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Sammanfattning 

Diabetes ökar världen över och med det även komplikationer av sjukdomen. 

Diabetesretinopati till följd av kärlskada på ögats näthinna, är den vanligaste 

komplikationen och den kan förekomma och fortskrida utan att patienten upplever 

några symtom. För att upptäcka ögonbottenförändringar i tid krävs regelbunden 

ögonbottenscreening enligt bestämda kontrollintervall. Forskning visar att patienters 

följsamhet till ögonbottenkontroller inte är optimal, vilket kan göra att retinopati 

fortskrider oupptäckt med risk för allvarlig synskada eller blindhet. Syftet med denna 

studie var att belysa faktorer som kan påverka patienters följsamhet till 

ögonbottenscreening. Studien utfördes som en integrativ litteraturstudie. Analysen 

resulterade i fem teman. Kunskap var faktorn som påverkade patienters följsamhet till 

ögonbottenscreening mest. Otillräcklig kunskap hos patienten angående deras tillstånd 

och dess behandling och inadekvat informationsgivning innebar direkta hinder för 

patienter att komma för ögonbottenscreening. Utbildning i dialogform kunde leda till 

mer välinformerade patienter som därmed hade högre benägenhet att vara följsamma 

till screeningkontroller. Ytterligare påverkansfaktorer var logistiska svårigheter, 

ekonomiska förutsättningar, sociala omständigheter och patienternas känslor. 

Litteraturstudiens resultat kan erbjuda ögonsjuksköterskor ökad förståelse för 

följsamhetsproblematiken vid ögonbottenscreening, vilket även kan tillämpas inom 

utbildningen av ögon och diabetessjuksköterskor. Ytterligare forskning för erhållande 

av aktuell empiri gällande svenska förhållanden är av vikt.  



 

 

 

 

Abstract 

The prevalence of diabetes and its complications are increasing throughout the world. 

Diabetic retinopathy is the most common serious complication and can exist with 

increasing severity without the patient noticing anything amiss. This necessitates the 

need for a regular screening according to a fixed plan. Research has shown that 

patients ‘compliance with the screening program in not always optimal, leading to a 

risk for serious complications including blindness. The purpose of this study was to 

demonstrate factors which may affect patient compliance to eye screening. The study 

was conducted as an integrative literature search. The analysis resulted in five themes. 

Patient knowledge was the most significant factor affecting compliance. Patients lack 

of knowledge regarding their condition and its treatment, and inadequate information 

about the screening program were seen as risk factors for a poor compliance. 

Information in the form of dialogue resulted in better informed patients with an 

improved compliance. Other factors affecting compliance was logistic difficulties, 

economic conditions, social circumstances and patients emotions. The results of this 

literature study can help ophthalmic nurses gain a better understanding of the 

problems with compliance in the setting of fundus screening programs, which also 

can be applied in the education of eye and diabetics nurses. Further research to 

illustrate the specifics of the situation in Sweden would be of use. 
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Inledning 

 

Diabetes anses vara en av de stora folksjukdomarna (Fradkin, Wallace & Rodgers, 

2013) vars incidens är under stadig ökning och innebär därför en stor utmaning för 

den globala hälso- och sjukvården (Cavan et al., 2017). Ungefär 415 miljoner vuxna 

har diabetes och fram till år 2040 beräknas siffran stiga till 642 miljoner. En av de 

vanligaste komplikationerna till diabetessjukdom är diabetesretinopati, som är en 

följd av skadade blodkärl på ögats näthinna, vilket kan leda till allvarlig synskada och 

blindhet (Cavan et al., 2017). Då retinopati kan förekomma och fortskrida utan att 

patienten upplever några allvarliga symtom (Csosz, Deák, Kalló, Csutak & Tozsér, 

2017) rekommenderas det att ögonbottenscreening skall göras regelbundet inom vissa 

stipulerade intervall för att kunna upptäcka och vid behov behandla förändringar i tid 

(Cavan et al., 2017; Socialstyrelsen, 2017). Trots att förutsättningar finns för att 

arbeta så väl preventivt som promotivt avseende diabetesretinopati, visar forskning att 

patienters följsamhet till regelbundna ögonbotten-kontroller inte är optimal. 

Följsamhetsproblematiken utgör ett faktiskt hinder för att upptäcka retinopati och 

därmed kunna förhindra allvarlig synförlust (Cavan et al., 2017). 

 

 

Bakgrund  

Diabetes och retinopati 

Diabetes är en grupp kroniska sjukdomar, som uppstår när bukspottkörteln inte 

producerar insulin eller när kroppen inte kan använda sig av det insulin som 

produceras (Csosz et al.,2017; Fowler, 2011). Tillståndet leder till ökade glukosnivåer 

i blodet, vilket är kännetecknande för sjukdomen (Csosz et al.,2017; Fowler, 2011). 

Diabetes förekommer i flera olika varianter. Typ 1 är en autoimmun process där 

antikroppar mot insulinproducerande celler leder till insulinbrist och därmed förhöjt 

blodsocker (Atkinson, Eisenbart & Michels, 2014; Leslie, Palmer, Schloot & 

Lernmark, 2016). Vid typ 2 diabetes kan insulin fortfarande produceras, men 

kroppens känslighet för insulinet minskar succesivt och resistens kan utvecklas 

(Cornell, 2015; Overbeek et al., 2017). Förloppet, som har samband med livsstil 

såsom övervikt och brist på motion kan fortgå oupptäckt under lång tid (López-Villar 

et al., 2015; Stitt et al., 2016).  

Kroniskt förhöjt blodsocker skadar kroppen på olika sätt, men huvudsakligen drabbas 

små och stora blodkärl, så kallad mikro- eller makrovaskulär skada (Fenwick et al., 

2017; Fowler, 2011). En av de mest förekommande mikrovaskulära komplikationerna 

är diabetesretinopati (Fenwick et al., 2017; Fowler, 2011), vilket utgör ett 

samlingsbegrepp för de specifika näthinneskador som drabbar patienter med diabetes. 

Retinopatin kan förekomma vid alla typer av diabetes och utvecklas gradvis som ett 
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resultat av långvarig hyperglykemi och inadekvat reglering av densamma (Cavan et 

al., 2017; Csosz et al., 2017).  

Retinopatin beror på läckage och tilltäppning av näthinnans blodkärl (Cavan et 

al.,2017), vilket initialt visar sig som microaneurysm och små prickblödningar 

(Fowler, 2011). Avancerar retinopatin inträffar nybildning av blodkärl, proliferation, 

som kan leda till glaskroppsblödningar och näthinneavlossning (Csosz et al., 2017; 

Fowler, 2011). Diabetiskt makulaödem, svullnad i näthinnans centrala del kan 

uppträda både vid lindriga och mer allvarliga stadium av retinopatin och leder till 

snabb synförsämring (Cavan et al., 2017). Diabetesretinopatin kan utvecklas och 

progrediera till förändringar fullt synliga vid ögonbottenscreening, men utan att 

generera några direkta symtom för patienten. Efter tjugo år med typ 1 diabetes 

beräknas de flesta patienter ha någon form av retinopati. För patienter med 

insulinbehandlad respektive icke-insulinbehandlad typ 2 diabetes är incidensen för 

retinopati åttio-procentig respektive femtio-procentig (Stitt et al., 2016). 

Ögonbottenscreening 

Enligt Socialstyrelsens Nationella rekommendationer för diabetesvård (2017) är syftet 

med ögonbottenscreening att regelbundet kunna undersöka och vid behov ge 

behandling som kan minska risken för att utveckla synnedsättning. 

Ögonbottenscreening enligt dessa riktlinjer bidrar till tidigare upptäckter av 

ögonbottenförändringar och därmed gynnsammare utgångsläge för behandling 

(Socialstyrelsen, 2017).  

Definitionsmässigt innebär screeningundersökningar att ett allmänt hälsoprogram 

riktas mot ett stort antal personer och bör därför inte ses som ett direkt diagnostiskt 

instrument (Scanlon, 2017). Syfte och mål är att upptäcka hälsotillstånd som kan leda 

till allvarliga konsekvenser för att tidigt kunna sätta in åtgärder och därmed minska 

skadan (Socialstyrelsen, 2017). Screeningprogrammens utformning bör syfta till att 

varje individ berättigad till kontroll också omfattas av programmet, samt att 

patienterna fortsätter följa uppsatt kontrollintervall (Stitt et al., 2016).  

Nationellt förkommer variationer avseende screening för diabetesretinopati, men 

generellt är tillvägagångsätten likartade på många platser runtom i världen (Liu & 

Swearingen, 2017). Patienter, som får diabetesdiagnos, blir anmodade att komma för 

ögonbottenscreening enligt stipulerade intervall, som bygger på kunskap om progress 

av retinopati (Liu & Swearingen, 2017; Scanlon, 2017). Ögonbottenscreening via 

fotografering har blivit gängse undersökning i flertalet screeningprogram. I en review 

över screeningprogram från Europa, USA och Kanada, framkommer att fotografering 

med en till tre bilder av varje ögonbotten, dilaterat eller odilaterat beroende på 

kameratyp och utfört av personal specialiserad för ändamålet är sedvanlig procedur. 
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Vid förändringar av viss grad skall patienten komma för vidare undersökning i 

ögonsjukvårdens regi (Tozer, Woodward & Newman-Casey, 2015). 

Följsamhet 

Begreppet följsamhet, med de till viss del synonyma termerna compliance, adherence 

samt concordance, är vanligt förekommande inom omvårdnad och 

omvårdnadsforskning när fenomenet skall undersökas ur olika synvinklar 

(Bissonnette, 2008; Snowden, Martin, Mathers & Donnella, 2014). Begreppet 

följsamhet anses inte vara fullständigt enhetligt, då definitionen av detsamma kan 

variera beroende på det sammanhang som det förekommer i.  

Compliance anses vara det äldsta samt mest använda av följsamhetsbegreppen och är 

i sitt ursprung taget från det militära under betydelsen ”att lyda order” (Robinson, 

Callister, Berry & Dearing, 2008). Termen compliance härstammar från det latinska 

ordet complire med betydelsen att uppfylla och därmed fullgöra en handling eller 

process (Aronson, 2007). Då relationen mellan vårdgivare och patient har utvecklats, 

har kritik riktats mot termen då det anses att den kan upplevas för fokuserad på lydnad 

och således bortse från patientens autonomi och deltagande (Aronson, 2007; 

Robinson et al, 2008). Senare uppkom termen adherence, som ytterligare synonym till 

begreppet följsamhet. I viss kontext innebär detta till vilken utsträckning som 

patienter följer instruktioner, i andra sammanhang definieras det som frivilligt 

samarbete mellan vårdgivare och patient (Aronson, 2007). Termerna skiljer sig dock 

inte markant åt definitionsmässigt utan används som just synonymer (Bissonnette, 

2008). I nutid har termen concordance blivit en kompletterande synonym term vars 

avsikt inte är att innefatta i vilken utsträckning patienten följer sin behandling, utan 

med fokus på förhållandet och interaktionen mellan vårdgivare och patient 

(Bissonnette, 2008). Termens tyngdpunkt är önskan om uppnående av 

kommunikation och dialog mellan parter i vården för att resultera i behandling utifrån 

patientens egna beslut (Aronson, 2007).  

Trots att regelbunden ögonbottenscreening är en avgörande faktor för tidig upptäckt 

av diabetesretinopati och därmed motverkan av synförlust, var andelen av personer 

med diabetes, som följde uppsatta riktlinjer för screening, låg (Hwang, Rudnisky, 

Bowen & Johnson, 2015; Liu & Swearingen, 2017). Vid en global kartläggning 

framkom att en majoritet av patienterna var medvetna om att ögonen bör undersökas 

för diabetesretinopati på regelbunden basis, men mindre än hälften infann sig vid rätt 

tidpunkt för screening (Cavan et al., 2017). Det förekom även att en stor andel 

patienter inte deltog i ögonbottenscreening, trots att de hade kännedom om vikten av 

undersökningen (Lu et al., 2016). 

Ökad förekomst av diabetesrelaterade ögonkomplikationer och försämring på längre 

sikt har starkt samband med dålig följsamhet till uppsatta kontrollintervall för 
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ögonbottenscreening (Stitt et.al., 2016). Kännedom om motiv och hinder för 

deltagande i ögonbottenscreening är nödvändigt för ökad följsamhet till dessa 

undersökningar (van Eijk, Blom, Gussekloo, Polak & Groenveld, 2012). 

Teoretisk referensram 

Kapabiliteten att som patient med diabetes kunna hålla fast vid exempelvis 

regelbundna undersökningar och kontroller har samband med förmågan till egenvård 

(Nam, Chesla, Stotts, Kroon & Janson, 2011). Egenvård ses som olika uppgifter som i 

detta fall en patient med diabetes måste utföra och engagera sig i (Nam et al., 2011). 

Albert Banduras (1997) social-kognitiva teori med patientens själv-förmåga som 

centralt koncept, det vill säga individens tro på egna handlingar som kan leda till 

specifikt önskad effekt, sammanhänger med förmåga till egenvårds-handlingar vid 

exempelvis kronisk sjukdom så som diabetes. För att utveckla själv-förmåga, krävs att 

individen medelst egen motivation och beteende utformar nya specifika förmågor och 

handlingsmönster. När så nya handlingsmönster tillkommit, ökar tron på den egna 

förmågan och individen har lättare att anamma exempelvis ett specifikt 

hälsobefrämjande beteende (Bandura, 1997). Teorin är använd i olika 

omvårdnadssammanhang då just beteenden kopplat till hälsa och sjukdom undersöks. 

Specifikt är den social-kognitiva teorin applicerad för att upptäcka faktorer i 

omgivningen och hos individerna själva, som kan ha positiv inverkan på 

egenvårdshandlingar (Chen, Wang & Hung, 2015). Vidare har Banduras teori legat 

till grund för att studera hur vuxna med typ 2 diabetes kan göra beteendeförändringar 

gynnsamma för sin egenvård utifrån faktorer för själv-förmåga (D´Souza et al., 2017). 

Banduras teori kan utgöra en förklaringsmodell av mänskligt beteende där själv-

förmågan handlar om människors tro på sin egen kapacitet att framgångsrikt och 

ihärdigt själv välja att utföra ett specifikt beteende (Maine, Dickson, Truesdale & 

Brown, 2017).   

Bandura framlägger fyra källor till själv-förmåga eller self efficacy (Bandura,1997; 

Maine et al., 2017). Enactive mastery experience är eget förvärvat självförtroende 

utifrån tidigare positiva erfarenheter. Vicarious experience innebär 

observationsinlärning, att finna självförtroende genom att iaktta framgång hos jämlika 

individer och kopiera det beteendet. Vid Verbal persuasion erhålls självförtroende 

från positiv uttalad feedback. Det fungerar bättre att vidmakthålla en känsla av själv-

förmåga om signifikanta andra faktiskt uttrycker förtroende för en individs kapabilitet 

snarare än att uttala tveksamheter därvidlag. Phsysiological and affective states eller 

Emotional/ Physiological Arousal gäller förhållandet mellan kroppsliga och 

känslomässiga svar och uttryck som kan leda till ökad eller minskad känsla av själv-

förmåga. Tro på själv-förmåga, det vill säga egen tro på att lyckas med en uppgift, är 

en produkt av en kognitiv process genom dessa olika källor. När individen väl har lagt 

grunden för tro på den egna själv-förmågan, kan denna tro bidra till högre förmågor 

på flera områden. Modellen med själv-förmågans fyra källor är med framgång använd 
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hos patienter med typ 2 diabetes (Maine et al., 2017). Baserat på hur de fyra källorna 

enligt Bandura (1997), kan öka själv-förmågan, har patienter kunnat reflektera över 

positiva effekter med egenvård. Självförtroendet att faktiskt vara kapabel att 

kontinuerligt utföra nödvändiga egenvårdshandlingar har därmed kunnat byggas upp.  

Problemformulering 

Ögonbottenscreening är en av alla kontroller patienter med diabetes behöver 

genomgå. Följsamheten till screeningkontrollerna är inte optimal och eventuella 

ögonbottenskador riskerar att inte upptäckas i tid, vilket kan leda till bestående 

synskada. Förutom potentiell skada och lidande för enskilda patienter, läggs även 

stora resurser på genomförande av screeningprogram. Det är därför viktigt att inhämta 

kunskap om faktorer som påverkar patienters följsamhet till ögonbottenscreening. 

 

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar patienters följsamhet till 

ögonbottenscreening. 

 

Metod 

Design 

En integrativ litteraturstudie genomfördes baserat på metod av Whittemore och Knafl 

(2005), vilken möjliggjorde integration av studier med spridd metodologi och med 

avsikten att utvinna ny kunskap ur primärmaterialets källor. Metoden representerade 

fem steg utifrån vilka litteraturstudien gjordes. Första steget syftade till att tydligt 

klargöra problemställning och syfte, för att sedan följas av andra stegets 

datainsamling och dokumenterade sökprocess; det vill säga sökord, databaser, 

eventuella alternativa sökstrategier samt kriterier för att inkludera eller exkludera 

data. Därpå följde tredje steget, med utvärdering av datamaterialets kvalitet där den 

integrativa metoden föreslog autenticitet och metodologisk kvalitet som måttstock, 

gärna tillämpat via validerade granskningsmallar. Övergripande mål för fjärde steget 

var att datamaterialet i enlighet med metoden skulle tolkas opartiskt och 

genomgripande för sammanlänkande till ny kunskap. Avsikten var att i samklang med 

den integrativa metoden strategiskt analysera datamaterialet genom analysens olika 
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steg. Avslutningsvis i metodens femte steg, presenterades resultatet med vidföljande 

redogörelse för studiens metodologiska begränsningar (Whittemore & Knafl, 2005). 

Datainsamling 

Enligt den integrativa metodens första steg formulerades först problemområde och 

syfte. Problematiken kring patienters benägenhet att vara följsamma eller inte till 

rekommenderad ögonbottenscreening för att kunna upptäcka diabetesretinopati i tid 

(Cavan et al., 2017), utgjorde grund för problemformuleringen. För överblick av 

avsett områdes publicerade forskning, gjordes vidare en osystematisk 

litteratursökning. Som andra steg utfördes en systematisk datainsamling. Utifrån 

ämnesområde i samklang med syftet, valdes att göra sökningar i databaserna 

Academic Search Elite, CINAHL, PubMed, PsycInfo, Science Direct och SweMed+. 

Sökord valdes utifrån relevans för syftet och följande huvudsökord användes vid 

datainsamlingen: patient, compliance, eye screening, retinopathy, diabetic. (Bilaga A) 

I PubMed och SweMed+ användes Medical Subject Headings, alltså MeSH-termer 

motsvarande sökorden. I CINAHL användes Major Headings (MH) motsvarande 

sökorden, samt fritextsökning. I Academic Search Elite användes Subject Terms 

motsvarande sökorden och i PsycInfo användes Thesaurus motsvarande sökorden. För 

Science Direct gjordes enbart fritextsökning. I angivna databaser utfördes 

sökningarna utifrån enhetliga och bestämda sökordskombinationer samt booleska 

operatorerna AND och OR användes (Bilaga B). 

Urval 

Inklusionskriterier för artiklarna var att dessa skulle vara engelskspråkiga, peer-

reviewed, publicerade mellan 2012–2018 och att abstract skulle finnas tillgängligt. 

Dessutom skulle alla resultatartiklar redovisa etiska överväganden eller ha etiska 

tillstånd. I PsycInfo fanns inte möjlighet att välja endast artiklar med tillgängliga 

abstract, varför detta inklusionskriterium bortsågs ifrån här. I Science Direct kunde 

endast publikationstidpunkter väljas, medan det i PubMed inte fanns möjlighet att 

välja peer- reviewed. Exklusionskriterier var studier som berörde personer med 

demens eller intellektuellt funktionshindrade. Reviewartiklar exkluderades från 

studien.  

Totalt antal lästa titlar i nämnda databaser blev 1335. Abstract lästes med 

utgångspunkt från de titlar som motsvarade studiens syfte, till antalet 102, varav 17 

återfanns som dubbletter mellan databaserna. Detta genererade 53 artiklar, som lästes 

i fulltext. Manuell sökning gav ytterligare 16 artiklar för läsning i sin helhet. 

Artiklarna lästes enskilt för att därefter genomgås gemensamt, vilket resulterade i att 

55 artiklar valdes bort då de innehållsmässigt inte svarade tillräckligt väl mot syftet. 

Kvarstående var 14 artiklar med innehållsmässigt hög relevans för syftet. I enlighet 
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med tredje steget i Whittemore och Knafls metod (2005) genomgick dessa 

kvarvarande artiklar kvalitetsgranskning baserat på mall från Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2017). Resultatartiklarna granskades först 

enskilt och där efter gemensamt. 

Dataanalys  

Dataanalysen genomfördes enligt Whittemore och Knafls (2005) modell i fyra steg; 

datareducering, dataöversikt, datajämförelse och dataslutsats. Som första steg gjordes 

en artikelöversikt för att skapa en överblick av samtliga resultatartiklar. Därpå 

granskades varje artikels resultatdel utifrån studiens syfte och allt relevant resultat 

skrevs ned på separata ark för varje artikel. Andra steget innebar att sätta samman 

liknande resultat från primärkällorna för att finna grupperingar. Dessa färgmarkerades 

i olika kulörer för att organisera materialet i kategorier. Kategorierna jämfördes som 

tredje steg upprepat med varandra för att upptäcka ytterligare samband, mönster och 

skillnader. Som fjärde steg identifierades övergripande teman under vilka 

kategorierna kunde sorteras in.  

 

Forskningsetiska överväganden 

All forskning skall bedrivas i enlighet med forskningsetiska principer, där 

forskningens syfte att generera ny kunskap aldrig får ta över de rättigheter som varje 

enskild forskningsdeltagare har (World Medical Association, 2013). Särskilda krav 

ställs på att forskningsdeltagares personliga uppgifter behandlas konfidentiellt. Vidare 

att varje potentiell deltagare i forskningsstudie skall informeras om syftet med 

forskningen, att deltagandet är frivilligt och att avbrytande kan ske närsomhelst utan 

att studiedeltagaren behöver uppge anledning. Forskaren skall försäkra sig om att 

deltagaren förstått informationen och därpå kan informerat samtycke dokumenteras 

(World Medical Association, 2013). Eftersom studien var en litteraturstudie, 

behövdes inget specifikt godkännande av lokal etisk kommitté. Däremot granskades 

de i studien inkluderade artiklarna gällande etiska överväganden. Samtliga 

resultatartiklar redovisade etiska överväganden och hade etiska tillstånd.   
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Resultat  

Resultatet visar på fem teman, som representerar övergripande påverkansfaktorer för 

patienters följsamhet (figur 1). Temana beskrivs i fallande ordning utifrån hur hög 

representationsgraden var i datamaterialet.  

 Figur 1: översikt av resultat. 

 

 

 

 

Kunskap 

Många patienter var inte medvetna om vikten av ögonbottenscreening, en 

omedvetenhet som bottnade i bristande kunskap om att diabetessjukdomen kan orsaka 

skada på näthinnan (Katibeh, Ahmadieh, Beiranvand, Soleimanizad & Javadi, 2017; 

Keenum et al., 2016). Vissa patienter uppgav att de hade kunskap på en övergripande 

nivå angående diabetes och blodsockernivåer, men saknade kunskap på en mer 

detaljerad nivå (Lake, Browne, Rees & Speight, 2017;  Srinivasan et al., 2017). Andra 

patienter visste inte specifikt vad diabetesretinopati betydde och uttryckte att de hade 

behov av mer kunskap om detta (Orton, Forbes-Haley, Tunbridge & Cohen, 2013). 

Vissa patienter uppgav att de inte alls såg nyttan med ögonbottenscreening (Mtuya et 

al., 2016). En anledning att inte komma för planerad ögonbottenscreening var att 

patienter tyckte att de inte hade några symtom från ögonen eller synen och att 

undersökningen därför var onödig (John, Cooper & Serrant-Green, 2014; Srinivasan 

et al., 2017). De flesta patienter var medvetna om betydelsen av att genomgå 

ögonbottenscreening, men kunde samtidigt ange som skäl att inte komma för kontroll 

att synen och ögonen vid tidpunkten var bra (Katibeh et al., 2017; Vengadesan, 

Ahmad, Sindal & Sengupta, 2017). Ögonbottenscreening ansågs viktig först när synen 

hade blivit påverkad (Bakkar, Haddad & Gammoh, 2017; Foster, Mowatt & Mullings, 

2016). En stor andel patienter var inte medvetna om att diabetesretinopati kan 

förekomma utan att ge några som helst symtom avseende synen (Zou et al., 2017). 

Trots att patienter hade god kännedom om vikten av regelbundna 

ögonbottenkontroller på grund av de ögonkomplikationer diabetessjukdomen kan ge, 

var det endast en liten andel som kände till begreppet diabetesretinopati när de fick 

diagnosen retinopati (Zou et al., 2017). Många patienter kunde ha god kunskap om 

diabetessjukdomen i sig, men samtidigt vara helt omedvetna om att retinopati kan 

uppstå (Srinivasan et al., 2017). En del visste inte att ögonbottenscreening med syfte 

Tema 

Socialt Kunskap Ekonomi Logistik Känslor 
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att upptäcka retinopati måste ske regelbundet (Srinivasan et al., 2017). Bland patienter 

med hög medvetenhet om diabetesretinopati var ändå följsamheten till 

ögonbottenscreening låg. Anledningen uppgavs vara att patienterna saknade specifik 

information om retinopatin (Bakkar et al., 2017). Hos unga vuxna typ 2 diabetiker 

kunde symtomfrihet i kombination med uppfattningen att yngre inte drabbas av 

retinopati bidra till dålig följsamhet (Lake et al., 2017). Samtidigt kunde tidiga 

visuella symtom vid diabetesretinopati uppfattas som del av normalt åldrande och 

därmed utgöra ett hinder för att komma för ögonbottenscreening (Katibeh et al., 

2017).  

Om föregående screening var bra eller att primärvårdsläkare inte hade samtalat med 

patienterna om screeningresultaten, kunde vissa patienter göra antagandet att det inte 

var meningsfullt att komma för ny ögonbottenscreening (Orton et al., 2013). Det 

kunde råda osäkerhet bland patienter angående vilka undersökningar som utfördes hos 

optiker respektive ögonsjukvården (Foster et al., 2016; John et al., 2014, Orton el al., 

2013; Strutton, Du Chemin, Stratton & Forster, 2016). Uppfattningen fanns hos 

patienter att de blivit erbjudna ögonbottenscreening avseende retinopati hos optiker, 

eller att denna undersökning gjorts vid sedvanligt optikerbesök. 

Kunskap om att diabetesretinopati går att behandla hade starkt samband med 

följsamhet till ögonbottenscreening och påvisade vikten av att undervisa patienter 

inom screeningprogram (Mtuya et al., 2016). Undervisningen borde behandla 

anledningen och fördelarna med att komma för screening, samt vilka 

behandlingsmöjligheter som fanns (Mtuya et al., 2016). Endast information om 

retinopati och screening visade sig dock inte vara tillräckligt för hög följsamhet till 

ögonbottenscreening kontroll, utan följsamhetsgraden var avhängig sättet 

informationen gavs på; i dialog med patienten för försäkran att patienten förstått 

(Foster et al., 2016). Gruppinformation med gemensam genomgång av tillgänglig 

information, kan förbättra patienters kunskapsnivå (Strutton et al., 2016). Genom att 

undervisa om diabetes och därmed öka riskmedvetenheten för ögonkomplikationer är 

det mer sannolikt att patienter kommer för ögonbottenscreening. Det är kunskapen i 

sig som påverkar patienters beslut att delta (Zou et al., 2017).   

Då följsamheten till ögonbottenscreening behövdes förbättras, kunde det finnas stora 

behov av ökad kunskap om diabetesretinopati och screening. Dock utgjorde låg 

utbildningsnivå hos patienter i sig ett hinder för försök till sådan kunskapsökning 

(Katibeh et al., 2017). Medvetenhet om själva retinopatin kunde dock öka i takt med 

patienternas utbildningsnivå (Bakkar et al., 2017; Katibeh et al., 2017), vilket i sin tur 

kunde leda till bättre följsamhet till ögonbottenscreening (Katibeh et al., 2017). 

Patienters utbildningsnivå påverkade även hur remissprocessen uppfattades vilket i 

sin tur genererade lägre följsamhet till själva screeningkontrollerna (Mtuya et al., 

2016). 
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Vissa patienter blev inte remitterade för ögonbottenscreening överhuvudtaget, då 

ansvarig vårdpersonal inte hade kännedom och kunskap om gällande riktlinjer (Al-

Alawi, Al- Hassan, Chauhan, Al-Futais & Khandekar, 2016). Generella riktlinjer för 

när patienter ska remitteras för screening, kunde i vissa fall saknas helt (Bakkar et al., 

2017). Det förekom att patienter upplevde att primärvårdsläkare inte tog 

ögonbottenscreeningen på allvar. Istället för att direkt svara på frågor, hänvisades 

patienterna att själva boka tid hos särskild patientutbildare (Lake et al., 2017). Vissa 

patienter som regelbundet bevistade ögonklinik för glaukomkontroll, hade fått 

uppfattningen att denna undersökning även inbegrep kontroll av retinopati (Strutton et 

al., 2016).  

Logistik 

Undermålig samordning kunde försvåra följsamhet till ögonbottenscreening och flera 

patienter angav en stor mängd olika sjukhusbesök för samma sjukdom som hinder för 

att komma på ytterligare undersökning som ögonbottenscreening innebar (John et al., 

2014). En patient exemplifierade att hon varit tvungen att åka till sjukhuset vid fyra 

tillfällen på en vecka för olika besök och hade själv önskemål om att detta skulle 

samordnas bättre (John et al., 2014). Förbättrad kommunikation mellan primärvård 

och screeningenhet avseende överföring av relevant patientinformation, säkerställde 

att patienter berättigade till ögonbottenkontroll verkligen inkluderades i 

screeningprogrammen (Strutton et al., 2016). Skriftlig kommunikation mellan 

oftalmolog och primärvårdsläkare och omvänt hade ett starkt och oberoende samband 

med att patienter hade hög följsamhet till sina ögonbottenscreeningar inom uppsatta 

kontrollintervall (Storey et al., 2016). Vissa patienter angav att remissförfarandet var 

oklart som skäl att inte komma för ögonbottenscreening (Mtuya et al., 2016). 

Patienterna saknade information om anledning till att remissen skrevs, kostnad för 

undersökningen och vilket resultat som kunde förväntas av eventuell behandling 

(Mtuya et al., 2016). 

En del av patienterna angav att de inte hade tid att komma för ögonbottenscreening 

(Bakkar et al., 2017). Viss andel av patienterna som inte kom till sin inbokade 

ögonbottenscreening, rapporterade själva att de var upptagna med att jobba (Mtuya et 

al., 2016; Strutton et al., 2016). Tidsbrist kunde bero på andra faktorer som 

prioriterades högre, såsom arbete, ta hand om barn eller sjukdom i familjen. Vissa 

patienter var bortresta under längre perioder och kunde därför inte komma för 

planerad kontroll (Lake et al., 2017; Strutton et al., 2016). Att glömma bort 

tidpunkten för sin ögonbottenscreening var en anledning att inte komma för kontroll 

(Mtuya et al., 2016; Strutton et al., 2016; Vengadesan et al., 2017). Glömma bort att 

komma för screening eller boka tid för kontroll kunde bero på upptagenhet med andra 

hälsoproblem, snarare än att ett medvetet beslut fattats att inte komma för 

ögonbottenscreening (Orton et al., 2013). 
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Tidpunkter för ögonbottenscreening erbjöds bara under kontorstid och detta utgjorde 

ett hinder för yngre, yrkesverksamma patienter att kunna komma (Lake et al., 2017). 

Det faktum att patienternas arbetstider utgjorde hinder för att komma på 

ögonbottenscreening-kontroll skulle kunna förbättras genom att öppettider förlängdes 

(Strutton et al., 2016). Möjlighet till screeningkontroll på kvällstid skulle även 

underlätta för anhöriga, som då slapp ta ledigt från arbetet för att skjutsa till 

undersökningen (John et al., 2014). Vidare framkom att följsamheten kunde förbättras 

om det togs i beaktande att äldre och yngre vill bli kallade för undersökning på olika 

sätt (Orton et al., 2013). Äldre patienter föredrog att få en fast inbokad tid 

hemskickad, medan yngre hellre ville sköta bokningen själv elektroniskt samt kunna 

få påminnelse innan besöket (Orton et al., 2013). Oklarheter avseende patienters 

adress och i vissa fall att patienter inte hade fast boende orsakade svårigheter när 

patienter skulle kallas för undersökning (Strutton et al., 2016). Flera patienter uppgav 

dessutom att postgången var undermålig och att breven inte kommit fram (Strutton et 

al., 2016). 

Långt avstånd till platsen där ögonbottenscreeningen utfördes hade klart samband 

med att inte följa uppsatta kontrollintervall (Al-Alawi et al., 2016; Bakkar et al.,2017; 

Mtuya et al., 2016; Srinivasan et al., 2017). Hinder för att komma för 

screeningkontroll, kunde även utgöras av problem med att transportera sig till 

vårdinrättningen (John et al., 2014). Vissa patienter behövde anhörigas hjälp och 

anhöriga fick då i sin tur ta ledigt från sitt arbete (John et al., 2014). En huvudsaklig 

anledning för en del patienter att utebli från uppsatt kontroll var att de måste ha någon 

som följde med dem till undersökningen, vilket i huvudsak gällde äldre och 

synskadade patienter. Även här var medföljaren ofta en anhörig som då gick miste om 

en arbetsdag (Mtuya et al., 2016; Vengadesan et al., 2017). Problem kunde även 

uppstå då vårdpersonal inte visste hur transport för patienter kan bokas (Strutton et al., 

2016). 

Ekonomi 

Trots att själva ögonbottenscreening var kostnadssubventionerad var patienter ändå 

tvungna att bekosta resan till vårdinrättningen själva, vilket angavs som en anledning 

att inte komma (Vengadesan et al., 2017). Ju högre resekostnaden var, desto högre var 

även sannolikheten för att patienterna skulle utebli från sina inbokade screeningbesök 

(Mtuya et al., 2016). Patienter i vissa länder måste bekosta screeningundersökningen 

själva vilket utgjorde hinder för följsamhet (Bakkar et al., 2017; Srinivasan et al., 

2017). Mer än en tredjedel av patienterna angav finansiella skäl att inte komma för 

ögonbottenscreening-undersökning, vilket visade sig handla om rädsla för indirekta 

kostnader för eventuella behandlingar (Mtuya et al., 2016). Att inte ha någon 

sjukförsäkring kunde för vissa patienter vara skälet som avgjorde att de inte kunde 

komma för ögonbottenscreening (Mtuya et al., 2016). 
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Patienterna och ibland även anhöriga, som måste vara borta från arbetet på grund av 

ögonbottenscreeningar, angav förlorad inkomst som en anledning till att inte komma 

för screening (Keenum et al., 2016; Vengadesan et al., 2017). Yngre yrkesverksamma 

patienter kunde uppleva oro över kostnader i samband med screening, särskilt som 

pupillvidgande ögondroppar orsakade att patienterna missade ytterligare arbetstid 

(Lake et al., 2017). 

Socialt 

Influenser från andra i omgivningen och då särskilt vårdpersonal kunde påverka 

patienter i positiv riktning avseende att komma för sin ögonbottenscreening (Katibeh 

et al., 2017; Lake et al., 2017). Exempelvis fungerade en direkt påtalan från 

primärvårdsläkare angående vikten med screening som en uppmuntran att följa 

planerade kontroller (Katibeh et al., 2017; Lake et al., 2017). Yngre patienter uppgav 

att de skulle känna sig mer motiverade att komma för screening om en annan patient 

med diabetes i samma situation påtalat att undersökningen var viktig (Lake et al., 

2017). Tankar på konsekvenser som skulle drabba anhöriga om patienten blev 

synskadad, var en anledning att vara noggrann med regelbundna 

ögonbottenscreeningar (Lake et al., 2017). För vissa grupper kunde olika föreningar 

och dess företrädare spela en avgörande roll för att uppmuntra till 

screeningföljsamhet. Även anhöriga till patienter kan påverka positivt (John et al., 

2014). Media antas kunna ha stor potential för att nå en större population med 

hälsoinformation, som i sin tur kan öka medvetenheten för ögonkomplikationer vid 

diabetes och därmed följsamheten till screeningkontroller (Katibeh et al., 2017). 

Hinder för att delta i ögonbottenscreening kunde i vissa länder vara att kvinnor inte 

hade möjlighet att köra bil och därför inte kunde ta sig till undersökningen utan hjälp. 

Vidare angav mer än hälften av tillfrågade patienter att brist på vårdgivare med 

samma kön var anledning att inte delta i ögonbottenscreening (Al-Alawi et al., 2016). 

Patienter angav själva som orsak att de inte kom för inbokad ögonbottenscreening, att 

de inte kunde lämna huset själva eller att de inte hade tillåtelse att gå (Mtuya et al., 

2016). 

Känslor 

Negativa känslor såsom rädsla för att ögonbottenscreeningen kunde komma att visa 

dåliga resultat var en anledning att utebli från screening (Bakkar et al., 2017; Lake et 

al., 2017). Även rädsla för eventuella kirurgiska ingrepp relaterat till sjukdomen ledde 

till att patienter inte kom för kontroll (Mtuya et at., 2016). På grund av ängslan och 

oro behövde vissa patienter ha en anhörig med sig vid screeningtillfället. Fanns det 

inte möjlighet till detta sällskap uteblev patienterna (Strutton et al., 2016). Vissa 

upplevde mycket stark rädsla och oro för själva diabetessjukdomen och eventuellt 

påföljande synförlust. Istället för att genom screeningkontroll agera för att minska den 

risken, hamnade de i förnekelse och fullständigt oengagemang för sin sjukdom och 
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uteblev därför (Lake et al., 2017; Strutton et al., 2016). Pupillvidgande ögondroppar 

vid screeningtillfället kunde orsaka obehag som gjorde att patienterna av den 

anledningen inte ville komma (Strutton et al., 2016). Ytterligare hinder för följsamhet 

kunde utgöras av skamkänslor (John et al., 2014). Särskilt kvinnor upplevde skam 

över att andra personer kände till deras hälsoproblem och ville därför undvika den 

kontakt med vårdpersonal som uppstod vid exempelvis ögonbottenscreening (John et 

al., 2014). 

Att medverka vid ögonbottescreeningen kunde även generera positiva känslor för 

vissa patienter vilket ytterligare ökade följsamhetsgraden (Lake et al., 2017). Det 

kändes bra att vara engagerad och lättnad kunde upplevas när resultaten var bra. Goda 

screeningresultat kunde även resultera i ett välbefinnande i att sköta sin diabetes. 

Ytterligare motivation att följa kontrollintervallen var en önskan att behålla sitt 

körkort. Vissa patienter uttryckte att det var spännande att få se ögonbottenbilderna 

(Lake et al., 2017). Ökad kunskap om diabetessjukdomen ledde till att patienter fick 

en mer positiv inställning till sjukdomen i sig och dess konsekvenser (Srinivasan et 

al., 2017).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En integrativ litteraturstudie utfördes enligt metod av Whittemore och Knafl (2005). 

Metoden valdes då den är utformad för analys av studier med olika metodologi, vilket 

kan bidra till ökad tillförlitlighet (Whittemore & Knafl, 2005). Metoden erbjuder 

specifika steg, från problemformulering till resultatpresentation, något som 

genererade bra struktur under arbetets gång. Datainsamlingen skedde både 

systematiskt och manuellt, eftersom olika strategier för att få fram data är fördelaktigt 

ur metodologiskt hänseende (Whittemore & Knafl, 2005). Strategin vid 

datainsamlingen ansågs även befrämja studiens trovärdighet. Databaser vars 

ämnesområden svarade mot studiens syfte, valdes för systematisk sökning. Genom 

detta databas-urval kan det finnas risk att artiklar som inte kategoriserats utifrån 

ämnesområde kan ha missats, dock ansågs denna risk försumbar. En bred 

kombination av sökord, som motsvarade syftet användes. Detta resulterade i ett antal 

dubbletter och därmed ansågs att valda sökord var adekvata och att datamättnad 

uppnåtts. Den manuella sökningen innebar att artiklar, som påträffades indirekt 

exempelvis i referenslistor, kunde upptas för analys under förutsättning att innehållet 

överensstämde med syftet. De vetenskapliga artiklarna hade sitt ursprung i 

Storbritannien, Australien, Jamaika, Indien, Iran, Kina, Saudi-Arabien, Tanzania och 

USA, vilket ansågs ge ett brett perspektiv inom ämnet. Direkt jämförelse av 

resultatartiklar och svenska förhållanden lät sig inte göras, då ingen svensk studie 
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avseende ämnet påträffades. Dock fanns konsensus beträffande stor del av resultaten 

trots att studierna utförts i vitt skilda läder och dessa resultat ansågs fullt applicerbara 

och möjliga att överföra till svenska förhållanden. Tre av de valda databaserna 

genererade inte några resultatartiklar. För tydlighet och transparens i förfarandet, 

valdes att redovisa sökvägen i sin helhet även för dessa databaser (Bilaga B). 

Urvalskriterierna, som redovisats, utgjorde sökningsbegränsningar i respektive 

databas. Begränsningarnas utformning varierade mellan databaserna, vilket möjligen 

kan ha påverkat sökningarna. Artiklar på engelska var ett inklusionskriterium, vilket 

innebar exkludering av svenskspråkiga artiklar som var det övriga språk som 

litteraturstudiens författare gemensamt behärskade. Detta ansågs inte som någon brist, 

då ingen svensk studie påträffades, varken vid systematisk eller manuell sökning. Vid 

manuella sökningar förekom artiklar på andra språk än engelska. Det påträffades 

artiklar med abstract på engelska som var relevant för studiens syfte, men med annat 

språk vad gällde texten i artikeln. Dessa artiklar fick uteslutas på grund av bristande 

språkkunskaper hos litteraturstudiens författare. Aktuell forskning kan ha gått förlorad 

för att endast engelskspråkiga artiklar granskades. Som inklusionskriterium valdes 

även att artiklarna skulle vara peer-reviewed. Härigenom kan relevanta artiklar sett till 

innehållet ha missats, men antagandet gjordes att dessa ändå inte skulle passera den 

kvalitetsgranskning enligt SBUs mallar som gjordes. Det valda tidsintervallet för 

sökningarna var 2012–2018. Detta för att få så aktuell forskning som möjligt, samt att 

begränsa sökningarnas omfång. Dessutom kunde det anas en ökning av antalet artiklar 

med senare publikationsdatum, vilket verifierade att valt tidsintervall var relevant. Det 

ansågs inte att relevanta resultat blev förbisedda genom denna tidavgränsning, utan 

snarare att aktuella artiklar byggde på tidigare kunskap, vilket även framgick av 

resultatartiklarnas referenser. Litteraturstudiens tillförlitlighet ansågs befästas 

ytterligare, genom att resultatartiklarna inte var äldre än 10 år (Polit & Beck, 2012).  

Artiklar, som berörde patienter med demens eller intellektuellt funktionshinder 

exkluderades från studien. Anledningen var att det befanns oklart huruvida resultat 

från dylika artiklar verkligen överensstämde med syftet. Farhågor fanns att resultaten 

primärt kunde representera åsikter från anhöriga, vårdare eller andra personer som 

den gruppen av patienter kunde tänkas stå i beroendeställning till, snarare än aktuella 

patienters egna uppfattningar. Brist med exklusionen kunde vara att patientgruppen 

inte representeras alls i studien och att det i efterhand sett kunde funnits resultat i 

dessa exkluderade artiklar, som kunnat bidra till ytterligare fördjupad kunskap. Även 

ur etiskt hänseende kunde det vara ett oriktigt val att exkludera en hel grupp. Dock 

kunde patienter med exempelvis intellektuellt funktionshinder innebära en särskild 

svårighet gällande informerade samtycke (World Medical Association, 2013), vilket 

möjligen kunde ha påverkat studiers resultat. 

Litteratursökningen resulterade i 14 artiklar med olika forskningsmetoder. En 

retrospektiv kohortstudie, en artikel med mixad metod, en prospektiv 
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uppföljningsstudie, tre kvalitativa studier samt åtta tvärsnittsstudier. För att försäkra 

att resultatartiklarna höll en god vetenskaplig kvalitet, användes SBUs mallar för 

granskning (SBU, 2017). Kvalitetsgranskningen av resultatartiklarna utfördes först 

enskilt och därpå gemensamt, vilket ansågs öka tillförlitligheten. Artiklarna, som 

valdes utifrån dessa kriterier hade hög eller medelhög vetenskaplig kvalitet. Valet att 

uppta även artiklar av medelhög kvalitativ nivå för analys gjordes då artiklarnas 

innehåll mycket väl överensstämde med studiens syfte. Resultaten artiklarna 

redovisade ansågs kunna bidra till fördjupad kunskap inom det studerade ämnet. 

Faktumet att båda litteraturstudiens författare arbetade inom ögonsjukvård, innebar 

viss förförståelse för valt problemområde. Genom noggrann följsamhet till metodens 

samtliga steg och redovisning av detsamma var förhoppningen att minska 

förförståelsens inverkan och även öka studiens bekräftelsebarhet. Även pålitligheten 

torde gagnats av detta förfarande.  

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visar på att kunskap, både hos patienter och vårdgivare, är 

den huvudsakliga faktorn som påverkar patienters följsamhet till ögonbottenscreening 

(Katibeh et al., 2017; Keenum et al., 2016; Lake et al., 2017; Orton et al., 2013; 

Srinivasan et al., 2017; Strutton et al., 2016). Patienternas kunskapsnivå kunde vara 

varierande, från att inte ha någon kännedom alls om att diabetes exempelvis kan 

orsaka näthinneskada (Katibeh et al., 2017; Keenum et al., 2016), till viss kännedom 

men inte specifik kunskap om diabetesretinopati (Orton et al., 2013). Flera studier 

resulterade i att tillfrågade patienter uppgav god kännedom om diabetssjukdomen, och 

att ögonbottenkontroller behövde göras (Srinivasan et al., 2017; Zou et al., 2017) samt 

att patienter även kunde ha hög medvetenhet om diabetesretinopati, men ändå utebli 

från sina screeningkontroller (Bakkar et al., 2017). Medvetenhet om exempelvis 

diabetesretinopati var att ha hört talas om sjukdomen i fråga, medan kunskap innebar 

att ha förståelse för sjukdomen (Srinivasan et al., 2017). Symtomfrihet vid tidpunkten 

för screeningen var ett avgörande skäl att utebli från undersökningen, det vill säga att 

patienterna uppgav att synen var bra och att underökningen därför var onödig (John et 

al., 2014; Katibeh et al., 2017; Srinivasan et al., 2017; Vengadesan et al., 2017). 

Ögonbottenscreening ansågs av en del patienter nödvändig bara när synen blivit 

påverkad (Bakkar et al., 2017; Foster et al., 2016). Slutsatser att dra är att 

informationen patienter får och den kunskap de har, inte är komplett. Trots att vissa 

till och med har god kännedom om diabetes, risk för ögonkomplikationer och vikten 

av ögonbottenundersökningar kommer de ändå inte för uppsatta kontroller. 

Avgörande kunskapsbrist utifrån dessa resultat är troligtvis att kunskapen inte finns på 

den mest avgörande punkten; nämligen att retinopati förkommer utan synproblem och 

att regelbunden ögonbottenkontroll är metoden för att upptäcka dessa förändringar. 

Flera studier behandlade alltså information och patienters kunskapsnivå, att patienter 

måste utbildas mer för att förstå behovet av regelbunden ögonbottenscreening (Mtuya 
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et al., 2016; Srinivasan et al., 2017; Zou et al., 2017). Kunskap och information kunde 

dock innebära något som vårdgivare skulle ge till patienten, att patienterna skulle bli 

informerade (Katibeh et al., 2017). Utifrån litteraturstudies resultat, verkar detta sätt 

att informera på inte optimalt. Otillräckligheten med denna form av 

envägskommunikation, när patienter informerades om sitt hälsotillstånd och åtgärder 

kopplat till det, uppmärksammades av Foster et al. (2016). Endast ensidig 

informationsförmedling från vårdgivarens håll var otillräckligt, det som visade sig 

främja hög följsamhet till regelbunden ögonbottenscreening var att informationen 

skedde genom dialog mellan vårdgivare och patient. Undervisning i dialogform 

involverade patienten och möjliggjorde återgivande av information med egna ord, 

vilket befrämjade förståelse (Foster et al., 2016). Försäkran om att patienten har 

förstått informationen kan tyckas behöva tillämpas i betydligt högre utsträckning. 

Kontexten vari ögonbottenscreening vanligen utförs, är i detta avseende en 

försvårande omständighet. Dessa mottagningar präglas som regel av stor 

patientvolym och snabba besökstider. Tidsutrymmet finns inte för att informera 

adekvat. Frågan kan ställas om tiden finns till uteblivna patientbesök, som enligt 

denna litteraturstudie blir resultatet av inadekvat information. Förslagsvis skulle 

patienter som kommer för sitt första screeningbesök kunna bokas på särskilda, längre 

tider som möjliggör att patienter erhåller mer komplett kunskap.  

Gruppundervisning kunde vara en annan metod att säkerställa patienters förståelse för 

den information som gavs (Strutton et al., 2016). Nyttan av patientundervisning i 

grupp understödjs genom en av Banduras (1997) källor för att nå själv-förmåga, 

vicarious experience. Denna form av observationsinlärning där möjlighet finns att ta 

del av andras erfarenheter, befrämjar själv-förmåga som krävs för att exempelvis 

regelbundet gå på ögonbottenscreening (Bandura, 1997). Diabetesskolor finns att 

tillgå i Sverige, i olika regi men karaktäriserade av undervisning och samtal i grupp, 

vari observationsinlärning kan komma att tillämpas. Ofta medverkar olika kategorier 

av vårdpersonal, såsom diabetessjuksköterska och dietist. För att delge patienter 

ögonspecifik information skulle ögonsjuksköterskor kunna involveras i större 

utsträckning än vad som verkar förekomma idag. Härigenom skulle hela vårdteamet 

kring en patient med diabetes kunna förtydligas och knytas samman.  

Kunskapsluckor orsakade av missuppfattningar visade sig vara en faktor som kunde 

påverka patienters följsamhet till screeningkontroll. Vissa yngre patienter trodde att 

retinopati endast kunde drabba äldre personer (Lake et al., 2017) och andra ansåg att 

synförsämring som orsakats av retinopati berodde på naturligt åldrande (Katibeh et 

al., 2017), vilket minskade följsamhet till ögonbottenscreening. Vanlig 

missuppfattning gällde att patienter trodde att undersökning för retinopati var utförd 

vid vanligt optikerbesök (Foster et al., 2016; John et al., 2014), eller att en 

undersökning av glaukom även innebar kontroll av retinopati (Strutton et al., 2016). 

Vidare kunde patienter göra tolkningen att ett bra screeningresultat gjorde att det inte 

behövdes fler undersökningar (Orton et al., 2013). Med tanke på dagens samhälle där 
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information omedelbart kan sökas, borde det vara av vikt att från hälso-och 

sjukvårdens håll att visa på korrekta källor till information. En möjlighet är att 

använda sig av nya medier som till exempel en diabetespodd, där sakkunnig person 

och patient kan diskutera olika frågeställningar som många kan ta del av. Chatt, som 

leds av inom området kunnig person, skulle möjliggöra för patienter att på tillgängligt 

och enkelt vis få svar på frågor, vilket kan motverka att oklarheter blir till rena 

missuppfattningar. Ögonsjuksköterskor och annan vårdpersonal bör som alltid tänka 

på ordval och uttryckssätt. Självklarheter för den som verkar i sin profession är inte 

detsamma som självklarheter för patienten det berör, såsom innebörden av ett bra 

screeningresultat.  Enligt Orton et al.(2013) kan dylikt ordval misstolkas. Det är 

tänkbart att upprepande av ordet bra i syfte att lugna en orolig patient, som kanske 

inte behärskar språket, kan utmynna i missuppfattningar som att inte behöva komma 

för nytt besök. 

Problem av praktisk art som kunde utgöra hinder för patienter att komma för 

ögonbottenscreening förekom, exempelvis sådana oklarheter som att det inte fanns 

korrekt adress till patienter som skulle kallas för undersökning (Strutton et al., 2016). 

Endast möjlighet att komma för screeningkontroll på dagtid vållade problem med att 

patienter var tvungna att ta ledigt från arbetet (Lake et al., 2017) och detta kunde även 

inbegripa anhöriga, som ställde upp och körde patienten till undersökningen (John et 

al., 2014). Patienter som behövde hjälp med transport för att kunna komma för 

screening kunde i vissa fall inte få den assistansen, då vårdpersonal inte visste hur 

transporten skulle bokas (Strutton et al., 2016). Många olika besök för kontroller och 

undersökningar relaterat till diabetessjukdomen, föranledde att patienten själv 

framförde önskemål om bättre samordning av det hela (John et al., 2014). Flertalet av 

dessa problem som blev till faktiska hinder för att komma för screening borde kunna 

överbryggas genom inte alltför komplicerade åtgärder. Exempelvis förekommer redan 

kvälls-och helgmottagning på vissa platser i landet. Primära syftet för vårdgivaren kan 

vara att minska stora patientköer, som väntar på att bli kallade för 

ögonbottenscreening. Följsamhetsbefrämjande enligt denna litteraturstudie skulle 

kunna vara att i första hand kalla patienter i yrkesverksam ålder till dessa tidpunkter. 

Hindret att ta ledigt från jobbet med den kostnad det medför, skulle kunna undvikas 

och härigenom skulle även tid kunna erbjudas, som passar skjutsande, 

yrkesverksamma anhöriga.  Mer flexibla bokningssystem, idag tillämpat exempelvis 

inom andra screeningundersökningar som mammografi, skulle möjliggöra för 

patienter att själva gå in och boka tider som faktiskt passar. Detta borde kunna 

förbättra följsamhet och avlasta vårdgivarna från viss administration. På vissa håll i 

landet har nyligen startats drop-in fotografering för ögonbottenscreening med kamera 

som inte kräver pupilldilatation. Förhoppningen är att tillgängligheten till 

ögonbottenscreening därmed ska öka. 

Vidare skulle ett mer standardiserat remissinnehåll kunna vara till hjälp för patienter 

som ansåg att remissen var oklar angående både anledning till att den skrevs och vad 



 

 18 

som kunde förväntas av det tilltänkta besöket (Mtuya et al., 2016). Likaså kan 

uppgifter om eventuellt transportbehov noteras, vilket föreslås av Strutton et al. 

(2016). Det borde säkerställas att remissen alltid innehåller patienters korrekta adress 

och telefonnummer, vilket ofta redan förekommer i dagens system genom 

sammankoppling med folkbokföring. Dylika problem och felaktigheter på 

systemnivå, hade mycket väl kunnat lösas genom förbättrad kommunikation mellan 

olika vårdinstanser (Strutton et al., 2016). 

Klarhet i remissinnehåll gällde även att eventuella kostnader för undersökning och 

behandling bör framgå. Detta eftersom farhågor för oväntade kostnader fick patienter 

att utebli från ögonbottenundersökningar (Mtuya et al,.2016). Vissa aspekter av 

kostnadsproblematiken, som kunde utgöra ett hinder för patienter att komma för 

screening, kunde anses kopplad till vissa delar av världen där vården inte är 

subventionerad eller där egen sjukförsäkring krävdes (Mtuya et al., 2016). Emellertid 

kunde indirekta kostnader, som att missa en hel arbetsdag för att komma på ett 

screeningbesök, ha stor påverkan på patienters följsamhet (Lake et al., 2017). 

Därvidlag bör ögonsjuksköterskan eller annan vårdpersonal, som arbetar med att 

utföra ögonbottenscreening, ha i åtanke att ett mycket snabbt avklarat besök kan ta en 

hel dag i anspråk för patienten, med allt vad besöket innebär av hjälp med transport, 

effekt av pupillvidgande droppar och så vidare.  

Omgivningen runt patienten kan ha stor inverkan på uppfattningen av ens 

hälsotillstånd och även påverka egenvårdshandlingar som screeningkontroller i 

positiv riktning. Ytterligare källa att som patient nå själv-förmåga för att kunna 

genomföra en uppgift, är verbal persuasion (Bandura, 1997). Signifikanta andra, som 

till exempel vårdpersonal, kan utöva stort inflytande på patienten genom att ge positiv 

feedback och realistiskt övertala patienter att kunna genomföra vissa nödvändiga 

handlingar (Bandura, 1997). Patienter upplevde sig uppmuntrade till god följsamhet, 

då primärvårdsläkare påtalade vikten av regelbunden screeningkontroll (Katibeh et 

al., 2017; Lake et al., 2017). Även föreningar och religiösa ledare kunde fungera som 

signifikanta andra och ge uppmuntran som genererade ökad följsamhet till 

screeningkontroll (John et al., 2014). Hinder att komma för screening kunde utgöras 

av att kvinnor i vissa länder inte fick köra bil och därför inte kunde ta sig till 

undersökningen, eller att patienter själva uppgav att de inte fick lämna huset eller inte 

hade tillåtelse att gå som orsak att inte komma på inbokad tid (Al-Alawi et al., 2016; 

Mtuya et al., 2016). Detta kan sägas spegla sociala faktorer av kulturell art som bör 

kunna kopplas till dagens mångkulturella samhälle. Dylik problematik bör även den 

tas i åtanke vid bristande följsamhet.   

En annan faktor, som patienter själva ansåg kunde påverka deras motivation till 

ögonbottenscreening, var att andra patienter i samma situation påtalat vikten av 

undersökningen (Lake et al., 2017). Denna föreslagna faktor för ökad följsamhet, 

stämmer väl överens med Banduras (1997) observationsinlärning eller vicarious 
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experience och jämförelse kan även göras med tidigare nämnda gruppundervisning 

(Strutton et al., 2016). Enligt denna källa till själv-förmåga som observationsinlärning 

utgör (Bandura 1997), kan patienters möjligheter att utföra olika typer av 

egenvårdskontroller förbättras. Exempelvis bedriver svenska diabetesförbundet 

forumet Ung diabetes, där själva syftet är att få komma i kontakt med andra i liknande 

omständigheter, för att därigenom utbyta erfarenheter.  

Sambanden mellan utbildningsnivå och följsamhet till ögonbottenscreening ter sig 

inte helt tydliga. Medvetenhet om diabetesretinopati hade inverkan på patienters 

följsamhet, där klara samband kunde ses mellan utbildningsnivå och just medvetenhet 

om sjukdomen (Bakkar et al., 2017; Katibeh et al., 2017). Däremot förekom patienter, 

som uppgivit god kunskap om diabetesretinopati och därmed hade hög medvetenhet, 

som ändå uppvisade låg följsamhet till att komma på screeningkontroll (Bakkar et al., 

2017). Anledningar till detta kunde vara att andra faktorer såsom tidsbrist, avstånd 

och kostnad inverkade (Bakkar et al., 2017). Annat antagande kan vara att trots 

patienters egna uppfattningar om god kunskapsnivå förekom kunskapsluckor 

avseende den direkta anledningen att regelbundet genomgå ögonbottenscreening. 

Enligt Bakkar et al. (2017) underbyggs dylikt resonemang av att vissa patienter kunde 

uppge att de saknade specifik kunskap om retinopati. Saknas kännedom om att 

kontroll måste göras även vid symtomfrihet, alltså då synen är opåverkad, hjälper det 

inte att vara välutbildad med hög medvetenhet om diabetessjukdomen. I det fall då 

patienter själva har missvisande uppfattning om sin kunskapsnivå, kan det vara 

tänkbart att även vårdpersonal blir inbegripen. Patienters kunskaper skulle kunna 

uppfattas som betydligt mer djupgående än vad de egentligen är, vilket i sig kan 

utgöra svårighet när det gäller att möta patienters informationsbehov. 

Praktiska hinder för följsamhet förekom även på patientnivå, patienter kunde 

exempelvis prioritera att jobba, resa, ta hand om barn och familj framför att komma 

på screeningkontroller (Lake et al., 2017; Mtuya et al., 2016; Strutton et al., 2016). 

Glömma bort tid för screening var ytterligare anledning att utebli från kontroll 

(Vengadesan et al., 2017), vilket i vissa fall kunde bero på andra hälsoproblem (Orton 

et al., 2013). En förslagen lösning för att komma ihåg bokad tid var att påminnelse 

skickas med sms (Vengadesan et al., 2017), något som redan tillämpas inom svensk 

hälso- och sjukvård. Dylika logistiska svårigheter skulle kunna förstås som en form av 

inkomplett kunskap i så måtto att patienterna saknar relevant kunskap att göra 

adekvata prioriteringar. Genom att information ges i dialog får vårdpersonalen en bild 

av hur patienten uppfattat informationen och därigenom ges möjlighet till 

tillrättalägganden. Detta kan hjälpa patienten att göra underbyggda val avseende 

exempelvis egenvårdskontroller som ögonbottenscreening.    

I den fjärde källan till själv-förmåga, physiological and affective states, behandlas hur 

kroppens fysiska reaktioner på emotionella tillstånd tolkas av individen (Bandura, 

1997). En anledning för vissa patienter att utebli från screening var att de helt enkelt 
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var rädda för dåliga resultat (Bakkar et al., 2017; Lake et al., 2017), vilket kan bero på 

den övertolkning som sker (Bandura, 1997). Detta kunde orsaka fullständigt 

undvikande av den obehagliga situationen. Den formen av dysfunktion kunde 

innebära förnekelse och bristfälligt engagemang från patientens sida, vilket i sin tur 

ledde till dålig följsamhet avseende ögonbottenkontroller (Lake et al., 2017; Strutton 

et al., 2016). Starka känslor med negativ manifestation, såsom rädsla och ångest har 

enligt Bandura (1997) en tendens att utarma själv-förmågan snarare än att stärka den. 

Kan däremot den negativa känslan bemästras och uppgiften fullgöras, kan själv-

förmågan höjas. Detta kan återfinnas hos patienter som upplevde välbefinnande efter 

genomgången ögonbottenundersökning, eftersom de fick känsla av att sköta sin 

diabetes och klara av situationen (Lake et al., 2017). Härigenom kan patienten själv 

verka inom den viktigaste källan till själv-förmåga, enactive mastery of experience 

(Bandura, 1997), bemästring och lyckade egna erfarenheter. Ögonsjuksköterskor och 

annan berörd vårdpersonal bör höja sin medvetenhet om vikten att stödja oroliga 

patienter. Istället för att rädsla får bli ett hinder för patienter att delta i 

ögonbottenscreening, bör ökat stöd göra det möjligt att klara av omständigheterna. 

Känsla av själv-förmåga kan byggas upp och därmed även öka benägenheten att följa 

uppsatta kontroller.   

 

Konklusion och implikation 

Denna litteraturstudie har belyst faktorer som kan påverka patienters följsamhet till 

ögonbottenscreening. Faktorerna i resultatet är kunskap, logistik, ekonomi, socialt och 

känslor. Resultatet visar att den viktigaste påverkande faktorn är kunskap. 

Kunskapsluckor till följd av inkomplett information, resulterande i otillräcklig 

kunskap hos patienter beträffande symtom på diabetesretinopati, vilket leder till 

hinder för följsamhet till ögonbottenscreening. Utbildning i dialogform, där patienters 

förståelse kan följas upp, leder till mer välinformerade patienter och därmed möjlighet 

till bättre följsamhet. Logistikfaktorn avsåg vikten av att samordna exempelvis 

besökstider motsvarande patienters behov och adekvata transporter till och från 

ögonbottenscreeningen. Ekonomi är en påverkansfaktor där farhåga för oväntade 

kostnader kan göra att patienter uteblir från ögonbottenscreening, även indirekt 

kostnad som att förlora arbetsinkomst inverkar. Social påverkansfaktor innebär att 

anhöriga, vårdpersonal och andra betydelsefulla personer kring patienten kan utöva 

både positiv och negativ inverkan på följsamhet till ögonbottenscreening. 

Känslomässiga faktorer är negativa känslor som rädsla för ögonbottenscreeningen, 

vilket kan utgöra följsamhetshinder. Positiva känslor som välbefinnande att sköta sin 

diabetes kan öka patienters motivation att följa ögonbottenscreening-kontrollerna.  

Belysta faktorer i resultatet, kan erbjuda ögonsjuksköterskor och annan vårdpersonal 

ökad förståelse för följsamhetsproblematik vid ögonbottenscreening-kontroller. 
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Ögonsjuksköterskor skulle redan i dagsläget kunna initiera adekvat 

informationsförmedling som central del i omvårdnaden av patienter som kommer för 

ögonbottenscreening. Resultaten kan även erbjuda förslag till förbättringar av rutiner 

kring dessa screeningundersökningar. Exempelvis mer flexibla bokningssystem och 

ökad tillgänglighet genom kvälls- och helgmottagning. Under denna litteraturstudies 

datainsamling, har inga svenska studier avseende problematiken påträffats. För att 

erhålla aktuell empiri gällande svenska förhållanden, är ny forskning på området av 

stor vikt. Studier i syfte att nå vetenskapliga belägg för de faktorer som påverkar 

svenska patienters följsamhet till ögonbottenscreening, är ett nödvändigt underlag för 

att ytterligare förbättra vår svenska ögonbottenscreening-verksamhet. 
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Tvärsnittsstudie. 

Urval Genom slumpmässigt urval ”Multi-stage clustersampling” från de tre största städerna i Jordanien 

valdes 237 deltagare. Inklusionskriterier: Patienter med normal kognitiv förmåga, typ 2 diabetes, 

arabiska som modersmål.   

Datainsamling Strukturerat frågeformulär i tre sektioner. Slutligen specifika frågeställningar beträffande 

patienternas upplevda hinder för att delta i ögonbottenundersökning efter diagnos diabetes 

mellitus. 

Dataanalys SPSS software Version 20. Summering av kategoriska och nominella data. Chi-square test. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Patienter hade hög medvetenhet om diabetesretinopati och dess konsekvenser, trots detta var 

patienters motivation att genomgå ögonbottenundersökning låg, vilket utgjorde hinder för tidig 

diagnos och behandling. 
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Kvalitet 
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Referens Foster, T., Mowatt, L. & Mullings, J. (2016). Knowledge, beliefs and practices of patients with 

diabetic retinopathy at the university hospital of the West Indies, Jamaica. Journal of Community 

Health, 2016(41), 584-592. doi:   10.1007/s10900-015-0133-y  

Land  

Databas 

Jamaica 

PubMed 

Syfte Syftet var att avgöra kunskapsnivå, övertygelse och handlingsmönster hos patienter med 

diabetesretinopati vid ögonkliniken, universitetssjukhuset i Västindien.  

Metod:  

Design 

 

Prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval Under en 6-månaders period rekryterades 150 på varandra följande patienter utifrån 

inklusionskriterierna:  patienter med diabetes typ 1 eller 2 över 18 år med DR inskrivna på 

retinaklinken på UHWI. Exklusionskriterier: patienter utan förmåga att förstå frågorna och 

kommunicera aktivt, patienter med hörselnedsättning, patienter med andra ögonsjukdomar. 

Datainsamling Intervjuer med frågeformulär innehållande 28 frågor. Deltagarna intervjuades av samma 

intervjuare beträffande patienters kunskap, övertygelse och handlingsmönster samt resultat från 

BMI, blodtryck, HbA1C och synskärpa.  

Dataanalys SPSS software Version 19. Chi-square test för kategoriska variabler. T-test för kontinuerliga 

variabler. 

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Patienter hade god kunskap och uppfattning om diabetesretinopati, men kunskapen om hur 

ögonbottenscreening bör skötas var inadekvat. God kunskap och uppfattning stämde inte överens 

med att patienterna samtidigt hade hög följsamhet i praktiken.  
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Artikel 4 

 

 

Referens John, A., Cooper, J. & Serrant-Green, L. (2014). Barriers to diabetic retinopathy screening in 

South Asian groups. Art & Sience / diabetes, 24(8), 25-30. doi:  10.7748/phc.24.8.25. e897  

Land  

Databas 

Storbritannien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka och beskriva hinder och incitament för att nyttja diabetesretinopati-

screening hos den sydasiatiska populationen i Nottingham. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie 

Urval Snöbollsurval. Inklusionskriterier: Sydasiatiskt ursprung. Boende i Nottinghamshire, som hade fått 

diabetesdiagnos och behandling vid diabetescentra i Nottinghamshire. Utmynnade i 68 deltagare. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. 

Dataanalys Granskning av de transkriberade intervjuerna för att hitta teman. NiVivo software för hjälp att 

hantera data under analysen. 

Bortfall Ej redovisat 

Slutsats Dålig kunskap om screening är en signifikant faktor för låg följsamhet, varför vårdgivare bör 

nyttja varje tillfälle att påvisa fördelarna med diabetesretinopati-screening. Strategier för 

kommunikation och engagemang måste anpassas till den grupp de riktas mot. Det finns inte en 

strategi som passar alla. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Medelhög 
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Artikel 5 

 

 

Referens Katibeh, M., Ahmadieh, H., Beiranvand, R., Soleimanizad, R. & Ali Javadi, M. (2017). 

Awareness of the necessity of regular eye examinations among diabetics: the Yazd eye study. 

International Journal of Preventive Medicine, 8(1), 49. doi: 10.4103/ijpvm.IJPVM_218_15 

Land  

Databas 

Iran 

Academic Search Elite 

Syfte Syftet var att bestämma andelen patienter med diabetes som var medvetna om nödvändigheten 

med regelbundna ögonbottenundersökningar, samt vilka som hade genomgått en 

ögonbottenundersökning de 12 senaste månaderna före studiens start. 

Metod:  

Design 

 

Del av tvärsnittsstudie med multi-stage random clustersampling. 

Urval Patienter diagnosticerade med diabetes utvalda från en större ögon-studie till ett antal av 539. 

Datainsamling Del av frågeformulär. 

Dataanalys Skattning genom konfidensintervall och p-värde. Logistisk regression. 

Bortfall Redovisat i ursprungsstudien. 

Slutsats Hög grad av deltagarna var inte medvetna om nödvändigheten med regelbundna 

ögonundersökningar, detta hade klar överensstämmelse med utbildningsnivå. Specifik information 

angående retinopati kan förbättra situationen. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Medelhög 
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Artikel 6 

 

 

Referens Keenum, Z., McGwin, G., Witherspoon, D., Haller, J.A., Clark, M.E. & Owsley, C. (2016). 

Patients adherence to recommended follow-up eye care after diabetes retinopathy screening in an 

publicly funded county clinic and factors associated with follow-up eye care use. JAMA 

Ophthalmology, 134(11), 1221-1228.  doi: 10.1001/jamaophthalmol.2016.3081. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att uppskatta graden av följsamhet till rekommenderade uppföljande ögonkontroller i ett 

diabetesretinopati-screeningprogram inom offentlig hälsovård, samt att undersöka faktorer 

associerade med nyttjande av uppföljningskontroller. 

Metod:  

Design 

Prospektiv uppföljnings-studie av personer med typ ett och typ två diabetes. 

 

Urval Patienter inskrivna i offentlig internmedicin-klinik i Alabama som hade inbokat läkarbesök under 

en 6 månaders period. Inklusionskriterier: 19 år och äldre med typ 1 eller typ 2 diabetes. 

Resulterade i 949 deltagare. 

Datainsamling Frågeformulär, visusvärde och ögonbottenscreening 

Dataanalys Chi-square test och T-test. Utvärderat genom logistisk regression. SAS, version 9:3 och SAS 

institute inc. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Eftersom bara en tredjedel av deltagarna i studien var följsamma till rekommenderade 

ögonbottenundersökningar är det sannolikt att screeningprogrammen inte kan uppfylla hälso- 

och sjukvårdens mål. Man måste involvera utbildning som syftar till att uppnå god följsamhet till 

rekommenderade kontroller, detta för att motverka synförlust. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



 

XI 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Lake, A.J., Browne, J.L., Rees, G. & Speight, J. (2017). What factors influence uptake of retinal 

screening among young adults with type 2 diabetes? A qualitative study informed by the 

theoretical domains framework. Journal of Diabetes and its Complications, 31(6), 997- 1006. doi: 

https: //doi.org/ 10.1016/j. jdiacomp.2017.02.020 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att undersöka hinder och underlättande faktorer för screening bland unga vuxna med typ 

2 diabetes i jämförelse med äldre med typ 2 diabetes.  

Metod:  

Design 

 

Kvalitativ metod 

Urval Unga vuxna (18–39 år) och äldre (mer än 40 år) med typ 2 diabetes, rekryterade genom sociala 

medier, stödgrupper, speciellt inbjudna. Exklusionskriterier: andra typer av diabetes än typ 2. Ej 

engelskspråkiga. Kognitivt handikapp. 

Datainsamling Semistrukturerad telefonintervju. Frågeteman utifrån teoretisk referensram. 

Dataanalys Via domän från teoretisk referensram identifierades teman relaterade till hinder och underlättande 

faktorer för screening. NiVivo för stödanalys och organisering av datamaterial. 

Bortfall Redovisat, till ett antal av 19 från ursprungligen inbjudna. 

Slutsats Faktorer som påverkar patienter både som hinder och underlättare för ögonbottenscreenig-kontroll 

identifierades. Vissa skillnader mellan åldersgrupperna fanns, vilket kan påvisa vilka förbättringar 

som kan behöva göras hos vårdgivarna. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



 

XII 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Mtuya, C., Cleland, C.R., Philippin, H., Paulo, K., Njau, B., Makupa, W.U.,…Mushi, D. (2016). 

Reasons for poor follow-up of diabetic retinopathy patients after screening in Tanzania: a cross-

sectional study. BMC Ophthalmology, 16(115), 1-7. doi: 10.1186/s12886-016-0288-z 

Land  

Databas 

Tanzania 

PubMed 

Syfte Syftet var att uppskatta andelen patienter som inte kommer för uppföljningskontroller och 

anledningar till låg kontrollföljsamhet hos patienter med diabetes efter screening i Kilimanjaro-

regionen i Tanzania. 

Metod:  

Design 

 

Tvärsnittsstudie 

Urval 294 slumpmässigt utvalda utav 420 screenade patienter med retinopati. 84 ville ej medverka och 7 

intervjuer var inte kompletta. Slutligen 203 deltagare ingick i studien. 

Datainsamling Strukturerat frågeformulär i två sektioner. 

Dataanalys STATA version 13.0 för intervjuerna. Frekvensfördelning för analys av demografiska data. 

Slutligen multipel logistisk analys. 

Bortfall Redovisat, till ett antal av 91. 

Slutsats Anledningar till låg följsamhet beror inte bara på ekonomiska faktorer utan även faktorer inom 

hälso- och sjukvårdssystemet. Förbättringar exempelvis i remisshantering kan förbättra patienters 

följsamhet. Resultaten från denna studie är möjliga att applicera även på andra screeningprogram 

förutom diabetesretinopati-screening. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Medelhög 



 

XIII 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Orton, E., Forbes-Haley, A., Tunbridge, L. & Cohen, S. (2013). Equity of uptake of a diabetic 

retinopathy screening programme in a geographically and socio-economically diverse population. 

Public Health, 127(9), 814–821. doi: https://doi.org/10.1016/j.puhe.2013.04.015  

Land  

Databas 

Storbritannien 

Manuell sökning. 

Syfte Syftet var att undersöka likvärdighet i utnyttjandet av diabetesretinopati-screening i en geografiskt 

och etniskt blandad population och fastställa vad som kan förutsäga låg följsamhet, vilket kan leda 

till förbättrad service. 

Metod:  

Design 

 

Kartläggning genom mixad metod.  

Urval Utifrån patienter kallade för screening under en månad valdes 1000 stycken utifrån hemvist, kön 

och ålder. Dessa 1000 fick frågeformulär hemskickat. 50 av de 1000 blev utvalda på grund av de 

uteblivit från screening för telefonintervju varav 32 deltog.  

Datainsamling Frågeformulär samt fördjupad telefonintervju. 

Dataanalys Stata version SE11. Logistisk regression. 

Bortfall Inget redovisat bland de 1000 som fick frågeformuläret. 18 bortföll bland de 50. 

Slutsats Viss andel av patienterna förstod inte termen diabetesretinopati och hög grad av patienterna hade 

inte diskuterat ögonbottenscreening i primärvården. Därför måste kommunikationen mellan 

patient och primärvård förbättras i syfte att öka utnyttjande av screening. Att öka patienters 

kunskap och förståelse är förenat med att öka screening-frekvensen. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



 

XIV 

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

Referens Srinivasan, N.K., John, D., Rebekah, G., Kujur, E.S., Paul, P & John, S.S. (2017). Diabetes and 

diabetic retinopathy: knowledge, attitude, practice(KPA) among diabetic patients in A tertiary eye 

care centre. Journal of Clinical and Diagnostic Research, 11(7), 1-7. doi: 10. 7860/ JCDR/ 2017/ 

27027.10174 

Land  

Databas 

Indien 

PubMed 

Syfte Syftet var att dokumentera kunskap, attityd och handlingsmönster hos patienter med diabetes 

avseende diabetes och diabetesretinopati. Detta för att fastställa samband samt identifiera hinder 

till följsamhet i uppföljning och behandlingsregimer. 

Metod:  

Design 

 

Tvärsnittsstudie. 

Urval 288 patienter med diabetes, tablett eller insulinbehandlade som var inskrivna på en ögonklinik på 

sjukhus i södra Indien. Exklusionskriterier: patienter under 18 år, patienter som inte förstod 

engelska tamil eller hindi, kognitivt handikapp och patienter med andra ögonsjukdomar än 

diabetesretinopati. 

Datainsamling Demografiskdata hämtades från klinikens dataregister. Patienterna genomgick 

ögonbottenscreening för att gradera diabetesretinopati. Genom frågeformulär i tre sektioner 

hämtades data muntligt beträffande patienters följsamhet till ögonundersökningar och 

behandlingar. 

Dataanalys SPSS Version 22.0. Chi-square/ fisher exact test 

Binary logistic regression och multiple logistic regression. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats God kunskap om diabetes var signifikant förknippat med positiv attityd och goda 

handlingsmönster. Kunskapen om diabetes retinopati var låg. Bristande medvetenhet om behovet 

av screening var ett hinder för regelbunden kontroll. Akut behov av att utbilda patienter om denna 

potentiella komplikation av diabetes. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



 

XV 

 

Artikel 11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Storey, P.P., Murchison, A.P., Pizzi, L.T., Hark, L.A., Dai, Y., Leiby, B.E., & Haller, J.A. (2016). 

Impact of physician communication on diabetic eye examination adherence. Retina, 36(1), 20–27. 

doi: 10. 1097/ IAE. 0000000000000652 

Land 
Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet var att utvärdera vilken effekt skriftlig kommunikation mellan ögonläkare och läkare i 

primärvården hade på patienters följsamhet till rekommenderade ögonundersökningar. 

Metod: 
Design 

Retrospektiv kohortstudie. 

Urval 1968 patienter över 40 år med diabetesdiagnos som hade gjort en ögonbottenscreening mellan 1/1 

2007 till 31/12 2010 inkluderades. Exklusionskriterier: patienter under 40 år, utan diabetes och 

utanför tidsgränsen.   

Datainsamling Demografiska data hämtades från förregistrerade data i elektroniska databaser. Uppgifter om 

sjukförsäkring och svårighetsgraden av diabetesretinopati hämtades från International 

Classification of Diseases. 

Dataanalys Chi- square test, multivariable logistic regression, SAS 9.2   

Bortfall Ej redovisat. 

Slutsats Skriftlig kommunikation mellan ögonspecialist och läkare i primärvård, ökar patienters följsamhet 

till rekommenderad ögonbottenscreening.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög 



 

XVI 

 

Artikel 12 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Strutton, R., Du Chemin, A., Stratton, M. & Forster, A. S. (2016). System-level and patient-level 

explanations for non-attendance at diabetic retinopathy screening in Sutton and Merton (London, 

UK): a qualitative analysis of a service evaluation. BMJ Open, 6(5), 1-6. doi: 10.1136/bmjopen-

2015-010952 

Land 
Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att försöka hitta förklaringar till varför patienter aldrig hade deltagit i en 

ögonbottenfotografering i ett screeningsprogram.  

Metod: 
Design 

Kvalitativ metod. 

Urval Bland 296 patienter registrerade i en screeningdatabas i Södra London under minst 18 månader, 

som hade uteblivit från ögonbottenscreening, utvaldes slutligen 258 patienter. 

Datainsamling Demografiskdata hämtades från screeningprogramregistret i södra London. 

Via telefonkontakt, ställdes frågan varför patienterna inte kom. 

Dataanalys Framework analysis för kodning av data, användes för att kvalitativt organisera patienternas och 

vårdgivarnas svar och identifiera kategorier som uppstod från datamaterialet.  

Bortfall Redovisat till ett antal av 38. 

Slutsats Studien genererar ökad insikt om anledningar till att inte komma för ögonbottenscreening; 

förbättrad kommunikation mellan vårdgivare kan generera att följsamheten ökar. Större 

kännedom om vilka hinder för screening följsamhet patienterna upplever, kan visa på möjliga 

förbättringsområden. 

 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög 



 

XVII 

 

Artikel 13 

Referens Vengadesan, N., Ahmad, M., Sindal, M.D. & Sengupta, S. (2017). Delayed follow-up in patients 

with diabetic retinopathy in South India: social factors and impact on disease progression. Indian 

Journal of Ophthalmology, 65 (5), 376-384. doi: 10.4103/ijo.IJO_620_16 

Land 
Databas 

Indien 

PubMed 

Syfte Syftet var att skapa förståelse för de faktorer som har samband med försenad uppföljning bland 

patienter i södra Indien, samt att uppskatta fortskridande av diabetesretinopati under denna 

försening. 
Metod: 
Design 

 

Tvärsnittsstudie. 

Urval 500 på varandra följande patienter inskrivna på ögonklinik i södra Indien, valdes ut under en 6-

månaders period, efter det att dessa var försenade med sin uppföljande ögonbottenscreening. 

Exklusionskriterier: patienter med ytterligare retinal ögonsjukdom än diabetesretinopati. 

Datainsamling Frågeformulär med 19 öppna frågor delad i tre sektioner. Ögat med mer avancerad 

diabetesretinopati valdes för analys och vid avancerad diabetesretinopati på båda ögonen valdes 

höger öga.  
Dataanalys Chi- square test eller Fisher´s exact test. Student´s t test eller Wilcoxin rank-sum test.  

STATA 121/c (STATA Corp, Texas, USA). 

Bortfall Redovisat till ett antal av 9  

Slutsats Många faktorer ligger till grund för dålig följsamhet till ögonbottenscreening. Om man med 

förbättrade procedurer och utbildning kan kringgå hinder för screening finns möjlighet till 

punktliga undersökningar och därmed förbättrat status för patienterna. 

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XVIII 

 

Artikel 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Zou, Y-H., Li, Q., Cui, S-S., Jia, W., Zhang, N., Ma, K.,…Liu, X-P. (2017). Predictors for 

attending annual eye screening for diabetic retinopathy amongst patients with diabetes in an urban 

community of Beijing. International Journal of Ophthalmology, 10(7), 1144–1149. doi:  

10.18240/ijo.2017.07.19 

  
Land 
Databas 

Kina 

Manuell sökning 

Syfte Syftet var att skaffa större förståelse för möjliga faktorer som kan påverka personer med diabetes 

att delta i årliga ögonbottenscreening-undersökningar. 

Metod: 
Design 

Tvärsnittsstudie. 

Urval Patienter med diagnos diabetes, inskrivna på 4 av totalt 8 hälso-stationer i västra Beijing, inbjöds 

att delta i studien.  

Datainsamling Frågeformulär i 4 sektioner. Resultat från undersökningar gällande BMI, synskärpa, blodprover 

samt ögonbottenfoto. 

Dataanalys T-test, chi-square-test, rank sum-test. Logistics regression. 

Bortfall Redovisat till ett antal av 201, 720 inbjöds och 519 deltog. 

Slutsats Tillgång till undervisning om diabeteskomplikationer ökar sannolikheten att komma för 

ögonbottenscreening. Undervisning utifrån lämplig metod bör göras tillgänglig direkt när 

patienterna får sin diabetesdiagnos.  

Vetenskaplig 
kvalitet 

Hög 
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