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Abstrakt
Syfte Studiens syfte var att undersöka hur refraktiv kirurgi ser ut i Sverige idag, vilka
komplikationer som finns och vilka metoder som används genom att göra en kort
redovisning av de vanligaste teknikerna FS-lasik, LASEK, TransPRK och RLE som
finns inom refraktiv kirurgi och med hjälp av en enkät ta reda på de olika
komplikationerna mellan olika åldersgrupper.
Metod En enkätstudie inom refraktiv kirurgi i Sverige genomfördes. Enkäten var
webbaserad och skapad i Google Docs (http://docs.google.com). Enkäten innehöll totalt
11 frågor som handlade om patientens tidiga refraktion, operationsmetod och ögonhälsa
efter operationen. Enkäten spreds via sociala medier som Facebook, Instagram, Twitter,
olika forumsiter, samt mail. En del av enkäten var även fördelad på två olika
ögonkliniker i Lund.
Resultat Resultaten av enkäten visar att det finns inte någon skillnad i
komplikationsgraden mellan de olika åldersgrupperna och komplikationerna efter
kirurgin beror på typen av metod och patientens synfel och brytningsfel.
Slutsats Vid de olika metoderna förekommer olika komplikationer och ju mer närsynt
patienten är desto större är risken för komplikationer i samband med operationen.
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Summary
Refractive surgery is an effective method for correcting visual refractive errors. The
method has evolved quickly over the past decade.
The aim of this study was to examine what refractive surgery is in Sweden today. What
complications exist and which methods are used, are described by making a
presentation of the refractive surgery techniques FS-LASIK, LASEK, TransPRK and
RLE. This was done by a survey to find out the various

complications between

different age groups.
A web-based survey was disseminated trough social media like Facebook, different
forum sites and e-mail. The survey was also submitted to various eye clinics. The
respondents were asked questions about their age, gender, the surgical method used and
the complications after surgery.
The results of the survey showed that there is no difference in the complication rate
between the different age groups. Complications only depend on the type of method
used and the patient’s refractive errors.
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Introduktion
Refraktiv kirurgi, det vill säga operation för att korrigera brytningsfel i ögat har blivit
allt vanligare. Teknik utvecklingen inom området är snabb och nya metoder tillkommer
ständigt. Ögonkirurger har möjlighet att korrigera ametropier med hjälp av olika
kirurgiska tekniker genom att behandla de olika delar i ögat (Koo, et al. 2005). Ordet
”refraktiv” innebär att brytkraften i ögat förändras på så sätt att synfel som myopi,
hyperopi och astigmatism kan behandlas med refraktiv kirurgi (Koo, et al. 2005).
I det här arbetet kommer att diskuteras den framtida utvecklingen i refraktiv kirurgi, de
vanligaste teknikerna, metoder och komplikationer.

1.1 Synfel
1.1.1 Myopi
Vid myopi så kommer de parallellt infallande ljusstrålarna att konvergerar till ett fokus
framför retina, istället för att samlas på retina när ögats ackommodation är helt
avslappnad. Bilden som fås på retina blir då suddig (Grosvenor 2007, s. 13).
Myopi kan bero på att ögats axiala längd kan vara normal medan optiska systemets
fokala längd kan vara kortare. Det kan bero även på att ögats axiala längd är längre
medan den fokala längden av ögats optiska system är normal. (Grosvenor 2007, s. 13).
För korrigering av myopi används en konkav, negativ, lins som gör att ljusstrålarna
divergerar innan de träffar cornea och den kristallina linsen. (Grosvenor 2007, s. 14).
1.1.2 Hyperopi
Hyperopi är ett tillstånd där ljusstrålar som faller parallellt in mot ett hyperopt öga, vars
ackommodation är helt avslappnad, konvergerar och fokuserar bakom retina,
(Grosvenor 2007, s. 16).
Hyperopi kan bero på att axiallängden i ögat är för kort för att ljusstrålarna ska
fokuseras på retina, eller på att kristallina linsen och cornea bryter ljusstrålarna för lite.
Vid dessa tillfällen uppstår hyperopi. (Grosvenor 2007, s. 16).
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För att korrigera hyperopi använder man sig av en konvex, positiv, lins som gör att
ljusstrålarna konvergerar och ger en klar bild. (Grosvenor 2007, s. 17).

1.1.3 Astigmatism
Vid astigmatism så varierar det optiska systemets refraktiva styrka från en meridian till
en annan, vilket gör att ögats optiska system inte kan bilda en punktbild för en punkt i
ett objekt. Astigmatismen kan vara regelbunden och oregelbunden. I regelbunden
astigmatism ligger meridianen med störst och minst refraktion i 90 grader från varandra.
I oregelbunden astigmatism ligger meridianen med störst och minst refraktion i 180
grader från varandra. Majoriteten av de flesta fall har regelbunden astigmatism.
(Grosvenor, 2007 s.17-18)

1.1.4 Presbyopi
Presbyopi kallas även för ålderssynthet, och inträffar när den kristallina linsen i ögat
åldras. När linsen åldras så byggs det upp mer fiberlager kring den, vilket gör att linsen
blir stelare och förlorar sin förmåga att ackommodera. (Grosvenor, 2007, s.19-20).
Presbyopi börjar märkas av runt vid 40-årsåldern och upptäcks ofta av att det blir
suddigt när man läser eller utför närarbete. Efter 40-årsålder ökar presbyopin sakta i 10
till 12 år och blir sedan mer stabil. Typiska värden för korrektion presbyopi är +1,00
runt 40-årsålder och +2,50 runt 55 till 60 års ålder. (Grosvenor, 2007, s.19-20)

1.2 Refraktiv kirurgi
Refraktiv kirurgi är ett samlingsbegrepp för olika behandlingar och operationer som
finns för att ändra på ögats brytkraft. Brytkraften i ögat kan modifieras genom att man
ändrar krökningen på det brytande ytan, cornea och linsen. (Koo, et al. 2005).
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1.2.1 Cornea
Cornea är den yttersta hinnan av ögat. Den står för den största delen av ljusets brytning i
ögat, vilket är cirka 2/3 delar, resterande står linsen för. Linsen kan ändra sin form
medan corneas brytning är fixerad.
En krökt och ojämn cornea ger upphov till astigmatism. En normal cornea är
genomskinlig och utan blodkärl. Den är cirka 0,5 mm tjock centralt, tjockare perifert
och har en diameter 10-12 mm. Cornea och tårfilmen tillsammans står för den största
brytkraften av ljuset i ögat. Eftersom cornea inte har några blodkärl, är den helt
beroende av närings- och syretillförsel från tårfilmen och kammarvätskan.
(Bergmanson, 2012 )

1.3 Eximerlaser metoder
Eximerlaser operationer för att omforma cornea och därefter påverka dess brytkraft
används för måttliga synfel (Sakimoto, Rosenblatt & Azar, 2006).

1.3.1 PRK, metod och komplikationer
PRK eller Photo Refraktive Keratectomy, var den första typen av laser i ögonkirurgi för
synkorrigering och är en föregångare till den populära LASIK-proceduren. Även om
läkningsperioden från PRK tar lite längre tid än läkningsperioden från LASIK, är PRK
den metod som fortfarande ofta utförs och den erbjuder vissa fördelar jämfört med
LASIK för vissa patienter. (Serge, 2010)
Vid PRK tas bort ytepitelet och Bowmans membran, det vill säga den översta delen av
cornea omformas med laser så att den blir plattare. (Chen & Azar, 2005)
PRK har använts i stor utsträckning på grund av dess förutsägsbarhet och säkerhet vid
behandling av låg till måttlig närsynthet. (Chen & Azar, 2005)
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PRK-tekniken innebär att patienten inom de första 24–48 timmarna efter operationen
har mer eller mindre stark smärtförnimmelse, vilket lindras med läkemedel. (Åhrberg &
Tengroth 2004).
Själva operationen hos PRK är smärtfri. Läkningsperioden och operationssåret ger
upphov till smärta vilket lindras ofta med antibiotika och steroider. (Chen & Azar,
2005)
Även om komplikationerna vid PRK har minskat betydligt förekommer det fortfarande
komplikationer. Förr gav PRK tekniken ofta stora komplikationer som exempelvis
ärrbildningar och grumlingar som stör synen. Många komplikationer uppstådd på grund
av att pupillen var större jämfört med diametern på den behandlade ytan som endast var
3,5 mm. Med utvecklingen av tekniken har den behandlade ytans diameter ökats, vilket
leder till att komplikationerna minskat. (Åhrberg & Tengroth 2004).
Den mest allvarliga komplikation vid PRK är bakteriella infektioner, dock uppkommer
dessa väldigt sällan. Som bestående biverkningen vid PRK-operationen är risk för ökad
bländnings- och kontrastkänslighet. (Chen & Azar, 2005)

1.3.2 LASEK, metod och komplikationer
LASEK (Laser Assisted Sub-Epithelial Keratomileusis) är en nyutvecklad modifierad
PRK-teknik som innebär att före laserbehandlingen skrapas ytepitelet undan i ett bit,
som ofta är alkoholfixerat. Hela biten kan sedan läggas tillbaka till en täckande yta.
Detta fungerar som en naturlig mekanisk barriär som minskar den postoperativa smärtan
samt minskar läkningsintensiteten och därmed förekomsten av postoperativ grumling i
cornea, ”haze” som oftast stör synen. (Lee & Seong, 2001)
LASEK ger fördelar såsom att undvika flikrelaterade komplikationer som är vanliga vid
LASIK, ger minskning av den postoperativa smärtan och synskärpan kommer upp
snabbare än vid PRK. (Chen & Azar, 2005)
Liksom PRK metoden är LASEK också smärtfritt under själva operationen. För att
lindra den postoperativa smärtan används en bandagelins. Bandagelinsen minskar även
risken för bakteriella infektioner.
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En lägre grad av grumling ses vid LASEK, men den är betydligt mindre än vid PRK och
oftast en övergående och behandlingsbar komplikation.
En jämförelse mellan komplikationerna vid PRK och LASEK, metoderna visar att de i
princip är de samma och lika vanliga, som exempelvis torra ögon efter operationen.
Biverkningar som kontrastkänslighet och bländningskänslighet förekommer ofta (Chen
& Azar, 2005).

1.3.3 LASIK, metod och komplikationer
LASIK eller Laser In Situ Keratomileusis togs i bruk 1996. LASIK teknikens styrka är
användningen av ett automatiserad mekanisk microkeratom för att skapa en corneal flik
med en tjocklek av 120 till 160 µm och en diameter av 8-9,5 mm (Knorz 2005, s.192).
Jämfört med PRK och LASEK har LASIK en kort rehabiliteringstid, dessutom är den
postoperativa smärtan minimal, och synskärpan är mycket god redan dagen efter
operation. Därför har den här typen av metod kommit att bli den mest använda.
(Åhrberg & Tengroth 2004).
Komplikationer såsom centrala öar, oregelbunden flik och decentrationer observeras
sällan idag. För den postoperativa smärtan ges en kombination av antibiotika och
steroider som administreras under upp till en vecka. (Knortz 2005, s.192)
Den största fördelen med LASIK är ett smärtfritt postoperativt förlopp och snabb
rehabilitering. Som vid andra operationer kan LASIK också medföra många olika
komplikationer, men de är betydligt mer ovanliga. Exempelvis, epiteldefekt som kan
uppstå när man skär fliken kallas för flikrelaterade komplikation. Det finns en mängd
olika komplikationer som kan uppstå vid gränsytan, den vanligaste en är diffust lamellär
keratit (DLK). Epitelial inväxt, infektion och vätskeansamling är andra komplikationer
som är belägna vid gränsytan (Knotz, 2005 s.195). Patienter med myopi har dessutom
högre risk för glaukom (Mitchell & Hourihan,1999).
En annan komplikation vid LASIK kirurgi är att när man skär av en flik och minskar
den centrala corneala tjockleken (CCT), minskar man det intraokulära trycket i ögat
(Agudelo, Molina & Alvarez, 2002 ). Dessutom används topikal steroid vanligen vid
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LASIK för att minska postoperativ inflammation, vilket kan ge patienter ett höjd IOP
och glaukom (Lin, Chang, Shen, Lin, Lin & Wang, 2016).
Torra ögon-syndrom är den vanligaste biverkning vid LASIK. Vissa patienter har torra
ögon en vecka efter operationen, vissa efter en månad eller efter tre månader. Orsaken
är att hornhinnans nerver skärs av, vilket leder till en ojämn tårfilm. Symptomen är
torrhet och dimmig syn. Behandlingen består av smörjande ögondroppar eller gelèer
och patientrådgivning. (Knorz, 2005 s.193)

1.3.4 FS-LASIK –vidareutveckling av LASIK
Femtosecond laser assisted in situ keratomileusis (FS-LASIK), är en vidareutveckling
av traditionell LASIK-behandling. Skillnaden är att fliken skapas och formas med hjälp
av en femtosecond laser och inga mekaniska instrument, såsom keratom används vid
FS-LASIK. Det här gör att de flikrelaterade komplikationerna försvinner helt, vilket är
den största fördelen med FS-LASIK. Femtosecond lasern är datorstyrd och flera olika
variabler går att ställa in, bland annat åt vilket håll fliken ska vikas, tjockleken,
storleken och diametern på fliken kan också regleras. (Maurino & Nguyen 2008).

1.4 Intraokulära operationsmetoder
Korrigering av synfel kan också göras genom att operera in en speciallins i ögat eller att
byta ut den kristallina linsen mot en plastlins.

1.4.1 RLE-metoden och komplikationer
Refractive Lens Exchange (RLE) som också kallas för Clear Lens Extraction (CLE), är
en intraokulär operationsmetod. Den kristallina linsen byts ut mot en konstgjord
plastlins som kan vara monofokal med fokus, torisk, multifokal, eller en ackommodativ
plastlins med lämplig styrka (Rapuano 2011). Riskerna och komplikationerna med
RLE-metoden är väldigt lika kataraktoperationen. Principen är likadan men skillnaden
är att den kristallina linsen inte är opak. (Güell, Sandoval, Manero & Gris 2004).
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RLE är kanske den bästa refraktiva kirurgiska tekniken för att korrigera hög myopi och
hög hyperopi jämfört med andra möjliga kirurgiska metoder hos patienter i presbyopisk
ålder. Även att högre brytningsfel korrigeras och dessutom kan också patienter
behandlas som har för tunn, för flat eller för kupig cornea. (Güell, Sandoval, Manero &
Gris 2004). Corneas ursprungliga form bevaras också vilket kan förbättra synkvalitén.
(Rapuano 2011).
Den största nackdelen med RLE och andra intraokulära operationsmetoder är att det
finns risk för synhotande komplikationer, som endoftalmit och näthinneavlossning
(Horgan, Condon & Beatty 2005). Andra komplikationer vid linsoperationer är till
exempel

corneal

dekompensation,

ojämn

pupill,

bildning

av

katarakt,

trångvinkelglaukom, inducerad astigmatism, skada på zonulatrådarna med mera. (Hu &
Rapoza 2009).

1.4.2 ICL - för många typer av synfel
Intraocular Contact Lens (ICL) är precis som RLE-metoden en intraokulär
operationsmetod, men i den här metoden placeras en plastlins mellan den kristallina
linsen och iris. Fördelen med den här metoden jämfört med laserbehandlingar är att
styrkeändringen teoretiskt sett är reversibel eftersom plastlinsen kan tas bort. ICL ger
stora fördelar som till exempel man behåller sin egen lins och en tunn plastlins placeras
bakom pupillen. På det här sättet har patienten kvar den naturliga ackommodationen
eftersom den kristallina linsen inte avlägsnas. En annan fördel jämfört med RLE är att
risken för postoperativ näthinneavlossning kan minska eftersom glaskroppen inte
påverkas lika mycket som hos RLE. Den största fördelen med en ICL-operation är att
många synfel hos patienter, kan åtgärdas (Rapuano 2011).
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1.5 De nyaste metoderna
1.5.1 ReLEx SMILE – för de med närsynthet, med eller utan astigmatism
När femtosecond (fs) laserteknik började användas inom refraktiv kirurgi, var det en ny
procedur, som inte längre behöver en excimerlaser. Den här rapporterades först 2008.
Den nya proceduren kallades för "Femtosecond Lenticule Extraction (FLEX) och
fortfarande behövde man lyfta upp fliken för att ta bort den översta delen av cornea.
Men snart vidareutvecklades denna teknik till så kallade ”Small Incision Lenticule
Extraction” (SMILE). Där görs ett litet snitt med hjälp av FS-laser som inte längre
kräver en flik. (Blum, Täubig, Gruhn, 2015)
ReLEx SMILE metoden är en ny typ av femtosecon laserbehandling. Fördelen med
ReLEx SMILE laserbehandlingen är ett kort läkningsperiod. Normalt har de flesta
patienter en bra syn redan dagen efter operationen. (Blum, Täubig, Gruhn, 2015)

1.5.2 ”NoCut” eller Transepitelial PRK
Den senaste metoden inom ögonlaser kallas för ”NoCut”, det är en vidareutveckling av
LASEK som idag nämns som Transepitelial PRK eller transPRK. TransPRK görs med
en annan typ av ögonlaser som själv bestämmer det område som ska behandlas.
Skillnaden är att vid TransPRK inte används alkohol för att ta bort ytepitel. Den första
operationen utfördes 2009 och resultatet var utmärkt vid myopi och astigmatism.
(Charters, 2011). Trans-PRK ger ett antal fördelar. Inga instrument kommer i kontakt
med cornea, och stora mängder av epitelet tas inte bort, utan endast tillräckligt för att nå
stromat. Dessutom lämnar proceduren mycket jämna kanter, och båda ögonen kan
behandlas på drygt fem minuter. (Charters, 2011)

1.6 Liknande studier
Enligt en studie som gjordes 2008-2009, utförd för att jämföra de två metoderna FLEX
(femtosecond lenticule extraction) och SMILE under 5 år. Alla patienter behandlas efter
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operationen rutinmässigt för torra ögon-symtom inom de första 3 månaderna. Med
FLEX metoden behövde patienterna behandling efteråt. Men efter SMILE behövde
ingen av dem ytterligare behandling efter 3 månader, inte heller rapporterades några
associerade biverkningar vid 5-års-uppföljning. Vidare observerades inga tecken på
korneal ectasia, kataraktbildning eller annan okulär patologi i något av ögonen. (Blum,
Täubig, Gruhn, 2015)

I en randomiserade studie från 2011, jämfördes LASEK och trans-PRK metoderna.
Totalt 32 patienter, 64 ögon. Båda grupperna var väl matchade. Sfären varierade från -4
till mer än -9 D, och astigmatism varierade från 0 till 2,75 D. Ett öga behandlades med
LASEK, och det andra ögat behandlades med trans-PRK. Astigmatismen var korrigerad
84% med LASEK och 94% med trans-PRK. Dessutom var mörkerseendet bättre vid
patienter

som

behandlades

med

trans-PRK.

Tester

för

kontrastkänslighet,

bländningskänslighet och sfärisk abberation visade samma resultat hos båda grupperna.
(Charters, 2011)

När

det

gäller

mikrokeratom-relaterade

flik-komplikationer

eller

så

kallade

flikrelaterade komplikationer hos LASIK-operationer, gjordes en studie av Stulting i
1995-96. (Waring, Carr, Stulting, Thomson & Wiley, 1999). 14 olika kirurger använde
den automatiserade corneala keratomen och det rapporterades totalt 27 ögon som hade
fått flik-komplikationer. Sedan gjordes en annan studie av Gimbel 1995-97 (Gimbel,
Penno,

van

Westenbrugge,

Fereensowicz

&

Furlong,

1998).

Där

används

mikrokeratomen men operationerna var utförda bara av en kirurg och mikrokeratomrelaterade komplikationer minskade betydligt. De två studierna visade i sig att
keratomrelaterade komplikationer beror i de flesta fall på hur erfaren kirurgen är.
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2. Syfte
Studiens syfte var att undersöka hur refraktiv kirurgi ser ut i Sverige idag, vilka
komplikationer som finns och vilka metoder som används genom att göra en kort
redovisning av de vanligaste teknikerna (FS-lasik, LASEK, TransPRK och RLE) som
finns inom refraktiv kirurgi och med hjälp av en enkät ta reda på de olika
komplikationerna i olika åldersgrupper.
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3. Material och metoder
Examensarbetet handlar om en enkätstudie som gjordes hos en litet antal patienter, totalt
36 som har gjort laserbehandling samt linsbyte. Enkäten spreds ut på det sociala
nätverket Facebook, olika forumsidor, mail och även ett antal enkäter lämnades till
olika ögonkliniker i Lund, Malmö och Kalmar, dock registrerades inget svar därifrån.
Enkäten testades först hos en RLE patient och skickades till henne via mail, dessutom
var hon den första som har besvarade enkäten.

3.1 Enkät
Enkäten som var i form av en webbenkät skapades i det webbaserade programmet
Google Docs (http://docs.google.com) och bestod av tolv relevanta frågor, utformade så
att den skulle vara lättbesvarad men samtidigt ge värdefull information, (se bilaga 1).
Den färdiga enkäten skapades som en länk som med ett enkelt klick skulle leda
svarspersonerna till frågorna. Enkäten skulle vara överblickbar i sin helhet när
svarspersonen öppnade länken, och i enkäten förklarades att svarspersonerna var
anonyma. I vissa frågor skrevs en lite utförligare förklaring för att minimera risken av
misstolkning av enkäten. Det användes ett vanlig språk och inga krångliga ord, för att
alla skulle förstå vad frågorna menade.
Sammanlagt bestod enkäten av nio frågor. Första delen av enkäten bestod av
bakgrundsfrågor. De här frågorna handlade exempelvis om kön och ålder.
Bakgrundsfrågorna ställdes för att få fram variabler som senare skulle användas för
jämförelse mellan deltagarna.

Andra delen av enkäten bestod av öppna och bundna frågor vilket gav möjlighet till att
ta reda på värderingar och tankesätt. I en öppen fråga svarar deltagarna med egna ord,
sådana frågor ger stor frihet men det ställer samtidigt krav på att de tillfrågade ska
kunna formulera sig. I en bunden fråga finns ett bestämt antal svarsalternativ och
deltagarna behöver bara sätta ett eller flera kryss. Frågorna blir lätta att besvara och
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bearbeta dock medför det här till begränsade möjligheter för deltagarna att uttrycka sig
med egna ord (Kylén 2004). Vissa av de bundna frågor hade alternativ som ”annan” och
”övrigt” som också skulle ge möjlighet för deltagarna att tänka på och skriva med egna
ord. Även ett diagram med olika siffror, där en lägre siffra som motsvarar mildare
komplikationer färgats blå, och högre siffra som motsvarar större komplikationer färgats
röd (se bilaga 1 och bilaga 2) utformades som komplikationsdiagram för att deltagaren
lätt ska kunna visa komplikationsgraden som upplevdes efter operationen.
För att ta reda på hur deltagarnas operationer såg ut ställdes frågor gällande tidigare
synfel, val av operationsmetod, komplikationsgrad, upplevda ögonproblem, samt
ögonens hälsa just nu. En del av enkäten var webbaserad och svaren samlades i samma
program som enkäten skapades. Den andra delen var utskriven av studenten själv, (se
bilaga 2) och delades ut personligt till olika orter och företag.

3.2 Urval
Enkätundersökningen riktades till personer i Sverige som har gjort refraktiv kirurgi.
Kön och ålder hade ingen betydelse. Dock krävdes att personerna hade ett
Facebookkonto eller giltig mailadress eftersom undersökningen genomfördes online.
Urvalet, enligt Trost & Hultåker ett bekvämlighetsurval, betyder att man ”sätter upp
anslag om att man vill ha kontakt med personer som är villiga att svara på frågor om det
som är relevant”. (Trost & Hultåker, 2007). Ju större urval desto högre sannolikhet att
undersökningen är representativ för populationen (Trost & Hultåker, 2007). Därför är
det bättre att så många deltagare som möjligt kan svara på enkäten, för att öka
undersökningens sannolikhet.

3.3 Utvärdering
Resultatet från 36 besvarade enkäter insamlades direkt i Google Docs. Svaren på
respektive fråga samlades i kolumner och genom att välja ett av svarsalternativen kunde
man se hur många som valt just det alternativet. I Google Docs visades även diagram
över de inkomna svaren. På grund av det lilla urvalet, är svaren på enkäten inte
representativa för populationen i Sverige.
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4. Resultat
Den webbaserade enkät gav totalt 36 svar, och den inskrivna enkäten som var lämnad
till klinikerna gav inget resultat. 4 personer har missat att svara på en fråga och en
person har inte svarat på två frågor.
Av de 36 svarspersonerna var 25 personer (69,4%) kvinnor och 11 (30,6%) män (se
figur 1.a)). Åldersgruppen var mellan 23 till 72 år, det vill säga födelseåren sträckte sig
mellan 1993 och 1944.

ANTAL
man

kvinna

31%

69%

Figur 1.a) Kön

Av totalt 36 personer som deltagit i enkäten var 16 i åldersgruppen 23-39 som utgör den
yngre delen av deltagarna och 20 i åldersgruppen 40-73 som utgör den äldre delen av
deltagarna. (se figur 1.b))
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Åldersgrupp
25

Antal

20
15
10
5
0
23-39

40-73

Figur 1.b) Åldersgrupper

4.1 Ögonhälsan efter operationen
Frågorna som handlar om ögonhälsan efter operationen har alla 36 personer svarat på.
På frågan ”Hur känns ögonen nu?”, svarade: 33 (91,7%) ”ögonen känns bra”, en person
(2,8%) har nämnt ”lätt obehag, men ser bra” och två personer (5,6%) ”ögonen känns
torra på kvällen”. (se figur 2)

ANTAL
känns bra

lätt obehag

känns torra

3%5%

92%

Figur 2. Hur känns ögonen nu
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Andra frågan handlade om ögonhälsa som innebär ”Hur ser du på avstånd?”. Där 33
(91,7%) svarade ”behöver ej glasögon för att kunna se” och 3 personer (8,3%) svarade:
”behöver glasögon för att kunna se”. (se figur 3)

ANTAL
behöver glö

beh. Ej glö

8%

92%

Figur 3. Hur ser du på avstånd

4.2 Patienternas synfel
Frågan ”Ditt synfel före operationen” var en fråga med flera svarsalternativet. När det
gäller patienternas synfel svarade totalt 35 personer och en person missade att svara på
frågan. Majoriteten av dem som svarade var närsynta, 25 (71,4%), 14 av dem svarade
närsynthet+ astigmatism, 8 bara närsynthet, 2 närsynthet+ ålderssynthet och 1 person
närsynthet+ ålderssynthet+ astigmatism. (se figur 4)
Fyra personer svarade översynthet (11,4%), två av dem svarade översynthet+
astigmatism, en av dem bara översynthet och en översynthet+ astigmatism+
ålderssynthet. (se figur 4)
Av totalt 35 personer svarade 9 ålderssynthet (25,7%) av vilka 3 bara ålderssynthet, 2
astigmatism och ålderssynthet, 2 närsynthet och ålderssynthet, en ålderssynthet+
översynthet+ astigmatism och en ålderssynthet+ närsynthet+ astigmatism. En person
svarade bara astigmatism som synfel. (se figur 4)
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Synfel
30%

Antal (%)

25%
20%
15%
10%
5%
0%
närsynthet

översynthet

astigmatism

åldersynthet

Figur 4. Deltagarnas synfel

4.3 Behandlingsmetod och komplikationsgrad
Som behandlingsmetoder var följande alternativ i enkäten de mest utförda operationerna
hos svenska kliniker. FS-lasik, Trans-PRK, LASEK, RLE-metoden och ett alternativ
”andra”, där svarspersonerna skulle skriva med egna ord den ögonlasermetoden som de
fått. (se figur 5)

ANTAL
FS-LASIK

TransPRK

LASEK

RLE

7%
20%
43%

30%

0%

Figur 5. Behandlingsmetod
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andra

På den frågan svarade totalt 32 personer och 4 missade att svara; 2 av de 32 svarade:
”byte av lins” av ”andra” alternativet. 13 (40,6%) av deltagarna gav svarsalternativen
FS-lasik, vilket utgör den mest frekventa metoden i enkäten. 9 (28,1%) angav LASEK
som svar och 6 (12,5%) hade genomgått RLE-metoden, men eftersom man fått två lika
svar ”byte av lins”, vilket också är RLE-metoden, blir det totalt 8 som har bytt linsen.
Ingen angav Trans-PRK som svarsalternativ.
När det gäller frågan om typ av komplikation efter operationen (se figur 6), 13 personer
(36,1%) av 36 svar nämns ”viss torrhetskänsla” och 13 personer (36,1%) angav ”halos
runt lampor”. Frågan var med några olika svarsalternativet och därför gav vissa
deltagare flera svar på frågan. Här fanns också svarsalternativet ”andra”, där personerna
beskrev med egna ord typen av komplikation. 11 personer (30,6%) angav
svarsalternativen ”smärta under de första 2-3 dagarna”, 8 personer (22,2%) angav ingen
komplikation, 11 personer (30,6%) svarade med sina egna ord som alternativ ”andra”.

Typ av komplikation
14
12

Antal (st)

10
8
6
4
2
0
torrhet

halos

smärta

ingen

andra

Figur 6. Typ av komplikation
Komplikationsgrad nämndes från 1 till 5, (se figur 7) där den lägre siffran motsvarade
mindre komplikation och den högre siffran mest komplikationer. Här svarade totalt 35
och en missade att svara. Frågan hade bara ett svarsalternativ. 21 personer (60%) av 35
svarade med komplikationsgrad 1, vilket betyder inga komplikationer. 10 av 35
deltagare, vilket motsvarade 28,6% svarade komplikationsgrad 2, två personer (5,7%)
svarade komplikationsgrad 3, en person (2,9%) svarade komplikationsgrad 4 och en
person (2,9%) svarade komplikationsgrad 5, stora komplikationer.
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Figur 7. Komplikationsgrad
På frågan om de fått det resultatet de förväntat sig, visade det sig att det var 91,7%,
vilket var 33 personer av alla 36 personer som var nöjda med resultaten efter
operationen, endast 8,3%, det vill säga 3 personer var inte nöjda. (se figur 8)

ANTAL
nöjd

inte nöjd

8%

92%

Figur 8. Resultat efter operation
En tabell (se bilaga D) med sammanfattning av enkätfrågorna gjordes i Excel. Tabellen
indelades i två delar ”fått komplikationer” och ”ej fått komplikationer” och varje del för
sig indelades i ålder, metod, komplikation och respektive komplikationsgrad. Alla som
svarade komplikationsgrad 1, alltså motsvarande inga komplikationer indelades i ”ej fått
komplikationer”, och de som svarade komplikationsgrad mer än 1, indelades vidare:
”fått komplikationer”.
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Figur 9 visar antalet personer i enkäten som fått komplikationer. 30 personer av totalt 36
har fått komplikationer och 3 personer har inte fått någon komplikation.

Komplikationsgrad
35
30

Antal

25
20
15
10
5
0
Komplikation

Ej komplikation

Figur 9. Antal personer som fått komplikationer och antal personer som ej fått
komplikationer
I figur 10 anvisas de olika behandlingsmetoderna som deltagarna har kryssat i. Stapeln
med gul färg visar att 5 personer har inte angett den behandlingsmetoden som de har
fått.

Behandlingsmetod
14
12

Antal

10
8
6
4
2
0
LASIK/FS-LASIK

LASEK

RLE

Figur 10. Behandlingsmetod
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Ej angett

Figur 11 visar de olika typer av komplikation som angetts, och även de som deltagarna
fick skriva själva som till exempel sämre syn, infektion, epitelinväxt, sämre
mörkerseende och ljuskänslighet.

Antal

Typ av komplikation
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Figur 11. Typ av komplikation
Figur 12 komplikationer vid LASEK, visar att 5 av 7 personer från åldersgruppen 23-39
år har fått komplikation och 1 av 3 personer från åldersgruppen 40-73 år har fått
komplikation med den här metoden.

LASEK
6
5
4
ja

3

nej

2
1
0
23-39 år

40-73 år

Figur 12. Komplikationer vid LASEK
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Figur 13 visar komplikationsgraden vid FS-lasik och här har 1 av 5 personer fått
komplikation av åldersgruppen 23-39 år och 3 av 4 personer från åldersgruppen 40-73
år har fått komplikation.

FS-lasik
5
4
3

ja

2

nej

1
0
23-39 år

40-73 år

Figur 13. Komplikationer vid FS-lasik

Vid RLE metoden (se figur 14.) har ingen av åldersgruppen 23-39 år svarat eftersom
metoden är anpassad för den äldre åldersgruppen 40-73 år, där 5 av totalt 8 personer
som fått komplikation.
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RLE
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23-39 år

40-73 år

Figur 14. Komplikationer vid RLE

Totala mängden komplikationer ses i figur 15. Här anges mängden komplikation vid de
olika åldersgrupperna i procent. 81% av åldersgruppen 23-39 år har fått komplikation
och 19% av samma åldersgrupp inte fått komplikation. 85% av andra åldersgruppen 4073 år har fått komplikation och 15% av samma åldersgrupp har inte fått komplikation.

Antal (%)

Total mängd komplikationer
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
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23-39 år

40-73 år

ja

81%

85%

nej

19%

15%

Figur 15. Komplikationer vid olika åldersgrupper
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Ett standard avvikelsediagram (se figur 16.) visar om det finns signifikant skillnad i
komplikationsgrad mellan de olika metoderna, och diagrammet visar att det inte finns
någon signifikant skillnad mellan metoderna.

Komplikationsgrad
3,5
3
2,5
2
Komp.grad

1,5
1
0,5
0
LASIK/FS-LASIK

LASEK

RLE

Ej angett

Figur 16. Komplikationsgrad hos de olika metoderna
Figur 17 visar korrelationen mellan de olika åldersgrupperna, och diagrammet visar en
neutral korrelation. En neutral korrelation innebär att det inte är någon skillnad mellan
ålder och komplikation.

Komplikationsgrad
Komplikationsgrad

6
5
4
3
Kompl.grad

2
1
0
0

20

40

60

Ålder

Figur 17. Komplikationsgrad
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5. Diskussion
Enkätens urval var ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att det inte var
slumpmässigt. Vid ett icke slumpmässigt urval är det inte möjligt att beräkna
svarsfrekvensen (Trost & Hultåker, 2007). På grund av det låga deltagandet i enkäten,
besvarat av endast 36 personer, var svaren inte representativt för Sveriges population.
Figur 1.a) visar att det är fler kvinnor som besvarat enkäten än män, där 69,4% var
kvinnor av de 36 deltagarna. Det kan bero på att många väljer att genomgå en
laseroperation av kosmetiska skäl eller för att slippa besvär med kontaktlinser och
glasögon.
För jämföra de olika åldersgrupperna används ett diagram (se figur 1.b)). Diagrammet
visar de två olika åldersgrupperna 23-39 år respektive 40-73 år och antalet personer i
varje grupp. Ett diagram gjordes för varje fråga från enkäten som hjälper till att tolka de
svar som deltagarna angett. Förutom detta har alla deltagarnas svar samlats i en tabell
(se bilaga D). Tabellen i bilaga D gjordes för att samla in data och koppla dem till i
olika diagram, som till exempel komplikationsgrad i enkäten (se figur 9). Figur 10 visar
hur många som har fått respektive behandlingsmetod. Där visas exempelvis att fem
personer inte har angett behandlingsmetoden som de har fått, men eftersom de ändå
angett komplikationstyp och grad är de inte borttagna ifrån enkäten.
I enkäten frågas det även om typ av komplikationer som uppkommit och som
svarsalternativ fanns ”torrhetskänsla”, ”halos runt lampor”, ”smärta under de första 2-3
dagarna”, ”inga komplikationer” och ett alternativ ”annat” där deltagarna själva fick
ange en komplikationstyp. Komplikationstyperna i alternativ ”annat” visar att få
deltagare har fått ljuskänslighet, sämre syn, epitelinväxt, infektion och sämre
mörkerseende (se figur 11), vilka är vanliga biverkningar vid de flesta
operationsmetoder. Vid jämförelse mellan de olika utförda lasermetoderna och
komplikationsgraden mellan de olika åldersgrupperna (se figur 12) hade exempelvis
LASEK metoden samma antal personer som fått komplikationer i de båda
åldersgrupperna. Vid FS-lasik (se figur 13) var det annorlunda, där var det flera från den
yngre gruppen som hade fått komplikationer. Dessutom var det ett högre antal personer
i 23-39 år gruppen som genomgick operationen. I den sista behandlingsmetoden RLE
(se figur 14) fanns endast en grupp 40-73 år. Eftersom metoden handlar om linsbyte, är
det en behandlingsmetod för presbyopi. Här fanns ingen korrelation mellan grupperna.

24

Den totala mängden komplikationer som deltagarna har angett och komplikationsgraden
mellan de olika åldersgrupperna visas i figur 15, (resultaten visas i procent). Vid
jämförelse av de olika grupperna ligger de relativt lika. Den äldre åldersgruppen kan ses
ha något mer komplikationer men de var dock högre antal personer i gruppen (se figur
1.b)).
För att styrka hypotesen att det inte fanns någon signifikant skillnad i
komplikationsgraden mellan den äldre och yngre åldersgruppen gjordes två diagram. I
figur 16 finns ett standard deviationsdiagram som visar hur väl samlat värdena för
respektive metod var. Då alla har svarat ungefär samma, så blir det en låg standard
deviation, men om det blir många olika svar så blir det hög standard deviation. Jämförs
staplarna i diagrammet och de visade att felstaplarna hade varit isär dragna hade ett
signifikant skillnad varit närvarande. Felstaplar i diagrammet ligger i varandra och det
visar att det inte finns någon signifikant skillnad mellan metoderna. Diagrammet i figur
17 visar en neutral korrelation mellan åldersgrupperna. En stark positiv korrelation hade
visat att ju högre ålder desto högre komplikation. En stark negativ korrelation hade visat
att lägre ålder ger högre komplikation. Detta diagram visar en neutral korrelation vilket
indikerar att det inte är någon skillnad mellan deltagarens ålder och komplikation.
Slutligen visar figur 8, att efter operationen var 91,7% av de 36 deltagarna nöjda med
sina operationer. Denna höga siffra kan eventuellt härledas till den höga
motivationsgraden som de flesta laser patienterna upplever.
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6. Slutsats
Resultaten av enkäten visar att det inte finns någon skillnad i komplikationsgraden
mellan de olika åldersgrupperna. Komplikationerna är detsamma i de olika
åldersgrupperna och de beror endast på de utförda metoder och patientens synfel.
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examensarbete där jag undersöker om hur refraktiv kirurgin ser ut i Sverige och vilka
komplikationer som finns. Detta för att bedöma hur nöjda patienter är som gjort laserbehandling.
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Fick inga komplikationer
Other:
11. Komplikationsgrad 1 -Inga Problem 5 -Stora komplikationer
Mark only one oval.
1

2

3

4

5

12. Fick du det resultat du förväntat dig
Mark only one oval.
Ja, jag är nöjd
Nej, jag är inte nöjd

https://docs.google.com/forms/d/1QS_LgfkGUf0gMXJI696v_R3gAr6RgwzqL4nq3zWD_-o/printform
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Bilaga B Utskriftsenkät
§
§

Man
Kvinna

Ålder___

1. Hur länge sedan gjordes operationen?
__________________________________________
2. Hur känns ögonen nu?
a) Ögonen känns bra
b) Lätt obehag, men ser bra
c) Ögonen känns torra på kvällen
3.
a)
b)
c)
d)

Ditt synfel innan operation (kryssa i ALLA alternativ som stämmer)
Närsynthet
Översynthet
Astigmatism (brytningsfel)
Ålderssynthet

4.
a)
b)
c)
d)
e)

Vilket behandlingsmetod fick du?
FS-lasik
Trans-PRK
LASEK
RLE-metoden
Annan______________________________

5. Hur såg du dagen efter operationen?
a) Fick klarare syn direkt efter operationen
b) Fick klarare syn först efter några dagar
6. Hur ser du nu på avstånd?
a) Behöver glasögon/linser för att kunna se
b) Behöver ej glasögon/linser för att kunna se
7.
a)
b)
c)
d)
e)

Vilken typ av komplikation fick du?
Viss torrhetskänsla
Halos runt lampor
Smärta under de första 2-3 dagarna
Fick inga komplikationer
Övrigt______________________________

8. Komplikationsgrad
(där lägre siffra betyder mindre komplikation och högre siffra mer komplikation)
1

2

3

4

9. Fick du resultatet du förväntat dig?
a) Ja, jag är nöjd
b) Nej, jag är inte nöjd
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Bilaga C Följebrev

Enkätstudie om refraktiv kirurgi (laserbehandling)
Till dig som har gjort en laserbehandling
Hej!
Mitt namn är Renin Ahmedova och jag läser till optiker på Linneuniversitetet. Jag gör
nu mitt examensarbete där jag undersöker om hur refraktiv kirurgin ser ut i Sverige och
vilka komplikationer som finns. Detta för att bedöma hur nöjda patienter är som gjort
laserbehandling.
Därför behöver jag nu din hjälp för att ta reda på vilka komplikationer du upplevt och
om du är nöjd med behandlingen.
På andra sidan finns det en enkät som innehåller frågor omkring din operation. Flera av
frågorna har svarsalternativ där du får kryssa i det alternativ som stämmer in på dig. Det
går att kryssa i fler alternativ och välj därför alla som stämmer in på dig. I några av
frågorna får du själv fylla i ett tal för det svar som efterfrågas. Är det en fråga som du
inte vill svara på är det bara att gå vidare till nästa fråga. Enkäten tar ca 5-10 minuter att
besvara.
Svaren kommer att vara anonyma och går därför inte att spåra. Det ät frivilligt att svara
på enkäten men jag skulle uppskatta om du tog dig tid att svara för att ge mig ett så
starkt underlag som möjligt för mitt arbete.
Vid frågor, vänligen kontakta mig eller min handledare enligt kontaktuppgifter nedan.
Handledare: Oskar Johansson, leg. Optiker/universitetsadjunkt
Mail: oskar.johansson@lnu.se
Renin Ahmedova
Mail: ra222et@student.lnu.se
Tack på förhand
Mvh
Renin Ahmedova

Tack för ditt deltagande i enkätstudien! Ditt svar är till stor hjälp för
mitt examensarbete och tack för att du tog dig tid att svara!
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Bilaga D Sammanfattning av enkätsvar
Fått komplikation

Ej fått komplikationer
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Linnéuniversitetet
Kalmar Växjö
Lnu.se
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