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• Randomiserad jämförelse mellan T&T och 
D&C
- Operationstid, fakotid, energi
- Komplikationsfrekvens, endotelcellsförlust

• Upplärning med T&T; hur snabbt blir man 
snabb?

• Hur många använder T&T i Sverige? Vilka 
använder T&T och hur ser resultaten ut?

Doktorandprojekt
- EVALUATION OF THE TILT AND 

TUMBLE TECHNIQUE DURING 
CATARACT SURGERY 
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CATARACT SURGERY WITH TILT & TUMBLE



Doktorandprojekt
- EVALUATION OF THE TILT AND 

TUMBLE TECHNIQUE DURING 
CATARACT SURGERY 

https://www.icloud.com/iclouddrive/00dO9ZrndTaEj3BVEI8VOazkw#30s/3min

https://www.icloud.com/iclouddrive/00dO9ZrndTaEj3BVEI8VOazkw#30s/3min







Övergripande syfte: Kartlägga svenska ögonkirurgers 
metoder vid kataraktkirurgi och analysera hur val av 
teknik är associerat med synnedsättning innan 
operation, komorbiditet, komplicerad kirurgi och 
komplikationer. 

Enkätstudie – Syfte och 
Frågeställningar



Frågeställningar:
- I vilken utsträckning använder svenska 

gråstarrskirurger olika metoder för att "konsumera" 
linsen i ögat?

- Finns det något samband mellan metod och 
erfarenhet?

- Finns det något samband mellan metod och 
arbetsplats? 

- Är valet av metod associerat med synnedsättning 
innan operation?

- Är valet av metod associerat med komorbiditet?
- Finns det fler komplikationer vid en viss typ av teknik? 

Enkätstudie – Syfte och 
Frågeställningar, forts.



• Retrospektiv enkät- och registerstudie
• Alla kirurger verksamma under 2021-2022 ombeds 

fylla i en kort enkät med uppgift om:
- Antal år som självständig kataraktkirurg
- Vilka operationstekniker man använder och hur 

stor andel av operationerna man använt den 
ena eller andra tekniken (uppskattning)

- Om upplärning av annan kirurg har skett under 
perioden

• Jämförelse kommer att göras med registerdata

Metod, studiedesign





• Godkänd av Etikprövningsmyndigheten 2022-11-02
• Ej anonymt
• Under 2021 registrerades kataraktoperationer av 

totalt 292 kirurger, i medeltal 459 operationer/kirurg
• Krävs samtycke av kirurgerna, ej av patienterna
• Forskningspersonsinformation
• Resultaten presenteras på gruppnivå

Etiska aspekter



• Information och utdelning av enkät vid 
användarmötet 221111.

• Enkäten skickas också ut digitalt under slutet av 
2022.

• Sammanställning av data under 2023
• Presentation av data vid årsmötet 2024 samt 

publicering

Tidsplan



Tack för uppmärksamheten!
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