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Sammanfattning 
Riktlinjen syftar till att ge jämlik vård till samtliga patienter med korneal ektasi i Sverige. Införandet 
av denna riktlinje kommer inte att medföra några stora ökade vårdkostnader eller större 
förändringar av vårdrutiner för denna patientgrupp. Likartade vårdrutiner finns förhoppningsvis 
redan på de flesta ögonmottagningar i Sverige. Snarare finns förutsättningar för snabbare diagnostik 
och tidigare insatt korrekt behandling vilket medför kortare vårdperioder och reducerat 
patientlidande i de verksamheterna som idag inte tillämpar likartade rutiner. 

Om konsekvensbeskrivningen 
Wolf Wonneberger är huvudansvarig och rutinen har tagits fram i samarbete med Berit Byström, 
Branka Samolov, Eydis Olafsdottir och Angelika Skarin. 

Konsekvenser 
Omfattning 
Ungefär 1 av 2000 människor drabbas av sjukdomen, det vill säga 5000 personer i Sverige. Genom 
bland annat korneal krosslinking (CXL) och förbättrad vård med hårda kontaktlinser har behovet av 
hornhinnetransplantation minskat betydligt under de senaste åren. Alla ögonläkare både under 
specialistutbildning och färdiga specialister möter patienter med keratokonus. Sjukdomen handläggs 
idag i de flesta fallen icke-kirurgiskt, dock bör patienter med progredierande sjukdom behandlas med 
CXL. Vid avancerad sjukdom där synfunktionen inte kan förbättras till en tillfredsställande nivå med 
hjälp av glasögon och kontaktlinser kan hornhinnetransplantation bli nödvändig. Idag är 
hornhinnetransplantation på grund av korneal ektasi dock ovanlig med cirka 25 transplantationer per 
år i hela Sverige. 

Nytta eller risker för individen 
Riktlinjen bör kunna ge bättre förutsättningar för snabb, korrekt diagnos, kortare vårdtider och 
bättre synresultat efter behandling. Riktlinjen bedöms inte öka några risker för patienten, snarare 
snabbare diagnostik och behandling. 
Alla åtgärder baseras på systematiskt framtaget kunskapsunderlag. Denna riktlinje försämrar inte  
patientens delaktighet. 
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Etiska aspekter 
Individens autonomi och integritet bedöms inte påverkas negativt. Inga orimliga 
undanträngningseffekter förväntas.  

De beskrivna terapeutiska insatser anses vara ytterst kostnadseffektiva eftersom de bidrar till att en 
yrkesaktiv grupp av patienter kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Kortsiktig kan insatser som 
till exempel hornhinnetransplantation leda till postoperativa sjukskrivningsperioder. På lång sikt 
förbättras dock patienternas funktionsnivå jämfört med innan vården har givits.  

Riktlinjen bedöms inte ha någon negativ påverkan ur ett jämlikhetsperspektiv.   

Riktlinjen rekommenderar bland annat inga screeningprogram för keratokonus hos patienter utan 
andra sjukdomar. Vikten att vara särskilt uppmärksam gällande diagnosen keratokonus hos barn eller 
till exempel hos personer med Downs syndrom betonas. Detta bedöms dock inte kunna leda till 
onödiga extraundersökningar. 

Det bedöms inte finnas risk för att inklusionskriterierna resulterar i att individer som borde ingå 
exkluderas. 

Verksamhet och organisation 
NAG-gruppen rekommenderar att anpassning och uppföljning av hårda kontaktlinser för de          
svårast sjuka patienterna sker via syncentraler och ögonkliniker. Detta innebär en form av   
centralisering av vård till specialiserade enheter. En ökad kostnad kan uppstå för vissa regioner på 
grund av att dessa bör börja ta hand om patienter som hittills inte fått den vård de behöver via 
regionerna. Detta inkluderar till exempel anpassning av hårda kontaktlinser via optiker med 
specialkunskap vilket är en form av sjukvård som i vissa regioner har utlokaliserats till privata optiker 
utan koppling till den skattefinansierade vården. 

Kostnader 
Många patienter som skulle behöva specialiserad kontaktlinsvård idag är tvungna att betala denna 
själva. Landstingen bör inkludera kostnaden för specialiserade kontaktlinsenheter i sin budget. 
Beroende på regionens storlek är kostnaden dock inte särskilt hög i jämförelse med andra kostnader 
inom vården. Personal och lokaler är mest kostnadsdrivande avseende en specialiserad 
kontaktlinsverksamhet.  

Kompetensförsörjning 
I synnerhet optiker vid ögonkliniker och syncentraler bör ha ingående kunskaper och erfarenhet 
gällande anpassning av hårda kontaktlinser till patienter med keratokonus. 

Optiker som tar hand om de svårast sjuka keratokonus-patienterna bör har specialkunskap i området 
och bör ha blivit upplärda av en erfaren optiker. Det finns idag hos privata optiker som många av 
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dessa patienter är beroende av varken en garanterad personalkontinuitet eller certifiering avseende 
kompetensen att kunna handlägga dessa patienter. 

Påverkan på andra kunskapsstöd 
NAG Kornea har fått i uppdrag att ta fram en riktlinje avseende medicinska kontaktlinser vid korneala 
sjukdomar. Denna rutin kommer ha viss överlapp. 

Påverkan på andra nyckelfrågor i hälso- och sjukvården 
Riktlinjen berör inte den nära vården. Den beskrivna vården bör utföras av ögonkliniker och 
syncentraler. 

Uppföljning 
Riktlinjen bedöms inte leda till förändrade behov av uppföljning i de nämnda områdena. 

Övriga konsekvenser 
Inga övriga konsekvenser. 
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