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Olav Kristianslunds Ph.D.-prosjekt 
er en randomisert klinisk studie 
som sammenlikner to ulike 
operasjonsmetoder for sen dislokasjon 
av IOL-kapsel-komplekset. Studien 
ble utført på Øyeavdelingen, Oslo 
universitetssykehus. Prosjektleder og 
hovedveileder var professor Liv Drolsum 
og medveileder var overlege Atle Einar 
Østern. 

 Tilstanden "Late in-the-bag IOL 
dislocation" er hyppig assosiert med 
pseudoeksfoliasjonssyndrom i tillegg 
til flere andre faktorer, og den har økt 
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betraktelig i omfang de siste tiårene, 
ikke minst grunnet en aldrende 
befolkning. Operasjonsmetodene som 
ble sammenliknet i denne randomiserte 
studien var "IOL repositioning" ved 
skleral suturering og "IOL exchange" 
med implantasjon av en retropupillær 
"iris-claw IOL". I Ph.D.-prosjektet til 
Kristianslund ble resultatene fra 
studien publisert etter at pasientene 
var fulgt i 6 måneder og de omhandlet 
blant annet visus, komplikasjoner, 

endotelcelletetthet, refraksjon, 
astigmatisme, intraokulært trykk og 
glaukom. Resultatene viste at begge de 
to operasjonsmetodene i studien er gode 
behandlingsalternativer for pasienter 
med sen dislokasjon av IOL-kapsel-
komplekset. Operasjonsmetodene ga 
et tilnærmert likt postoperativt visus 
og begge ble ansett som trygge. For 
enkelte kliniske parametere, inkludert 
postoperativ refraksjon, var det 
derimot forskjeller som potensielt kan 
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Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo vedtok 19. juni 
2019 å tildele H.M Kongens gullmedalje til åtte forskere for 
beste avhandling i 2018. Blant disse var Olav Kristianslund 
fra Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus.



DECEMBER 2019 | OFTALMOLOG | 29 

Prisutdeling av Kongens gull til Olav Kristianslund. 
Fotograf: Morten Kanne-Hansen (UiO)

Avhandlingen til 
Olav Kristianslund

ISBN 978-82-8377-191-6

2018

Faculty of Medicine

2018

S
urg

ery o
f late in-the-b

ag
 intrao

cular lens d
islo

catio
n  

A
 random

ized clinical trial
O

lav 
Kristianslund

Olav Kristianslund

Surgery of late in-the-bag  

intraocular lens dislocation 

A randomized clinical trial

Late in-the-bag intraocular lens (IOL) dislocation is a condition that occurs 

months to several years after cataract surgery with loosening of the IOL 

inside the capsular bag.

 
Aims of this thesis were to compare clinical outcomes between two 

operation methods for this condition in a randomized clinical trial.

The two operation methods, IOL repositioning and IOL exchange, had few 

serious complications and equal visual outcomes six months after surgery. 

However, the refractive outcomes (spectacle correction) differed.  

Repositioning resulted in a mean myopic shift, whereas the refractive  

outcome after IOL exchange was more satisfactory. 

Altogether 60% of the patients had high intraocular pressure (IOP) and/or 

known glaucoma preoperatively, and the study revealed a close association 

with pseudoexfoliation glaucoma. Exchange surgery resulted in a borderline 

significantly more pronounced IOP decrease than repositioning. 

Overall, both operation methods were considered as acceptable treatments, 

although some of the differences between the groups might have clinical  

implications. Longer follow-up and further studies are needed to provide 

more certain clinical recommendations.
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ha kliniske implikasjoner, ved at visse 
subgrupper av pasienter bør opereres 
med den ene metoden fremfor den 
andre. Den internasjonale interessen 
for dette fagfeltet har økt betraktelig 

de siste årene. Resultatene fra studien 
ble publisert i de høyt rangerte 
tidsskriftene Ophthalmology, IOVS, og 
American Journal of Ophthalmology 
med Kristianslund som førsteforfatter.n


