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Catquest-9SF 

Catquest-9SF mäter 

en domän inom 

begreppet 

livskvalitet: påverkan 

på aktiviteter i 

dagligt liv. 

Activity limitations in 

daily life (WHO) 
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Catquest-9SF mäter inte 

 Visuella symptom (som bländning, ringar runt lampor, 

halos, dubbelseende, störningar mellan ögonen, etc.) 

Emotionella problem (oro för synen och hälsan, 

nedstämdhet etc.) 

”Convenience” (t.ex. glasögonfrihet) 

Social påverkan (träffa folk, delta i fritidsaktiviteter, 

sköta jobb etc.) 
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Catquest-9SF är validerad med s.k. 

Rasch analys. Detta innebär att enkäten 

Har ordnade svarskategorier (lätt för patienten att särskilja 

svarsalternativen) 

Är endimensionell, dvs mäter en enda dimension (domän) 

Har god precision, dvs kan åtskilja flera nivåer av patienter 

Har frågor som alla bidrar till resultatet, inga duplikat, inga outliers 

Fungerar lika bra i olika grupper av patienter (kön, ålder, vid operation 

av öga 1 eller öga 2, etc) 

Är väl anpassat till populationen före operation, men för enkel efter 

operation då de flesta blivit botade 

Ger en poäng (score) som är intervall-data och som därigenom kan 

behandlas med parametrisk statistik.  
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Catquest-9SF är en reviderad version av den tidigare 

Catquest. Revisionen gjordes 2007 och instrumentet 

började användas 2008 
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Rasch score i registret över tid 
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Ishikawa diagram visande parametrar som kan påverka patient-

rapporterade utfallet genom Catquest-9SF 



Pareto-diagram – orsaker till dåligt själv-skattat utfall 

Nationella data 



Pareto-diagram – orsaker till dåligt själv-skattat 

utfall 
klinik-data – Klinik X 


