
Hva er effekten av å bruke briller for å 
redusere risikoen for å få korona? 

Det ligger ordforklaringer for uttrykk markert med stjerne (*) nederst i denne 
teksten, under overskriften «Forklaringer». 

Hva er fordelene?  

Å bruke briller kan muligens redusere risikoen litt for å få korona 
(⊕⊕◯◯ lav tillit til kunnskapsgrunnlaget*).  

Hva er ulempene?  

Bruk av briller øker sannsynligvis ikke risikoen for alvorlige skader, 
f.eks. etter fall (⊕⊕⊕◯ moderat tillit til kunnskapsgrunnlaget*). 
Men det kan være noen ulemper med å bruke briller. Noen 
mennesker blir irritert av dugg på brilleglassene, og noen føler seg 
teite når de bruker briller.  

Hva er kunnskapsgrunnlaget?  

Hva var kjent fra før?   

Noen forskere har tenkt at det å bruke briller kan beskytte mot 
koronainfeksjon, men kunnskapsgrunnlaget har vært begrenset. En 
kunnskapsoppsummering av studier undersøkte om øyebeskyttelse – 
briller inkludert – beskytter mot koronainfeksjon. Oppsummeringen 
viste at det muligens kan gjøre en forskjell, men disse studiene var 
ikke randomiserte studier*. Dette betyr at resultatene kan forklares 



av forskjeller mellom dem som brukte eller ikke brukt briller, snarere 
enn av at det var brillene som hadde en effekt. 

Hva er nytt?   

En ny randomisert studie har blitt publisert. 3800 friske voksne ble 
helt tilfeldig fordelt (av et dataprogram) til enten å bruke briller når 
de var sammen med andre, eller å ikke bruke briller. Dette skjedde:   

FORDELER  

I løpet av de neste to ukene, testet litt færre av dem som fikk 
beskjed om å gå med briller positivt for korona: 9.6 % 
sammenlignet med 11.5 % av dem som ble bedt om å ikke bruke 
briller. Det er en forskjell på 1.9 %.  

Med tilfeldige feil (dvs. feilmarginen*) tatt i betraktning, kan 
briller redusere risikoen for å få korona med så mye som 3.9 %, 
men briller kan også øke risikoen for å få korona med opp til  
0.1 %.    

ULEMPER   

Det var ingen betydelige skader forbundet med det å bruke briller. Én 
person fortalte om et fall på grunn av redusert syn, og rundt 25 
personer (0.2 %) fortalte at de ble irritert av dugg på brillene, spesielt 
når de brukte munnbind.    

 

 



Husk!  

Bruk av briller kan reduserer risikoen for korona litt – men vi er ikke 
veldig sikre på dette. Den store feilmarginen* og viktige 
begrensninger ved studien* er grunnene til usikkerheten:  

• Deltakere i studien visste at de hadde blitt bedt om å bruke briller 
(dvs. at studien ikke var blindet*). Dette kan ha ført til at de 
oppførte seg annerledes og gjorde andre ting (som de faktisk ble 
rådet til ikke å gjøre) som kan ha påvirket deres risiko for å få 
korona. Faktisk så vet vi at flere i brillegruppen brukte munnbind 
– noe som kan ha redusert risikoen for å få korona. Det å bli bedt 
om å bruke briller kan også ha hatt noe å si for hvor ofte 
personene koronatestet seg selv eller meldte inn et positivt 
testsvar.   

• Noen personer som ble bedt om å bruke briller brukte dem ikke 
(eller brukte dem av og til, eller mindre enn i to uker), og noen 
som ble bedt om å ikke bruke briller brukte dem allikevel. Det 
betyr at effekten av brillebruk kan være større enn hva studien 
fant for dem som alltid bruker briller, sammenliknet med dem 
som ikke bruker briller i det hele tatt. 

Resultatene er kanskje ikke overførbare til din situasjon. Det var mye 
smitte i studieperioden da 11.5 % av personene fikk korona i løpet av 
to uker. Forskjellen i risiko for korona ved bruk og ikke bruk av briller 
vil være mindre om smittetrykket er lavere i dine omgivelser, enn i 
denne studien.  

 



Hva gjør du nå?  

Du må gjerne prøve å bruke briller for å beskytte deg mot korona; 
det er muligens noen fordeler og det er ingen åpenbare ulemper. Det 
vil si at du kan velge å bruke briller hvis koronasmittetrykket er høyt, 
slik som i denne studien, hvis du er en mer forsiktig person, eller hvis 
du er i risikogruppen for å få alvorlig sykdom av korona.  

Du kan se bort ifra dette, hvis brillene er ukomfortable eller hindrer 
munnbindbruk, eller hvis du ikke har noen tilgjengelige briller å 
bruke. 

 

Forklaringer 
⊕◯◯◯ Svært lav tillit til kunnskapsgrunnlaget: Forskningen gir ikke 
en pålitelig pekepinn på den sanne effekten. Det er høy 
sannsynlighet for at den sanne effekten er vesentlig forskjellig fra den 
som er oppgitt.  

⊕⊕◯◯ Lav tillit til kunnskapsgrunnlaget: Forskningen gir en viss 
pekepinn på den sanne effekten. Allikevel er det høy sannsynlighet 
for at den sanne effekten er vesentlig forskjellig fra den som er 
oppgitt.  

⊕⊕⊕◯ Moderat tillit til kunnskapsgrunnlaget: Forskningen gir en 
god pekepinn på den sanne effekten. Det er moderat sannsynlighet 
for at den sanne effekten er vesentlig forskjellig fra den som er 
oppgitt.  



⊕⊕⊕⊕ Høy tillit til kunnskapsgrunnlaget: Forskningen gir en veldig 
god pekepinn på den sanne effekten. Det er lav sannsynlighet for at 
den sanne effekten er vesentlig forskjellig fra den som er oppgitt.   

Randomiserte studier: En type studier for sammenligning av tiltak 
(for eksempel medisinske behandlinger) hvor deltakerne fordeles 
tilfeldig i grupper, for eksempel ved loddtrekning. Deretter 
sammenligner man gruppene som får de forskjellige tiltakene.   

Feilmargin (konfidensintervall): Et mål på usikkerhet rundt den 
beregnede effekten, som følge av tilfeldige feil.   

Begrensninger ved studien (risiko for bias): Risiko for systematiske feil 
(skjevheter) i resultater pga. svakheter i en studie.  

Blindet: Å sørge for at deltakere, behandlere og forskere ikke vet 
hvilken gruppe deltakerne tilhører.  
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