
 

 

 

Information till forskningspersonerna i projektet 

”Perifera optiska fel och funktionellt seende för svagsynta” 

Vi vill fråga dig om du vill delta som forskningsperson i ett av våra forskningsprojekt om att 

förbättra den perifera synen, vilket är viktigt t.ex. vid centralt synfältsbortfall på grund av 

”gula fläcken” (AMD, åldersrelaterad makuladegeneration). I det här dokumentet får du 

information om projektet och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta? 

Gruppen för visuell optik vid KTH och företaget AMO Groningen BV är båda intresserade av 

hur designen av olika optiska korrektioner (så som glasögon, kontaktlinser och intraokulära 

linser) påverkar funktionell syn, till exempel förmågan att upptäcka faror i trafiken, och hur 

den kan förbättras. Vi skulle därför vilja göra mätningar av din syn med olika slags optisk 

korrektion. Du är tillfrågad antingen för att ingå i en kontrollgrupp med friska ögon eller för 

att du har en synnedsättning. 

Forskningshuvudman för projektet är Kungliga Tekniska högskolan (KTH). Med 

forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. 

Hur går studien till? 

Studien utförs vid KTH i Stockholm med en utrustning som kallas för adaptiv optik. En 

perifer mätning går till så att en smal stråle av infrarött ljus skickas in i ditt öga i en sned 

riktning under tiden som du tittar på en skärm i ditt perifera synfält via en formbar spegel. En 

kamera och en dator analyserar sedan utseendet på det ljus som reflekteras från näthinnan i 

ditt öga och justerar formen på spegeln. Din uppgift är att försöka avgöra vilka slags objekt 

det är som visas på skärmen och svara genom knapptryckningar. En mätning tar 1-2 minuter. 

Under denna tid sitter du som forskningsperson och stödjer huvudet i ett hakstöd och håller 

blicken stilla. Antalet mätningar beror på de optiska omständigheterna och det finns gott om 

tid att vila. Total tidsåtgång är 3-6 timmar. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Du utsätts vare sig för risker eller obehag under mätningen. Du kan blinka obehindrat och vi 

rör inte vid ditt ögat eller ansikte. Den infraröda strålningen är av samma typ som används i 

kliniska instrument vid vanliga undersökningar hos optiker och ögonläkare (ljusnivån på 

näthinnan är 10 gånger lägre än strålsäkerhetsmyndighetens gräns för kontinuerlig 

exponering, SS-EN 60825-1 AC 1). Eventuellt kan en viss trötthet uppstå av att koncentrera 

sig, studien är därför uppdelad i många korta mätningar med tid för vila emellan. 
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Vad händer med mina uppgifter?  

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Den information som sparas 

är de optiska mätningarna, dina knapptryckningar, ålder, kön, synfel och orsak till eventuell 

synnedsättning. Denna data får vi direkt ifrån dig, vi har inte tillgång till några medicinska 

journaler. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av 

dem. Studiens resultat kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter och vara 

pseudonymiserade (dvs inte gå att härleda till dig som person). Kodnyckeln som kopplar dina 

mätningar till dina kontaktuppgifter kommer endast att finnas i pappersform och förvaras på 

KTH separat från datan. Kodnyckeln kommer att förstöras ett år efter att studiens resultat är 

publicerade i vetenskaplig tidskrift. 

Ansvarig för dina personuppgifter är KTH. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att 

kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella 

fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina 

personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta projektansvarig 

forskare: Linda Lundström, linda@biox.kth.se, 073-683 7041. KTHs dataskyddsombud nås på 

dataskyddsombud@kth.se, 08-790 87 52. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter 

behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du vill ta del av dina data och / eller studiens resultat ska du kontakta projektansvarig 

forskare: Linda Lundström, linda@biox.kth.se, 073-683 7041. Om vi hittar något oförutsett 

kommer du att meddelas detta direkt i samband med mätningarna. 

Försäkring och ersättning 

Som forskningsperson täcks du av KTHs normala försäkringsskydd för besökande och 

anställda. Du kommer att erbjudas ekonomisk ersättning för resor till och från laboratoriet, 

samt bjudas på lunch och fika i samband med mätningarna. Ersättningen är inte skattepliktig. 

Deltagandet är frivilligt  

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det 

kommer inte heller att påverka din framtida vård eller behandling. Om du vill avbryta ditt 

deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvarig forskare för studien  

Linda Lundström, Docent och Lektor vid KTH, Institutionen för tillämpad fysik.  

Adress: KTH AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, 106 91 Stockholm  

Tel: 073-683 7041  E-post: linda@biox.kth.se  
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Samtycke till att delta i studien 

”Perifera optiska fel och funktionellt seende för svagsynta” 

 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien ”Perifera optiska fel och funktionellt seende för 

svagsynta”  

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

forskningspersonsinformationen. 

 

Plats och datum Underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informationen om studien har lämnats av: 

Underskrift Namnförtydligande 

 

 

 

 


