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Ágrip 

Inngangur: Sjónalagsaðgerðir hafa verið framkvæmdar á Íslandi frá síðustu aldamótum. Síðan þá 

hafa tugþúsundir aðgerða verið framkvæmdar hér á landi en árangur þeirra hefur verið lítið kannaður. 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna árangur og öryggi LASIK sjónlagsaðgerða á Íslandi.  

 

Efniviður og aðferðir: Rannsóknin tók til allra einstaklinga sem gengust undir LASIK sjónlagsaðgerðir 

hjá Augljósi laser augnlækningum á einu ári (2013). Alls voru framkvæmdar 968 LASIK 

sjónlagsaðgerðir (490 einstaklingar) og uppfylltu 264 nærsýn augu og 155 fjarsýn augu skilyrði 

úrtakshóps. Upplýsingarnar voru sóttar í sjúkraskrárkerfi stöðvarinnar og var rannsóknin afturskyggn. 

Niðurstöður um árangur sjónlagsaðgerðanna voru settar fram samkvæmt alþjóðlegum stöðlum þar 

sem kostur var á. Lögð var áhersla á að meta nákvæmni, verkan og öryggi sjónlagsaðgerða.  

 

Niðurstöður: Sjónskerpa án leiðréttingar (UCVA) hjá nærsýnum einstaklingum mældist í 100% tilvika 

20/40 (6/12) eða betri og í 98% tilvika 20/20 (6/6) eða betri eftir sjónlagsaðgerð. Í 15% tilvika mældist 

UCVA eftir sjónlagsaðgerð að minnsta kosti einni línu betri á Snellen sjónspjaldi en besta sjónskerpa 

með leiðréttingu (BCVA) var fyrir sjónlagsaðgerð og í 76% tilvika mældist hún sú sama, í rúmlega 10% 

tilvika mældist hún verri. Í 100% tilvika féll leiðrétt kúlujafngildi innan ±0,50 D frá settu takmarki. UCVA 

hjá fjarsýnum einstaklingum mældist í 100% tilvika 20/63 (6/18) eða betri, í 97% tilvika 20/40 eða betri 

og í 90% tilvika 20/20 eða betri eftir sjónlagsaðgerð. Í 16% tilvika mældist UCVA eftir sjónlagsaðgerð 

að minnsta kosti einni línu betri á Snellen sjónspjaldi en BCVA var fyrir sjónlagsaðgerð á og í 58% 

tilvika mældist hún sú sama, í um 25% tilvika mældist hún verri. Í 100% tilvika féll leiðrétt kúlujafngildi 

innan við ±1,00 D frá settu takmarki. Öryggi LASIK sjónlagsaðgerða reyndist mikið og tapaði enginn 

einstaklingur tveimur eða fleiri línum þegar BCVA var skoðuð eftir sjónlagsaðgerð. Tíðni enduraðgerða 

mældist auk þess svipuð og í erlendum rannsóknum. 

 

Ályktun: Niðurstöður rannsóknarinnar sýna góðan árangur LASIK sjónlagsaðgerða á Íslandi og er 

árangurinn fyllilega sambærilegur við það sem best þekkist í erlendum rannsóknum. Líkt og í 

erlendum rannsóknum er árangur sjónlagsaðgerða við nærsýni betri en við fjarsýni og eru ýmsar 

tilgátur nefndar því til skýringar. 
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skilyrði til frekari úrvinnslu .......................................................................................................................28 
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1 Inngangur 

Sjónlagsaðgerðir eru meðal algengustu aðgerða sem framkvæmdar eru í heimi. Í Bandaríkjunum eru 

yfir 700.000 aðgerðir framkvæmdar árlega. (1) Þegar litið er til þess að yfir þriðjungur 

Bandaríkjamanna á aldrinum 20 ára og eldri eru með sjónlagsgalla kemur nýgengi aðgerðarinnar ekki 

á óvart. (1-3) Sambærilegar upplýsingar fyrir Ísland eru ekki þekktar, en þrjár stöðvar bjóða upp á 

slíkar aðgerðir hér á landi, Lasersjón, Sjónlag og Augljós. Telja má líklegt að hlutfallslega sé dreifing 

sjónlagsgalla svipuð hér á landi og í öðrum vestrænum ríkjum. (4, 5) Tugþúsundir sjónlagsaðgerða 

hafa verið framkvæmdar hér á landi frá aldamótunum, en fyrsta sjónlagsaðgerðin var framkvæmd árið 

2000. Árangur af sjónlagsaðgerðum er almennt góður og hafa erlendar rannsóknir sýnt fram á að allt 

að 94% einstaklinga nái sjón 20/40 eða betri án glerja að 12 mánuðum liðnum og yfir 95% LASIK 

einstaklinga séu sáttir með sjón eftir aðgerð. (6, 7) Árangri sjónlagsaðgerða á Íslandi hefur ekki verið 

lýst á kerfisbundinn hátt áður þrátt fyrir að margt bendi til þess að árangurinn sé svipaður hér á landi 

og best þekkist erlendis. Í því samhengi má benda á B.Sc. verkefni unnið við Læknadeild Háskóla 

Íslands árið 2005 sem rannsakaði árangur LASIK aðgerða við nærsýni með áherslu á bætt lífsgæði 

einstaklinga. (8) 

1.1 Sjónlagsgallar 

1.1.1 Faraldsfræði 

Oft er litið á sjónlagsgalla sem lítilsháttar vandamál sem auðvelt er að leiðrétta með gleraugum, 

snertilinsum og í seinni tíð aðgerðum. Þrátt fyrir þetta má rökstyðja að hér sé um sjúkdóm að ræða og 

í mörgum tilvikum veldur sjónlagsgalli töluverðri truflun á daglegu lífi fólks, hvort sem um nærsýni, 

fjarsýni eða sjónskekkju er að ræða. Vaxandi tíðni nærsýni hefur verið tengd við aukna tíðni á 

sjónhimnulosi (9, 10) og tengsl eru á milli vaxandi tíðni gláku og aukinnar tíðni sjónlagsgalla, 

sérstaklega nærsýni. (11, 12) Nærsýni er sérlega algeng í SA-Asíu og er nýgengi vaxandi í Norður-

Ameríku og Evrópu. (13) Faraldsfræði sjónlagsgalla á Íslandi er ekki nákvæmlega þekkt en þær 

rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið, meðal annars Reykjavík Eye Study, benda til þess algengi 

og nýgengi sjónlagsgalla sé svipað og í löndunum í kringum okkur. (14) Í stórri bandarískri rannsókn 

sem framkvæmd var af CDC á árunum 1999-2004, The National Health and Nutrition Examination 

Survey, kom í ljós að nær helmingur Bandaríkjamanna 20 ára og eldri eru með sjónlagsgalla. Þar kom 

einnig í ljós að nærsýni var töluvert algengari í konum (39.9%) en körlum (32.6%) á aldursbilinu 20-39 

ára. Einstaklingar á aldrinum 60 ára og eldri voru aftur á móti líklegri til að vera með fjarsýni og 

sjónskekkju fremur en nærsýni. Sjónlagsgallar eru algengasta augnvandamál í Bandaríkjunum. (2) 

Önnur faraldsfræðileg rannsókn unnin upp úr sex rannsóknum frá Bandaríkjunum, Vestur-Evrópu og 

Ástralíu sýndi að þriðjungur fólks í Vestur-Evrópu og Bandaríkjunum og fimmtungur fólks í Ástralíu 

voru með sjónlagsgalla. (15) Töluverður munur er á algengi sjónlags milli landa og er nærsýni stórt 

heilbrigðisvandamál í Austur-Asíu. Þetta á sérstaklega við í þróaðri ríkjum SA-Asíu þar sem allt að 80-

90% af unglingum sem klára menntaskóla eru nærsýnir við útskrift. (13) 
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1.1.2 Helstu sjónlagsgallar  

Í auga með eðlilegu sjónlagi mætast samsíða ljósgeislar í brennipunkti í sjónhimnu þess. Þegar 

brennipunkturinn fellur ekki á sjónhimnu augans flokkast það sem sjónlagsgalli. Helstu gerðir 

sjónlagsgalla eru nærsýni, fjarsýni og sjónskekkja. 

 Nærsýni (myopia) er það ástand þegar brennipunktur fjarlægra hluta lendir fyrir framan 

sjónhimnu augans (sjá mynd 1). Nærsýn augu eru oftast of löng en í einstaka tilfelli er hornhimnan of 

kúpt. Í báðum tilvikum fellur brennipunkturinn of framarlega í auganu og einstaklingurinn sér ekki í 

fókus. Þegar horft er á nálæga hluti færist brennipunkturinn aftar þangað til að hann hittir á sjónhimnu 

augans og fókus næst. (13)  

 Fjarsýni (hyperopia), öfugt við nærsýni, myndast oftast vegna þess að augað er of stutt en 

einstöku sinnum vegna þess að hornhimnan er of flöt (sjá mynd 1). Þannig fellur brennipunkturinn fyrir 

aftan sjónhimnu augans. Hægt er að ná fókus með aðlögun augasteinsins en þegar sú 

aðlögunarhæfni er skert veldur það sjónlagsgalla. Oft getur einstaklingur með vægari gerðir fjarsýni 

verið gleraugnalaus fram eftir aldri en með hörðnun augasteinsins minnkar sú geta og endar 

einstaklingurinn á því að þurfa gleraugu að staðaldri. (13, 16) 

 Sjónskekkja (astigmatism) felst í því að ljósbrotshæfni hornhimnunnar er misjöfn eftir því hvar 

ljósið fer í gegnum hana (sjá mynd 1). Þannig er hornhimnan aflöguð og brennipunkturinn lendir ekki í 

einum punkti inni í auganu. Hornhimnunni er oft líkt við að eiga að vera í laginu eins og körfubolti. Í 

einstaklingum með sjónskekkju er hornhimnan aftur á móti nær því að vera eins og amerískur fótbolti í 

laginu. Þannig tekst henni ekki að safna ljósinu í einn brennipunkt. Í sumum tilvikum er það þó 

augasteinninn sjálfur sem er aflagaður og veldur sjónskekkjunni. Vegna þess að brennipunkturinn 

lendir á mismunandi stöðum í auganu verður sjónin óskýr óháð því hvort horft sé nálægt eða lengra 

frá sér. (17) f(18)   

Mynd 1: Tegundir sjónlagsgalla (18)  

Nærsýni (myopia): Brennipunktur lendir fyrir framan sjónhimnu augans. Dreifilinsa færir brennipunkt 

á sjónhimnuna.  

Fjarsýni (hyperopia): Brennipunktur lendir fyrir aftan sjónhimnu augans. Safnlinsa færir brennipunkt á 

sjónhimnuna.  

Sjónskekkja (astigmatism): Ljósgeislar safnast ekki saman í einn brennipunkt í auganu. Linsa sem er 

misþykk eftir öxullegu færir geislana í einn brennipunkt á sjónhimnu augans. 
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1.1.3 Orsakir sjónlagsgalla, samspil erfða og umhverfis  

Orsakir sjónlagsgalla eru líklega flókið samspil erfða- og umhverfisþátta. Sýnt hefur verið fram á sterk 

tengsl umhverfisþátta í fjölmörgum faraldsfræðilegum rannsóknum. Þetta sést skýrt í Austur-Asíu þar 

sem nærsýni hefur aukist hratt samhliða auknum kröfum til náms og með hækkandi menntunarstigi 

þjóða þar sem nærsýni mælist í og yfir 80% í ákveðnum hópum samfélagsins. Þær þjóðir í Austur-

Asíu sem koma best út úr alþjóðlegum samanburðarprófum á vegum OECD ríkjanna hafa jafnan hátt 

hlutfall af nærsýni. Ástæðan fyrir þessari aukningu er talin tengjast m.a. aukinni nærsýnisvinnu og 

minnkuðum tíma sem varið er utandyra. (13, 19, 20)  

Erfðir eru einnig orsakaþáttur í nærsýni. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að nærsýni er 

algengari hjá systkinum og ef foreldrar eru nærsýnir. Tvíburarannsóknir hafa einnig sýnt fram á 

sterkan erfðaþátt fyrir nærsýni. Þó ber að hafa í huga að systkini alast oft upp við svipaðar 

umhverfisaðstæður. Þannig hefur komið í ljós að ef skyldmenni alast upp við mismunandi 

umhverfisaðstæður eða ef stórt aldursbil er á milli systkina minnka líkurnar á einsleitni hvað varðar 

nærsýni. Nú er talið að erfðaþátturinn sé sterkastur hjá einstaklingum sem eru með mikla meðfædda 

nærsýni en hafi einnig áhrif þegar kemur að skólatengdri nærsýni. (21, 22)  

 Orsök og áhættuþættir fyrir fjarsýni og sjónskekkju eru þættir sem hafa verið töluvert minna 

rannsakaðir en fyrir nærsýni. Í tvíburarannsókn frá árinu 2001 kom sterkur erfðaþáttur fyrir fjarsýni í 

ljós. Í annarri rannsókn, The Baltimore Eye Study, kom í ljós að fylgni á milli fjarsýni og menntunarstigs 

var neikvæð, öfugt við það sem þekkist með nærsýni. (19, 23) Einnig má nefna rannsókn sem kannaði 

áhættuþætti fyrir sjónskekkju hjá 9970 börnum á aldrinum 6 til 72 mánaða. Í henni kom í ljós að þau 

börn sem voru annað hvort nærsýn eða fjarsýn voru einnig líklegri til að vera með sjónskekkju. (24)  

Að lokum má nefna aldurstengda fjarsýni (presbyopia) sem felur í sér að hæfileiki 

augasteinsins til að breyta um lögun minnkar. Við þessa breytingu verður erfiðara fyrir einstaklinga að 

ná fókus á nálæga hluti og lesgeta þeirra minnkar. Algengast er að einstaklingar byrji að finna fyrir 

þessari hrörnun upp úr fertugu og er þetta eðlilegur hluti öldrunarferils líkamans. (25) Aldurstengd 

fjarsýni er því ekki talin með sjónlagsgöllum og ekki má rugla henni saman við raunverulega fjarsýni.  

1.1.4 Klínísk einkenni og afleiðingar 

Kínísk einkenni sjónlagsgalla fara eftir því hvort einstaklingur sé nærsýnn, fjarsýnn eða með 

sjónskekkju.  

Nærsýnn einstaklingur sér illa hluti sem eru fjarri honum en betur hluti sem eru nálægt. Því 

nær sem fókuspunktur er, þeim mun meiri er nærsýnin. Fyrir utan það að sjá hluti óskýrt eru fylgikvillar 

nærsýni meðal annars að píra augun til að sjá betur frá sér (gríska orðið myein þýðir „að píra”, en af 

því er orðið myopia dregið), höfuðverkur, þreyta í augum og að þurfa sífellt að færa sig nær hlutum til 

að sjá skýrt, til dæmis texta á sjónvarpi. (13, 26) 

 Klínísk einkenni fjarsýni felast einkum í því að einstaklingur sér illa nálægt sér og við fjarsýni 

yfir +1,00 D fer fjarlægðarsjón einnig að dofna. Líkt og áður hefur verið nefnt geta ungir einstaklingar 

með fjarsýni stundum breytt lögun augasteinsins og myndað plúslinsu (fjarsýnislinsu) sem kemur á 

móts við einkennin og jafnvel upphefur fjarsýnina og þar með komið í veg fyrir einkenni fyrstu áratugi 

ævi sinnar. Þegar aðlögunarhæfnin minnkar með árunum getur einstaklingurinn ekki lengur séð skýrt 
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nálægt sér. Sami aðdragandi er reyndar einnig að verki í tilurð aldurstengdrar fjarsýni sem kemur hjá 

flestum upp úr fertugu, þegar aðlögunarhæfni augasteinsins minnkar. Fylgikvillar fjarsýni eru helstir 

erfiðleikar við lestur og aðra nærvinnu vegna viðvarandi slæmrar eða breytilegrar sjónskerpu nálægt 

sér, þreyta í augum, höfuðverkir, mígreni og títt blikk augna. (27) 

 Ekki er óalgengt að þeir sem eru nærsýnir eða fjarsýnir séu einnig með sjónskekkju. Þegar 

sjónskekkjan er orðin mikil geta einstaklingar séð illa hvort heldur sem er nálægt sér og lengra í burtu. 

Í sumum tilvikum geta einstaklingar til viðbótar séð tvöfalt og eru fylgikvillar helst höfuðverkur og 

þreyta í augum.  

1.1.5 Greining 

Margar ástæður geta legið að baki skertrar sjónar. Mikilvægt er að greina sjónlagsgalla sem fyrst og 

útiloka aðrar ástæður sjónskerðingar. Algengt er að fólk leiti til læknis þegar sjónin byrjar að versna við 

lestur, akstur eða önnur dagleg störf. Erfiðara getur verið að greina ung börn með sjónlagsgalla. 

Mikilvægt er að greina þau snemma vegna hættu á að þau þrói með sér latt auga og koma í veg fyrir 

að námsgeta þeirra skerðist. (28) 

Sjónlagsgallar greinast oftast við skoðun hjá augnlækni en í sumum tilvikum hjá 

sjóntækjafræðingi. Greinargóð sögutaka er oftast fyrsta skrefið við greiningu á sjónlagsgöllum. Sagan 

gefur oft sterka vísbendingu um hvers konar sjónlagsgalla er um að ræða, þar sem erfiðleikar við að 

horfa til dæmis upp á töflu í skóla eða á sjónvarp bendir til nærsýni, en erfiðleikar við lestur, 

handavinnu eða við tölvu og áhugaleysi við lærdóm getur bent til fjarsýni. Einstaklingar með 

sjónskekkju kvarta oft um skekkta mynd og höfuðverk, en að öðru leyti er sagan oft áþekk sögu 

nærsýnna. Á eftir sögutöku er komið að skoðun. Algengasta aðferðin er að nota safn af linsum með 

mismunandi styrkleika af glerjum og sjónuspegil (retinoscopy). Þannig getur augnlæknir eða 

sjóntækjafræðingur fundið út hvaða styrk af linsum viðkomandi einstaklingur þarf. Í dag eru auk þess á 

markaði nákvæm tæki sem mæla sjónlagsgalla sjálfkrafa, en þau nefnast „autorefractor” á ensku. Með 

þeim má á skjótan hátt greina hvar sjónlag einstaklings liggur. Þegar því er lokið þarf að framkvæma 

hefðbundið sjónpróf þar sem einstaklingur er látinn prufa mismunandi linsur og látinn lesa af texta í 

ákveðinni fjarlægð. Í mörgum tilfellum er nauðsynlegt að framkalla tímabundna brárvöðvalömun 

(cycloplegia) með augndropum til að lama vöðva í kringum augastein og hindra áhrif hans á sjónlag. 

(13, 26, 27) Sjón er ýmist prófuð með lestri Snellenstafa eða með svokölluðu rauð-græna prófi. 

Snellen sjónpróf er eitt algengasta verkfærið sem notað er við sjónmælingar af augnlæknum 

um allan heim. Á hefðbundnu Snellen stafaspjaldi eru ellefu línur af stöfum. Efsta línan inniheldur einn 

stóran staf en stöfunum fjölgar og þeir minnka eftir því sem neðar dregur. Við sjónpróf les einstaklingur 

af Snellen stafaspjaldinu með öðru auganu í einu. Minnsta línan sem hann getur lesið með auganu er 

sjónskerpan á því auga. Niðurstöður sjónmælinga eru gefnar upp sem almenn brot þar sem fyrir ofan 

strik er mælingarfjarlægðin en fyrir neðan strik er fjarlægðin sem einstaklingur með eðlilega sjón ætti 

að geta greint viðkomandi staf úr. Snellen stafaspjöld eru til bæði í fetum og í metrum. Full sjónskerpa 

er táknuð með 20/20 á Snellen stafaspjaldi sem er í fetum en 6/6 í Snellen stafaspjaldi sem byggir á 

metrakerfinu. Hér verður notast við fetakerfið til að auðvelda alþjóðlegan samanburð á niðurstöðunum 

(í viðauka má finna töflu fyrir mismunandi mælieiningar). Einstaklingur sem mælist 20/40 sér í 20 feta 

fjarlægð það sem einstaklingur með fulla sjón sér í 40 feta fjarlægð. Til að setja þessar tölur í enn 
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frekara samhengi má nefna að mörkin fyrir fulla sjónskerpu eru 20/20 (100% sjón) en auk þess má 

nefna að sjónskerpa 20/40 eða betri á betra auga er skilyrði fyrir því að keyra án gleraugna eða 

snertilinsa hér á landi sem og víðast hvar annars staðar. Mörkin fyrir sjónskerðingu eru 20/63 og 

mörkin fyrir lögblindu eru 20/200 en þegar talað er um sjónskerðingu er miðað við BCVA. 

1.1.6 Meðferð og horfur 

Ýmis meðferðarúrræði eru í boði fyrir fólk með sjónlagsgalla. Hvaða meðferð hentar hverjum og einum 

fer eftir mismunandi þörfum einstaklinga. Smávægilegur sjónlagsgalli getur haft veruleg áhrif á líf og 

störf eins einstaklings á meðan að annar finnur vart fyrir einkennum hans. Meðferð við sjónlagsgöllum 

miðar ávallt að því að auka sjónskerpu og draga þannig jafnframt úr fylgikvillum, líkt og höfuðverkjum. 

Rétt meðferð bætir þannig lífsgæði og öryggi einstaklingsins. Aðferðirnar sem notaðar eru eiga það 

sameiginlegt að færa brennipunktinn á réttan stað á sjónhimnuna með því ýmist að auka 

ljósbrotshæfni hornhimnu eða minnka hana. Við meðferð þarf að hafa í huga hvort einstaklingur sé 

nærsýnn, fjarsýnn og/eða hvort að hann sé með sjónskekkju. Auk þess þarf ávallt að hafa aldur 

einstaklings í huga þegar meðferð er valin og hvort um sé að ræða aldurstengda fjarsýni, en þá kann 

að þurfa lespunkt í gleraugum sem einstaklingur er með fyrir.  

Þrátt fyrir hraða þróun í sjónlagsaðgerðum á undanförnum áratugum er algengasta meðferð á 

sjónlagsgöllum enn gleraugu og snertilinsur. Með gleraugum og snertilinsum má færa brennipunkt 

augans á réttan stað á sjónhimnuna (sjá mynd 1). Nærsýnir einstaklingar fá íhvolfar linsur (mínus) 

sem færa brennipunktinn aftar í augað, sem er oftast of langt eins og áður hefur verið drepið á. 

Fjarsýnir einstaklingar fá hins vegar linsur sem eru kúptar (plús) og færa brennipunktinn framar í hinu 

stutta auga (sjá mynd 1). Sjónskekkja fylgir síðan oft nærsýni eða fjarsýni. Hún er löguð með sívalri 

linsu, sem brýtur ljósið mismunandi eftir öxullegu og sameinar á þann hátt marga fókus punkta í einn 

punkt á sjónhimnu. (29) Þar sem hornhimnan ekki ólík amerískum fótbolta í laginu í sjónskekkju þarf 

linsan sem sett er til lagfæringar að endurspegla það með mismunandi styrk eftir öxulgildi.  

Því er sjónlag táknað á eftirfarandi hátt: Kúlugildi (spherical/Sph) táknar hvort linsan sé íhvolf 

(mínusgildi) eða kúpt (plúsgildi). Sívalingsgildi (cylindrical/Cyl) táknar hversu mikill hámarksstyrkur er á 

sjónskekkjugleri og í hvaða öxulgildi (axis) styrkurinn er mestur. Sívalingsgildi er oftast táknað með 

mínus, það er í hvaða öxulgildi er linsan íhvolfust.  

Meðferð við sjónlagsgöllum skilar yfirleitt góðum árangri en mikilvægt er að vera undir eftirliti 

augnlæknis. Sjónin getur breyst með aldrinum og aðlögunarhæfileikar augans dvína. Börn með 

sjónlagsgalla eiga sérstaklega á hættu með að þróa með sér fylgikvilla. Þannig er ekki óalgengt að 

ómeðhöndluð börn þrói með sér latt auga, uppgötvist sjónlagsgalli ekki fyrir sex ára aldur og jafnframt 

getur alvarlegur sjónlagsgalli leitt til þess að barnið á erfiðara með nám. (28)  

1.2 Sjónlagsaðgerðir 

1.2.1 Saga sjónlagsaðgerða 

Á síðari hluta 20. aldar byrjuðu augnlæknar og aðrir sérfræðingar að þróa skurðaðgerðir við 

sjónlagsgöllum en fram að því hafði eina lausnin verið gleraugu og snertilinsur. Aðgerðirnar byggðust 

á því að breyta lögun hornhimnunnar og ljósbrotshæfni og færa á þann hátt brennipunkt augans á 
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réttan stað á sjónhimnu. Þannig mátti í fyrsta skipti ná fram varanlegum árangri í meðhöndlun á 

sjónlagsgöllum og losa fólk við hjálpartæki. Fyrstu og frumstæðustu skurðaðgerðirnar sem náðu 

útbreiðslu fólu í sér að raufar voru skornar í hornhimnur nærsýnna einstaklinga og þannig gerð tilraun 

til þess að laga sjónlagsgalla. (30) Þessi aðferð var kölluð geislaskurðaðgerð (RK, eða radial 

keratotomy) og ætluð eingöngu til að laga nærsýni. Aðferðin var þróuð af rússneska augnlækninum 

Svyatoslav Nikolay Fyodorov upp úr 1970 og náði töluverðum vinsældum á níunda áratugnum og í 

upphafi þess tíunda með nokkur hundruð þúsund framkvæmdum aðgerðum, aðallega í Rússlandi, en 

einnig náði hún nokkurri útbreiðslu í Bandaríkjunum. (31, 32) Árangur af þessum aðgerðum var 

þokkalegur og stór hluti einstaklinga náði umtalsverði bætingu á sjónskerpu. Fylgikvillar þessara 

aðgerða voru hins vegar töluverðir. Þannig varð ákveðinn hluti einstaklinga fyrir því að sjónskerpan 

versnaði á árunum eftir aðgerð, sjón gat verið sveiflukennd auk þess að ýmis vandamál gátu komið 

upp í kjölfarið sem tengdust því að hinir djúpu skurðir í hornhimnuna gerðu hana veikari fyrir, s.s. fyrir 

höggum og nuddi. Með tilkomu leysiaðgerða lagðist þessi aðgerð af. (33) Hugmyndin að leiðrétta sjón 

með því að breyta lögun á hornhimnu er hins vegar töluvert eldri. Fyrstu tilraunirnar má rekja til 

japanska augnlæknisins Tsutomu Sato, sem reyndi árið 1930 að leiðrétta nærsýni í japönskum 

herflugmönnum með því að skera í hornhimnur þeirra. Árangur af þessari aðgerð reyndist hins vegar 

ekki góður og náði þessi aðferð ekki neinni útbreiðslu. Árið 1963 kynnti kólumbíski augnlæknirinn Jose 

Barraquer aðra tegund af sjónlagsaðgerð sem fól í sér að endurmóta hornhimnuna með því að 

fjarlægja lag úr henni, frysta og endurmóta það og koma síðan endurmótaða bútnum aftur fyrir í 

auganu. Þrátt fyrir að betri árangur hafi náðst með aðferð Barraquer borið saman við Sato náði þessi 

tegund sjónlagsaðgerða aldrei verulegri útbreiðslu. (34) 

Upp úr 1980 varð stórt stökk í sögu sjónlagsaðgerða þegar þróun á sjónlagsaðgerðum með 

leysigeisla hófst. Tilkoma sjónlagsaðgerða með leysigeisla markaði upphaf öryggis og nákvæmni sem 

hafði ekki þekkst áður. (35) Þessi tækni er rakin til hugmynda augnlæknisins Stephen Trokel og 

verkfræðingsins Rangaswamy Srinivasan en Srinivasan vann á þeim tíma hjá IBM tölvufyrirtækinu. 

Vinna Srinivasan hjá IBM fólst í að nota leysigeisla (excimer laser) við að þróa örflögur í tölvur. Hann 

áttaði sig á því ásamt Trokel að sömu tækni mætti nota til að endurmóta lífrænan vef hornhimnunnar 

með mikilli nákvæmni og minniháttar vefjaskemmdum. Fyrstu aðgerðirnar sem framkvæmdar voru 

með leysigeisla voru svokallaðar PRK aðgerðir (photorefractive keratectomy). (36) Fljótlega á eftir eða 

upp úr 1990 voru LASIK aðgerðir (laser assisted in situ keratomileusis) kynntar til sögunnar af 

læknunum Ioannis Pallikaris og Lucio Buratto. (37) LASIK sjónlagsaðgerðir hafa síðan þá fest sig í 

sessi sem algengustu sjónlagsaðgerðir í heiminum í dag. Árangur þeirra hefur verið góður og 

einstaklingar almennt ánægðir. (7) PRK og LASIK aðgerðir hafa þróast áfram samhliða 

tækniframförum á undanförnum tveimur áratugum. Þannig hafa komið fram á sjónarsviðið aðgerðir á 

borð við LASEK (laser assisted sub-epithelial keratectomy), Epi-LASIK og Presbymax-LASIK sem eru 

náskyldar fyrrnefndum aðgerðum. Auk þess hafa nýjar leiðir við gerð flipa á hornhimnu í LASIK 

aðgerðum rutt sér til rúms.  

1.2.2 Hlutverk og uppbygging hornhimnu 

Hornhimnan gegnir lykilhlutverki í ljósbroti augans og er heilbrigð hornhimna forsenda góðrar sjónar. 

Ljósbrot er það þegar ljósgeisli ferðast úr einu gegnsæju efni í annað og brotnar. Mælieiningin fyrir 
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ljósbrot er kölluð ljósbrotseining (diopters), mæld í D. Ljósbrot hornhimnunnar sér um 2/3 hluta af 

ljósbroti augans en augasteinninn um 1/3 af ljósbrotsgetu þess sem er í heild um +60 D. Hornhimna 

augans getur ekki breytt ljósbrotsgetu sinni á meðan að augasteinninn getur breytt henni með því að 

breyta lögun sinni. (29) Þannig beinast sjónlagsaðgerðir að því að breyta lögun hornhimnunnar og þar 

með ljósbroti hennar. Breytt lögun hornhimnunnar færir brennipunkt augans á réttan stað á 

sjónhimnunni og getur þannig lagfært sjónlagsgalla. (28) 

 Hornhimnan er sléttur, gegnsær, æðalaus kúptur framhluti augans sem liggur í beinu 

framhaldi af augnhvítunni sem umlykur augað. Hornhimnan er að meðaltali rétt rúmlega 0.50 mm að 

þykkt (axial) uppbyggð af fimm vefjafræðilega ólíkum lögum (sjá mynd 2). (38) Ysta lagið er slétt 

þekjuvefslag (epithel) innan við það kemur svokallað Bowmanlag sem er þétt grunnhimnulag. Þriðja 

og þykkasta lagið um 90% af hornhimnunni er kollagenríkur grunnvefur (stroma). Fjórða lagið er 

svonefnd Descemet himna, sem einnig er þétt grunnhimnulag og loks er svo fimmta og síðasta lagið,  

 

æðaþelið (endothel) sem ber ábyrgð á að viðhalda tærleika hornhimnunnar. (39) Þetta gerir það með 

virkum flutningi á vatni og öðrum uppleystum efnum út úr hornhimnunni með Na+/K+-ATPasa ensímum 

á móti styrkfallanda. Þannig er vökvabúskap hornhimnunnar haldið stöðugum og tærleiki 

hornhimnunnar tryggður. Truflun á þessu jafnvægi leiðir til vökvauppsöfnunar í grunnvef (stroma) 

hornhimnunnar sem getur leitt til skýmyndunar og blindu. (40, 41) y(42) 

Mynd 2: Upppbygging hornhimnu augans (42) 
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1.2.3 Leysigeislinn - The Excimer Laser 

Sú leysitækni sem notuð er við að móta hornhimnu í laseraðgerðum kallast excimer lasertækni. 

Excimer leysitæki sem notuð eru við sjónlagsaðgerðir nýta sér flúorgas og argongas til að framkalla 

útfjólubláan kaldan geisla. Geislinn býr yfir nægilegri orku til að rjúfa tengi á milli sameinda í vef 

hornhimnunnar en bylgjulengd geislans er 193 nm. (30) Stærsti kosturinn við excimer leysitæki er sá 

að lítill sem enginn hiti myndast við tengirof sameindanna. Þannig er hægt að fjarlægja vef hornhimnu 

án þess að skaða nærliggjandi vef við bruna. Fyrstu excimer leysigeislarnir sem voru samþykktir af 

FDA árið 1995 notuðu breiða geisla sem voru um 4-5 mm í þvermál. Tækniframfarir undanfarinna ára 

hafa leitt til þess að þvermál geislans hefur stöðugt minnkað og er komið niður í 100 míkron. Á sama 

tíma hefur nákvæmni tækjanna aukist mjög við að útbúa sléttan byggingarprófíl á hornhimnu. Loks má 

nefna að mikil þróun hefur orðið á búnaði sem eltir augað á meðan að aðgerð stendur. Það tryggir 

góðan árangur jafnvel þótt augað hreyfist á meðan aðgerð stendur. (43) 

Leysitæknin sem hér um ræðir kallast brottnámsleysitækni (ablation laser). Hún felur í sér að 

þegar geislinn skellur á hornhimnunni rofna tengin á milli sameindanna og vefurinn eyðist. Hversu 

mikill vefur er fjarlægður á hverjum stað fer eftir breidd geislans sem skotið er á hornhimnuna, orku 

geislans og hversu oft geislanum er skotið á hvern stað. Þannig má breyta lögun hornhimnunnar og 

færa brennipunkt augans á réttan stað á sjónhimnuna. (44)  

Í nærsýnum augum er hornhimnan gerð flatari. Þannig er geislanum beint á miðja 

hornhimnuna og ljósbrot hennar minnkar. Við það færist brennipunktur augans aftar og lendir á 

sjónhimnu. Í fjarsýnum augum er hornhimnan gerð brattari. Geislanum er þá beint utarlega á 

hornhimnuna og ljósbrotið aukið. Við það færist brennipunktur augans framar og lendir á sjónhimnunni 

í hinu stutta auga. Í augum með sjónskekkju er hornhimnan endurmótuð, gerð kúlulagaðri og slétt 

þannig að brennipunkturinn færist í einn punkt á sjónhimnu augans. (sjá mynd 3) Nú á dögum er 

excimer leysitækni notuð í allar helstu sjónlagsaðgerðir svo sem PRK og LASIK. (44, 45) g(46) 
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1.2.4 Tegundir aðgerða 

Nokkrar mismunandi tegundir sjónlagsaðgerða eru í boði fyrir einstaklinga í dag. Aukið framboð 

aðgerða hefur leitt til þess að sífellt fleiri einstaklingar geta gengist undir aðgerð. Á sama tíma er 

erfiðara að meta hvaða tegund aðgerðar hentar hverjum einstaklingi. Valið byggir meðal annars á því 

hvort gerður sé flipi á hornhimnu líkt og í LASIK sjónlagsaðgerðum eða hvort meðferðin sé 

framkvæmd beint á hornhimnu líkt og í PRK sjónlagsaðgerð. Hér verður farið yfir helstu tegundir 

sjónlagsaðgerða en mest áhersla lögð á LASIK sjónlagsaðgerðir, sem er langalgengasta gerð 

sjónlagsaðgerða hér á landi. Allar aðgerðirnar eiga það sameiginlegt að nýta sér tækni excimer 

brottnámsleysigeisla (á mynd 4 má sjá yfirlit yfir helstu tegundir sjónlagsaðgerða). Þess má geta að 

stóraukin þróun hefur samhliða þessu átt sér stað á öðrum tegundum sjónlagsaðgerða þar sem ekki 

eru notaðir leysigeislar, s.s. ICL linsuaðgerðir, þar sem linsu er smeygt undir lithimnu og 

tærsteinsaðgerðir (clear lens extraction), þar sem augasteini er skipt út fyrir gerviaugastein. 

1.2.4.1 Photorefractive keratectomy (PRK) 

Photorefractive keratectomy (PRK) var fyrsta tegund sjónlagsaðgerða sem nýtti sér excimer leysitæki 

og voru fyrir tíma LASIK aðgerða algengustu sjónlagsaðgerðirnar. PRK aðgerðir eru framkvæmdar í 

dropadeyfingu og er þekjulag hornhimnunnar fjarlægt ýmist með sköfu eða sérstökum bursta, stundum 

með hjálp alkóhóls. (47, 48) Í nýjustu excimerleysitækjunum getur geislinn fjarlægt þekjuna sem 

sérstakt stig aðgerðarinnar, svokallað transPRK. Þegar búið er að fjarlægja þekjulagið breytir excimer 

leysirinn síðan lögun hornhimunnar undir þekjulaginu. (44) PRK sjónlagsaðgerðir eru árangursríkar við 

meðhöndlun á nærsýni með eða án sjónskekkju og á litla eða miðlungs fjarsýni án sjónskekkju. (43, 

49) Við lok aðgerðar er linsa lögð á hornhimnuna og höfð á auganu þangað til þekjulagið er búið að 

gróa yfir svæðið á nýjan leik. Það tekur yfirleitt um viku. Sjónskerpan batnar samhliða gróanda sársins 

Mynd 3: Excimer leysigeislinn (46) 

Í nærsýnum einstaklingum er geislanum beint á miðja hornhimnuna og ljósbrot hennar minnkar.  

Í fjarsýnum einstaklingum er geislanum beint utarlega á hornhimnuna og ljósbrotið eykst. 

Í einstaklingum með sjónskekkju er hornhimnan endurmótuð, gerð kúlulagaðri og slétt. 
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og er yfirleitt búin að ná fullu jafnvægi eftir nokkrar vikur. Árangur aðgerðarinnar kemur þó oftast fram 

mun fyrr en bæði er sjón lengur að ná sér og einkenni meiri að lokinni aðgerð eftir PRK en eftir LASIK-

aðgerð. (44)   

1.2.4.2 Laser-assisted in situ keratomileusis (LASIK) 

LASIK aðgerðir eru enn langalgengustu sjónlagsaðgerðirnar sem framkvæmdar eru í heiminum nú á 

dögum. Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á mikið öryggi, nákvæmni og góðan árangur af aðgerðunum. 

(7) LASIK aðgerðir hafa sýnt fram á góðan árangur við meðferð á öllum gerðum nærsýni og fjarsýni 

með eða án sjónskekkju. (50-52) Kostir LASIK aðgerða eru fjölmargir til dæmis má sem dæmi nefna 

að einstaklingar finna yfirleitt fyrir litlum sem engum verkjum í kjölfar aðgerðar. Almennt er aðgerðin 

framkvæmd á báðum augum samdægurs með góðum árangri (53) og enduraðgerðir eru auðveldari en 

í mörgum öðrum sjónlagsaðgerðum. (44) 

LASIK aðgerðir eru líkt og áðurnefndar sjónlagsaðgerðir framkvæmdar með staðbundinni 

dropadeyfingu. Útbúinn er þunnur flipi sem nær töluvert dýpra en þekjan eða niður í grunnvef (stroma) 

hornhimnunnar. Flipinn sjálfur er útbúinn með sérstakri flipavél (míkrókeratóm), þar sem flipinn er 

skorin með stálhníf, eða þá með femtósekúnduleysitækni. Í báðum tilvikum er soghringur settur á 

augað og sogi hleypt á til að auka þrýsting inni í auganu, vel yfir 120 mmHg, til að skurður á flipanum 

sé sem nákvæmastur. Helstu kostir femtósekúnduleysis fram yfir flipavél felast í aukinni nákvæmni við 

gerð flipans og minni líkur eru á því að skaða þekjuvefinn. (54, 55)  

Þegar flipinn er tilbúinn er honum flett frá og excimer brottnámsleysirinn mótar hornhimnuna. 

Að því loknu er flipinn lagður aftur niður og hlífir þannig yfirborði hornhimnunnar. Í langflestum tilvikum 

er óþarfi að festa flipann niður. Þetta stafar af virkum flutningi æðaþels hornhimnunnar á vökva út úr 

hornhimnunni og öðrum uppleystum efnum. (39) Þannig er ákveðinn styrkfallandi ávallt til staðar sem 

sogar flipann að undirliggjandi vef. 

1.2.4.3 Laser epithelial keratomileusis (LASEK) 

LASEK sjónlagsaðgerðir sameina ákveðna hluta af PRK og LASIK aðgerðum. Ólíkt því sem þekkist í 

PRK aðgerðum þar sem þekjulagið er algjörlega fjarlægt er alkóhól og ákveðin áhöld notuð til að losa 

tengingu þekju frá grunnvef hornhimnunnar. Þekjunni er síðan flett til hliðar eins og nokkurs konar 

þunnildisflipa á lítilli hjör. Í sumum tilvikum tekst ekki að setja flipann á sinn stað á nýjan leik og þarf að 

fjarlægja hann. Verður aðgerðin þá sambærileg við PRK sjónlagsaðgerð. (56) Í framhaldinu er excimer 

leysir notaður til að endurmóta hornhimnuna.  

Kostir LASEK yfir LASIK og PRK er að forðast annars vegar flipatengd vandamál sem geta átt 

sér stað eftir hefðbundna LASIK aðgerð og skjótari bati fæst en eftir hefðbundna PRK aðgerð þar sem 

þekjan þarf ekki að vaxa yfir hornhimnuna.  

Ókostir LASEK aðgerða eru að sjónin er lengur að jafna sig en eftir LASIK aðgerð auk þess 

að þunnur flipinn getur losnað frá og valdið töluverðum sársauka. Loks má nefna að rannsóknir á 

LASIK aðgerðum hafa sýnt fram á betri árangur en LASEK í þeim tilfellum þar sem einstaklingar hafa 

mikla nærsýni (44). g(57)  
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1.2.5 Forskoðun og mat á einstaklingum fyrir aðgerð 

Sjónlagsaðgerðir eru valaðgerðir og aðrir meðferðarmöguleikar eru í boði fyrir flesta einstaklinga. Þess 

vegna er mikilvægt að einstaklingar séu vel upplýstir um kosti og galla sjónlagsaðgerða áður en 

endanleg ákvörðun um aðgerð er tekin. Auk þess er mikilvægt að væntingar einstaklings séu 

raunhæfar, hann geri sé grein fyrir því að sjónin getur breyst með tímanum og að aðgerðin sé ekki 

áhættulaus. Í því samhengi má jafnframt minna á að enginn flýr aldurstengda fjarsýni og þarf að 

upplýsa einstaklinga sérstaklega um það atriði. Til að fólk geti tekið upplýsta ákvörðun um að gangast 

undir aðgerð þarf það að fara í forskoðun þar sem kannað er hvort að einstaklingur sé kandídat í 

aðgerð. 

 Almenn atriði sem eintaklingur þarf að uppfylla felast meðal annars í því að hafa náð 18 ára 

aldri og hafa verið með stöðugt sjónlag í að minnsta kosti eitt ár. Styrkur sjónlagsskerðingar skiptir auk 

þess máli. Að jafnaði eru aðgerðir ekki framkvæmdar við nærsýni yfir -10,00 D, fjarsýni að +6,00 D og 

sjónskekkju að 5,00 D. (39) Aðra möguleika er í sumum tilvikum unnt að bjóða upp á fyrir þessa 

einstaklinga, s.s. ICL-aðgerðir, eða ísetningu á linsu inn í augað fyrir framan augastein. Ekki er mælt 

með því að þungaðar konur og konur með barn á brjósti undirgangist leysiaðgerð. Fyrir forskoðun er 

mikilvægt að einstaklingar noti ekki mjúkar snertilinsur í viku og einstaklingar sem nota harðar 

snertilinsur séu að lágmarki þrjár vikur án þeirra. Þekkt er að snertilinsur og þá sérstaklega harðar 

Mynd 4: Mismunandi tegundir sjónlagsaðgerða (57) 
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snertilinsur geti mótað hornhimnuna. Þannig getur það tekið frá fáeinum vikum upp í mánuði fyrir 

hornhimnuna að komast í sitt rétta form eftir að notkun þeirra er hætt. (58) 

Ekki eru allir eintaklingar kandídatar í sjónlagsaðgerðir þrátt fyrir að þeir uppfylli almennu 

atriðin. Nákvæm forskoðun tryggir öryggi og ánægju einstaklinga auk þess að tryggja rétta meðferð. 

Við mat á því hvort einstaklingar geti gengist undir aðgerð skoðar augnlæknirinn ýmsa aðra þætti. 

Farið er yfir sjúkrasögu einstaklinga með tilliti til sögu um augnsjúkdóma og almennrar heilsufarssögu. 

Heilbrigð augu eru yfirleitt forsenda aðgerðar. Augnsjúkdómar á borð við gláku, ský á augum, 

keiluglæru, virkar sýkingar, herpes simplex, hornhimnubólgu og lithimnubólga svo eitthvað sé nefnt 

eru almennt taldar frábendingar frá aðgerð. Það er hins vegar ekki algild regla, sérstaklega í 

einstaklingum með augnsjúkdóma sem eru læknaðir eða undir góðri stjórn. Í því samhengi má nefna 

að sjúklingar með vel meðhöndlaða gláku geta talist kandídatar í aðgerð. (59, 60) Sjúklingar með 

alvarlega sjálfsofnæmissjúkdóma, skert ónæmiskerfi, galla í kollageni og alvarlega sykursýki eru ekki 

taldir góðir kandídatar í aðgerð. Þessir sjúkdómar eiga það sameiginlegt að hægja á bata 

hornhimnunnar eftir aðgerð. (44, 61) Þá má nefna að hornhimnan má ekki vera of þunn, kúpt eða of 

flöt. (39) Að lokum má nefna að oft er betra að framkvæma augasteinsskipti á einstaklingum sem 

komnir eru yfir sextugt í stað laseraðgerðar, þar sem leiðrétta má sjónlagsgalla á áreiðanlegan hátt 

með fyrrnefndri aðgerð og er þar um varanlegri árangur að ræða í þessum aldurshópi (clear lens 

extraction). Þetta þarf að ræða vandlega við einstakling að lokinni skoðun. 

1.2.6 Áhættur og fylgikvillar  

Líkt og áður hefur komið fram er öryggi sjónlagsaðgerða með leysi mjög mikið. (7) Erlendar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að líkur á sjónskerðingu séu minni eftir LASIK sjónlagsaðgerðir en hjá þeim sem 

ganga með snertilinsur daglega yfir þrjá áratugi. (62) Í einni rannsókn kom í ljós að leysiaðgerð á 

hornhimnu væri áhættuminni en notkun snertilinsa í 30 ár. (63) Í rannsókn sem framkvæmd var á 

16,111 bandarískum hermönnum og náði yfir þriggja ára tímabil í kjölfar LASIK aðgerða kom í ljós að 

tíðni fylgikvilla var í kringum 1-3%. (64) Ýmsum fylgikvillum hefur verið lýst í þeim milljónum LASIK 

aðgerða sem hafa verið framkvæmdar. Alvarlegir fylgikvillar eru hins vegar afar fátíðir. Gott er að 

skipta fylgikvillum og áhættum sjónlagsaðgerða í tvo flokka, vandamál sem koma upp í aðgerð og 

vandamál sem koma upp í kjölfar aðgerðar. 

 Algengustu vandamálin sem geta komið upp í LASIK aðgerðum tengjast flipagerðinni. Í 

rannsókn þar sem tíðni flipatengdra vandamála í 26,600 aðgerðum var skoðuð kom í ljós að vandamál 

komu upp í 0,244% tilvika. (65) Við gerð flipans er mikilvægt að flipavélin starfi eðlilega. Flipinn getur 

orðið of þunnur, ófullkominn, óreglulegur eða rifnað frá ef flipavélin starfar ekki sem skyldi. Lögun 

hornhimnunnar skiptir einnig máli en ef hún er of brött eða flöt aukast líkurnar á því að vandamál komi 

upp. (66, 67) Í þeim tilvikum þar sem flipavandamál koma upp þarf skurðlæknir að meta hvort óhætt sé 

að halda áfram. Í ákveðnum tilvikum getur verið best að stöðva aðgerðina og leyfa hornhimnunni að 

gróa. Í framhaldinu er síðan tekin ákvörðun um hvort að reynt sé að framkvæma aðgerð að nýju. (68)  

 Ýmis vandamál geta komið upp að lokinni aðgerð þrátt fyrir að vera almennt minniháttar og 

sjaldgæf. Þurr augu eru algengasta vandamálið í kjölfar LASIK aðgerða. Ástæðan fyrir því er sú að við 

sjónlagsaðgerðir verða taugar í hornhimnunni fyrir minniháttar skaða. Við það minnkar ítaugunin sem 

leiðir til þess að 95% augna verða þurr fyrst á eftir LASIK sjónlagsaðgerð. (69) Sýnt hefur verið fram á 
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að í ákveðnum tilvikum getur ítaugunin numið helmingi af því sem hún var allt að þremur árum eftir 

aðgerð. (70) Einstaklingar sem kljást við augnþurrk eftir aðgerð eru hvattir til að nota gervitár. Í sumum 

tilvikum er tappa komið fyrir í opi táraganga (lacrimal punctum) til að stöðva rennsli tára frá augum 

niður í nef. (60) Augnþurrkur lagast hjá langflestum áður en ár er liðið frá aðgerð. (71)  

Vandamál tengd flipanum þekkjast einnig eftir aðgerð. Þekjulag hornhimnunnar getur gróið 

undir flipann og valdið því að einstaklingur þarf að gangast undir aðra aðgerð þar sem flipanum er lyft 

og þekjulagið fjarlægt. Annað vandamál tengt flipanum felst í því að flipi losni frá við áreiti, til dæmis 

við nudd augna fyrst eftir aðgerð. (72, 73) Sýkingar eru afar sjaldgæfur fylgikvilli LASIK aðgerða. Í 

erlendri rannsókn sem skoðaði 8508 augu sem gengist höfðu undir PRK eða LASIK aðgerð kom í ljós 

að í 0,8% PRK aðgerða og í 0,1% LASIK aðgerða kom upp sýking. Í öllum tilvikum tryggði skjót 

meðhöndlun góðar niðurstöður og bætt sjónlag. (74) Einstaklingar geta upplifað glýju og rosabauga 

(ljósbauga) í kringum ljós í kjölfar aðgerðar. Þetta gildir sérstaklega um einstaklinga með stór ljósop 

og/eða í þeim tilvikum þar sem þvermál meðferðarsvæðis var of lítið. Þessi einkenni koma helst fram í 

lítilli birtu þegar ljósopið er stórt og meira af ljósgeislum berast inn í augað um svæði sem voru ekki 

meðhöndluð með brottnámsleysi. Þessi einkenni lagast yfirleitt á nokkrum vikum en í sumum tilvikum 

þarf að meðhöndla þau sérstaklega. (60)  

Sig á hornhimnu (corneal ectasia) er vandamál sem þekkist hjá einstaklingum óháð því hvort 

þeir hafi farið í LASIK aðgerð eða ekki. Í ákveðnum tilvikum geta LASIK aðgerðir hins vegar aukið 

líkurnar á þessu vandamáli. Þannig eru sumar hornhimnur veikari en aðrar og líklegri til að síga. Í 

forskoðun er leitast við að greina slíkar hornhimnur og við aðgerð er nauðsynlegt að skilja eftir 

nægilegan vef til að minnka líkur á hornhimnusigi eins og mögulegt er. Allt að 12-14 mánuðir líða að 

meðaltali frá aðgerð þangað til að sig kemur fram. Nú á dögum er þetta vandamál afar óalgengt og 

enn óalgengara að það leiði til þess að skipta þurfi um hornhimnur. (75) Diffuse lamellar keratitis 

(DLK) er annað vandamál sem getur komið fram í einstaka tilvikum. Þá safnast hvít blóðkorn fyrir á 

milli flipans og undirliggjandi vefjar. Ástæða þessarar bólgufrumusöfnunar er að oftast óþekkt en er 

talin tengjast ónæmissvörun við einhvers konar mótefnavaka á samskeytunum. DLK er algengari í 

LASIK aðgerðum þar sem femtósekúnduleysir er notaður við gerð flipans. (76)  

Í erfiðum tilvikum þar sem augun svara illa bólgueyðandi meðferð getur verið nauðsynlegt að 

lyfta flipanum aftur upp og meðhöndla svæðið undir honum. Þannig er oft hægt að koma í veg fyrir að 

ör myndist og sjón skerðist. (77) 

 Að lokum má minnast á aðra áhættuþætti sem snúa beint að leiðréttingarhluta LASIK 

aðgerðarinnar. Þannig getur yfir- eða undirmeðhöndlun á sjónlaginu átt sér stað ef of mikill eða lítll 

vefur er fjarlægður eða ef mæling sjónlags hefur verið ábótavant fyrir aðgerð. Þó er gróandi 

mismunandi á milli einstaklinga og því kann að verða yfir- eða undirmeðhöndlun á sjónlagi jafnvel þótt 

rétt sé staðið að aðgerðinni á allan hátt. Önnur vandamál við aðgerðina geta átt sér stað, s.s. hliðrun á 

meðferðarsvæði. Það vandamál var algengari við meðferð með eldri gerðum leysitækja en er núna að 

miklu leyti úr sögunni með tilkomu fylgigeisla sem fylgir hreyfingum höfuðs og augna. 

1.2.7 Öryggi og árangur sjónlagsaðgerða 

Þegar meta á niðurstöður sjónlagsaðgerða er fyrst og fremst horft til tveggja þátta, öryggis (safety) og 

virkni (efficacy). Öryggi er almennt skilgreint út frá fjölda augna sem í kjölfar sjónlagsaðgerðar tapa 
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tveimur eða fleiri línum á sjónprófi miðað við BCVA fyrir aðgerð, þekkt á ensku sem best spectacle 

corrected visual acuity. Virkni sjónlagsaðgerða er skilgreind út frá fjölda augna sem ná sjónlagi 20/20 

(6/6), 20/40 (6/12) eða betra eftir sjónlagsaðgerð án hjálpartækja, þekkt á ensku sem uncorrected 

visual acuity (UCVA). (78, 79)  

Til að skilja hugtökin öryggi og virkni betur er gott að hugsa sér hefðbundið sjónpróf. Í því er 

einstaklingur látinn lesa tákn úr staðlaðri fjarðlægð sem er venjulega 20 fet eða 6 metrar. Spjaldið sem 

einstaklingur les af er með mismunandi stærðum af táknum sem minnka eftir því sem neðar dregur. 

Einstaklingur með eðlilega sjón er sagður vera með 20/20 (6/6) sjón ef hann sér skýrt 20/20 línuna í 

20 feta (6 metra) fjarlægð. Einstaklingur sem mælist hins vegar með 20/40 (6/12) sjón sér í 20 fetum 

(6 metrum) þá línu sem einstaklingur með fulla sjón myndi sjá í 40 feta (12 metra) fjarlægð. Við 

sjónlagsaðgerð reynir skurðlæknirinn að leiðrétta sjónlag einstaklings þannig að hann nái UCVA sem 

næst 20/20 eða betra. BCVA fyrir aðgerð er hins vegar mælitæki á öryggi líkt og áður sagði. Hægt er 

að ímynda sér einstakling sem hefur UCVA sjón 20/100 en 20/20 BCVA fyrir sjónlagsaðgerð. 

Einstaklingur fer í sjónlagsaðgerð og nær UCVA sjón 20/30. Hann er laus við að þurfa gleraugu í sínu 

daglega lífi og almennt var árangurinn góður. Á sama tíma hefur hins vegar BCVA versnað. Fyrir 

aðgerð náði hann BCVA 20/20 en eftir aðgerð er BCVA hans 20/30. Hann er því búinn að tapa línum á 

sjónprófinu miðað við mælt BCVA fyrir aðgerð. Markmið allra sjónlagsaðgerða er að bæta UCVA án 

þess að skerða BCVA. 

Fjölmargar erlendar rannsóknir hafa skoðað sjónlagsaðgerðir með tilliti til ánægju, öryggi og 

virkni. Líkt og áður hefur komið fram mælist yfirleitt mikil ánægja hjá einstaklingum eftir 

sjónlagsaðgerðir. Í grein sem unnin var upp úr 19 rannsóknum er könnuðu ánægju og lífsgæði kom í 

ljós að 95.4% einstaklinga voru ánægð með niðurstöðurnar eftir LASIK sjónlagsaðgerð. (7) 

Rannsóknir gerðar á öryggi sjónlagsaðgerða fyrir og eftir aldamótin hafa jafnframt sýnt fram á að 

öryggið hefur aukist. Í rannsókn sem skoðaði 1000 LASIK aðgerðir, framkvæmdar á árunum 2000-

2004, kom í ljós að áhættan á því að tapa tveimur eða fleiri línum á sjónprófi eftir aðgerð með BCVA 

var 0,6% borið saman við 1,6% í rannsóknum fyrir árið 2000. Stórar yfirlitsgreinar hafa einnig sýnt 

fram á að líkurnar á því að tapa tveimur eða fleiri línum á sjónprófi eru hærri í fjarsýnum einstaklingum 

en í nærsýnum. (60)  

Fjölmargar rannsóknir hafa auk þess sýnt fram á góða útkomu LASIK sjónlagsaðgerða hvað 

varðar UCVA. Þannig hafa erlendar gæðarannsóknir sýnt fram á að einstaklingar geti búist við UCVA 

20/40 eða betri í allt að 90-99% LASIK aðgerða (60, 80) og 20/20 eða betri í yfir 70% tilvika að 

ákveðnum skilyrðum uppfylltum. (60) Magn og eðli sjónlagsgallans hefur nokkur áhrif á líkurnar á 

góðum árangri. Besti árangur fæst við leiðréttingu á lítilli nærsýni og sjónskekkju. Árangur hjá 

einstaklingum með mikið magn fjarsýni og sjónskekkju er nokkuð síðri, en engu að síður er aðgerðin í 

flestum tilvikum mikil bæting á sjónlagi og lífsgæðum og hugsanlega hlutfallslega meiri en hefði 

sjónlagsgalli verið lítill fyrir aðgerð. (50-52, 81-83) Leggja þarf ríka áherslu á að væntingar einstaklinga 

séu réttar fyrir aðgerð, þar sem hátt væntingastig getur valdið því að fólk upplifi að góður árangur 

jafngildi því að aðgerðin hafi misheppnast, eingöngu vegna þess að einstaklingurinn losnaði ekki við 

gleraugu við allar hugsanlegar aðstæður. Fáar langtíma rannsóknir hafa verið gerðar þegar kemur að 

því að skoða árangur sjónlagsaðgerða. Þær rannsóknir sem hafa þó verið gerðar sýna fram á góðan 
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langtíma árangur þar sem sjónlag breytist lítillega þegar líður frá aðgerð og í fæstum tilvikum meira en 

eðlilegt sjónlag gerir yfir ævina. (84, 85) 

1.3 Markmið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna árangur LASIK sjónlagsaðgerða á Íslandi. 

Sjónlagsaðgerðir hafa verið framkvæmdar hér á landi frá síðustu aldamótum og hafa tugþúsundir 

aðgerða verið framkvæmdar. Þrátt fyrir mikinn fjölda aðgerða og tækniframfarir á undanförnum áratug 

hefur árangri sjónlagsaðgerða á Íslandi ekki verið lýst opinberlega kerfisbundinn hátt. Ýmislegt bendir 

til þess að árangur hér á landi sé svipaður því sem best þekkist erlendis. Árangurinn var skoðaður 

með tilliti til sjónlags, sjónskerpu, öryggis og tíðni enduraðgerða.  
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2 Efni og aðferðir 

2.1 Þýði og skráðar breytur 

Rannsóknin tók til allra þeirra einstaklinga sem gengust undir sjónlagsaðgerð á árinu 2013 hjá 

fyrirtækinu Augljósi laser augnlækningum í Álfheimum, Reykjavík. Rannsóknin var afturskyggn 

(retrospective) og upplýsingar voru sóttar í sjúkraskrár í tölvukerfi Augljóss laser augnlækninga. 

Meirihluti upplýsinganna hafði verið skráður niður á kerfisbundinn hátt áður en verkefnið hófst og var 

því strax aðgengilegur. Auðveldur aðgangur að sjúkraskrám tryggði að hægt var að sannreyna gögnin 

og bæta inn upplýsingum í þeim tilvikum þar sem þær vantaði.  

Helstu breytur sem voru skráðar voru aldur, kyn, tegund sjónlagsaðgerðar, fjöldi augna sem 

sjónlagsaðgerð var framkvæmd á, aðgerðardagur, sjáaldursstærð í rökkri og ljósi, þykkt hornhimnu, 

fjarlægð sjáaldursmiðju frá sjónöxulsmiðju í millimetrum og gráðum, hvort annað augað hafi verið gert 

ríkjandi, sjónlag fyrir aðgerð, BCVA fyrir aðgerð, mæld sjón á augum daginn eftir aðgerð, 2 vikum eftir 

aðgerð og 6 mánuðum eftir aðgerð, tíðni enduraðgerða og sjónlag eftir enduraðgerðir. Kúlujafngildi 

sem reynt var að leiðrétta fyrir í aðgerð var einnig skráð sem og kúlujafngildi 6 mánuðum eftir 

sjónlagsaðgerð. 

2.2 Skilgreiningar 

2.2.1 Kúlujafngildi 

Kúlujafngildi (á ensku spherical equivalent) er mælieining sem er mikið notuð í augnlæknisfræði og 

ekki síst þegar meta skal árangur sjónlagsaðgerða. Kúlujafngildi er jafnt summu kúlugildis (sphere) og 

helmings af mældu sívalingsgildi (cylinder). Þannig fæst jafnan kúlujafngildi = kúlugildi + 

(sívalingsgildi/2). Dæmi um nærsýnan einstakling sem mælist með sjónlagið -3,00 D í kúlugildi og -

2,00 D á sívalingsöxli (sjónskekkjan) við 180° mælist með kúlujafngildið -3,00 D + (-2,00 D/2) eða 

samtals -4,00 D. Kúlujafngildi er þannig mælistika á heildarleiðréttinguna sem framkvæmd er á 

hornhimnuna mæld í D þegar bæði kúlugildið og sívalingsgildið eru tekin saman. Kúlujafngildi hentar 

vel þegar meta á árangur sjónlagsaðgerða. Þannig er hægt er að skoða hversu mikla leiðréttingu átti 

að framkvæma í sjónlagsaðgerð og bera það saman við kúlujafngildið sem tókst að leiðrétta fyrir mælt 

eftir sjónlagsaðgerð.  

2.3 Tölfræðileg úrvinnsla gagna 

Öll gögnin voru fengin úr sjúkraskrárkerfi Augljóss laser augnlækninga og skráð niður í Microsoft 

Excel. Forritin Microsoft Excel, SPSS (útgáfa 22) og R (útgáfa 3.2) voru notuð við alla tölfræðilega 

úrvinnslu og til að halda utan um skráðar breytur. Forritin R og SPSS voru notuð við t-próf, kí-kvaðrat 

próf og línulega aðhvarfsdreifingu.  

Gildin fyrir bestu sjónskerpu með linsu (BCVA) og sjónskerpu án linsu (UCVA) voru 

upphaflega skráð sem tugabrot. Þau voru flokkuð og námunduð að þeim gildum á Snellen sjónspjaldi í 

fetakerfinu sem voru næst þeim samkvæmt almennum reglum námundunar. Þetta var gert til að 

samræma niðurstöðurnar að erlendum stöðlum og til að auðvelda samanburð. Reynt var eftir fremsta 

megni að gæta samræmis við skráningu allra gagna. Einhver breytileiki var á því hvenær einstaklingar 
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skiluðu sér inn í 6 mánaða skoðun í kjölfar sjónlagsaðgerðar. Í þeim tilvikum þar sem enduraðgerð var 

framkvæmd var upprunalegt gildi úr forskoðun skráð sem upphafsgildi og mæld gildi í eftirliti eftir 

enduraðgerð skráð sem lokagildi einstaklings.  

Við tölfræðilega úrvinnslu var stuðst við erlenda staðla sem segja til um hvernig á að kynna 

árangur sjónlagsaðgerða. Þessir staðlar komu fram árið 2000 í samstarfsverkefni hjá ritstjórnum 

Journal of Refractive Surgery og Journal of Cataract and Refractive Surgery. Þessir staðlar voru birtir í 

greininni Standard Graphs for Reporting Refractive Surgery. Hugmyndin með þeim var að samræma 

hvernig best væri að kynna árangur sjónlagsaðgerða með sex gröfum sem tóku fyrir nákvæmni, virkni, 

öryggi og stöðugleika. Þessi staðall hefur haldið sér síðan með nokkrum breytingum auk þess að ný 

gröf hafa bæst við. (86)  

Við úrvinnslu og skráningu gagna var þýðinu skipt í tvo hópa. Hóparnir tveir voru annars vegar 

nærsýnir einstaklingar og hins vegar fjarsýnir einstaklingar. Þetta var gert í samræmi við það sem 

þekkist í erlendum rannsóknum sem skoða árangur sjónlagsaðgerða. Algengt er að erlendar 

rannsóknir skoði eingöngu annan hópinn í einu. Þannig er það nokkuð algengt að fjarsýnir 

einstaklingar verði útundan og því var ákveðið strax í upphafi að hafa báða hópana með í 

rannsókninni.  
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3 Niðurstöður 

3.1 Yfirlit yfir sjónlagsaðgerðir framkvæmdar árið 2013 

Á árinu 2013 gengust 502 einstaklingar undir sjónlagsaðgerðir hjá Augljósi laser augnlækningum 

vegna sjónlagsgalla. Í flestum tilvikum var sjónlagsaðgerð framkvæmd á báðum augum einstaklinga 

en í fjórtán tilvikum var aðgerðin framkvæmd á öðru auga einstaklinga. Af þessum 502 einstaklingum 

gengust 490 undir LASIK sjónlagsaðgerð á árinu 2013. Alls voru 968 augu meðhöndluð með LASIK á 

tímabilinu. Tólf einstaklingar (alls 22 augu) gengust undir annars konar sjónlagsaðgerðir en LASIK og 

voru útilokaðir frá rannsóknarhópnum (sjá töflu 1). 

 Meðalaldur var 45 ár og var yngsti einstaklingurinn 21 árs og sá elsti 70 ára. Skipting eftir kyni 

var nokkuð jöfn. Konur (53.8%) voru aðeins fleiri en karlar (46.2%) á tímabilinu. Tíðni enduraðgerða 

var lág og í nokkru samræmi við það sem þekkist erlendis frá en alls voru 39 enduraðgerðir 

framkvæmdar (7.8%). 

 

Tafla 1: Yfirlit yfir allar sjónlagsaðgerðir framkvæmdar árið 2013 hjá Augljósi laser 

augnlækningum. 

Eiginleiki Fjöldi % Meðaltal Staðalfrávik 

Kyn Kona 270 53,8%   

Karl 232 46,2%   

Aldur   44.96 ±11,989 

Fjöldi augna Annað 14 2,8%   

Bæði 488 97,2%   

Enduraðgerð Já 39 7,8%   

Nei 463 92,2%   

Tegund aðgerðar LASIK 490 97,6%   

Presbymax 2 0,4%   

LASIK og PRK 1 0,2%   

PRK 6 1,2%   

TransPRK 1 0,2%   

TransPRK á flipa 2 0,4%   

 

3.2 Árangur LASIK sjónlagsaðgerða 

Allar sjónlagsaðgerðirnar voru framkvæmdar í Augljósi laser augnlækningum af sama skurðlækninum 

(JKK) og sömu tæki voru notuð við allar sjónlagsaðgerðir, Schwind Amaris 500E leysir (excimer laser) 

og Amadeus II flipavél (microkeratome). Af þeim 502 einstaklingum sem gengust undir aðgerð árið 

2013 var ákveðið að skoða eingöngu árangur af LASIK sjónlagsaðgerðum líkt og áður kom fram. 

Ákvörðun um það var tekin í ljósi þess að 97.6% af framkvæmdum aðgerðum voru LASIK 

sjónlagsaðgerðir. Auk þess hafa LASIK sjónlagsaðgerðir verið langalgengustu sjónlagsaðgerðirnar á 

Íslandi frá aldamótum og nær undantekningarlaust verið fyrsta val einstaklings. Úrtakinu var skipt í tvo 
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hópa eftir því hvort um væri að ræða LASIK sjónlagsaðgerð við nærsýni eða fjarsýni. Í töflu 2 sést 

yfirlit yfir allar LASIK sjónlagsaðgerðir framkvæmdar árið 2013 á Augljósi. Alls voru 968 augu 

meðhöndluð með LASIK í 490 einstaklingum. Í 478 tilvikum (97.6%) var aðgerð framkvæmd á báðum 

augum en í tólf tilvikum á öðru auga (2.4%). Í töflu 2 sést að LASIK sjónlagsaðgerðir á nærsýnum 

einstaklingum voru töluvert algengari (60.2%) en á fjarsýnum (39.2%) einstaklingum.  

 

Tafla 2: Yfirlit yfir LASIK sjónlagsaðgerðir árið 2013 

Eiginleiki Fjöldi % Meðaltal Staðalfrávik 

Kyn Kona 264 53,9%   

Karl 226 46,1%   

Heild 490    

Aldur   44,88 ±12,004 

Fjöldi augna Annað 12 2,4%   

Bæði 478 97,6%   

Enduraðgerð Já 40 8,1%   

Nei 450 91,9%   

Gerð sjónlagsgalla Fjarsýni 192 39,2%   

Nærsýni 295 60,2%   

Anisometropia 3 0,6%   

 

Þegar skipting einstaklinga eftir tegund sjónlagsgalla er skoðuð nánar (sjá mynd 5) kemur í ljós að 

töluvert fleiri konur gangast undir LASIK sjónlagsaðgerð vegna nærsýnisvandamála (63.6%) en karlar 

Mynd 5: Skipting einstaklinga sem gengust undir LASIK 
sjónlagsaðgerð í hópa eftir kyni og tegund sjónlagsgalla. 
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(57.0%). Karlar voru hins vegar líklegri (42.4%) en konur (36.3%) til að gangast undir LASIK 

sjónlagsaðgerð vegna fjarsýnisvandamála. Hjá þremur einstaklingum af þeim 490 sem voru skoðaðir 

var LASIK sjónlagsaðgerð framkvæmd þar sem annað augað var meðhöndlað við nærsýni en hitt 

augað við fjarsýni (anisometropia).  

 Árangur LASIK sjónlagsaðgerða var skoðaður með tilliti til fjölda augna líkt og þekkist í 

erlendum rannsóknum. Töluverður fjöldi einstaklinga gekkst undir LASIK sjónlagsaðgerð með 

svonefndri skiptisjón (monovision). Í sjónlagsaðgerð þar sem einstaklingurinn hlýtur fulla meðferð er 

stefnt að fullri leiðréttingu á báðum augum. Í LASIK sjónlagsaðgerðum með skiptisjón er stefnt að núlli 

(full leiðrétting) á ríkjandi auga einstaklingsins en á víkjandi auganu er yfirleitt stefnt að -0.75 D (lítil 

nærsýni). Þetta fyrirkomulag hefur þann kost í för með sér að hægt er að nota annað augað (yfirleitt 

ráðandi) við að horfa á hluti fjarri sér en hitt augað (víkjandi) í nærsýnisvinnu og seinkað þar með 

notkun á lesgleraugum. Yfirleitt er farið að bjóða einstaklingum 35 ára og eldri upp á skiptisjón þar 

sem tiltölulega stutt er í að einstaklingarnir þurfa að fara að nota gleraugu við lestur, tölvu og aðra 

nærvinnu. Á mynd 6 sést tíðni framkvæmdra LASIK aðgerða með skiptisjón fyrir mismunandi 

aldurshópa. Hjá yngri aldurshópunum eru skiptisjónaðgerðir fátíðar en upp úr fertugu verður breyting 

þar á og skiptisjónaðgerðir verða ráðandi. Af þeim 490 einstaklingum sem fóru í LASIK sjónlagsaðgerð 

á tímabilinu fengu 199 einstaklingar fulla leiðréttingu á báðum augum, 217 voru með hægra auga 

ríkjandi og var vinstra augað þá gert svolítið nærsýnt og 74 þar sem vinstra auga var gert ráðandi og 

hægra augað gert nærsýnt. Við úrvinnslu gagnanna var víkjandi auga einstaklings sem gekkst undir 

skiptisjónaðgerð útilokað frá rannsókninni. Þetta var gert til þess að ekki myndaðist skekkja í 

Mynd 6: Tíðni LASIK aðgerða með skiptisjón í mismunandi aldurshópum 
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rannsóknina þegar BCVA fyrir aðgerð og UCVA eftir aðgerð var skoðað þar sem ekki var stefnt að 

fullri leiðréttingu á víkjandi auga einstaklingsins. Ríkjandi auga einstaklings sem gekkst undir 

skiptisjónaðgerð var hins vegar tekið með í rannsóknina. 

3.2.1 Árangur LASIK sjónlagsaðgerða við nærsýni 

Nærsýnir einstaklingar voru fjölmennasti hópurinn sem fór í LASIK sjónlagsaðgerð á árinu 2013. Alls 

voru 587 augu í 295 einstaklingum meðhöndluð við nærsýni. Við tölfræðilega úrvinnslu var horft til 

þeirra augna sem höfðu komið í 6 mánaða skoðun í kjölfar aðgerðar. Í þeim tilvikum þar sem 

enduraðgerð hafði verið framkvæmd var notast við mæld gildi úr skoðun eftir enduraðgerð. Auk þess 

var tekið tillit til þess þegar framkvæmd var LASIK sjónlagsaðgerð með skiptisjón. Þannig var það 

auga sem ekki var stefnt að fullri leiðréttingu á útilokað frá þýðinu líkt og áður sagði. Í töflu 3 má sjá 

úrtakshópinn eftir að búið var að taka út þau augu sem uppfylltu ekki ofangreind skilyrði. 

 

Tafla 3: Yfirlit yfir nærsýna einstaklinga sem gengust undir LASIK sjónlagsaðgerð og uppfylltu uppsett 

skilyrði til frekari úrvinnslu. 

 Alls voru 264 augu meðhöndluð á tímabilinu við nærsýni sem uppfylltu ofangreind skilyrði. 

Töluvert fleiri aðgerðir voru framkvæmdar á nærsýnum augum kvenna (59%) en karla (41%). Sjónlag 

nærsýnna kvenna var almennt verra fyrir sjónlagsaðgerð en karla. Þannig mældist kúlugildi (spherískt) 

kvenna á hægra auga að meðaltali -3,38 D en -2,84 D á hægra auga karla og -3,61 D á vinstra auga 

kvenna samanborið við -2,91 D á vinstra auga karla. Sjónskekkjan (cylinder) var svipuð hjá báðum 

kynjum og mældist heilt yfir -0,65 D á hægra auga og -0,63 D á vinstra auga. Þykkt hornhimnu 

reyndist meiri hjá konum heldur en körlum. Að meðaltali 561 μm á báðum augum kvenna en 549 μm á 

hægra auga karla og 556 μm á vinstra auga karla en reyndist þessi munur ekki tölfræðilega 

marktækur.  

 Á mynd 7 má sjá samanburð á BCVA fyrir aðgerð borið saman við UCVA eftir aðgerð. Gildin 

fyrir BCVA voru fengin í forskoðun sem framkvæmd er fyrir allar sjónlagsaðgerðir. Gildin fyrir UCVA 

eftir sjónlagsaðgerð voru fengin í hefðbundnu eftirliti sem framkvæmt var að minnsta kosti 6 mánuðum 

eftir sjónlagsaðgerð. Á mynd 7 sést að enginn nærsýnn einstaklingur hafði verri sjón en 20/20 (100% 

sjónskerpa) með BCVA fyrir sjónlagsaðgerð og 81% einstaklinga voru með BCVA 20/16 eða betri (yfir 

100% sjónskerpa) fyrir sjónlagsaðgerð.  

* Þykkt hornhimnu mæld í míkrómetrum (μm) og sjónlag í ljósbrotseiningum (D). 
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Mynd 8: Er sjón án linsu (UCVA) að lokinni aðgerð betri, sú sama eða verri en besta 
sjónskerpa með linsu (BCVA) fyrir aðgerð? Flokkað eftir línum á Snellen sjónspjaldi.  

Mynd 7: Samanburður á bestu sjón með linsu fyrir aðgerð (BCVA) og sjón án linsu eftir 
aðgerð (UCVA). Gildin fyrir BCVA fengin í forskoðun fyrir sjónlagsaðgerð en gildin fyrir 
UCVA eftir aðgerð fengin í hefðbundinni 6 mánaða skoðun í kjölfar aðgerðar. 
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UCVA eftir sjónlagsaðgerð var í 100% tilvika 20/40 eða betri, í 98% tilvika 20/20 eða betri og í 83% 

tilvika var sjónskerpan 16/20 eða betri (sjá mynd 7).  

 Á mynd 8 má sjá hvort UCVA sex mánuðum eftir sjónlagsaðgerð sé sú sama, betri eða verri 

en BCVA var fyrir sjónlagsaðgerð. Í 15% tilvika mældist UCVA einni eða fleiri línum (á Snellen 

sjónspjaldi) betri eftir sjónlagsaðgerð en BCVA var fyrir sjónlagsaðgerð. Í 76% tilvika var UCVA jafn 

góð eftir sjónlagsaðgerð og BCVA var fyrir sjónlagsaðgerð. Í 8% tilvika var hún einni línu verri, tveimur 

línum verri í 0,8% tilvika og í 1,1% tilvika var hún þremur línum verri. 

 Kúlujafngildi sem tókst að leiðrétta fyrir í sjónlagsaðgerð mælt í D var borið saman við 

kúlujafngildið sem stefnt var á að leiðrétta fyrir. Kúlujafngildin sem stefnt var á að leiðrétta fyrir voru 

fengin úr forskoðun fyrir aðgerð en kúlujafngildin sem tókst að leiðrétta fyrir voru fengin úr 6 mánaða 

eftirliti í kjölfar sjónlagsaðgerðar líkt og önnur gildi. Á mynd 9 má sjá kúlujafngildin sem tókst að 

leiðrétta fyrir sem fall af kúlujafngildunum sem stefnt var á að leiðrétta fyrir. Bláu línurnar tákna innra 

öryggisbilið ±0,50 D og rauðu línurnar ytra öryggisbilið ±1,00 D. Alls uppfylltu 249 nærsýn augu 

áðurnefnd skilyrði auk þess að upplýsingar um kúlujafngildi fyrir og eftir sjónlagsaðgerð voru fyrir til 

staðar. Af þeim 249 nærsýnu augum sem skoðuð voru féll ekkert út fyrir þrengra öryggisbilið ±0.50 D. 

Meðaltal kúlujafngildis leiðréttingar í einstaklingum var -3,50±2,14 D og spönn leiðréttingarinnar náði 

frá -0,325 D til -10 D . Mjög sterkt skýringarhlutfall var á milli kúlujafngildis sem stefnt var að því að 

leiðrétta fyrir og kúlujafngildis sem tókst að leiðrétta fyrir (R2=0,9992). 

 Á mynd 10 má sjá fjarlægð kúlujafngildisins sem tókst að leiðrétta fyrir frá kúlujafngildinu sem 

stefnt var að því að leiðrétta fyrir í ljósbrotseiningum. Í 100% tilvika var leiðrétt kúlujafngildi innan við 

±0,50 D frá því gildi sem stefnt var á að leiðrétta fyrir. Í 94% tilvika reyndist leiðrétt kúlujafngildi vera á 

bilinu frá -0,13 til +0,13 D. Í 4% tilfella var leiðrétt gildi á bilinu frá -0,50 til -0,14 D og í 2% tilvika var 

leiðrétt gildi á bilinu frá +0,14 til +0,50 D. 
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Mynd 9: Kúlujafngildi sem tókst að leiðrétta fyrir mælt í ljósbrotseiningum (D) sem 
fall af kúlujafngildi sem til stóð að leiðrétta fyrir í sjónlagsaðgerð (D). Bláa línan 
táknar innri öryggisbil ±0.50 D og rauða línan ytri öryggisbil ±1,00 D. 

Mynd 10: Fjarlægð kúlujafngildis eftir LASIK sjónlagsaðgerð við nærsýni frá því 
kúlujafngildi sem stefnt var að fyrir sjónlagsaðgerð mælt í ljósbrotseiningum (D). 
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3.2.2 Árangur LASIK sjónlagsaðgerða við fjarsýni 

Alls voru 379 augu í 192 einstaklingum meðhöndluð við fjarsýni á árinu 2013 hjá Augljósi laser 

augnlækningum. Við tölfræðilega úrvinnslu var horft til fjölda fjarsýnna augna sem undirgengust LASIK 

sjónlagsaðgerð og komu í 6 mánaða skoðun. Auk þess var tekið tillit til tilvika þar sem LASIK 

sjónlagsaðgerð með skiptisjón var framkvæmd. Þannig var það auga sem ekki var stefnt að fullri 

leiðréttingu á útilokað frá þýðinu líkt og var gert í nærsýna þýðinu. Í þeim tilvikum þar sem 

enduraðgerð var framkvæmd var notast við mæld gildi eftir að enduraðgerð var lokið. Í töflu 4 má sjá 

yfirlit yfir úrtakshópinn sem uppfyllti ofangreind skilyrði og var notaður í tölfræðilega úrvinnslu fyrir 

árangur LASIK sjónlagsaðgerða á fjarsýnum einstaklingum.  

 

Tafla 4: Yfirlit yfir fjarsýna einstaklinga sem gengust undir LASIK sjónlagsaðgerð, komu í 6 mánaða 
endurkomu og fóru ekki í enduraðgerð.  

 

Alls voru 155 augu meðhöndluð á tímabilinu við fjarsýni sem uppfylltu ofangreind skilyrði. Í þýðinu 

reyndist hlutfall meðhöndlaðra augna hjá konum og körlum nokkuð jafnt, 81 auga hjá konum og 74 hjá 

körlum (sjá töflu 4). Meðalaldur þýðisins var rúm 54 ár og ekki reyndist vera teljandi munur á 

meðalaldri kynjanna. Sjónlag kvenna fyrir sjónlagsaðgerð var verra en hjá körlum líkt og í nærsýna 

þýðinu. Kúlugildi (sphere) kvenna á hægra auga var að meðaltali +2,19 D borið saman við +2,13 D hjá 

körlum. Á vinstra auga kvenna var kúlugildið að meðaltali +2,72 D en +2,24 D hjá körlum fyrir 

sjónlagsaðgerð. Sjónskekkjan (cylinder) á hægra auga kvenna mældist hún -0,54 D á móti -0,70 D hjá 

körlum en á vinstra auga kvenna mældist hún -0,75 D og -0,42 D hjá körlum. Enginn marktækur 

munur mældist á milli karla og kvenna þegar þykkt á hornhimnu og BCVA var skoðað. Árangur LASIK 

sjónlagsaðgerða hjá fjarsýnum einstaklingum var skoðaður á sama hátt og áður hefur verið lýst hjá 

nærsýnum einstaklingum.  

* Þykkt hornhimnu mæld í míkrómetrum (μm) og sjónlag í ljósbrotseiningum (D). 
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Mynd 12: Er sjón án linsu (UCVA) að lokinni aðgerð betri, sú sama eða verri en besta leiðrétta 
sjónskerpa með linsu (BCVA) fyrir aðgerð? Flokkað eftir línum á Snellen sjónspjaldi. 

Mynd 11: Samanburður á bestu sjón með linsu fyrir aðgerð (BCVA) og sjón án linsu eftir 
aðgerð (UCVA). Gildin fyrir BCVA eru fengin í forskoðun fyrir sjónlagsaðgerð en gildin fyrir 
UCVA eftir aðgerð eru fengin í hefðbundinni 6 mánaða skoðun eftir aðgerð. 
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Af þeim 153 augum sem uppfylltu skilyrði úrtakshóps kom í ljós að enginn fjarsýnn einstaklingur 

mældist með BCVA verri en 20/40 fyrir sjónlagsaðgerð (sjá mynd 11) á hefðbundnu Snellen prófi. 

BCVA fyrir sjónlagsaðgerð hjá fjarsýnum einstaklingum var jafnframt í 99% tilvika 20/20 eða betri 

(100% sjónskerpa) og í 73% tilvika 20/16 eða betri. Þegar UCVA fjarsýnna einstaklinga eftir 

sjónlagsaðgerð var skoðuð sést að í 100% tilvika mældist sjónskerpan 20/63 eða betri og í 97% tilvika 

betri en 20/40. Í 90% tilvika mældist sjónskerpa eftir sjónlagsaðgerð 20/20 eða betri (100% 

sjónskerpa) og í 56% tilvika 20/16 eða betri (sjá mynd 11).  

 Á mynd 12 má sjá hvort að UCVA sex mánuðum eftir sjónlagsaðgerð sé það sama, betra eða 

verra en BCVA var fyrir sjónlagsaðgerð. Í 16% tilvika mældist UCVA eftir sjónlagsaðgerð að minnsta 

kosti einni línu betri á Snellen sjónprófi borið saman við BCVA fyrir sjónlagsaðgerð. Í 58% tilvika 

mældist UCVA sjónskerpan sú sama eftir sjónlagsaðgerð og BCVA var fyrir sjónlagsaðgerð og í 18% 

tilvika einni línu verri. Í 3,3% tilvika var hún tveimur línum verri en BCVA og í 4,6% tilvika mældist hún 

að minnsta kosti þremur línum verri. UCVA eftir sjónlagsaðgerð mældist þannig í 92% tilvika einni línu 

eða minna frá mældu BCVA fyrir sjónlagsaðgerð.  

 Kúlujafngildi sem tókst að leiðrétta fyrir í sjónlagsaðgerð á fjarsýnum einstaklingum mælt í 

ljósbrotseiningum (D) var borið saman við kúlujafngildi sem til stóð að leiðrétta fyrir líkt og áður hefur 

verið lýst. Á mynd 13 má sjá kúlujafngildið sem tókst að leiðrétta fyrir sem fall af kúlujafngildinu sem 

reynt var að leiðrétta fyrir í ljósbrotseiningum (D). Bláu línurnar tákna innri skekkjumörk ±0,50 D og 

rauðu línurnar ytri skekkjumörk ±1,00 D. Af þeim 135 augum sem skoðuð voru féll eitt auga á ytri mörk 

öryggisbilsins um það bil -1,00 D frá settu gildi. Hin 123 augun féllu innan marka þrengra 

öryggisbilsins ±0.50 D (blá lína). Að meðaltali var kúlujafngildið leiðrétt fyrir 1,91±1,27 D. Spönn 

leiðréttingarinnar náði frá -0,625 D minnst til +5,25 D mest. Sterkt samband var á milli skýribreytunnar 

sem var stærð kúlujafngildis sem stefnt var að leiðrétta fyrir og stærð svarbreytunnar sem var 

kúlujafngildið sem tókst að leiðrétta fyrir en skýringarhlutfallið mældist R2=0,9918.  

 Á mynd 14 sést fjarlægð kúlujafngildis eftir LASIK sjónlagsaðgerð við fjarsýni frá því 

kúlujafngildi sem stefnt var að fyrir sjónlagsaðgerð mælda í ljósbrotseiningum (D). Í 99% tilvika 

reyndist mælt kúlujafngildi eftir sjónlagsaðgerð við fjarsýni vera innan við ±0,50 D frá settu takmarki og 

í 100% tilvika reyndist kúlujafngildið innan ±1,00 D frá settu takmarki. Í 90% tilvika reyndist 

kúlujafngildið vera á bilinu frá -0,13 D til +0,13 D. Að lokum má nefna að í einu tilviki mældist gildi á 

bilinu frá -1,00 til -0,51 D. 
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Mynd 13: Kúlujafngildi sem tókst að leiðrétta fyrir mælt í ljósbrotseiningum (D) 
sem fall af kúlujafngildi sem stóð til að leiðrétta fyrir í sjónlagsaðgerð(D). Bláa 
línan táknar innri skekkjumörk ±0,50 D og rauða línan ytri skekkjumörk ±1,00 D. 

Mynd 14: Fjarlægð kúlujafngildis eftir LASIK sjónlagsaðgerð við fjarsýni frá því kúlujafngildi sem 
stefnt var að fyrir sjónlagsaðgerð mælt í ljósbrotseiningum (D).  
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3.3 Öryggi 

3.3.1 Almennt 

Öryggi sjónlagsaðgerða var skoðað með tilliti til þess hvort breyting átti sér stað á BCVA í sex mánaða 

skoðun í kjölfar sjónlagsaðgerðar, borið saman við BCVA í forskoðun fyrir sjónlagsaðgerð. Almenn 

regla hvað varðar öryggi sjónlagsaðgerða er sú að einstaklingur á að geta náð sömu BCVA 

sjónskerpu eftir sjónlagsaðgerð og hann náði með BCVA fyrir aðgerð líkt og áður hefur komið fram. 

Það er óeðlilegt að einstaklingur verði fyrir tapi á BCVA við sjónlagsaðgerð. Á það sérstaklega við um 

þau tilvik þar sem tapið nemur meira en einni línu á Snellen sjónprófi. Jafnframt eru einkenni líkt og 

tvöfeldni í sjón, hringir í kringum ljós og viðvarandi verkir og óþægindi í augum þekkt sem vandamál 

sem kunna að koma í kjölfar aðgerðar og hafa áhrif á upplifun einstaklings af aðgerð. Engin slík 

vandamál komu upp eftir aðgerð í þessu þýði. Öryggi hvað varðar BCVA fyrir og eftir aðgerð var 

skoðað sérstaklega fyrir nærsýna þýðið og fjarsýna þýðið hvort um sig og voru sömu augu skoðuð og 

áður hafa verið skilgreind.  

3.3.2 Öryggi LASIK sjónlagsaðgerða á nærsýni 

Þegar öryggi nærsýnna einstaklinga var skoðað 6 mánuðum eftir sjónlagsaðgerð kom í ljós að enginn 

einstaklingur tapaði meira en einni línu á Snellen sjónprófi með BCVA. Í 84% tilvika var engin breyting 

BCVA fyrir og eftir sjónlagsaðgerð. Í 15% tilvika varð bæting á BCVA um eina línu. Í 1% tilvika varð tap 

upp á eina línu (sjá mynd 15). Áhugavert er að bera öryggið saman við mynd 8 þar sem BCVA fyrir 

sjónlagsaðgerð var borin saman við UCVA eftir sjónlagsaðgerð. Þar mátti sjá að tæplega 10% 

Mynd 15: Öryggi LASIK sjónlagsaðgerða við nærsýni skoðað með tilliti til þess 
hvort breyting hafi orðið á sjón með bestu linsu (BCVA) fyrir sjónlagsaðgerð og 
BCVA eftir sjónlagsaðgerð. 
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einstaklingar náðu ekki sömu UCVA eftir sjónlagsaðgerð og þeir náðu með BCVA fyrir sjónlagsaðgerð. 

Þegar öryggið er skoðað kemur hins vegar í ljós að í einungis 1% tilvika var ekki hægt að ná fram 

sömu BCVA eftir aðgerð og fékkst með BCVA fyrir aðgerð. 

3.3.3 Öryggi LASIK sjónlagsaðgerða á fjarsýni 

Þegar öryggi fjarsýnna einstaklinga var skoðað kom í ljós að enginn einstaklingur tapaði meira en 

einni línu á Snellen sjónprófi þegar BCVA eftir sjónlagsaðgerð var borið saman við BCVA fyrir 

sjónlagsaðgerð. Í 90% tilvika var engin breyting á BCVA fyrir og eftir sjónlagsaðgerð, en í 7% tilvika 

var bæting upp á eina línu í kjölfar aðgerðar (sjá á mynd 16).  

Í 3% tilvika versnaði BCVA um eina línu borið saman við BCVA fyrir sjónlagsaðgerð. Í þessu 

samhengi er áhugavert að bera öryggið (sjá mynd 16) saman við mynd 12, sem sýnir BCVA fyrir 

sjónlagsaðgerð miðað við UCVA eftir LASIK sjónlagsaðgerð. Þar sést að í rúmlega 25% tilvika 

mældist UCVA eftir sjónlagsaðgerð verri en BCVA fyrir sjónlagsaðgerð. Þegar öryggið er skoðað (sjá 

mynd 16) sést hins vegar að í einungis 3% tilvika er ekki hægt að ná fram sömu sjónskerpu með 

BCVA eftir aðgerð og hún var með BCVA fyrir aðgerð.  

   

Mynd 16: Öryggi LASIK sjónlagsaðgerða við fjarsýni skoðað með tilliti til þess hvort 
breyting hafi orðið á sjón með bestu linsu (BCVA) fyrir sjónlagsaðgerð og BCVA eftir 
sjónlagsaðgerð. 
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4 Umræður 

4.1 Samantekt 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna góðan árangur LASIK sjónlagsaðgerða sem framkvæmdar 

voru á Íslandi hjá Augljósi laser augnlækningum á árinu 2013. Fyrir gerð þessarar rannsóknar voru 

upplýsingar um árangur sjónlagsaðgerða á Íslandi af skornum skammti. Það má telja nokkuð 

óvenjulegt í ljósi þess að tugþúsundir sjónlagsaðgerða hafa verið framkvæmdar hér á landi frá því að 

fyrsta aðgerðin var framkvæmd í júní árið 2000. Niðurstöðurnar benda til þess að LASIK 

sjónlagsaðgerðir séu í flestum tilvikum árangursríkar aðgerðir sem geta í mörgum tilvikum bætt 

lífsgæði fólks. 

LASIK sjónlagsaðgerðir eru valbundnar aðgerðir. Í langflestum tilvikum eru þær greiddar að 

fullu af einstaklingnum sem ákveður að gangast undir slíka aðgerð. Í einstaka tilvikum taka 

Sjúkratryggingar Íslands (SÍ) þátt í kostnaði við sjónlagsaðgerðir.  

Skilyrðin fyrir þátttöku SÍ byggja í fyrsta lagi á því að sjónlagsgallinn valdi það miklum mun á 

sjónlagi augna að um viðvarandi óþægindi og tvísýni sé að ræða. Í öðru lagi ef ljósbrot er það 

óreglulegt og/eða sjónskekkja svo mikil af völdum sjúkdóms í hornhimnu að ekki er hægt að ná fram 

gagnlegri sjón með öðrum ráðum og í þriðja lagi að einstaklingur sé með svo skerta færni í efri 

útlimum að hann/hún geti ekki hagrætt gleraugum eða sett í sig linsur eins og nauðsynlegt er. 

Þau ströngu skilyrði sem Sjúkratryggingar Íslands (sjá samning SÍ við laserfyrirtæki í viðauka) 

setja sýnir glögglega hvaða mat er lagt á nærsýni, fjarsýni og sjónskekkju. Ólíkt öðrum sjúkdómum 

sem valda fötlun og þörf á hjálpartækjum koma heilbrigðisyfirvöld hér á landi tiltölulega takmarkað inn í 

kostnað sem fylgir aðgerðum sem lækna þessa sjúkdóma. Þá neyðast augnlæknar til að framkvæma 

þessar aðgerðir á einkastofum þar sem bann ríkir við að framkvæma aðgerðir sem kostaðar eru af 

einstaklingum á opinberum stofnunum. Sú staðreynd að hér er í fyrsta lagi um valkvæða aðgerð að 

ræða sem einstaklingur greiðir fyrir að fullu auk þess sem að aðgerðin er framkvæmd á einkastofum 

sem eru í samkeppni hver við aðra eru líklega meginorsakir þess að upplýsingar um árangur 

sjónlagsaðgerða hér á landi eru af skornum skammti, líkt og í mörgum öðrum vestrænum ríkjum, þrátt 

fyrir að aðgerðin sé líklega algengasta aðgerð sem framkvæmd er hér á landi um þessar mundir. 

Þessu til viðbótar eru gríðarlegir fjármunir í húfi fyrir marga hlutaðeigandi aðila, ekki síst fyrir 

mismunandi framleiðendur tækja sem notuð eru við sjónlagsaðgerðir og mikill þrýstingur er á 

hlutaðeigandi aðila að birta jákvæðar niðurstöður. Þannig getur reynst erfitt að greina óháðar 

niðurstöður rannsókna frá niðurstöðum rannsókna þar sem rannsóknaraðilar eiga fjárhagslegra 

hagsmuna að gæta. Niðurstöður þessarar rannsóknar munu vonandi reynast gagnlegar fyrir þá sem 

vilja kynna sér árangur og öryggi sjónlagsaðgerða á Íslandi á skýran og óháðan máta. 
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4.2 Niðurstöður rannsóknar 

4.2.1 Almennt 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að árangur LASIK sjónlagsaðgerða er góður hjá Augljósi laser 

augnlækningum. Árangur sjónlagsaðgerða hjá nærsýnum einstaklingum reyndist betri en árangur 

sjónlagsaðgerða hjá fjarsýnum. Er það í samræmi við það sem þekkist úr erlendum rannsóknum og 

rannsóknum á vegum FDA í Bandaríkjunum. (60) Í flestum tilvikum batnaði sjón einstaklinga verulega 

í kjölfar aðgerðar og má draga þá ályktun að í mörgum tilvikum hafi lífsgæði einstaklinganna sem 

gengust undir sjónlagsaðgerð aukist, líkt og fram hefur komið í nokkrum rannsóknum. (7) Tíðni 

enduraðgerða var svipuð og hefur verið lýst í erlendum rannsóknum og skráðir fylgikvillar reyndust 

sjaldgæfir. (87, 88) 

4.2.2 Þýðið 

Meðalaldur allra einstaklinga sem gengust undir sjónlagsaðgerð á árinu 2013 var 45,0±12,0 ár. 

Aldursbil var nokkuð breitt, þar sem yngsti einstaklingurinn sem gekkst undir sjónlagsaðgerð á 

tímabilinu var 21 árs en sá elsti 70 ára. Meðalaldur nærsýna úrtakshópsins sem gekkst undir LASIK 

sjónlagsaðgerðir á árinu 2013 var 38,9±10,6 ár. Meðalaldur nærsýnna kvenna í úrtakshópnum 

mældist 38,6±10,5 ár en nærsýnna karla 38,9±10,5 ár (p=0,614). Meðaldur fjarsýna úrtakshópsins var 

mun hærri en meðalaldur nærsýna úrtakshópsins, 54,4±8,2 ár borið saman við 38,9±10,6 ár. Þessi 

munur á hópunum tveimur mældist marktækur (p<0.0005). Skýringa á þessu er að leita til mismunandi 

eðli sjónlagsgallanna. Líkt og áður hefur komið fram fer nærsýni frekar að hrjá einstaklinga snemma á 

ævinni. Fjarsýni fer oft að hjá einstaklinga með auknum aldri samhliða minnkandi aðlögunarhæfni 

augasteinsins. Niðurstöður þessarar rannsóknar endurspegla þessa tilhneigingu. Í kjölfarið er ekki úr 

vegi að velta því fyrir sér hvort hærri aldur fjarsýnna einstaklinga á aðgerðardegi geti haft áhrif á þá 

staðreynd að útkoma sjónlagsaðgerða hjá fjarsýnum einstaklingum sé nokkuð síðri en hjá nærsýnum 

einstaklingum. Loks má nefna að ekki mældist marktækur munur á meðalaldri kvenna (54,8±8,4 ár) og 

karla (54,4±8,2 ár) í fjarsýna úrtakshópnum (p=0,450), ekki frekar en hjá nærsýna úrtakshópnum. 

 Þegar þykkt hornhimnunnar var skoðuð hjá úrtakshópnum kom í ljós að hornhimnan mældist 

marktækt þykkari hjá í fjarsýnum einstaklingum samanborið við nærsýna einstaklinga. Á hægra auga 

mældist þykkt hornhimnunnar að meðaltali 555,89 µm hjá nærsýnum einstaklingum en 566,77 µm hjá 

fjarsýnum einstaklingum þýðisins (p=0,044). Á vinstra auga mældist þykkt hornhimnunnar að meðaltali 

559,07 µm hjá nærsýnum einstaklingum en 567,90 µm hjá fjarsýnum einstaklingum þýðisins 

(p=0,026). Áhugavert væri að skoða þennan mismun á þykkt hornhimnunnar á milli nærsýnna og 

fjarsýnna einstaklinga nánar, en almennt er hornhimnuþykkt minni hjá nærsýnum einstaklingum. (89) 

Til dæmis væri hægt að skoða hvort að hækkandi aldur hefði áhrif á þykkt hornhimnunnar í þessu 

þýði. Í því samhengi má minna á að fjarsýnir eintaklingar sem gengust undir sjónlagsaðgerðir mældust 

marktækt eldri en nærsýnir einstaklingar sem gengust undir sömu aðgerð. Í erlendri rannsókn sem 

skoðaði þykkt rúmlega 5000 hornhimna kom í ljós að meðalþykkt þeirra reyndist vera 544±34 µm. Auk 

þess var meðalþykkt hornhimnu skoðuð með tilliti til þess hvort samband væri á milli þykktar hennar 

annars vegar og aldurs eða sjónlags hins vegar. Ekki reyndist vera neinn marktækur munur þegar 
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þykktin á hornhimnunni var skoðuð með tilliti til aldurs eða stærðar sjónlagsgalla (90). Loks má nefna 

að í hvorugum hópnum reyndist marktækur munur á þykkt hornhimnu á milli kynja. 

 Kúlugildi (sphere) og sívalingsgildi (cylinder) nærsýnna og fjarsýnna einstaklinga fyrir aðgerð 

voru auk þess skoðuð í rannsókninni. Þrátt fyrir að kúlugildin hafi verið hærri hjá konum samanborið 

við karla bæði í nærsýna og fjarsýna úrtakshópnum reyndist munurinn ekki marktækur þegar 

samsvarandi augu voru borin saman. Meðaltal mældrar nærsýni í rannsóknarþýðinu sem unnið var 

með í þessari rannsókn reyndist vera -3,37 D á hægra auga kvenna borið saman við -2,83 D á hægra 

auga karla (p=0,114). Á vinstra auga reyndist mælt meðaltalsgildi vera -3,61 D á vinstra auga kvenna 

borið saman við -2,81 D á vinstra auga karla (p=0,062). Enginn marktækur kynbundinn munur fannst 

heldur á sívalingsgildum. Ýmsar erlendar rannsóknar, þar á meðal rannsókn frá Kína þar sem 6000 

börn voru skoðuð, hafa sýnt fram á auknar líkur á nærsýni hjá kvenkyns einstaklingum. (91) Fleiri 

rannsóknir hafa bent til þess að nærsýni sé algengari hjá konum, þó aðrar rannsóknir hafi sýnt fram á 

að þessu sé öfugt farið. (15, 92, 93) Auk þess sýndi kínverska rannsóknin fram á að kvenkyns 

einstaklingar voru líklegri til að hafa stærri sjónlagsgalla en karlar á sama aldri, sérstaklega þegar 

nærsýni var skoðuð. Í ljósi þess má velta fyrir sér hvort að það hefði ekki skapast meiri styrkleiki til 

þess að skoða þessar breytur í stærra þýði, t.d. ef rannsóknin hefði náð yfir árin 2012-2015. 

 Af þeim 968 augum sem gengust undir LASIK sjónlagsaðgerð á árinu 2013 uppfylltu 420 augu 

(43,3%) skilyrði fyrir að vera talin með í rannsóknarhópnum. Brottfallshlutfall á milli nærsýnna og 

fjarsýnna einstaklinga var skoðað og kom í ljós að enginn marktækur munur var á brottfalli þessara 

hópa. Ástæðurnar fyrir þessu brottfalli frá upprunalega hópnum eru nokkrar. 

 Það er þekkt vandamál þegar skoða á árangur LASIK sjónlagsaðgerða að stór hluti 

einstaklinga skilar sér ekki í 6 mánaða skoðun í kjölfar sjónlagsaðgerðar en til þess að geta talist til 

úrtakshópsins þurftu einstaklingar að mæta í þetta eftirlit. Ýmsar ástæður geta legið þar að baki en 

hugsanlega er sá hópur einstaklinga sem mætir ekki í skoðun eftir aðgerð ánægður með niðurstöðu 

aðgerðarinnar þótt varast beri að fullyrða of mikið um slíkt. Af heildarfjölda þeirra sem fóru í aðgerð 

voru 32,1% sem ekki skiluðu sér í 6 mánaða skoðun. Enginn munur var á meðalaldri eða 

kynjadreifingu þeirra sem mættu ekki 6 mánaða skoðun borið saman við þá sem mættu í 6 mánaða 

skoðun. Líta má á þessa einsleitni á milli hópanna sem styrkleika og minnkar líkurnar á því að 

ákveðinn hópur einstaklinga hafi verið líklegri en annar til að koma ekki í 6 mánaða endurkomu og 

valda skekkju í niðurstöðunum. Kostnaður við endurkomur og enduraðgerðir er innifalinn í 

upprunalegu verði sjónlagsaðgerða hjá stofunni sem framkvæmir þessar aðgerðir. Þetta er mikilvægt 

þegar við horfum til hópsins sem skilar sér ekki í 6 mánaða skoðun þar sem aukinn tilkostnaður vegna 

endurkoma og enduraðgerða gæti hugsanlega verið þáttur sem fælir ákveðinn hluta einstaklinga frá 

því að mæta aftur, t.d. þá sem væru óánægðir með niðurstöðurnar. Þetta styrkir þá tilgátu að þeir sem 

ekki mæta í 6 mánaða skoðunina séu líklegri en ekki til að vera ánægðir með útkomu, þar sem þeir 

fengju ókeypis skoðun og úrlausn ef þeir væru óánægðir.  

Í lokin má minnast á aðra breytu sem hafði áhrif á hversu mörg augu duttu út úr endanlegum 

úrtakshóp, en það er fjöldi einstaklinga sem gekkst undir sjónlagsaðgerð með skiptisjón. Líkt og áður 

hefur komið fram felst sjónlagsaðgerð með skiptisjón í því að ekki er stefnt að fullri leiðréttingu á öðru 

auga einstaklings og var það auga útilokað frá tölfræðilegri úrvinnslu. Af þeim 490 einstaklingum sem 
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fóru í LASIK sjónlagsaðgerð á tímabilinu var skiptisjónaðgerð framkvæmd í 291 tilviki (59,3%). Þrátt 

fyrir það var endanlegur fjöldi augna í rannsókninni góður. Þetta hafði ekki sömu áhrif á úrtakið og 

útilokun á einstaklingum sem mættu ekki í 6 mánaða skoðun, vegna þess að ríkjandi auga 

einstaklingsins var enn með í úrtakinu. 

4.2.3 Nærsýnir 

Niðurstöður LASIK sjónlagsaðgerða á nærsýnum eintaklingum komu vel út í rannsókninni. Alls tóku 

264 augu þátt í tölfræðilegri úrvinnslu þegar árangur LASIK sjónlagsaðgerða við nærsýni var 

skoðaður. Niðurstöðurnar voru í samræmi við þær erlendu rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á 

árangri LASIK sjónlagsaðgerða við nærsýni. 

Samanburður á BCVA fyrir sjónlagsaðgerð og UCVA eftir sjónlagsaðgerð leiddi í ljós að í 98% 

tilvika náðu einstaklingar sjón 20/20 eða betri (sjá mynd 7). Í 91% tilvika var UCVA eftir 

sjónlagsaðgerð sú sama eða betri en BCVA var fyrir sjónlagsaðgerð (sjá mynd 8). Í yfirlitsgreininni 

„Outcomes of LASIK for myopia with FDA-approved lasers” sem birtist í tímaritinu Cornea var árangur 

LASIK sjónlagsaðgerða við nærsýni skoðaður út frá gögnum birtum af FDA á árunum 1998-2004. (94)  

Þar kom í ljós að 93,1% einstaklinga náðu sjón 20/40 eða betri og 62,5% einstaklinga náðu 

sjón 20/20 eða betri, þegar árangur allra leysitækja var skoðaður. Í sömu rannsókn var árangur 

leysitækja með skynjurum sem fylgja hreyfingum höfuðs og augna skoðaður sérstaklega. Þau tæki eru 

sambærileg við Schwind Amaris 500E tækið sem var notað við sjónlagsaðgerðir framkvæmdar hjá 

Augljósi laser augnlækningum, en þó hefur orðið frekari þróun á lasertækjum síðan þá. Þar sést að 

96-99% einstaklinga náðu sjónskerpu 20/40 eða betri og um 80-90% einstaklinga náðu sjónskerpu 

20/20 eða betri. Sambærilegar tölur komu fram í yfirlitsgrein sem birtist í tímaritinu Lancet sem var 

jafnframt unnin upp úr gögnum frá FDA. (60) Niðurstöður þessara erlendu rannsókna eru í nokkru 

samræmi við þær niðurstöður sem birtust hér, þar sem 100% einstaklinga náðu sjón 20/40 eða betri 

en töluvert fleiri náðu sjón 20/20 eða betri, eða 98% (sjá mynd 7). Mæld kúlujafngildi voru auk þess 

betri en mæld kúlujafngildi í ofangreindum rannsóknum. Þannig voru 100% augna innan ±0,50 D frá 

því kúlujafngildi sem stefnt var að borið saman við rétt rúmlega 80% í áðurnefndum greinum. (60, 94) 

Ástæðurnar fyrir betri niðurstöðum í þessari rannsókn samanborið við rannsóknirnar sem unnar voru 

upp úr gögnum frá FDA eru líklega fjölþátta. Tækniframfarir í leysitækjum og öðrum búnaði skila sér 

líklega í betri árangri. Ýmsir aðrir þættir hafa einnig áhrif á þennan mun, til dæmis mismunandi hæfni 

skurðlækna og hversu langur tími líður frá sjónlagsaðgerð að sjónmælingu. Einn stór þáttur sem hefur 

áhrif á niðurstöðurnar er hversu nákvæm forskoðun er framkvæmd fyrir sjónlagsaðgerð. Nákvæm 

forskoðun er þannig lykillinn að góðum árangri en hugsanlega er of algengt að augnlæknar mæli með 

sjónlagsaðgerð við einstaklinga sem ættu strangt til tekið ekki erindi í slíka aðgerð. Það skilar sér aftur 

í verri niðurstöðum þegar árangurinn er skoðaður. 

Af ofangreindu sést að árangur LASIK sjónlagsaðgerða við nærsýni á Íslandi kemur vel út í 

alþjóðlegum samanburði. Athyglisvert er að sjá hversu stórt hlutfall einstaklinga nær sjón 20/20 eða 

betri og hversu nákvæm leiðrétting á kúlujafngildi næst, þar sem enginn einstaklingur fór út fyrir 

þrengra öryggisbilið ±0,50 D (sjá mynd 9). Nýlegar niðurstöður unnar úr gögnum frá FDA og birtar 

voru undir heitinu „LASIK Quality of Life Collaboration Project” árið 2012 sýna að 90-95% einstaklinga 

náðu sjón 20/20 eða betri. Þessar niðurstöður eru í meira samræmi við þann góða árangur sem fékkst 
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í þessari rannsókn þar sem 98% einstaklinga náðu sjón 20/20 eða betri. Með nýrri tækni virðist 

árangur sjónlagsaðgerða fara æ batnandi og styður þessi rannsókn þá kenningu að sú tækni hafi náð 

hingað til lands. (95) 

4.2.4 Fjarsýnir 

Niðurstöður úr skoðun fyrir fjarsýna einstaklinga komu einnig vel út. Við sex mánaða skoðun í kjölfar 

aðgerðar kom í ljós að öll augun reyndust vera með UCVA 20/63 eða betri, 97% 20/40 eða betri og 

90% 20/20 eða betri (sjá mynd 11). Kúlujafngildið var auk þess í öllum tilvikum nema einu (99%) innan 

þrengra öryggisbilsins ±0,50 D frá settu takmarki (sjá mynd 13). Í yfirlitsgrein sem unnin var upp úr 

upplýsingum frá FDA og birtist í Lancet árið 2006 voru 97% fjarsýnna einstaklinga með sjón 20/40 eða 

betri og 66% einstaklinga með sjón 20/20 eða betri eftir sjónlagsaðgerð. Jafnframt var kúlujafngildið í 

95% tilvika innan við ±1,00 D frá settu takmarki og í 70% tilvika innan við ±0.50 D frá settu takmarki. Af 

ofangreindu sést að árangur LASIK sjónlagsaðgerða á fjarsýnum einstaklingum á Íslandi er góður í 

samanburði við gögn frá FDA og aðrar erlendar rannsóknir. (60, 96-98)  

 Fyrir rannsóknina var búist við því að árangur sjónlagsaðgerða á fjarsýnum einstaklingum 

myndi koma verr út en árangur sjónlagsaðgerða á nærsýnum einstaklingum líkt og fram kemur í 

fjölmörgum erlendum rannsóknum. (60, 96-98) Ástæða þess að útkoma fjarsýnisaðgerða er síðri felst 

líklega í því að erfiðara er að mæla nákvæm gildi á sjón fjarsýnna einstaklinga í forskoðun vegna 

aðlögunarhæfni augasteinsins, þrátt fyrir að brárvöðvalömun (cycloplegia) sé notuð. Þar sem forritun 

leysitækisins byggir á mæliupplýsingum hefur það bein áhrif á hvernig útkoma sjónlagsaðgerða mælist 

í rannsóknum. Jafnframt er augnþurrkur algengari eftir fjarsýnisaðgerðir, hugsanlega vegna meiri 

áhrifa sem aðgerðin hefur á fjölda tauga í hornhimnu. (99, 100) Hugsanlega má þakka góða útkomu 

sem hér er lýst samblandi af nákvæmri mælingu einstaklinga fyrir aðgerð og bættri tækni við aðgerðir í 

samræmi við tækniþróun síðustu ára. 

4.2.5 Öryggi 

Öryggisstig sjónlagsaðgerða hjá bæði nærsýnum og fjarsýnum einstaklingum mældist hátt í 

rannsókninni miðað við erlendar rannsóknir. Rifja má upp að þegar öryggi sjónlagsaðgerða er skoðað 

er kannað hvort að einstaklingar mælist með sömu BCVA eftir sjónlagsaðgerð og þeir mældust með 

fyrir sjónlagsaðgerð, óháð árangri aðgerðar. Við úrvinnslu rannsóknarinnar kom í ljós að BCVA eftir 

sjónlagsaðgerð var eingöngu mæld í þeim tilvikum þar sem UCVA eftir sjónlagsaðgerð mældist verri 

en BCVA fyrir sjónlagsaðgerð. Það var vegna þess að ekki þótti ástæða til þess að mæla BCVA eftir 

sjónlagsaðgerð þegar UCVA eftir sjónlagsaðgerð var sú sama eða betri en BCVA var fyrir 

sjónlagsaðgerð. Gera má því ráð fyrir að fleiri einstaklingar kynnu að hafa fallið í þann flokk að græða 

að minnsta kosti eina línu á Snellen sjónspjaldi (sjá myndir 15 og 16) ef BCVA hefði verið skoðuð hjá 

öllum einstaklingum eftir sjónlagsaðgerð. Líta má á þetta atriði sem galla á rannsókninni en hefur ekki 

áhrif á mælt öryggi nema til að sýna falska lækkun á öryggisstigi, ekki hækkun. Hópurinn sem við 

höfum mestan áhuga á eru einstaklingar sem mælast með verri UCVA eftir sjónlagsaðgerð en með 

BCVA fyrir sjónlagsaðgerð og voru þeir einstaklingar skoðaðir með tilliti til BCVA eftir sjónlagsaðgerð. 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar voru í samræmi við það sem þekkist hvað varðar öryggi 

LASIK sjónlagsaðgerða. Í stórri yfirlitsgrein sem birtist í Ophthalmology þar sem kannað var öryggi 

LASIK sjónlagsaðgerða fyrir og eftir aldamótin 2000 kom í ljós að öryggi LASIK sjónlagsaðgerða hafði 

aukist með bættri tækni. Þannig töpuðu 0,6% einstaklinga tveimur línum eða fleiri á Snellen sjónprófi 

með BCVA í rannsóknum sem skoðuðu einstaklinga sem fóru í sjónlagsaðgerð eftir aldamótin en 

1,4% einstaklinga sem fóru í sjónlagsaðgerð fyrir aldamótin 2000. (101)  

Í þessari rannsókn tapaði enginn einstaklingur meira en einni línu á Snellen sjónprófi þegar 

öryggið var skoðað (sjá myndir 15 og 16). Í þeim tilvikum þar sem einstaklingar töpuðu línu á sjónprófi, 

sem var í 1% tilvika hjá nærsýnum og 3% tilvika hjá fjarsýnum, mældist BCVA í öllum tilvikum yfir 

20/40. Alvarlegum augum er litið á þau tilvik þar sem BCVA einstaklings minnkar um meira en tvær 

línur á Snellen sjónprófi í kjölfar sjónlagsaðgerðar borið saman við BCVA fyrir sjónlagsaðgerð. Auk 

þess er litið alvarlegum augum á þau tilvik þar einstaklingur mælist með BCVA verra en 20/40 eftir 

sjónlagsaðgerð þegar BCVA fyrir sjónlagsaðgerð mældist betri en það. Í þessu samhengi má rifja upp 

að takmark allra sjónlagsaðgerða er að bæta UCVA án þess að skerða BCVA. Þannig má álykta að 

enginn einstaklingur hafi orðið fyrir alvarlegu sjóntapi í rannsóknarhópnum. Auk þess var BCVA eftir 

sjónlagsaðgerð óskráð í sjúkraskrá einstaklings í tveimur tilvikum og var því ekki annað í boði en að 

líta á UCVA eftir sjónlagsaðgerð sem BCVA eftir sjónlagsaðgerð. Þannig má velta fyrir sér hvort þeir 

einstaklingar hefðu mælst betur með BCVA.  

Öryggi LASIK sjónlagsaðgerða hefur almennt mælst mikið í fjölmörgum erlendum rannsóknum 

og þessi rannsókn er engin undantekning á því. (51, 78, 80-82, 84, 101) Einstaklingar sem gangast 

undir LASIK sjónlagsaðgerð hér á landi geta því vissulega gengið út frá því að áhætta sé lítil og 

sambærileg við það sem best gerist erlendis. Það er hins vegar mikilvægt að einstaklingar rugli ekki 

öryggi saman við þá fjölmörgu fylgikvilla sem geta komið upp í kjölfar sjónlagsaðgerðar. Öryggi er 

þannig mælikvarði á hversu vel tekst til með sjón, þ.e. klíníska útkomu aðgerðarinnar, en útilokar ekki 

að fylgikvillar geti komið upp. Skráning fylgikvilla var ábótavant og má telja það einn galla 

rannsóknarinnar. Þó má segja að alvarlegir fylgikvillar sem hafi sjóntap í för með sér skipti mestu máli 

þegar verið er að skrá sjón sem meginútkomu rannsóknar, en slíkir fylgikvillar greindust ekki hjá 

einstaklingum sem gengust undir aðgerð á þessu tímabili. Óþægindi af völdum augnþurrks, sem 

greinast hjá yfirgnæfandi hlutfalli fólks eftir aðgerð, voru hvorki mæld né skráð hjá rannsóknarhópnum 

sem telst óneitanlega til galla við þessa rannsókn. 

4.2.6 Enduraðgerðir  

Þegar tíðni enduraðgerða í rannsóknarhópnum var skoðuð kom í ljós að 37 einstaklingar (12,1%) og 

46 augu (11,0%) fóru í enduraðgerð á tímabilinu. Í 28 tilvikum var enduraðgerð framkvæmd á öðru 

auga einstaklings en í 9 tilvikum á báðum augum einstaklings. Marktækur munur reyndist vera á tíðni 

enduraðgerða á milli nærsýna og fjarsýna úrtaksins (p=0,019). Þannig gengust 14 nærsýnir 

einstaklingar (8,2%) sem stóðu fyrir alls 17 augum (6,4%) undir enduraðgerð en 23 fjarsýnir 

einstaklingar (17,0%) sem stóðu samtals fyrir 29 mismunandi augum (18,9%). Þessum tölum þarf þá 

að taka með fyrirvara þegar litið er til þess hvernig úrtakshópurinn var settur saman. Þannig má minna 

á að þeir einstaklingar sem mættu ekki í 6 mánaða skoðun í kjölfar sjónlagsaðgerðar voru útilokaðir frá 

rannsókninni (32,1%) en það eru vitanlega einstaklingar sem fóru ekki í enduraðgerð og voru að öllum 
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líkindum ánægðir með útkoma meðferðar. Telja að sú leið sem var valin þegar úrtakshópurinn var 

skilgreindur hafi valdið bjögun í átt að hærra hlutfalli enduraðgerða, miðað við ef allur hópurinn hefði 

uppfyllt skilyrði rannsóknarinnar. Þegar skoðuð var tíðni enduraðgerða hjá öllum hópnum sem gekkst 

undir LASIK sjónlagsaðgerð á tímabilinu kom í ljós að 8,1% einstaklinga fóru í enduraðgerð. Þar 

reyndist skiptingin vera á þann veg að 5,4% nærsýnna einstaklinga gengust undir enduraðgerð en 

12,6% fjarsýnna einstaklinga og var þessi munur einnig marktækur (p=0,02). Þessi tíðni enduraðgerða 

er sambærileg við þá tíðni sem greint er frá í erlendum rannsóknum, en tíðni enduraðgerða virðist þar 

vera á bilinu frá 10-15%. (87, 88) 

 Ástæður fyrir auknu hlutfalli enduraðgerða í fjarsýnum einstaklingum má eflaust rekja til þeirra 

orsakaþátta sem raktir voru hér áður þar sem nákvæmni og öryggi fjarsýnisaðgerða er heldur síðri en í 

nærsýnisaðgerðum. 

4.3 Styrkleikar og veikleikar  

Helstu styrkleikar rannsóknarinnar eru þeir að hún tekur til allra einstaklinga sem gangast undir 

sjónlagsaðgerð á heilu ári á einni laseraðgerðarstofu. Þannig fékkst stórt þýði sem var fjölbreytilegt að 

samsetningu og dæmigert fyrir þá einstaklinga sem gangast undir slíkar aðgerðir. Það tryggir góðan 

samanburð við erlendar rannsóknir og ætti að gefa skýra mynd af árangri LASIK sjónlagsaðgerða á 

Íslandi hjá fjölmennum hópi einstaklinga. Sú leið sem var farin í rannsókninni að skoða árangur 

sjónlagsaðgerða hjá bæði nærsýnum og fjarsýnum einstaklingum telst og til styrkleika. Rannsóknir á 

árangri sjónlagsaðgerða við nærsýni eru miklum mun fleiri en þær rannsóknir sem skoða árangur 

sjónlagsaðgerða við fjarsýni. Ástæður þess eru eflaust margar og til dæmis eru nærsýnisaðgerðir 

töluvert algengari en fjarsýnisaðgerðir. Má jafnframt velta því fyrir sér hvort að lakari árangur 

sjónlagsaðgerða við fjarsýni sé ein af ástæðum þess að minna er birt af rannsóknum sem skoða 

árangur fjarsýnisaðgerða. Það telst til styrkleika að fjallað sé um um árangur sjónlagsaðgerða hjá 

bæði nærsýnum og fjarsýnum einstaklingum.  

Það má telja það til styrkleika en einnig til veikleika að allar sjónlagsaðgerðirnar voru 

framkvæmdar af sama skurðlækninum í sömu tækjum. Styrkleikinn felst í því að hætta á skekkju 

vegna mismunandi tækja og/eða mismunandi færni skurðlækna er í lágmarki. Að auki er mikill 

styrkleiki falinn í því að sami skurðlæknirinn framkvæmdi allar mælingar fyrir og eftir sjónlagsaðgerðir, 

en þannig minnkar hættan á því að breytileiki við mælingar hafi áhrif á niðurstöðurnar (inter-observer 

variation). Að sama skapi má líta á þessa einsleitni sem ákveðinn veikleika. Í því samhengi má velta 

fyrir sér að hversu miklu leyti megi heimfæra þær niðurstöður sem komu fram í þessari rannsókn á 

árangur sjónlagsaðgerða sem framkvæmdar eru við önnur skilyrði hér á landi. Líklega má þó telja að 

almennt gefi niðurstöðurnar ágæta vísbendingu um árangur sjónlagsaðgerða á Íslandi.  

Veikleikar rannsóknarinnar eru nokkrir. Má þar einna helst nefna að engin blindni var til staðar 

á neinum stigum rannsóknar. Sami skurðlæknir framkvæmdi allar sjónlagsaðgerðirnar og skoðanir fyrir 

og eftir aðgerð. Viss hætta er á því að kapp skurðlæknis til að fá sjá sem bestar niðurstöður geti valdið 

því að hann mæli betri niðurstöður hjá þeim einstaklingum sem að gengust undir sjónlagsaðgerð borið 

saman við óháðan þriðja aðila þar sem blindni væri gætt. Annar veikleiki felst í því að skráning gagna 
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var í nokkrum tilvikum ekki tæmandi sem skilaði sér líklega í örlítið verri niðurstöðum þegar öryggið var 

skoðað. Í þriðja lagi var skráningu fylgikvilla ábótavant, en áhugavert hefði verið að skoða tíðni þeirra. 

4.4 Ályktanir 

Árangur og öryggi LASIK sjónlagsaðgerða á Íslandi reyndist fyllilega sambærilegur við það sem best 

þekkist í erlendum rannsóknum og í sumum tilfellum ívið betri. Einstaklingar sem gangast undir LASIK 

sjónlagsaðgerðir á Íslandi geta þannig í flestum tilvikum búist við góðum árangri. Það er hins vegar 

mikilvægt að einstaklingar sem eru að velta sjónlagsaðgerð fyrir sér geri sér grein fyrir að góður 

árangur og mikið öryggi þýðir ekki að sjónlagsaðgerðir séu aðgerðir án allra fylgikvilla. Í því sambandi 

má rifja upp að yfir 90% einstaklinga finna fyrst eftir aðgerð fyrir einkennum þurrks í augum. Í framhaldi 

af þessari rannsókn sem sýndi fram á góðan árangur sjónlagsaðgerða með tilliti til sjónar væri rökrétt 

framhald að framkvæma rannsókn á tíðni fylgikvilla í kjölfar sjónlagsaðgerða hér á landi. 
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6 Viðaukar 

m(102) 

Tafla 5: Skali fyrir mælieiningar á sjón í decimal, feta og metrakerfinu auk samanburðar á sjón og 
sjónskerðingu. (102) 
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Mynd 17: Samningur Sjúkratrygginga Íslands við laserfyrirtækin þrjú um undanþágu til 
þáttöku SÍ í sjónlagsaðgerðum og aðgerðum við hornhimnusjúkdómum með excimer 
leysitæki.  
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