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Trender inom modern  
starr- och glaukomkirurgi
Matts Linder, Kari Krootila och Mika Harju

Starroperation är den vanligaste operationen i Finland och globalt. Modern starrkirurgi är 
också ett mycket säkert ingrepp med låg komplikationsrisk. Förutom att ingreppet återställer 
synen är starroperation ett refraktivt kirurgiskt ingrepp, där man individuellt planerar vilken 
brytningskraft patientens ögon ska ha efter operationen. Moderna linser kan i vissa fall möjlig-
göra en helt glasögonfri tillvaro efter starroperation, men än så länge har den perfekta linsen 
inte kunnat framställas. Ny teknik har dock kommit ganska långt på vägen. Ett nytt segment 
inom glaukombehandling är så kallad minimalt invasiv glaukomkirurgi (MIGS) som kan utföras 
i samband med starroperationer. Med MIGS kan man i fortsättningen minska läkemedelsbeho-
vet och öka livskvaliteten för glaukompatienter.

Linsalternativ vid starroperation 
Från att ha varit en procedur där slutresul-
tatet i fråga om synskärpa var ganska osäker 
har vi nu kommit fram till en situation där 
starroperationer i vissa fall görs enbart för 
att patienten ska bli kvitt glasögonen vid ex-
empelvis myopi, astigmatism eller presbyopi. 
I takt med att utvecklingen gått framåt har 
patientens egna förväntningar på slutre-
sultatet beträffande glasögonbehovet efter 
operationen ökat. Den vanligaste linstyp som 
implanteras vid en starroperation är en så 
kallad monofokal lins. Som namnet implice-
rar kan man bara åstadkomma ett skarpt fo-
kus. Vanligtvis väljer man att justera fokus på 
distans, och patienten måste därmed använda 
närglasögon för att för�ytta fokus närmare 

vid närarbete, vid till exempel läsning. Hos 








