För att korrigera olika synfel kirurgiskt så är LASIK den vanligaste metoden som 

används världen över och spannet ligger mellan +6,00 till -12,00 D (Vukosavljević et 

al., 2009) och brytningsfel upp till 5,00 D (Kanski, 2011, s. 249). Hur stort synfel som 

kan korrigeras beror på hur tjock patientens cornea är. Normal tjocklek ligger runt 550 

µm och efter operation måste tjockleken ligga på minst 410 µm. Regeln lyder för varje 

dioptri måste 12 µm bort. Om den totala tjockleken på cornea skulle vara mindre än 410 

ökar risken för ectasia (Borish, 2006, s.1351). Med ectasia menas att cornea buktas ut 

och förtunnas som vid keratokonus (http://eyewiki.aao.org). Ectasia kan även 

uppkomma efter LASIK om patienten har hög myopi, hög astigmatism, vid kupig 

cornea och vid irregulär astigmatism (Ortega-Usobiaga et al., 2014).  

 

2.1 Operation  
En ring sätts mitt på cornea som ökar IOP till över 65 mmHg, vilket kan medföra 

temporärt ocklusion av centralartären och göra så patienten inte ser. Ringen utgör även 

en mall för var Microkeratomen ska placeras. Microkeratomen skapar då en tunn flik i 

cornea utefter ringen. När fliken är gjord tas ringen bort och IOP minskar. Stromat 

behandlas då med en laser (Kanski, 2011, s. 249) där för varje diopri tas 12 µm bort 

(Borish, 2006, s.1351). Sedan läggs fliken tillbaka och man låter den lägga sig tillrätta i 

ungefär 30 sekunder (Kanski, 2011, s.249).    

 

2.1.1 Kriterier 

För att få genomföra en LASIK-operation så får finns vissa kriterier. En patient får inte 

genomgå en LASIK operation om någon av nedanstående kriterier uppfylls. 

1. Om patienten har keratokonus. Vid mild kertokonus kan man utföra LASIK. 

2. Om patienten har en för tunn cornea. 

3. Om patienten har en aktiv inflamation eller herpes zoster 

4. Om patientens apertur är för liten eller om ögat är för långt 

5. Om patienten är gravid eller ammar. 

6. Om patienten äter medicin som Accutane eller Cordarone. 

7. Om patienten har för få endotelceller. 

http://eyewiki.aao.org/
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Om patienten lider av torra ögon redan innan operationen så får kirurgen överväga om 

patienten är lämplig eller inte (Borish, 2006, s.1352).  

 

2.1.2 Komplikationer  

Infektioner 1 av 5000, smärta 1 av 50, halos 2 %, dimsyn 0,1 %, överkorrektion 1 %, 

underkorrektion: det beror på vilken styrka patienten har, förlorad bästa korrigerade syn 

1 %, blind 1 av 1000000. 1 av 500 patienter får även problem med fliken som görs på 

cornea, men det beror helt och hållet på hur skicklig kirurgen är. 

Det tar ungefär sju dagar efter operationen för ögat att återhämta sig och det är först då 

som man kan mäta synkvalitén (Borish, 2006, s. 1352). 

 

 

2.2 Tidigare studier angående Visian ICL och LASIK  
Många studier visar på att Visian ICL är en bättre metod än LASIK gällande säkerhet, 

effektivitet, vad patienten kan förvänta sig men även att den är mer stabil. Det här gäller 

även för patienter med låg myopi (Pérez-Vives et al.,  2013). Patienter med högre myopi 

får ett bättre resultat med Visian ICL än med LASIK (Hassaballa & Macky. 2011). Det 

beror på att vid LASIK så plattas cornea ut vilket leder till ökad sfärisk abberation. När 

en ICL-lins operereas in så lämnas centrala cornea orört, vilket leder till mindre sfärisk 

aberration än vid LASIK. Det gör då att patienterna får en bättre retinal bild. En ICL-

lins kan dock inducera sfärisk abberation. Vid högre styrkor ökar risken för sfärisk 

abberation, men även beroende på hur kirurgerna väljer att lägga snitten (Pérez-Vives et 

al.,  2013).  

Ju torrare ögon patienten har innan operationen desto större komplikationer med torra 

ögon fås efter. Det största problemet efter en LASIK-operation är torra ögon. Torra 

ögon fås på grund av fliken man gör i cornea. Då skärs många nervfibrer av vilket leder 

till att ögat blir mindre känsligt. Vilket i sin tur leder till att patienten blinkar mindre 

vilket leder till mindre produktion av tårvätska. Efter en LASIK operation lider 27-59% 

av torra ögon inom sex månader efter operation. Efter ett år så sjunker den siffran, men 

1-4% av patienterna lider fortfarande av torra ögon (Borish, 2006, s.1363).   

Några av fördelarna med Visian ICL framför LASIK är att pupillstorlek och tjocklek på 

patientens cornea inte spelar någon större roll. Men även att operationen är reversibel 

och att corneas struktur inte behöver förändras. Patienten kan då återgå till sitt tidigare 

synfel om resultatet av operationen inte gav önskad effekt, med så lite påverkan på ögat 

som möjligt. I diskussionen skrivs det att ICL är en bättre metod än LASIK eftersom att 
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ett linsimplantat är lättare att få mer exakt än med laser, eftersom det även måste läka. 

Efter operation med LASIK så måste 23 % göra en kompleterande operation jämfört 

med ICL som endast kräver 4,3 % (Sanders & Vukich. 2003). 

När man genomgår en ICL operation så är målet att patienten ska vara emmetrop. 

Eftersom ett snitt på ungefär 3,0 mm görs så räknar man med en inducerad astigmatism 

motsvarande 0,50 D. Studien visar på att efter ett år så har patienten 0,50 D astigmatism 

kvar och att tillverkarna borde tänka och räkna på det vid tillverkningen linsen (Kamiya 

et al., 2009).   

En studie som pågick under åtta år visar på att ICL fungerade bra för att korrigera medel 

till hög myopi. Åtta år efter en ICL-operation så var inte linsen lika effektiv längre på 

grund av att några ögon hade ökat i axial längd vilket ledde till en mild myopisering 

efter operation. Det kan då vara en möjlig riskfaktor för att patienter att få en mild 

myopi efter att ha gjort den här typen av kirurgisk operation på sikt. Pesando har även 

visat på att en ICL-operation är säker och effektiv för att korrigera hyperopi upp till tio 

år. Studien omfattade 41 patienter och efter åtta år så såg 87,8% minst visus 0,5 och 

73,2% såg minst 20/20, 68,3% låg inom ±0,5 D och 85,4% låg inom ±1,00 D. Efter åtta 

år kunde 14 ögon (34%) läsa en rad bättre än innan operation, och 4 ögon (10%) kunde 

läsa två eller fler rader bättre, 4 ögon (10%) förlorade en rad, och tre ögon (7%) 

förlorade två eller fler rader, och 16 ögon (39%) var oförändrat än innan operation 

(Igarashi et al., 2014). 

De utförde underökningar 1 månad, 6 månader, 1 år, 4 år och 8 år efter operationen. 

Resultatet visar på att 1 månad – 4 år var resultatet stabilt men vid år 8 så blev det en 

liten dipp (Igarashi et al., 2014).  
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3 Syfte  
Syftet med den här studien var att utvärdera ögontorrhetsparametrar och synskärpa hos 

patienter som fått Visian ICL implanterat och sedan jämföra med en tidigare studie 

gjord om LASIK, för att se vilken metod som gav minst påverkan på patienternas 

tårfilm och gav minst biverkningar gällande torra ögon 
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4 Metod  

 

4.1 Försökspersoner  

Det var sju personer som ingick i min studie, sammanlagt 14 ögon. En person kundes 

tyvärr inte göra återbesök på så hen blev utesluten ur den här studien. Det fanns inga 

krav för att vara med i studien utan enbart att de skulle operera in en ICL-lins. Det var 

tre män och tre kvinnor som deltog i studien, åldern varierade mellan 24-38 år och 

medelåldern var 31,8 år.   

Styrkorna patienterna hade innan operationen varierade mellan -12,00 till +5,55 D och 

cylinderstyrkan mellan -4,50 D till plan.  

Personerna som deltog i studien kunde när som helst avbryta och välja att inte längre 

delta utan att säga varför.  

Undersökningen utfördes på sammalagt fem olika kliniker, tre patienter i Värnamo på 

Eyeclinic, en patient opererades på Memira i Malmö och återbesöket skedde på Memira 

i Växjö, tre patienter opererades på Memira i Stockholm där återbesöket skedde på den 

ena, de andra två skedde antingen på Memira i Linköping eller på Memira i Borlänge. 

Patienten i Borlänge kunde jag tyvärr inte närvara på återbesöket på grund av avstånd 

och tidsbrist.  

 

4.2 Operation 
Först får patienterna 1% tropicimide och 2,5% neo-synephrine var 10 minut i 30 

minuter. De får 1 droppe flurbiprofen 1 timma innan operation för att bibehålla dilation 

av pupillen. Vid operation så måste pupillen vara minst 8 mm.  

Under operationen så är det viktigt att patienten inte blinkar, därför används en 

blefarostat som håller ögat öppet under hela operationen. Det läggs två hjälparsnitt på 1 

mm var och därigenom tillsätts viskoelastika för att upprätthålla stabilitet. Sedan läggs 

huvudsnittet som varierar mellan 3,0 till 3,2 mm och mer viskoelastika tillsätts. Med 

hjälp av en injector placeras ICL linsen i den bakre kammaren där den sedan viks ut. 

Innan linsen sätts på plats så tillsätts mer viskoelastika ovanpå linsen för att få ett 

djupare kammardjup så att man enkelt ska kunna placera linsen rätt bakom iris. Läkaren 

använde sig då av de två hjälpsnitten, eftersom att den optiska zonen på 6 mm inte får 

röras så placerar man linsen från två olika håll, alltså på sidorna och inte rakt över 

linsen. När linsen är på plats så tas viskoelastikan bort och så tillsätts miochol för att 
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pupillen snabbt ska dra ihop sig. Sedan tillförs även antibiotika och antiinflamatoriska 

medel.  

Efter operationen ska patienterna droppa Nevanac 1mg/ml 1 droppe 3 gånger dagligen i 

10 dagar, Oftaquix 5mg/ml 1 droppe 3 gånger per dag i 5 dagar.  

1 tablett Diamox 250 mg precis efter operationen, sedan 1 tablett på kvällen och 1 

tablett på morgonen efter operationen.  

Operationerna och vad för slags droppar som användes varierade och även hur snitten 

lades. Om allt går efter textbok så ska kirurgen lägga tre snitt, men det gjorde inte alla. 

 

4.3 Utförande 

Alla personer som var med undersöktes på operationsdagen och sedan igen efter ungefär 

tre veckor. Patienterna undersöktes med biomikroskopet som fanns på klinikerna med 

en förstoring på 10x tillsammans med ett Tearscope, med tillhörande filter vid kontroll 

av NITBUT. Undersökningen tog sammanlagt inte mer än 10-15 minuter och 

undersökningen var densamma före som efter de gjort sin operation. Med hjälp av ett 

Tearscope så kunde preokulära tårfilmen, tårmenisken och NITBUT utvärderas. Höger 

öga utvärderades alltid först och sedan vänster.  

 
4.3.1 Preokulära tårfilmen 

Lipidmönstret som kunde ses med hjälp av ett Tearscope jämfördes med bilder från 

(Keeler, 1998) och graderades efter open meshwork, closed meshwork, wave, 

amorphous och colour. 

 

4.3.2 Tårmenisken 

Därefter utvärderades tårmenisken efter höjd och kurvatur. Graderingen var tunn, 

normal, full eller avbruten (Keeler limited (u.å)). 

 

4.3.3 NITBUT 

NITBUT mättes alltid tre gånger på varje öga. Instruktionerna som gavs var att de 

skulle blinka tre gånger för att sedan försöka hålla ögat öppet så länge som möjligt. 

Mätvärdet togs sedan när patienten antingen blinkade eller när jag kunde se att tårfilmen 

sprack upp. Beroende på vilket instrument som användes så fanns en timer på 

Tearscopet eller så tog jag tiden via min mobiltelefon.  
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4.3.4 OSDI 

Alla patienter undersöktes och fyllde i en OSDI-enkät (Allergan, 2004) både före och 

efter operation. De undersöktes på operationsdagen och sedan igen efter ca tre veckor. 

Enkäten innehåller 12 stycken kryssfrågor där patienterna får fylla i det alternativ de 

tycker stämmer bäst. De fick inga direkta instruktioner gällande enkäten utan fick tolka 

frågorna som de själva trodde, frågade de frågor fick de en motfråga som lydde var de 

själva trodde den betydde. Beroende på hur de svarade så fick de olika poäng som 

räknades ut genom följande formel: 

 

OSDI = summan av alla poäng x 25 

                antal frågor besvarade  

 

4.4 Visus 
Visus innan operation mättes på 6 meter med bästa möjliga korrektion. Visus efter 

operationen mättes på 6 meter utan synhjälpmedel.  

 

4.5 Instrument som användes vid undersökning 
- Tearscope  

- Tearsope plus Guillon tear film grading, Keeler 

- Tearscope Clinical handbook, Keeler 

- Biomikroskop samtliga från Topcon 

- OSDI- enkät, Ocular Surface Disease Index 

- Visus-tavla på 6 meter 

 

4.6 Statistik 
I resultatdelen användes och analyserades mätvärdena med t-test före och efter 

operation samt Wilcoxon signed rank test.  
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5 Resultat 
 

 
 

 

Figur 3, OSDI Ocular Surface Disease Index. Hur patienterna upplevde torrhetsbesvär 

före sin operation och cirka 3 veckor efter.  

 

 

4 personer upplevde att de hade mer problem med torra ögon innan operation än efter. 2 

personer upplevde att de besvärades mer av torra ögon efter sin operation (se figur 3). 

Innan operationen så hade 2 personer normal grad (0-12p) av torrhetsbesvär, 2 personer  

hade mild grad (13-22) av torrhetsbesvär och 2 personer hade svår grad (33-100) av 

torrhetsbesvär. Efter operationen så hade 4 personer normal grad (0-12p) av 

torrhetsbesvär, 1 person hade mild grad (13-22p) av torrhetsbesvär och 1 person hade 

medel grad (23-32p) av torrhetsbesvär (se tabell 1). Medelvärdet före operationen var 

17,0±13,2 och efter 10,1±10,2. Värdena är inte signifikant skilda från varandra, p=0,32. 

      

Gradering Före Efter 

Normal 2 4 

Mild 2 1 

Medel 0 1 

Svår 2 0 

 

Tabell 1: Gradering av torrhetsbesvär före och efter operation.  
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Figur 4, Lipidskikt. Diagrammet visar hur patientenas lipiskikt såg ut före samt efter 

operation. De olika lipidskikten graderades 1-5. 1. Open Meshwork, 2. Closed 

Meshwork, 3. Wave, 4. Amorphous, 5. Colour fringe. En halv grad menas med ett 

mellanting mellan lipidskikten. 

 

4 ögon visar på ett oförändrat resultat före som efter operation. 6 ögon visar på ett 

tjockare lipidskikt före operation och 2 ögon visar på ett tjockare lipidskikt efter 

operation (se figur 4). Medianvärdet före operation var 3,0 och efter operation 2,5, det 

finns ingen signifikant skillnad p=0,25. 
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Figur 5, tårmenisken. Tårmenisken graderades i tunn, normal och full. 1 motsvarar 

tunn, 2 motsvarar tunn-normal. 3 motsvarar normal, 4 motsvarar normal-full och 5 

motsvarar en full tårmenisk.  

 

5 ögon visar på ett oförändrat resultat före som efter operation, 5 ögon visar på en 

tjockare tårmenisk innan operation och 2 ögon visar på en tjockare tårmenisk efter 

operation (se figur 5). Medianvärdet före operation var 3 och efter operation 2,5, det 

finns ingen signifikant skillnad p=0,26. 
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Figur 6, NITBUT Non-Invasive Break-Up Time. Mättes innan operationen och sedan 

cirka 3 veckor efter operationen.  

 

2 ögon hade ett oförändrat värde före och efter operation. 2 ögon hade en längre 

NITBUT före operationen och 8 ögon hade en längre NITBUT efter operationen (se 

figur 6). Medelvärdet före operationen var 16,8±6,7 sekunder och 20,3±8,9 sekunder 

efter operationen, vilket är en signifikant förändring p=0,0063. 
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Figur 7, Visus. Binokulärt visus togs före operationen och sedan cirka 3 veckor efter 

operationen.  

 

6 ögon visar på ett oförändrat resultat före och efter operation. 2 ögon visar på ett bättre 

visus före operation och 4 ögon visar på ett bättre visus efter operation (se figur 7). 

Medelvärdet innan operation var ett visus på 1,15±0,08 och efter 1,22±0,23, det finns 

ingen signifikant skillnad p= 0,44. 
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6 Diskussion 
Eftersom tiden var begränsad och metoden fortfarande inte är så vanlig så kunde bara 

sju personer ställa upp på den här studien. På grund av långa resor och att tiden blev 

knapp så blev det bara återbesök på sex stycken. Även om antalet är få så visar det en 

signifikant förändring i en av fem av underökningar som utfördes.  

 

Enligt OSDI enkäten där patienterna själva fick fylla i hur de upplevde 

torrhetsbekymmer i sin vardag så var det en tydlig förändring före och efter operation. 

Medelvärdet innan operation låg på index 17,02 och efter operation på index 10,09. Det 

var två personer som upplevde att de hade mer torrhetsbekymmer efter operation mot 4 

personer som upplevde att de hade mer torrhetsproblem innan operation. 

Anmärkningsvärt för den här enkäten men också vad patienterna berättade var att alla 

hade blivit mer ljuskänsliga efter operationen än innan. Om man jämför det här 

resultatet med ett tidigare arbete om LASIK (Gierow et al., 2008) där index innan 

operation låg på 4,2 jämfört med index på 15,1 efter operationen så verkar ICL vara en 

bättre metod gällande hur patienten upplever torrhetsbesvär. Studien för LASIK visar på 

att 81,8% upplevde torrare ögon efter operation.  

 

Eftersom att man inte konstruerar om cornea när man implanterar in en ICL-lins utan 

bara gör tre små snitt så borde det inte ha så stor påverkan på tårfilmen. Statiskt sätt så 

blev lipidskiktet lite tunnare efter operation för 6 ögon, 4 ögon hade ett oförändrat 

resultat och 2 ögon visar på att lipidskiktet hade blivit tjockare efter operation. Det var 

tre ögon som visade på ett helt annat lipidskikt än innan operation medan resterande 9 

ögon visar på samma eller en blandning med antingen ett lite tunnare eller tjockare 

lipidskikt. Patient nummer 6 som hade störst förändring på lipidskiktets tjocklek 

upplevde betydligt mer torrhetsbesvär efter operationen från ett index 8,3 till 20,5, dock 

så hade hans NITBUT gått från 25,5 till 28 sekunder på höger öga och 23 till 31 

sekunder på vänster öga vilket ändå tyder på att tårfilmen är mer stabil i dagsläget.  

 

Jämfört med studien om LASIK (Gierow et al., 2008) så visade den att 40,9 % gick mot 

ett tunnare lipidskikt, 22,7% gick mot ett tjockare lipidskikt och 36,4% hade ett 

oförändrat lipidskikt före som efter operation. Resultaten visar på ett någorlunda lika 

resultat gällande lipidskiktet mellan ett ICL implantat och efter en LASIK operation.  
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5 ögon har fått en tunnare tårmenisk efter ICL-operationen vilket betyder att deras 

vätskeskikt blivit tunnare än innan operationen. 2 ögon har fått en tjockare tårmenisk 

och 5 ögon har en oförändrad tårmenisk efter operationen. Vad det beror på kommer 

inte fram men tårfilmens stabilitet verkar inte vara påverkad då NITBUT har ökat på 10 

av 12 ögon. När tårfilmen spricker upp så kommer mucinet i kontakt med lipiderna 

(Veys et al., 2002, ss. 22-23). Jämfört med LASIK där 45,5% hade fått en tunnare 

tårmenisk efter operation men 77,3% hade fått en försämrad TBUT (Gierow et al., 

2008). 

 

Medelvärdet på NITBUT innan operation var 16,8 sekunder och efter operation 20,3 

sekunder, vilket betyder att NITBUT har ökat med 3,5 sekunder postoperativt. Vilket 

visar på en förbättring av tårfilmens stabilitet. 2 ögon hade ett oförändrat värde före och 

efter operation. 2 ögon hade en kortare NITBUT efter operationen och 8 ögon hade en 

längre NITBUT efter operation. Att medelvärdet på NITBUT har förbättrats efter 

operationen skulle kunna bero på att patienterna har olika droppar på grund av snitten 

som har gjorts men även att de får med sig tårsubstitut hem efter operation för komfort. 

Däremot så visade OSDI-enkäten på en ökad komfort gällande torra ögon efter 

operationen. Jämfört med studien gjort om LASIK (Gierow et al., 2008) så sjönk 

medelvärdet på TBUT med 6,2 sekunder postoperativt och 77,3% av patienterna fick en 

försämrat TBUT efter operationen. Det visar på att Visian ICL är en bättre metod 

gällande komfort men även att tårfilmens stabilitet förbättras. Det är dock ett resultat 

som borde undersökas under en längre period när de inte längre tar sina droppar för att 

se om det fortfarande finns en förändring.  

 

Alla personer som ingick i den här studien fick ett visus på 1,0 eller mer postoperativt. 6 

ögon visar på ett oförändrat resultat före och efter operation. 2 ögon visar på ett sämre 

visus efter operation och 4 ögon visar på ett bättre visus efter operation.  Synmässigt så 

var alla väldigt nöjda och upplevde det som en förbättring i deras vardag. Det var en 

patient som såg 0,8 med vänster öga men 1,0 binokulärt vilket var det som mättes. 

Anledningen var att patienten hade en torisk lins med ett högt brytningsfel som hade 

vridit sig, vilket leder till en ny operation för att vrida linsen rätt. I och med att linsen 

ligger fritt i den bakre kammaren så kan den vrida sig lite i början tills den lägger sig i 

position. Har patienten då en torisk lins och ett högt brytningsfel så kan det behövas att 

man går in och korrigerar efteråt när man vet exakt hur linsen vill placera sig eftersom 



  
 

23 

 

att bara någon grad fel kan göra stor skillnad. Det var en patient som fick ett försämrat 

visus från 1,2 till 1,0 binokulärt, det skulle kunna bero på att patienten fick ett väldigt 

högt tryck efter operationen och att det inte riktigt hade gått tillbaka när den uppföljande 

undersökningen gjordes. Patienten upplevde sig se skuggor. Det här visar på att Visian 

ICL är en bra och säker metod och att synskärpan troligtvis kommer hålla sig stabil i 

alla fall om man jämför med en tidigare studie som har gjorts under åtta år som visade 

på att 68,3% såg 1,0 och 87,8% såg bättre än visus 0,5 åtta år efter sin operation 

(Igarashi et al., 2014).   

 

Bland deltagarna som deltog i den här studien var komplikationerna som uppstod efter 

operation: 2 personer fick ett förhöjt intraokulärt tryck och en person som operareade in 

en torisk ICL-lins har vridit sig så en ny operation behövs för att justera linsens 

position. Att patienterna får ett litet förhöjt intraokulärt tryck i början är normalt på 

grund av operation men även dropparna de ska droppa i tre veckor efter operation gör 

att de får ett litet förhöjt tryck. Personerna som fick ett förhöjt tryck fick trycksänkande 

droppar och en fick göra en iridektomi.  

 

Att inte fler personer idag väljer att göra ett ICL implantat istället för LASIK skulle 

kunna bero på många olika faktorer. En skulle kunna vara att det inte finns många 

aktörer som kan erbjuda den här typen av behandling. Men även att kirurgerna som 

utför den här typen av behandling behöver specialistutbildning vilket inte många har. En 

annan vilken jag tror är den största är prisskillnaden, priset kan variera mellan kliniker 

men ICL ligger runt 52900 kronor, en torisk ICL ligger runt 59900 kronor och LASIK 

ligger runt 35900 kronor. Linsen har inte heller blivit lika etablerad som LASIK 

eftersom att metoden inte har funnits lika länge. Sedan så är inte linsen lika bra 

marknadsförd och folk vet inte om att den här metoden finns. Något intressant som 

kommer komma inom snar framtid är en ICL-lins för presbyoper.  
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7 Slutsats 
Visian ICL är en bra och säker metod för synkorrigering och metoden ger färre 

biverkningar gällande torra ögon än LASIK. Det bästa med den här metoden är även att 

om patienten inte är nöjd så är metoden reversibel vilket LASIK inte är.  
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9 Bilagor 

Bilaga A 

Information till dig som deltar i studien om Visian ICL  

Syftet med det här arbetet är att utvärdera din tårfilm och synskärpa före och efter ICL-

operation. Jag kommer sedan jämföra mitt resultat med LASIK. Du kommer att få fylla 

i en enkät om torra ögon före och efter operation, jag kommer även kolla på din tårfilm i 

ett biomikroskop. Studien medför inga risker och inga namn 

eller personnummer kommer att finnas med i resultatet. Jag har full tystnadsplikt, vilket 

betyder att jag inte kommer föra vidare några uppgifter utöver resultaten jag kommer 

fram till. Du behåller därmed full anonymitet. Studien görs via Linnéuniversitetet i 

Kalmar.   

Tack för din medverkan, så jag kan genomföra mitt examensarbete!  

Petra   

  

Petra Hansson   

Mobil: 076-XXXXXXX  

ph222hj@student.lnu.se  
  

Handledare: Peter Gierow  

peter.gierow@lnu.se  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner härmed mitt deltagande i 

studien, men jag kan när som helst avbryta mitt deltagande.  

Värnamo 2016  
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