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Sammendrag 

Bakgrunn: Mange pasienter, særlig eldre og komorbide, gjennomgår kataraktoperasjon. 

Endoftalmitt er en alvorlig synstruende komplikasjon til intraokulær kirurgi og det rapporteres 

varierende insidens i ulike deler av verden. Vi ønsket å kartlegge insidensen av endoftalmitt 

etter kataraktoperasjon ved Stavanger universitetssykehus (SUS) de siste 18 årene og evaluere 

eventuelle endringer i lys av preoperative rutiner og operasjonsmetoder i kataraktkirurgi.  

Materiale og metode: Kun pasienter som fikk utført kataraktoperasjon ved SUS ble 

inkludert. Vi brukte sykehusets journalsystem for å hente ut pasientopplysninger.  

Resultater: Fra januar 1999 til desember 2016 identifiserte vi ti tilfeller av endoftalmitt 

fordelt på 34 943 kataraktoperasjoner. Dette tilsvarer en endoftalmittinsidens på 0.029%. I 

perioden 1999-2004 var endoftalmittinsidensen 0.075%. Den sank til 0.012% i perioden 

2005-2016 (p = 0,0019).  

Fortolkning: Insidensen av endoftalmitt var relativ lav i hele perioden 1999-2016. Den 

høyeste insidensen ble observert i årene 1999-2001 og skiller seg betraktelig fra de 

påfølgende årene. Nedgangen i insidens i denne perioden kan delvis forklares av intrakameral 

antibiotikaprofylakse som ble tatt i bruk ved SUS i 2003. Samme år opphørte bruken av 

silikonlinser, og bruk av kun akryllinser kan også ha medvirket til insidensreduksjonen.  

 

Innledning 

Endoftalmitt er en sjelden, men alvorlig øyesykdom som karakteriseres av inflammasjon i 

øyet. Som resultatet av inflammasjonen mister 29% til 39% av pasientene tavlesynet (1, 2). 

Inflammasjonen skyldes vanligvis bakterier eller sopp, men både virus og parasitter er også 

rapportert som mulige agens. De fleste tilfeller av endoftalmitt skyldes eksogene årsaker hvor 

inokulasjon av mikrober trigger en omfattende betennelsesprosess. Intraokulær kirurgi, 

intravitreal injeksjon, penetrerende traume eller keratitt er eksempler på eksogene årsaker til 



endoftalmitt. En mindre prosentandel av tilfellene er endogene, hvor mikrobene spres til øyet 

via den systemiske sirkulasjonen gjennom blod-hjerne-barrieren eller fra et lokalt fokus. Steril 

endoftalmitt er en lite kartlagt undergruppe som utgjør 2-8% av inflammasjonene og tilheler 

uten behov for intrakameral antibiotika eller vitreoretinal kirurgi (3-5). 

     Endoftalmitt debuterer vanligvis med akutt innsettende smerte og nedsatt visus. Ved 

undersøkelse ses uttalt betennelse med konjunktival hyperemi og karakteristisk puss i fremre 

kammer (hypopyon). I tillegg sees ofte korneaødem og betennelse i øyelokk eller orbita. Ved 

milde tilfeller eller tidlig i sykdomsforløpet kan diagnosen ligne uveitt. Manglende oppvekst 

av mikrober kan gjøre det vanskelig å skille diagnosene. Endoftalmitt er oftest mer uttalt, 

forverres raskere og er mer sannsynlig ved forutgående operasjon eller traume. Positiv 

mikrobiologisk prøve fra glasslegemet er gullstandard for diagnose, men den kan også stilles 

på bakgrunn av typisk klinikk. Negativ prøve foreligger i 30-50% av tilfellene (6, 7). Tidlig 

antibiotikabehandling i form av cefuroksim og vankomycin injisert i glasslegemet er 

avgjørende for prognosen.  

     Katarakt er en av de vanligste øyesykdommene i verden, og kataraktoperasjoner på 

verdensbasis øker i takt med en aldrende befolkning. Operasjonen er trygg og oftest uten 

nevneverdige komplikasjoner. Insidensen av endoftalmitt etter kataraktoperasjon er rapportert 

til å ligge mellom 0.012 og 1.3% (2, 8-10). Det utføres årlig ca. 10 millioner operasjoner på 

verdensbasis, mens det i Norge gjøres over 40 000 inngrep per år som gjør det til landets 

hyppigste inngrep (11, 12). Sandvig og Dannevig publiserte i 2003 resultater fra et nasjonalt 

endoftalmittregister som løp fra 1996-1998. Insidensen av endoftalmitt etter kataraktoperasjon 

var da 0.16% (1). Vi finner kun to nyere studier fra Norge som omtaler insidens, begge fra 

Oslo. Den ene fra 2011 rapporterer en insidens på 0.059% i perioden 2004-2010, mens den 

nyeste fra 2019 observerer en insidens på 0.021% i årene 2015-2016 (13, 14). Antall 

kataraktoperasjoner i Stavangerregionen er høyt og har økt betydelig over flere år. (12) Det er 

av største betydning at insidensen av postoperativ endoftalmitt er så lav som mulig. Det 

mangler en norsk studie som dokumenterer endringer i endoftalmittinsidens over lengre tid. 

En slik studie er viktig både for å kunne evaluere tiltak for å redusere endoftalmitt og avdekke 

risikofaktorer. Som ledd i kvalitetssikring av pasientbehandling ved Stavanger 

universitetssykehus (SUS) har vi kartlagt insidensen av endoftalmitt sekundært til 

kataraktoperasjoner over en 18 års periode. 

 



 

Figur 1. Pasient med endoftalmitt med uklar og ødematøs kornea, kraftig hyperemi og kjemose i 

konjunktiva samt palpebralt ødem. Pasienten samtykker til publisering. Foto: L. Skeiseid, Stavanger 

universitetssykehus. 

Materiale og metode 

Denne retrospektive registerstudien er basert på loggføringer i pasientjournalsystemet DIPS 

for å identifisere alle endoftalmitter sekundært til kataraktoperasjon utført ved SUS i perioden 

1999-2016. Det er utført søk på ICD-10 kodene H44.0 (purulent endoftalmitt), H44.1 (annen 

endoftalmitt), T81.9 (operasjonskomplikasjon) og H59.8 (andre spesifiserte forandringer i 

øyet og øyets omgivelser etter kirurgiske og medisinske prosedyrer). Studien er godkjent av 

personvernombudet ved SUS og er blitt vurdert av regional etisk komité til ikke å være 

fremleggingspliktig. 

     Vi gjennomgikk pasientjournalene og registrerte følgende informasjon: alder, kjønn, 

mikrobe, medikamentell og kirurgisk behandling for endoftalmitt, operasjonstype for katarakt, 

type kunstig linse, visus ved endoftalmitt, beste visus etter behandling, bakenforliggende og 

operasjonsrelaterte risikofaktorer. Vi valgte å inkludere alle pasienter med mistenkt 

endoftalmitt etter gjennomgått kataraktoperasjon. I tilfeller hvor mikrobene er mindre 

virulente kan det ta flere måneder før det utvikles en endoftalmitt etter inokulasjon. Det ble 

derfor ikke definert en øvre grense for tidsintervallet mellom kataraktoperasjon og 

diagnosetidspunkt. Tilfeller med negativ mikrobiologisk prøve ble også inkludert i studien 

ettersom det er vanlig med manglende oppvekst av mikrober (6,7).  



 

 

Statistikk 

Statistisk bearbeidelse er foretatt med SPSS Inc, versjon 25.0, Chicago, Illinois. P verdier < 

0.05 regnes som statistisk signifikante. Kji-kvadrat test er brukt til å sammenligne insidenser. 

Grafer er laget med hjelp av Microsoft Excel.  

 

Resultater 

Insidens  

Antall identifiserte pasienter med endoftalmitt etter kataraktoperasjon fra og med januar 1999 

til og med desember 2016 var totalt 15. Fem pasienter ble ekskludert da operasjonen hadde 

funnet sted ved ekstern institusjon, hvilket ga ti tilfeller av endoftalmitt relatert til 

kataraktinngrep ved SUS. Antallet varierte fra null til tre per år. I år 2000 var det med tre 

tilfeller høyest forekomst. I 1999, 2002 og 2012 var det to tilfeller per år. Foruten ett tilfelle i 

2007, fant vi ingen flere de resterende årene (2001, 2003-2006, 2008-2011, 2013-2016).  

     I samme periode mellom 1999-2016 ble det utført 34 934 kataraktoperasjoner ved SUS. 

Årlig antall utførte kataraktoperasjoner har i perioden økt med 131%. Det ble i 1999 utført 

983 operasjoner, mens det til sammenlikning ble utført 2272 i 2016. Gjennomsnittlig insidens 

av endoftalmitt etter kataraktoperasjon var 0.029 % for hele perioden. Insidensen av 

endoftalmitt i perioden 2005 – 2016 var 0.012%. Dette var signifikant lavere enn 0.075% i 

perioden 1999 – 2004, p = 0.0019. Insidensen over de seks tre-årsperiodene er grafisk 

fremstilt (Figur 2). 

 



  

Figur 2. Oversikt over antall kataraktoperasjoner og tre-årig insidens av postoperativ endoftalmitt. 

Antall kataraktoperasjoner økte kraftig fra 1999 til 2005 og har siden vært tilnærmet uendret. Det var 

en signifikant reduksjon i insidens av endoftalmitt i samme periode. 

 

Risikofaktorer og diagnosetidspunkt  

Median alder ved diagnosetidspunkt var 81,5 år med en spredning fra 64 til 85 år. Det var tre 

menn og syv kvinner i materialet. Ingen hadde kjent diabetes mellitus, en av risikofaktorene 

for postoperativ endoftalmitt. Alle pasientene hadde unilateral affeksjon som samsvarte med 

det kataraktopererte øyet. Median tid fra kataraktoperasjon til endoftalmittdiagnose var syv 

dager. Seks av pasientene ble diagnostisert innen en uke. To av pasientene ble diagnostisert 

innen tre uker, mens de øvrige ble diagnostisert henholdsvis 47 og 190 dager etter 

kataraktoperasjonen. Pasienten med det lengste forløpet hadde en perioperativ komplikasjon 

med rift i bakre linsekapsel, hvilket øker risiko for endoftalmitt.  

 

Agens og behandling 

Det forelå journalført mikrobe hos seks pasienter. Koagulase-negative stafylokokker (KNS) 

var hyppigste agens og ble funnet i fem pasienter, hvorav to fikk påvist stafylococcus 

epidermidis. En pasient hadde oppvekst av streptococcus oralis. Alle påviste mikrober 
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representerte gram-positive bakterier (Tabell 1). Fire pasienter manglet journalført oppvekst 

av mikrobe etter rutinemessig mikrobiologisk prøvetakning. 

      Åtte av ti ble behandlet med antibiotikainjeksjon i glasslegemet bestående av vankomycin 

og ceftiacimid. En av pasientene mottok garamycininjeksjon, mens en pasient fikk antibiotika 

som øyedråper. Alle pasientene fikk glukokortikoidbehandling. Åtte pasienter fikk 

prednisolon per os, syv fikk dexametasoninjeksjon og seks en kombinasjon. Fem pasienter 

fikk utført diagnostisk tapping fra både fremre og bakre kammer. Hos to pasienter ble det kun 

gjort bakkammertapping. To pasienter ble vitrektomert. Vitrektomi og tapping gjøres i 

kombinasjon med intravitreal injeksjon av antibiotika, og er således både diagnostisk og 

terapeutisk. I ett tilfelle ble det bare gjort forkammertapping uten antibiotika intravitrealt.  

 

 

Tabell 1. Karakteristika ved alle tilfeller av endoftalmitt relatert til kataraktoperasjon.  

BKL, Bakkammerlinse; FKL, Forkammerlinse; Fako, Fakoemulsifikasjon; PMMA, Polymethyl 

methacrylat; KNS, Koagulase negative stafylokokker. 

 

Kataraktoperasjon og linsetype 

Ni pasienter fikk utført standard kataraktoperasjon bestående av fakoemulsifikasjon med 

implantasjon av kunstig linse i bakre kammer. En pasient fikk utført samme type operasjon, 

men med kunstig linse implantert i fremre kammer.  Seks pasienter hadde journalført 

 

Pasient Innleggelsesår Alder 
(år) 

Kjønn  Operasjon  Linsetype Agens Visus ved 
enoftalmitt  
(logMAR) 

Beste visus etter 
endoftalmitt 
(logMAR) 

1 1999 79 M Fako Ukjent 
BKL 

Streptococcus 
oralis  

2.0 2.6 

2 1999 84 K Fako Silikon 
BKL 

KNS 2.0 0.1 

3 2000 81 K Fako Silikon 
BKL  

Stafylococcus 
epidermidis 

2.0 0.3 

4 2000 84 M Fako Ukjent 
BKL 

Stafylococcus 
epidermidis  

2.3 0.3 

5 2000 82 M Fako Ukjent 
BKL 

KNS 2.0 0.0 

6 2002 64 K Fako Ukjent 
BKL 

Ingen oppvekst 0.4 0.1 

7 2002 85 K Fako PMMA 
FKL 

Ingen oppvekst 2.0 0.7 

8 2007 85 K Fako Akryl 
BKL 

Ingen oppvekst 2.0 0.0 

9 2012 77 K Fako Akryl 
BKL 

Ingen oppvekst  0.4 0.0 

10 2012 70 K Fako Akryl 
BKL 

KNS 2.3 0.1 



linsetype. Tre bakkammerlinser bestod av akryl. Denne linsetypen brukes mest i dag. De to 

andre bakkammerlinsene, som ble benyttet i 1999 og 2000, var av silikon. De øvrige fire 

linsene ble ikke journalført. Forkammerlinsen var trolig av PMMA (polymethyl 

methacrylate), da dette var prosedyre på SUS det året pasienten ble operert.  

 

Visus 

Visus ved debut av endoftalmitt varierte fra logMAR 0.4 til 2.3 med en medianverdi på 2. Ni 

av ti pasienter fikk bedring av visus etter behandling. Median for best målte visus etter 

endoftalmitt var logMAR 0.1 med variasjon fra 0.00 til 2.6. Tid fra endoftalmitt til best målte 

visus varierte fra fire dager til fem år. Dette tidsaspektet er for bredt til å ha noen prognostisk 

verdi. En pasient fikk forverring av visus fra 2.0 til 2.6 (Tabell 2).  

 

Tabell 2. Visusmål utvidet med verdier for fingertelling, håndbevegelser og lyssans. (15) 

 
Diskusjon 

Kataraktoperasjon er en av de hyppigste årsakene til endoftalmitt i dag. Insidensen av 

endoftalmitt etter kataraktoperasjon har variert på verdensbasis mellom 0.012-1.3% siden 

2000-tallet (2, 8-10). I vår studie rapporteres en forholdsvis lav total insidens på 0.029% av 

endoftalmitt etter kataraktoperasjon for tidsperioden 1999-2016. Vi finner imidlertid en 

signifikant reduksjon i insidens fra 0.075% i perioden 1999-2004 til 0.012% i perioden 2005-

2016. Vi tror dette kan ha sammenheng med innføring av profylaktisk injeksjon av 

cefuroksim i forkammeret etter endt kataraktoperasjon, da dette i 2003 ble benyttet for første 

gang ved SUS.  

     Cefuroksim som engangsdose til intrakameral injeksjon er tilgjengelig i Europa. Mangel 

på klargjorte doser har ført til redusert bruk av intrakameral antibiotika utenfor Europa 

grunnet fare for blandingsfeil og kontaminering (16). En studie fra Irland rapporterer om en 

åtte ganger insidensreduksjon fire år etter oppstart med slik profylakse. The European Society 

of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS)-studien ble gjennomført noen år tidligere og 

viste at gruppen som ikke fikk intrakameral antibiotika hadde fem ganger høyere risiko for å 

få endoftalmitt (9, 17). Intrakameral antibiotikainjeksjon har vært standard prosedyre i 

 Snellen visus logMAR 
Fingertelling 1 meter  0.014 2.0 
Håndbevegelse 0.0052 2.3 
Lyspersepsjon 0.0016 2.6 
Ingen lyspersepsjon 0 2.9  

 



Sverige siden 1996, og det er så langt ikke observert økt cefuroksim-resistens blant sensitive 

agens (16). Samtidig er det vist at bruken av cefuroksim har ført til et skifte i hvilke agens 

som dominerer. Enterokokker er iboende resistente mot cefuroksim og har etter innføringen 

av intrakameral antibiotika blitt hyppigste agens i en svensk studie fra 2019. Før 1996 var 

KNS og andre cerfuroksim-sensitive mikrober langt vanligere (18). Det var ingen 

enterokokker i vårt materiale, men det kan tenkes at iboende resistente organismer vil stå for 

en større andel av endoftalmittilfellene framover. 

     Alle bakterier i vårt materiale var gram positive, noe som samsvarer med andre 

publikasjoner som rapporterer om slike bakterier i over 90% av tilfellene. KNS er fortsatt 

hyppigste agens på verdensbasis (19, 20). Vi fant også flest KNS hos våre pasienter, trolig 

fordi disse er en del av normalfloraen i øyets omgivelser og ansees som viktigste smittekilde 

ved postoperativ endoftalmitt (20). Det ble tatt mikrobiologisk prøve av alle pasientene, men 

fire pasienter hadde ikke journalført agens. Det er rimelig å anta at dette skyldes manglende 

mikrobeoppvekst fremfor ufullstendig loggføring, da dette er rapportert i 30-50% av 

endoftalmittilfellene (6, 7). 

     Fakoemulsifikasjon fremfor intra- og ekstrakapsulær kataraktekstraksjon er forbundet med 

redusert risiko for endoftalmitt (19). Denne operasjonsteknikken har vært brukt ved SUS i 

hele vår periode, og tillater en mindre incisjon ved at linsekjernen knuses med ultralyd og 

deretter aspireres. Bakre kapsel forblir intakt og den nye linsen plasseres i kapselen. 

Silikonlinser og PMMA-linser er assosiert med høyere risiko for endoftalmitt. Sistnevnte er 

ikke foldbar og krever dermed større åpning (10, 21). Dette kan være årsaken til hvorfor 

denne linsetypen har vist seg å gi økt endoftalmittinsidens. Det ble satt inn en del silikonlinser 

ved SUS fram til 2003, men etter den tid er de knapt blitt brukt, og akryllinser har vært 

førstevalg fram til i dag. Denne endringen sammenfaller i tid med reduksjonen i 

endoftalmittinsidens og kan også ha bidratt til denne utviklingen. 

     Suturfri clear-kornea incisjon ved kataraktoperasjon har vært brukt ved SUS siden sent på 

1990-tallet, men metoden var tidligere omdiskutert blant kataraktkirurger. Teknikken gir 

raskere synsforbedring og kortere operasjonstid, men er blitt beskrevet som en risikofaktor for 

endoftalmitt i flere systematiske oversikter (10, 22). Alternativet er en skleral åpning som må 

sutureres. Dette gir tettere såradapsjon og dermed mindre væskeinfluks og potensiell 

inokulasjon av mikrober til forkammeret. Ulempen er mer ubehag og astigmatisme hos 

pasienten. Flere studier har ikke registrert økning i endoftalmittinsidens ved overgang til 

suturfri clear-kornea incisjon (8, 9, 23). Vår studie med lav og synkende endoftalmittinsidens 

støtter at denne teknikken ikke medfører høyere endoftalmittrisiko. Øvrige dokumenterte 



faktorer som steriliseringsmetode, kirurgisk utførelse og bruk av intrakameral 

antibiotikaprofylakse har trolig større innvirkning på insidensen av endoftalmitt (9, 23). 

     Vår studie ved SUS har noen begrensninger. I løpet av 18 år har journalsystemet 

gjennomgått endringer, noe som har gjort innhenting av informasjon krevende i perioder. I 

tillegg har oppfølgingstiden blant pasientene variert, hvilket kan ha bidratt til variasjoner i 

sluttvisus. I litteraturen er det forskjellige syn på hva som kan defineres som postoperativ 

endoftalmitt. Dette kan vanskeliggjøre sammenlikning av studier. I studien har vi ikke satt en 

øvre grense for tidsintervallet mellom operasjonstidspunkt og diagnosetidspunkt, men 

klassifisert alle tilfeller som postoperativ endoftalmitt. Det totale materialet er imidlertid stort 

og strekker seg over en lang periode. Det gir en god oversikt over endoftalmittinsidensen etter 

kataraktoperasjon på sykehus. 

     Oppsummert har vi observert redusert insidens av endoftalmitt etter kataraktoperasjon ved 

SUS de siste 18 årene. Vår insidens på 0.012% de siste 12 årene er blant de laveste verdiene 

som er publisert (10). Vi antar dette har sammenheng med bruk av intrakameral antibiotika, 

fakoemulsifikasjonsteknikk og akryllinser. Det er manglende konsensus om hvorvidt clear-

kornea incisjon øker eller minker insidensen av endoftalmitt postoperativt. Vi får en stadig 

eldre og mer komorbid befolkning med økende behov for okulære inngrep. Selv om 

endoftalmitt er en sjelden sykdom, vil en større risikopopulasjon kunne medføre flere tilfeller 

i årene fremover. Derfor er det viktig at enheter som utfører kataraktkirurgi monitorerer egen 

insidens av postoperativ endoftalmitt for å holde den lavest mulig. 

 

Hovedfunn: 

Endoftalmittinsidensen etter kataraktoperasjon har i de senere årene vært avtagende etter 

introduksjon av intrakameral antibiotikaprofylakse, fakoemulsifikasjonsteknikk og foldbare 

akryllinser. Hudflorabakterier var årsaken bak infeksjon i alle positive prøver. Alle pasientene 

hadde bevart lyssans ved diagnosetidspunkt og ni av ti fikk en forbedring av visus etter 

behandling.  
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