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Sammanfattning 

Problemställning: Diabetes är en kronisk sjukdom som drabbar kroppens alla kärl, 

däribland ögonen, vilket då benämns som diabetesretinopati. Sjukdomen är en av de 

ledande orsakerna till synnedsättning och blindhet, och ökar i världen i takt med 

befolkningsmängden. Risken för synskador minskar vid god kontroll av 

grundsjukdomen. Tidig upptäckt av förändringar i ögonbotten och behandling av 

dessa är också av stor betydelse. Ögonsjuksköterskan får i mötet med patienten 

konkreta och mätbara resultat av patientens ögonstatus. Men detta ger inget 

fullständigt bevis på hur patienten upplever sin synnedsättning i sitt dagliga liv.  

Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av att leva med synhotande 

diabetesretinopati. Metod: Studien utfördes som en integrativ litteraturstudie med en 

induktiv ansats. Resultat: I resultatet framkom tre huvudkategorier som alla påverkar 

välbefinnandet och livskvaliteten negativt. Dessa var: utmaningar i vardagen, 

emotionell påverkan och påverkan på sociala livet. Konklusion och implikation: 

Studien belyser att synhotande diabetesretinopati leder till ett lidande, bland annat när 

självständigheten går förlorad och ens sociala roller blir förändrade. Genom den 

kunskap som studiens resultat ger, kan ögonsjuksköterskan lättare stötta och lindra 

lidande. Ytterligare kvalitativ forskning behövs för att lyfta fram de säregna och unika 

upplevelserna kring sjukdomen.   
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Abstract 

Issue: Diabetes is a chronic disease that affects all the vessels of the body, including 

those in the eyes, which is then referred to as diabetic retinopathy. The disease is one 

of the leading causes of visual impairment and blindness and increases in the world in 

proportion to the population. The risk of visual impairment decreases in good control 

of the underlying disease. Early detection of changes in the eye´s retina and treatment 

of these changes are also of great importance. The ophthalmic nurse gets concrete and 

measurable results from the patient's eye status in the meeting with the patient. 

However, this does not provide complete evidence of how the patient experiences 

their visual impairment in their daily life. Purpose: The purpose was to illuminate 

patients' experiences of living with vision-threatening diabetic retinopathy.    

Method: The study was conducted as an integrative literature review with an 

inductive approach. Results: Three main categories were found in the results that all 

affect the well-being and the quality of life negatively. These were: challenges in 

everyday life, emotional impact and impact on social life. Conclusion and 

Implication: The study illustrates that sight-threatening diabetic retinopathy leads to 

a suffering, for instance, when independence is lost and one's social roles become less 

important. Through the knowledge provided by this study, the ophthalmic nurse can 

more easily support and alleviate suffering. Further qualitative research is needed to 

highlight the individual and unique experiences of the disease. 
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Inledning 

Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkar många delar av kroppen, däribland 

ögonen vilka är särskilt känsliga för de negativa effekterna av för högt blodsocker 

(Watkinson & Seewoodhary, 2008). Den vanligaste ögonåkomman som sjukdomen 

ger upphov till är diabetesretinopati, vilket ger förändringar i näthinnans blodkärl. 

Oavsett typ av diabetes, det vill säga typ 1 eller typ 2, är risken lika stor att drabbas av 

diabetesretinopati (Khan, Wong, Deane & Lawrence, 2011). Diabetes är en av de 

ledande orsakerna i världen till synskador och blindhet hos medelålders och äldre 

människor. Personer med diabetesretinopati blir allt fler, bland annat på grund av att 

befolkningsmängden ständigt ökar (Shu Wei Ting, Chui Ming Cheung & Yin Wong, 

2016). Enligt International Agency for the Prevention of Blindness [IAPB] (2017) 

fanns det 415 miljoner vuxna människor med diabetes i världen år 2015. Utav dessa 

hade 145 miljoner någon form av diabetesretinopati varav 45 miljoner hade 

synhotande diabetesretinopati. IAPB menar att dessa siffror kommer att öka och år 

2040 befaras det att dessa grupper kommer att ha ökat med cirka en tredjedel. Det 

behövs omedelbart åtgärder för att förhindra att fler drabbas av avancerad 

diabetesretinopati och dess följder (Edhaq, Aldalati, Alexander & Harris, 2017). De 

huvudsakliga åtgärderna för att minska risken av synskador orsakad av diabetes är 

god kontroll av sjukdomen, tidig upptäckt av retinala förändringar och att i god tid 

behandla dessa (World Health Organisation, 2015). Trots dessa åtgärder kommer det 

fortfarande att finnas personer som ändå utvecklar synhotande diabetesretinopati 

(Watkinson & Seewoodhary, 2008).  

För den enskilda individen tillhör synförlust en av de mest fruktade komplikationerna 

orsakad av sin diabetes (Khan et al., 2011). Komplikationerna kan ha en förödande 

effekt för patienten och familjen. Patienten kan på grund av sin synnedsättning tappa 

förmågan att klara sig själv, vilket kan ge både fysiska och psykosociala följder. Alla 

sjuksköterskor som möter patienter med diabetes har en viktig uppgift i att förebygga 

komplikationer. Det är även viktigt att det upprättas en klar kommunikation mellan de 

olika personalkategorierna som är engagerade i dessa patienter (McLauchlan 2014).  

Det finns mycket forskning och kunskap gällande den medicinska delen av 

diabetesretinopati. När det gäller patientens upplevelse kring hur det är att leva med 

denna sjukdom och vilka psykosociala konsekvenser som sjukdomen kan orsaka, 

finns det desto mindre sammanställd forskning. 
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Bakgrund  

Diabetesretinopati 

Diabetesretinopati kan drabba ögonen i olika grad och är ett samlingsbegrepp för de 

kärlförändringar som uppstår i näthinnan vid diabetes (Studholme, 2008; Watkinson 

& Seewoodhary, 2008). Den mildaste och vanligaste graden kallas 

bakgrundsretinopati eller icke proliferativ retinopati och det är så som sjukdomen 

startar. Synprövning visar i detta stadie att synen är opåverkad. Blödningar syns på 

ögonbottenfoto som små prickar på näthinnan. Detta är ett tecken på att cirkulationen 

i ögat, och troligtvis i hela kroppen, är försämrad. Nästa grad i sjukdomen kallas pre-

proliferativ retinopati och är ett förstadium till proliferativ retinopati. Synen är 

fortfarande opåverkad. Proliferativ retinopati är allvarligare och uppkommer efter 

några år med dåligt kontrollerad diabetes. På grund av att de skadade kärlen i 

näthinnan orsakar ischemi så kompenserar kroppen till slut detta med att bilda nya 

kärl. Dessa kärl är både sköra och skadliga och kan lätt brista vilket medför 

blödningar ut till glaskroppen, vilket i sin tur ger en kraftig synnedsättning. När kärlen 

läks kan ärr bildas mellan näthinnan och glaskropp vilket i sin tur kan leda till 

näthinneavlossning på grund av dragningar. Detta ger synförlust eller i värsta fall total 

blindhet. När kapillärer i centrala näthinnan blir tilltäppta och börjar läcka blod och 

vätska leder det till svullnad i gula fläcken, makulopati, vilket är den vanligaste 

orsaken till central synnedsättning vid diabetesretinopati. Makula, gula fläcken, är en 

känslig del i näthinnan där detaljseendet finns och som till exempel är viktig vid 

läsning, bilkörning och tv-tittande (Studholme, 2008; Watkinson & Seewoodhary, 

2008). Av personer med diabetes drabbas 50% av de med typ 1 diabetes och 30% av 

de med typ 2 diabetes av synhotande förändringar i näthinnan över tid (Nentwich & 

Ulbig, 2015). 

Märkbara symtom uppkommer oftast inte förrän sjukdomen är relativt långt 

framskriden (McLauchlan, 2014). Symtom, som kan uppstå, är nedsatt eller suddig 

syn, lässvårigheter, svårigheter med mörkerseende, glaskroppssymtom så som 

"floaters" och ringar runt lampor, blixtar och fluktuerande synskärpa. Det är först vid 

glaskroppsblödning samt näthinneavlossning som plötsliga och starkt märkbara 

symtom uppstår. 

Det finns faktorer som ökar risken för att utveckla diabetesretinopati (Khan et al., 

2011). Diabetesdurationen tillhör den största riskfaktorn, liksom oreglerat blodsocker. 

Hypertoni och hyperlipidemi kan försämra prognosen vilket även graviditet kan göra. 

Rökningens effekt på hjärt-kärlsjukdomar är välkända och tillhör därmed 

riskfaktorerna. Ju äldre en patient är desto högre risk för diabetesretinopati. Etniskt 

ursprung påverkar risken och forskning visar att afroamerikaner, sydamerikaner samt 

asiater löper större risk att drabbas av diabetesretinopati. 
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Konsekvenser av diabetesretinopati 

Med nedsatt syn ökar risken för fallolyckor vilket idag har blivit ett stort 

folkhälsoproblem (Gyllensvärd, 2009). Fallolyckor orsakar stora kostnader för 

samhället och beräknas öka från 14 miljarder kronor per år till 22 miljarder kronor år 

2050 om utvecklingen tillåts fortsätta som idag. Frånsett samhällskostnaderna bidrar 

fallolyckor även till personliga lidanden. Tre äldre personer dör i snitt varje dag i 

Sverige till följd av fallolyckor. Enligt D´Silva, Lin, Staeker, Whitney och Kluding 

(2016) är diabetesretinopati en välkänd orsak till instabilitet och fallolyckor. 

Xiaohong och Lins (2016) studie påvisar ett klart samband mellan diabetesretinopati 

och depression. De största riskfaktorerna för att drabbas av depression är; kvinnligt 

kön, låg inkomst, synnedsättning och tidigare laserbehandling av ögonen. De menar 

också att depression i sig kan förvärra diabetesretinopatin. Detta eftersom dessa 

människor kan få en följsamhetsproblematik till att medicinera och även en negativ 

inställning till andra behandlingsalternativ, på grund av sin depression. 

Svårare grad av diabetesretinopati leder till allvarliga ögonbesvär, vilket kan bidra 

både till stora finansiella, psykiska och känslomässiga bekymmer för individen 

(Edhaq et al., 2017; Xiaohong & Lin, 2016). Vuxna i arbetsför ålder, med nedsatt syn, 

upplever ett lägre psykosocialt välbefinnande, jämfört med jämngamla utan 

synskador, enligt Nyman, Gosney och Victor (2010). 

 

Ögonsjuksköterskans uppgift i diabetesvården 

Ögonsjuksköterskan har en viktig uppgift i att förhindra diabetesretinopatins 

progression och därigenom sjukdomens negativa följder genom de regelbundna 

ögonbottenkontroller som erbjuds alla diabetiker (Watkinson & Seewoodhary, 2008). 

Tyvärr visar det sig att en stor andel väljer att inte komma på dessa kontroller, som är 

av betydelse för bevarandet av synen (Aleo et al., 2015). Ögonsjuksköterskan ska 

även vara observant på symtom på lidande som kan påverka patientens upplevelse av 

av välbefinnande och livskvalitet (Watkinson, 2011). Världshälsoorganisationen, 

WHO, definierar livskvalitet på följande sätt:  

Individuals’ perception of their position in life in the context of the 

culture and value systems in which they live and in relation to their 

goals, expectations, standards and concerns. It is a broad ranging 

concept affected in a complex way by the person's physical health, 

psychological state, level of independence, social relationships, 

personal beliefs and their relationship to salient features of their 

environment (WHO, 1997).  
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Studholme (2008) poängterar att ögonsjuksköterskan har en viktig uppgift i patientens 

omvårdnad, genom sina oftalmologiska kunskaper. Det är av vikt att 

ögonsjuksköterskan är uppdaterad inom sin specialitet, för att kunna utbilda patienten 

i sin egenvård. Vidare understryker Studholme (2008) att det är just detta, som är en 

av ögonsjuksköterskans viktigaste uppgift och som bidrar till patientens följsamhet, 

det vill säga att både medicinering, övrig behandling och undersökningar följs. 

Kärnkompetensen personcentrerad vård, utgör en viktig grund, för att patienten och 

ögonsjuksköterskan ska kunna mötas på den nivå där patienten är mottaglig för 

information och utbildning (Edberg et al., 2013). Att utgå från patientens egna 

upplevelser och tolkningar av sin sjukdom gör att patienten känner sig trygg och 

delaktig. Ögonsjuksköterskan bör anpassa informationen och utbildningen efter 

patientens individuella behov, för att patienten ska kunna uppleva förståelse kring sitt 

hälsotillstånd. Hjort Laursen, Frolich och Christensen (2017) menar att över 95% av 

diabetesvården utförs av patienten själv, varpå det är viktigt att patienten erhåller god 

kunskap om sin sjukdom. Socialstyrelsen (2015) betonar att patientutbildning är en 

viktig åtgärd för att förbättra egenvården hos patienter med diabetes och att 

egenvården kan ha lika stor effekt som läkemedelsbehandling. Trots detta visar vidare 

utredning av Socialstyrelsen att det finns brister från sjukvårdens sida gällande detta.  

 

Omvårdnadsteoretisk ram 

Joyce Travelbees (1926–1973) teori grundar sig i en existentialistisk människosyn 

(Kirkevold, 2000). Teorins grund är att människan är en unik och oersättlig individ - 

"en varelse som bara existerar en enda gång i denna värld; lik, men också olik varje 

annan person, som någon gång har levat eller kommer att leva". Viktiga begrepp inom 

teorin är lidande, mening, mänskliga relationer och kommunikationer däremellan 

(Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006; Kirkevold, 2000). Omvårdnaden 

innebär att hjälpa patienten att finna en mening i sin sjukdom och i sitt lidande. 

Travelbee menar att alla människor kommer att få uppleva lidande förr eller senare i 

livet (Kirkevold, 2000). Samtidigt är lidandet en högst personlig upplevelse som ofta 

är bunden till sjukdom. Travelbee beskriver lidandet som en upplevelse som varierar i 

styrka, tidslängd och djup. Lidandet är en olustkänsla som sträcker sig från lätt 

övergående mental, fysisk eller psykiskt obehag till svår ångest och där sista fasen är 

apatisk likgiltighet. "Varför just jag"-reaktionen är troligast den vanligaste reaktionen 

av lidande och sjukdom. Troligen beror det på en icke-acceptans till situationen. De 

vanligaste känslorna till icke-acceptans är ilska, självömkan, depression, ångest, 

likgiltighet och att bli apatisk till sin situation (Kirkevold, 2000). Travelbee förklarar 

att förlust av antingen självkänsla, status, kroppslig funktion eller kroppsdel kan ge 

depression (Travelbee, 1971). Att vara hjälplös och beroende av andra kan ge en 

känsla av värdelöshet. Hoppet spelar en stor roll för hur patienten hanterar sitt lidande 
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och sin sjukdom (Jahren Kristoffersen et al., 2006; Kirkevold, 2000). Har hoppet 

förlorats tappas tron på att det ska bli bättre. Utgångspunkten för att behålla och stärka 

hoppet hänger ihop med övertygelsen om att få hjälp av andra när hjälpen behövs. 

Personer med en kronisk sjukdom har samma behov som friska individer att känna sig 

uppskattade, behövda och älskade (Travelbee, 1971). 

Omvårdnaden riktar främst in sig på att den enskilda individen står i centrum, men 

dennes familj och kulturella bakgrund spelar också till viss del in (Kirkevold, 2000). 

Travelbee tar skarpt avstånd från en generaliserad människosyn. Hälsa och ohälsa 

upplevs individuellt, människan är så sjuk eller frisk som han eller hon känner sig. 

Omvårdnadens mål är att hjälpa individen att finna en mening i den situation som 

genomlevs och förebygga sjukdom och främja hälsa (Jahren Kristoffersen et al. 2006; 

Kirkevold, 2000). Enligt Travelbee är ett utav sjuksköterskans viktigaste redskap 

kommunikation och hon lägger stor vikt på omvårdnadens mellanmänskliga relation 

mellan sjuksköterska och patient. Det är i denna relation som sjuksköterskan kan 

identifiera och hjälpa patienten i dess omvårdnadsbehov. 

 

Problemformulering 

Vid ett besök på en ögonmottagning erhålls ett konkret mått på hur grav 

diabetesretinopati en patient har genom synprövning och ögonbottenfoto. Resultaten 

ger egentligen inget fullständigt bevis på hur patienten själv upplever sin 

synnedsättning. En ökad förståelse hos ögonsjuksköterskan kan förbättra den 

mellanmänskliga relationen och genom den öka känslan av mening och lindra 

lidandet hos patienten i sin sjukdom.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelse av att leva med synhotande 

diabetesretinopati. 

 

Metod 

Design 

För att få en vetenskaplig grund till studiens syfte valdes en integrativ litteraturstudie 

enligt Whittemore och Knafl (2005) med en induktiv ansats. Metoden tillät att 

använda både kvalitativt och kvantitativt forskningsunderlag vilket bidrog till olika 
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infallsvinklar i resultatet, både om det säregna och det genomsnittliga. Den integrativa 

metoden har möjlighet att införa evidensbaserad omvårdnad i sjuksköterskans arbete. 

Arbetsformen var systematisk och utgick från de fem följande stegen enligt 

Whittemore och Knafl (2005):  

Vid problematiseringen fastställdes problem och syfte till grund för studien. Sökord 

skapades för att sedan kunna gå vidare till datainsamling. Vid nästa steg, 

dataevaluering, utvärderades data för att passa studiens inklusionskriterier och valda 

artiklar granskades. De artiklar som skulle ingå i studien genomgick en dataanalys 

och sammanställdes och presenterades som studiens resultat (Whittemore & Knafl, 

2005). 

 

Urval och datainsamling 

I sökmotorn MedSök, vilken har använts i denna studie, ingår databaserna Cinahl, 

AMED, Medline, Psychology and Behavioral Sciences Collection, PsycInfo, 

SveMed+ och Eric. De olika databaserna inriktar sig på hälso- och sjukvård, 

omvårdnad, medicin, psykologi, pedagogik, beteendevetenskap, fysioterapi, 

arbetsterapi, palliativ vård samt alternativ medicin. Sökord användes i diverse 

kombinationer med hjälp av de booleska termerna AND och OR. Sökorden kom från 

fritextsökning. Meshtermer söktes, men gav inga ytterligare relevanta sökord. 

Sökorden var: Diabetic retinopathy, diabetic macular edema, quality of life, visual 

impairment, vision loss, diabetic vision loss, low vision, patient experience, 

experience, patients perspective, depression, anxiety, psychosocial, eye complications 

(se bilaga A). Utöver sökning i MedSök genomfördes en kedjesökning, det vill säga 

sökning av titlar från referenslistor. Artikelsökningarna gjordes mellan februari - april 

2018.  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, svenska eller 

annat skandinaviskt språk mellan år 2008 – 2018. Artiklarnas resultat skulle kunna 

tillämpas till västerländska förhållanden. Inget åldersspecifikt kritierie behövde 

uppfyllas på deltagarna i artiklarna. Studierna skulle vara godkända av etisk kommitté 

eller vara etiskt granskade och genomgått peer-review. Artiklarna skulle efter 

granskning enligt SBU:s granskningsmallar vara av medel eller hög kvalitet. De 

mallar som använts är: Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

Problematisering Datainsamling Dataevaluering Dataanalys Presentation
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forskningsmetodik – patientupplevelser, Mall för kvalitetsgranskning av 

observationsstudier och Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier 

(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2017). Allt för att få ett 

tidsaktuellt och tillförlitligt resultat.  

Studiens resultat baseras på 12 artiklar. Den första systematiska sökningen gjordes i 

MedSök med en varierad kombination av sökorden diabetic retinopathy, vision loss, 

visual impairment, quality of life, experience, patients perspective och depression. 

Booleska termen AND användes för dessa sökordskombinationer. I sökmotorn fylldes 

följande begränsningar i: peer reviewed och år 2008–2018. Efter att 37 abstract lästs 

igenom återstod 18 relevanta artiklar för granskning. Av dessa återstod sju artiklar till 

resultatet. Andra söktillfället gjordes åter i MedSök med några av de tidigare 

sökorden, samt med de nya sökorden diabetic macular edema, diabetic vision loss, 

psychosocial, eye complications, patient experience, low vision och anxiety. Booleska 

termerna AND och OR användes och samma begränsningar som vid första sökningen 

fylldes i. När 15 abstract lästs igenom återstod sju artiklar för granskning, vilket 

resulterade i fyra artiklar till resultatet. Vid andra söktillfället gjordes även en 

kedjesökning genom referenslistor. Det gav en ny artikel till resultatet efter att sex 

abstract lästs igenom och två artiklar granskats (se bilaga B). 

Litteraturen som ingick i studien värderades, kvalitetsbedömdes och analyserades. 

Första grovgallringen utgick från titlarna, av de artiklar som kom upp genom studiens 

sökord. Hos de artiklar, vars titel var av intresse, lästes deras abstract och här igenom 

skedde nästa gallring genom att de artiklarna vars abstract motsvarade syftet lästes i 

fulltext. Gemensam diskussion fördes för att komma fram till vilka artiklar som skulle 

inkluderas och exkluderas. De artiklar som slutligen skulle ingå i studien genomgick 

en kvalitetsgranskning med stöd av SBU:s granskningsmallar för kvalitativa och 

kvantitativa artiklar (SBU, 2017). Därefter gjordes ett nytt urval, för att förkasta de 

artiklar, som ej uppfyllde åtminstone medelkvalitet. Författarna önskade att enbart 

inkludera artiklar i studien av så hög kvalitet som möjligt. 

 

Dataanalys  

Whittemore och Knafls (2005) fyra steg för dataanalys användes, vilka är 

dataförenkling, dataöversikt, datajämförelse samt dataverifiering. Första steget, 

dataförenkling, innebar att diskutera igenom artiklarna för att kunna klassificera deras 

innehåll i olika grupper och på så vis skapa en grov överblick inom området. I det 

andra steget, dataöversikt, skapades en artikelmatris för att på ett mer lättöverskådligt 

sätt få fram mönster och samband ur de tidigare framtagna grupperna. Nästa steg, 

datajämförelsen, innebar att materialet i artikelmatrisen granskades systematiskt för 

att ytterligare identifiera och fastställa likheter och skillnader och få fram specifika 
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mönster och teman. I sista steget, dataverifieringen, bekräftades uppkomna kategorier 

som sedan sammanställdes och blev studiens resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Hälso- och sjukvården vill alltid sträva efter att förebygga och behandla ohälsa (SFS 

1982:763). Omvårdnaden ska ges på lika villkor med respekt för lika värde samt 

respekt för patientens rätt till självbestämmande i sin behandling och i beslut om 

denna. 

Litteraturstudien önskas kunna bidra med en ökad förståelse för hur det är att leva 

med en synhotande diabetesretinopati. Med den nya förståelsen finns en förhoppning 

om att framtida vårdkontakter kommer att förbättras och leda till ett ökat stöd för 

patienter med diabetesretinopati genom att hjälpa dem finna mening i sitt lidande. 

Hälso- och sjukvårdslagen påtalar att goda kontakter ska främjas mellan patient och 

sjukvårdspersonal (SFS 1982:763). Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor har 

varje enskild sjuksköterska ansvar för sin yrkesutövning och sin kompetensutveckling 

och genom upprätthållande av forskning utföra ett evidensbaserat omvårdnadsarbete 

(International Council of Nurses, 2012).  

Etiska riktlinjer har följts genom hela arbetet från planering, frågeställning, design, 

datainsamling och sammanställning. Plagiat, förvanskning eller fabricering av data 

har ej förekommit. Ett av inklusionskriterierna var att urvalet av studier kunde visa på 

att de genomgått grundliga etiska överväganden eller blivit godkända av etisk 

kommitté. Dessa punkter framhålls som viktiga att följa enligt Polit och Beck (2016).  

 

Resultat  

Nedsatt synförmåga, på grund av diabetesretinopati, upplevs påverka större delar av 

det dagliga livet, där vi är beroende av vår syn (Granström, Forsman, Brorsson, 

Granstam & Leksell, 2018; Matza, Rousculp, Malley, Boye & Oglesby, 2008; Trento 

et al., 2013). Även en mild till måttlig grad av synnedsättning upplevs påverka. Det 

som kan påverkas är användandet av synen både på långt och på nära håll, vid 

tillfällen i vardagen då synskärpan, färgseendet och det perifera seendet behövs. 

Synnedsättning påverkar även det sociala livet och den emotionella hälsan. Ju sämre 

seende desto sämre mående. 
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Utmaningar i vardagen 

Vardagen berörs genom att inte längre kunna göra dagliga bestyr som tidigare, eller 

att inte längre kunna göra dessa saker lika bra (Devenney & O´Neill, 2011; Fenwick 

et al., 2012). Utförandet tar längre tid och många känner sig begränsade i när och hur 

de kan utföra dessa saker. Flertalet saknar förmågan att kunna vara spontana och 

många känner frustration på grund av de begränsningar som diabetesretinopatin 

orsakar. 

 

Påverkan på autonomin 

Det finns en upplevelse av att oberoendet går förlorat och att det påverkar det dagliga 

livet negativt (Trento et al., 2013). Synförlust vid diabetesretinopati sker oftast 

gradvis, men kan uppstå plötsligt i form av glaskroppsblödningar eller 

näthinneavlossning (Devenney & O´Neill, 2011; Granström, et al., 2018). Att plötsligt 

bli beroende av andra kan, på så vis, ske från en dag till en annan. Beroendet av sina 

familjemedlemmar bidrar till en känsla av att vara en börda och att inte vara produktiv 

längre. Den förlorade självständigheten, ser vissa som den värsta effekten, som 

diabetesretinopati ger upphov till (Devenney & O´Neill, 2011; Fenwick et al., 2012). 

För att kunna vara självständig, anser många det nödvändigt att kunna läsa själv 

(Fenwick et al., 2012). Lässvårigheter kan upplevas både på långt och nära håll. Rader 

eller delar av ord kan missas, vilket gör det svårt att läsa exempelvis tidningen eller 

gatuskyltar. På grund av nedsatt syn och lässvårigheter, kan egenvårdsaktiviteter så 

som skötseln av sin diabetessjukdom försvåras, då det uppstår svårigheter med att ta 

sitt insulin och sina tabletter och även att kontrollera sitt blodsockervärde själv. Det 

kan också vara besvärligt att läsa innehållsförteckningar på matprodukter, något som 

upplevs viktigt för många, då kosten är en stor del av egenvårdsbehandlingen. Detta 

inverkar på det dagliga livet. Förlorad autonomi, på grund av att inte längre kunna 

köra bil, är det många som erfar och beskriver som en viktig del för lidande i 

sjukdomen (Devenney & O´Neill, 2011; Trento et al., 2013). Mazhar et al. (2011) 

pekar på, att den nedsatt förmågan att köra bil, till och med kan vara det starkaste 

sambandet mellan diabetesretinopati, förlorad autonomi och livskvalitet.  

 

Påverkan på arbetslivet och ekonomin 

Flera personer med diabetesretinopati behöver sluta arbeta i förtid på grund av sin 

synnedsättning, medan de som är yrkesverksamma kan behöva längre tid på sig att 

utföra sina arbetsuppgifter (Hannula, Hautala, Tossavainen & Falck 2015; Hirai et al., 

2012; Mazhar et al., 2011). Synnedsättning kan göra det svårt att läsa jobbannonser i 

tidningen och den nedsatta arbetsförmågan, som uppstår av synnedsättning, kan 
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erfaras ge svårigheter för anställning eller vidare karriärutveckling (Fenwick et al., 

2012; Granström et al., 2018). Somliga arbeten kräver en bättre synförmåga jämfört 

med andra, vilket leder till olika förutsättningar för att kunna bevara sitt jobb, trots 

samma sjukdomsdiagnos. På grund av komplikationer, så som exempelvis retinal 

blödning eller behandlingar som medför arbetsfrånvaro, kan arbetsrelationer och 

inkomst påverkas negativt (Fenwick et al., 2012; Granström et al., 2018). Det finns 

ytterligare flera olika orsaker till varför ekonomin påverkas negativt vid 

diabetesretinopati (Fenwick et al. 2012). Ofta behöver partnern till personen med 

diabetesretinopati ta ledigt från arbetet, för att skjutsa till ögonkliniken. Detta leder till 

två förlorade inkomster. Inköp av glasögon, städhjälp, taxiresor och ersättningsköp av 

sådant som råkat gå sönder, är ytterligare exempel på merkostnader, för en person 

drabbad av diabetesretinopati. 

 

Fysiska hinder 

Nedsatt mörkersyn och ökad ljuskänslighet är vanligt och flera besväras av skillnader 

mellan ögonen och pratar om sitt "bättre" och sitt "sämre" öga (Fenwick et al., 2012). 

Färgseendet kan förändras liksom synfältet och stereoseendet, vilket gör att 

omgivningen kan upplevas svår att läsa av (Devenney & O´Neill, 2011; Fenwick et 

al., 2012). Många har svårt att upptäcka steg, förhöjningar och fördjupningar när 

dessa inte är väl markerade. Det upplevs utmanande att röra sig i folksamlingar, gå 

över gator samt att se objekt som inte förväntas vara där. Flera upplever det svårt att 

befinna sig i miljöer där de inte känner igen sig och har svårigheter att använda sig av 

kommunala färdmedel, på grund av sin synnedsättning. En känsla av rädsla att utöva 

idrott kan till och med uppstå. Friheten och förmågan att kunna motionera kan 

plötsligt upplevas svår. Detta i sig leder vidare till nedstämdhet, förlust av social 

aktivitet och att inte vara nöjd med sin kropp. 

 

Emotionell påverkan 

Synförlust leder till olika känslor som oro, rädsla, ilska och psykisk påverkan på 

välbefinnandet (Devenney & O´Neill, 2011; Fenwick et al., 2012). Trots vetskap om 

att diabetesretinopati kan drabba diabetiker, är det många som inte tror att det ska 

drabba just dem själva. För andra kan diagnosen kännas skrämmande och många 

känner sig stressade över sin syn och tänker på den hela tiden.  
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Känslor relaterade till symtom och behandling 

Personer med diabetesretinopati upplever många olika symtom som till exempel 

dimmig, förvrängd syn, svarta linjer och prickar, vilket kan upplevas störande och ge 

upphov till oro (Fenwick et al., 2012). På grund av retinala blödningar kan synen 

tillfälligt bli skiftande eller helt svart, vilket även det kan medföra en stark känsla av 

oro och rädsla hos den drabbade. Den vanligaste ängslan vid diabetesretinopati är 

farhågan för ytterligare försämring av synen och att eventuellt bli blind (Fenwick et 

al., 2012; Matza et al., 2008). Det finns en uppfattning hos den drabbade att det är en 

börda att leva med sin synnedsättning och att hela tiden leva med rädslan av att det 

ska förvärras (Devenney & O´Neill, 2011; Granström, et al., 2018). Rädslan att inte 

veta om eller när en synkomplikation sker eller rädslan som uppstår när en plötslig 

synförlust inträffar, påverkar i allra högsta grad den emotionella hälsan. Trots att 

synen vanligen försämras successivt, så är upplevelsen för den som drabbas av total 

blindhet traumatisk. 

Personer med diabetesretinopati upplever en oro gällande de olika 

behandlingsalternativ som finns att tillgå (Granström et al., 2018). Oavsett om 

behandlingen i ögat består av att få laserbehandling, erhålla intravitrerala injektioner 

eller att genomgå en operation upplever många en ängslan för smärta och 

biverkningar. De olika behandlingsalternativen som finns tillgängliga ger inte enbart 

en känsla av oro utan många känner även rädsla, både för ingreppet och eventuella 

komplikationer och vill få det hela överstökat snabbt. Injektionsbehandling kan också 

ge en känsla av hopp, om att förbättra synen. För de som är aktuella att erhålla sin 

första injektionsbehandling visar sig oro, osäkerhet och ångest uppstå hos de allra 

flesta. Personerna upplever att de står vid ett vägskäl och i en kritisk fas i livet, med 

en osäker utgång. För de patienter där det bäst seende ögat var planerat att behandlas, 

fanns en större ängslan för komplikation och ytterligare förlust av syn på detta öga 

(Granström et al., 2015). Laserbehandling av näthinnan medför sämre syn, vilket 

därigenom ger sämre förmåga att klara av vissa dagliga aktiviteter, så som 

tillexempelvis bilkörning. Behandlingar kan därmed också vara en orsak till att den 

generella hälsan och autonomin påverkas negativt (Trento et al., 2013). Flera med 

diabetesretinopati upplever bristande kunskap angående sin behandling och funderar 

på om den verkligen fungerar (Fenwick et al., 2012). Det upplevs påfrestande att 

genomgå många behandlingar, att behöva komma på regelbundna besök, få pupillerna 

dilaterade vid varje besök, eftersom logistiken att ta sig till och från ögonkliniken är 

ett problem.  

Diabetesretinopati kan leda till ett ökat kontrollbehov av sin grundsjukdom och flera 

kontrollerar därför sitt blodsockervärde oftare (Rees et al. 2012). Många fokuserar på 

att lägga skulden på sig själva, för att de hamnat i detta tillstånd (Rees et al. 2012). 

Ilska och irritation kan uppstå när ögonsymtom fortsätter att försämras, trots noggrann 
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diabeteskontroll. Många känner sig lurade och undrar varför "just jag" drabbas 

(Fenwick et al., 2012). 

Påverkan på välbefinnandet 

När båda ögonen drabbas av diabetesretinopati, leder det till sämre välbefinnande, än 

om enbart ett öga berörs (Mazhar et al., 2011). Redan tidigt i sjukdomsprocessen kan 

ett mätbart sämre välbefinnande uppstå. Vissa upplever en chock, när 

synnedsättningen är ett faktum (Granström et al., 2018). Personer drabbade av 

diabetesretinopati har en större negativ upplevelse om sin grundsjukdom diabetes, 

jämfört med personer drabbade av andra diabeteskomplikationer (Alcubierre et al., 

2014; Rees et al., 2012). De upplever att diabetesretinopatin orsakar större 

konsekvenser och sämre prognos för dem, och att välbefinnandet påverkas negativt. 

Ilska och nedstämdhet kan uppstå, då saker inte längre kan utföras som tidigare 

(Fenwick et al., 2012). Vissa av de drabbade tar till mindre hälsosamma strategier för 

att klara av sin sjukdomssituation, så som rökning och tröstätande (Devenney och 

O´Neill, 2011). Den negativa upplevelsen ger dessutom ökad risk att drabbas av 

ångest och depression (Fenwick et al., 2012). Flera studier konstaterar att det finns ett 

samband mellan diabeteskomplikationer, synnedsättning och depression (Fenwick et 

al., 2012; Hirai, Tilsh, Klein & Klein, 2012; Mazhar et al., 2011; Rees et al., 2012; 

Rees et al., 2016). Längre diabetesduration och ju svårare grad av diabetesretinopati, 

desto högre risk för depressiva symtom. I studien av Fenwick et al. (2012) uppges till 

och med att självmordstankar kan uppstå.  

 

Påverkan på sociala livet  

Förlorad eller försämrad syn medför en social förlust, då det kan bli svårare att delta i 

sociala sammanhang (Rees et al., (2016). Självuppfattningen försämras och flera 

känner sig äldre, otillräckliga och mindre viktiga när deras roll i familjen och i 

samhället förändrats eller går förlorad (Devenney & O´Neill, 2011; Fenwick et al., 

2012). Det uppstår en känsla av att inte vara redo för detta nederlag så snart i livet. 

 

Förändrade relationer till andra  

På grund av att synen kan variera från dag till dag och i olika ljusförhållanden, känner 

sig flera missuppfattade i olika sociala situationer (Fenwick et al., 2012). Att inte 

kunna känna igen ett ansikte i staden, förrän personen ifråga är mycket nära, kan 

kännas pinsamt och jobbigt (Granström et al., 2018). Känslor av upprördhet 

förekommer, när människor i omgivningen inte förstår de drabbades begränsade syn. 

Sociala kontakter kan förloras, när vänner tror att den synskadade utnyttjar sin 
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synnedsättning, för att slippa undan i olika siuationer. Andra känner skam över vad 

andra ska tycka och tänka om dem, när de inte ser bra (Devenney & O´Neill, 2011). 

För vissa uppstår en skamkänsla över att behöva fråga främlingar om hjälp. Många 

upplever sig själv och sin synnedsättning som en börda för andra och föreställer sig 

hur deras anhöriga känner och tänker om dem. Generellt anses det dagliga livet i 

hemmet fungerande, men hjälp kan behövas från partnern (Granström et al., 2018). 

Fenwick et al. (2012) lyfter i sin tur upp, att flertalet upplever att partnerrelationen 

blir negativt påverkad, med mycket frustationer om det dagliga livet och att däri 

behöva mer hjälp på grund av sin synnedsättning.  

Känslor kring förändring av roller och status 

Förlust av arbete bidrar både till en känsla av saknad, men även en tro på att vara 

oförmögen att klara av sina vanliga sociala roller, så som att vara en medarbetare eller 

försörjare (Devenney & O´Neill, 2011; Fenwick et al., 2012). Självkänslan och 

egenvärdet påverkas negativt av detta och en känsla av hopplöshet, värdelöshet och 

förlorad motivation kan uppstå. En del kan känna extra press på sig själv, att behöva 

bevara sin syn, just för att kunna fortsätta försörja familjen. Upplevelsen av att förlora 

sin roll i familjen och att inte längre kunna hjälpa till med hushållsuppgifter som 

tidigare, gör att en känsla av förlorad respekt från familjemedlemmar uppstår. Vissa 

personer, som tidigare haft en högre status i sociala sammanhang, kan få uppleva hur 

det känns att hamna längre ner i rangordningen, då gruppdynamiken förändras. Något 

som upplevs påverka både självkänslan och sättet att vara i gruppen.  

Oro finns för att familjekonstellationen kan komma att ändras och att sociala roller 

och familjeroller går förlorade (Devenney & O´Neill, 2011; Fenwick et al., 2012; 

Rees et al., 2016). Det bekymrar många att synförlusten kan påverka 

familjemedlemmar och en oro finns över att behöva missa viktiga livshändelser på 

grund av sin synnedsättning. Oförmågan att inte längre kunna identifiera till exempel 

barnbarn är smärtsamt för de allra flesta. Det oroar många att bli så pass synskadad att 

inte längre kunna se sina familjemedlemmars ansikten. Ytterligare en oro är att ens 

barn ska behöva uppleva att ha en blind förälder. För vissa yngre påverkas viktiga 

beslut på grund av diabetesretinopati. Kvinnor i fertil ålder kan till exempel oroa sig 

för att bli gravida, eftersom vetskap finns om att diabetesretinopati kan påverkas 

negativt av graviditet (Fenwick et al., 2012). Dock motsägs detta i studien av Hannula 

et al. (2015), som kommer fram till att diabetesretinopati inte påverkar, varken 

civilståndet eller antalet skaffade barn. 
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Isolering 

Förlorad eller försämrad syn kan leda till en upplevelse av att sociala aktiviteter blir 

svårare att delta i och medför på så vis till en känsla av isolering (Rees et al., 2016). 

Det finns en uppfattning om att den sociala situationen och den personliga rollen och 

självständigheten ändras på grund av synförsämringen genom att det uppstår ett 

beroende av sina vänner (Devenney & O´Neill, 2011; Fenwick et al., 2012). Denna 

obalans gör att personen med diabetesretinopati kan dra sig undan eller att bekanta 

drar sig tillbaka. Det framkommer att flera undviker sociala tillställningar, särskilt 

kvällstid, på grund av nedsatt mörkerseende. Därför känner en del personer sig socialt 

isolerade och stannar hemma, istället för att ta sig ut på sådant som tidigare kändes 

roligt och lockande. Ett förlorat körkort, kan leda till social isolering, minskad 

självständighet samt förlorat arbete (Fenwick et al., 2012; Matza et al., 2008). Detta 

leder vidare, till en otrygghetskänsla inför framtiden.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

För utformande och stöd till denna systematiska integrativa litteraturstudie användes 

Whittemore och Knafls (2005) metod, som möjliggjorde inklusion av både 

kvantitativa och kvalitativa artiklar. Detta gav ett önskat resultat av både det 

genomsnittliga samt det säregna och bidrog till ett brett, uttömmande och mångsidigt 

material om patienters upplevelser av diabetesretinopati. Arbetsprocessen är 

uppbyggd på ett sätt som gör metoden trovärdig och möjlig att återupprepa. 

Whittemore och Knafl (2005) uttrycker att en bred sökning bör göras för att få en bred 

bas till studien. Sökningarna är gjorda i MedSök, vilket ansågs vara tillräckligt då 

denna sökmotor inkluderar flertalet databaser av betydelse för ämnet. Eftersom 

MedSök innehåller sju relevanta databaser, ansågs det som en styrka att många 

databaser genomsöktes, för att hitta lämpliga artiklar. Trots denna breda sökning 

fanns risken att gå miste om artiklar i databaser som det inte söktes i, vilket kan ha lett 

till risk att forskningsmaterial gått förlorad. 

Sökningar genomfördes vid två tillfällen under arbetets process, för att få tillräckligt 

med material, som gav tyngd till resultatet. Önskvärt, vid andra söktillfället, var att 

finna fler artiklar med kvalitativ ansats, vilka upplevdes ge mer utförlig och 

beskrivande data till resultatet. Sökorden, som användes vid första söktillfället, gav 

inte tillräckligt med material. Därför fick ytterligare sökning göras, med nya eller 

snarlika fritext-sökord. Ett försök att hitta nya sökord, gjordes med hjälp av Mesh. 

Dessvärre framkom inget nytt av betydelse. Många sökord gicks igenom i olika 
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kombinationer och databaserna upplevdes uttömda på artiklar, som besvarade 

studiens syfte. Nya sökord, som påträffades i en review-artikel, användes i hopp om 

att hitta mer kvalitativt material. Tyvärr gav inte detta heller något kvalitativt fynd. 

Eftersom sökorden upplevdes mättade, berodde troligtvis den mindre önskade 

artikelmängden på att detta område är i behov av mer forskning.  

När artiklar inte fanns i fulltext beställdes de. Även kedjesökning, som Whittemore 

och Knafls (2005) metod tillåter, gjordes i artiklars referenslistor med förhoppning 

om att hitta mer underlag till studien. Tyvärr gav inte detta något större resultat då de 

artiklar som var relevanta var utanför det satta tidsspannet. En diskussion fördes om 

att förlänga tidsspannet och genom det kunna fånga upp mer material som kunde 

besvara syftet. Men ett så tidsaktuellt forskningsresultat som möjligt eftersträvades, 

för att kunna tillämpa resultatet till dagens samhälle och sjukvård.  

En förhoppning om att fler artiklar skulle vara kvalitativa fanns, då dessa ger en mer 

beskrivande infallsvinkel i relation till studiens syfte. Förvånande nog var de flesta 

träffarna kvantitativa. Basen i resultatet utgjordes främst av de få kvalitativa artiklarna 

som hittades, då dessa bidrog till mest information till resultatet. De kvalitativa 

artiklarna bestod sammanlagt av 88 informanter. Den kvalitativa delen hade därför 

inte kunnat bli ett generaliserbart resultat för personer med diabetesretinopati. 

Eftersom de kvantitativa artiklarna, som tillsammans bestod av 3540 deltagare, pekar 

på i stort sätt samma resultat som de kvalitativa, blir de tillsammans ett trovärdigt, 

pålitligt och generaliserbart resultat. Detta är något som Whittemore och Knafl (2005) 

styrker när de skriver att en kombination av kvalitativ och kvantitativ forskning ger ett 

mer tillförlitligt underlag för evidensbaserad vård. Studiens resultat grundar sig på 

tolv artiklar och kan ses som en svaghet, men enligt Forsberg och Wengström (2013) 

förekommer däremot inga bestämmelser gällande antal artiklar, som bör ingå i en 

litteraturstudie.  

Svagheter gällande sökprocessen kan vara att artiklar kan ha förbisetts då titeln ej 

uppfattades som adekvat för studien. När sökningen utmynnade i ett för stort utbud av 

träffar och ett eller flera nya sökord fick läggas till, för att minska antalet träffar, då 

kan relevanta artiklar gått förlorade ifrån de föregående träffarna. Artiklar som 

kostade pengar för att få i fulltext, sållades bort, vilket kan ha orsakat 

informationsbortfall. Eftersom alla artiklar var på engelska, som inte är modersmålet 

för denna studiens författare, kan information ha missats eller mindre 

missuppfattningar gjorts. Därför fördes diskussion mellan författarna vid oklarheter i 

text. Eftersom artiklarna skulle ha genomgått peer-review gav detta ett tillförlitligt 

vetenskapligt material då dessa artiklar är sakkunnigt granskade och bidrar därmed till 

ett trovärdigt resultat. 
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Artiklarna granskades utifrån SBU:s granskningsmallar och enbart de artiklarna med 

hög eller medelhög kvalitet inkluderades (SBU, 2017). Detta för att uppnå en hög 

tillförlitlighet och validitet. SBU:s granskningsmallar upplevdes dock som bristfälliga 

då de ej anger gränsvärden för vad som är låg, medel eller hög kvalitet. Detta får 

granskaren själv bedöma. Granskningsmallarna upplevdes också svårtydda, vilket kan 

ha riskerat en missvisande kvalitetsnivå. Alla artiklar, som ingår i studien, är etiskt 

godkända av etisk kommitté eller har genomgått grundliga etiska överväganden, 

vilket är en styrka eftersom det har betydelse för vetenskaplig forskning.  

Ett resonemang har förts mellan studiens författare under hela arbetsprocessen och det 

är en styrka för studien att artiklarna granskats av två personer, som gemensamt kom 

fram till resultatet. Dataanalysprocessen, med hjälp av Whittemore och Knafl (2005), 

gav ett grundligt och genomtänkt underlag. Diskussionen i dataförenklingen visade att 

bägge författarna till denna litteraturstudie uppfattat artiklarna likvärdigt vilket ledde 

till att data kunde kategoriseras med lätthet och därigenom sammanställas, jämföras 

och tillslut verifieras till ett resultat.   

Barn drabbas sällan av diabetesretinopati, därför sattes inget ålderskriterie som 

inklusion för deltagarna i artiklarna. Resultatet grundar sig alltså på vuxna människor, 

över 18 år. Skulle det ha varit så att någon artikel studerat tonåringar, skulle denna 

artikel inkluderats, då ett intresse finns för hela åldersspannet, från tonåren till äldre 

personer. Alla personer med diagnosen diabetesretinopati har någon form av 

upplevelse av sin sjukdom, oavsett om sjukdomen är märkbar eller inte. För den här 

studien, är upplevelser från att ha fått sin diagnos till att vara kraftigt synnedsatt, av 

intresse. Därför sattes inget inklusion- eller exklusionskriterie gällande sjukdomsgrad. 

Det fanns artiklar, som exkluderades för att de inte liknade våra västerländska 

förhållanden tillräckligt mycket. Det är en styrka för studien, att den har möjlighet att 

tillämpas till svensk oftalmologisk omvårdnad. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa patienters upplevelse av hur det är att leva med 

synhotande diabetesretinopati och det har denna studie kunnat besvara. Alla artiklar, 

som inkluderades i resultatet, pekar åt att personer med synhotande eller redan 

synskadande diabetesretinopati genomgår ett mer eller mindre lidande, som upplevs 

påverka välbefinnandet och livskvaliteten. De tre huvudkategorierna, som framkom 

och lyftes fram för att besvara syftet, är att personer med diabetesretinopati upplever: 

utmaningar i vardagen, emotionell påverkan samt påverkan på sociala livet. Vidare 

framkom underkategorier till var och en av huvudkategorierna. Under kategorin, 

utmaningar i vardagen, uppstod tre underkategorier, vilka är; påverkan på autonomin, 
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påverkan på arbetslivet och ekonomin samt fysiska hinder. Under kategorin, 

emotionell påverkan, uppstod två underkategorier, vilka är; känslor i relation till 

symtom och behandling samt påverkan på välbefinnandet. Under kategorin, påverkan 

på sociala livet, framkom tre underkategorier, vilka är; förändrade relationer till 

andra, känslor kring förändring av roller och status samt isolering. Alla dessa 

kategorier går in i varandra och beskriver gemensamt, men även var en för sig, olika 

aspekter av lidande. Eftersom Travelbee (1971) beskriver lidandet som något som 

sträcker sig från att vara en lätt olustkänsla till svår ångest, så är lidande ett begrepp 

som går att använda i alla de upplevelser, känslor och inverkningar som 

diabetesretinopati har på en person. 

De fysiska ögonsymtom, som resultatet visar och som tas upp i bakgrunden är de 

symtom som karakteriseras av diabetesretinopati och dessa upplevs snarlikt av alla 

drabbade (Fenwick et al., 2012; McLauchlan, 2014). Symtomen bidrar till psykiskt 

och emotionellt lidande och därmed till de tre huvudkategorierna som trädde fram i 

resultatet. Avsaknad av fysiska symtom ger inga psykiska eller emotionella besvär, 

som kan härledas till diabetesretinopati. Coyne et al. (2004) bekräftar att det är dessa 

symtom som förekommer vid diabetesretinopati. 

Ett flertal olika frågeformulär har stötts på i studierna som inkluderats i resultatet. De 

två vanligaste är SF-36 (Short Form Health Survey) och VFQ-25 (Visual Function 

Questionnaire) (Hariprasad et al., 2007; Yu et al., 2013). SF-36 mäter åtta 

dimensioner av hälsorelaterad livskvalitet genom självskattning (Yu et al., 2013). 

Formuläret kan användas oavsett om sjukdom eller behandling förekommer. 

Instrumentet mäter fysisk och psykisk hälsa. VFQ-25 är ett ögonspecifikt 

enkätinstrument som återger patientens självrapporterade synfunktion och mäter 

måendet på tre huvudkategorier; generell hälsa, synkvalitet och synrelaterad 

livskvalitet (Hariprasad et al., 2007). Vidare finns 12 underkategorier som går djupare 

in på mer specifika detaljer. Dessa frågeformulär är väl använda inom forskning och 

upplevs ge pålitliga resultat på personers upplevda livskvalitet. 

Joyce Travelbee (1971) beskriver, som tidigare nämnt, i sin omvårdnadsteori att 

sjukdom ofta leder till ett lidande, som varierar i styrka och djup. Hon tar avstånd från 

en generaliserad människosyn, vilket innebär att upplevelsen av hälsa och ohälsa är 

högst personlig. Resultatet i denna studie visar dock på att personer med 

diabetesretinopati tenderar att ha liknande upplevelser av utmaningar i vardagen, 

emotionell påverkan och påverkan på sociala livet. Detta syns genomgående i alla 

artiklar, som ingått i bakgrund och resultat. Studiens resultat kan alltså inte bekräfta 

Travelbees teori, om en icke generaliserande människosyn.   
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Flertalet studier redogör för att det finns ett samband mellan diabetesretinopati och 

depression, oro och andra psykiska och känslomässiga bekymmer som orsakar 

emotionellt lidande (Edhaq et al., 2017; Nyman et al, 2010; Xiaohong & Lin, 2016). 

Även Travelbee (1971) förklarar att förlust av till exempel självkänsla eller status kan 

leda till depression. I resultatet förstärks detta samband, där flera studier bekräftar, att 

den negativa uppfattning som uppstår hos många kring sjukdomen, durationen och 

graden av sjukdom, är betydande faktorer som kan orsaka psykiska besvär 

(Alcubierre et al. 2014; Fenwick et al., 2012; Hirai et al. 2012; Mazhar et al., 2011; 

Rees et al. 2012; Rees et al. 2016). Ytterligare en studie lyfter fram att personer med 

diabetesretinopati lider av ångest och depression (Yu et al. 2013). I en äldre studie 04 

framkommer dock motsägande resultat, där det beskrivs att deras undersökningsgrupp 

inte upplevde depression eller isolering (Lamoureux, Hassell & Keeffe, 2004). 

Tillsammans med denna äldre litteraturstudies resultat, kan Travelbees teori om icke 

generaliserbarhet därmed bekräftas, eftersom hon menar att sjukdomsupplevelse kan 

upplevas högst individuellt och påverka en person på olika vis. Likadant bekräftas 

Travelbees teori av Coyne et al. (2004) genom att ingen av deltagarna i deras studie 

upplevde att relationen till vänner och familj påverkades negativt av 

diabetesretinopati. Deltagarna upplevde att människor, både familj, vänner och 

främlingar, var mer vänliga och hjälpfulla. I den här litteraturstudiens resultat, 

framkom dock det motsatta, att de sociala relationerna påverkas negativt och en 

känsla av social isolering och ett beroende av andra uppstår (Devenney & O´Neill, 

2011; Fenwick et al., 2012). Det är intressant att ingen av den senare forskningen, 

som den här litteraturstudiens resultat grundar sig på, visar på en mer harmonisk 

livskvalitet. Beror det på att människor generellt har blivit mer öppna och 

sanningsenliga om sitt mående, beror det på att vårt samhälle har förändrats och att 

det idag ställs mer och högre krav på individen eller kan anledningen vara att inte så 

mycket ny forskning är gjord och att det därför saknas en heltäckande bild? Att 

drabbas av en kronisk, oftast progredierande sjukdom, där synen försämras borde, 

precis som resultatet visar, påverka en människas mående negativt och ha inverkan på 

de tre framkomna kategorierna. 

Förlorad självständighet upplevs som en stor förlust vid nedsatt syn och flera studier i 

resultatet tar upp att beroendet av andra personer påverkar välbefinnandet och 

livskvaliteten negativt och därmed ger upphov till ett lidande (Devenney & O´Neill, 

2011; Fenwick et al., 2012, Granström et al., 2018; Trento et al., 2013). Devenney 

och O´Neill (2011) redogör att den förlorade självständigheten, som uppstår när 

körkortet dras in från en person, är en betydande orsak till lidande i sjukdomen. 

Mazhar et al. (2011) bekräftar detta när de påstår att självständigheten kan vara den 

mest fruktade förlusten. Coyne et al. (2004) förstärker resultatet när de betonar att 

förlust av självständighet, som en följd av synnedsättning, är förödande för de 

personer som behöver uppleva det. De understryker att bli tvingad att upphöra med 
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bilkörning, är den största förlusten i det dagliga livet. En viktig punkt för uppkomst av 

lidande visar sig alltså vara när synen blir så pass skadad att det inte längre är möjligt 

eller tillåtet att köra bil. Detta är ett resultat som förvånar, eftersom det till en början 

kan ses som en materiell förlust, som kan kompenseras med andra transportmedel och 

skjuts. Vid närmare eftertanke förstärks förståelsen för detta lidande, eftersom 

enkelheten i att själv kunna sätta sig i bilen och åka i väg är något som de flesta är 

vana vid idag och som dagens samhälle kräver. Givetvis påverkar det var bostaden är 

belägen. I en storstad, där kommunala färdmedel är väl utvecklade, är troligtvis 

beroendet av körkort ej lika stort jämfört med på landsbygden, där avstånden ofta är 

längre och de kommunala färdmedlen inte är lika utvecklade. Många arbete och det 

sociala livet kräver allt som oftast körkort och en förlust av dessa ger en negativ 

påverkan på livskvaliteten och en otrygghetskänsla inför framtiden. Det är en känslig 

fråga, som berör starkt. I studien av Granström et al. (2015) är det nämnvärt att en stor 

andel av de tillfrågade undvek att svara på frågan om de fortfarande körde bil. Varför 

de valde att inte svara framgick inte, men en orsak kan vara att de eventuellt 

fortfarande var aktiva bilförare, trots ej tillåten synskärpa, och undvek därigenom en 

eventuell konfrontation.  

Studiens resultat visar på att det sociala livet med vänner, familj och arbetskamrater 

påverkas negativt, genom att den drabbade kan vara i större behov av hjälp i olika 

sammanhang och därmed kan känna sig som en börda (Devenney & O´Neill, 2011; 

Fenwick et al., 2012). När rollen som en person tidigare haft i olika mellanmänskliga 

relationer ändras, så väl i nära relationer som i samhället, uppstår risken för social 

isolering, oro och försämrad självuppfattning. Att dra sig undan kan vara ett sätt att 

skydda sig och slippa konfronteras med sina förluster (Devenney & O´Neill, 2011; 

Fenwick et al., 2012). Resultatet i litteraturstudien gällande detta bekräftas genom att 

ytterligare studier påtalar att familjedynamiken kan förändras, på grund av 

diabetesretinopati, liksom att arbete och fritid kan påverkas negativt (Hariprasad et 

al., 2007; Lamoureux et al., 2004; Woodcock et al., 2003). Resultatet uppfattas kunna 

stämma bra in på hur en synnedsättning kan påverka en persons sociala liv. De 

lidanden som uppstår är något som samhället och omvårdnaden bör uppmärksamma, 

för att kunna fortsätta stödja och försöka upprätthålla de drabbades välbefinnande och 

livskvalitet. Samhället ska ta ett ansvar för vidare anpassning för synskadade, så att 

känslan av utanförskap undviks. Sjuksköterskan ska, i sin omvårdnad, lyfta upp 

frågan om socialt lidande med patienten och genom sin kunskap erbjuda den 

information och det stöd, som finns att tillgå. Detta kan hjälpa den drabbade att finna 

mening i sin sjukdom.   

Studien lyfter fram att synen är otroligt viktig för oss människor och att det finns en 

stark oro för att något ska hända den (Alcubierre et al., 2014; Devenney & O´Neill, 

2011; Fenwick et al., 2012; Granström et al., 2015; Granström et al., 2018; Hannula et 



 

20 

  

al., 2015; Hirai et al., 2012; Matza et al., 2008; Mazhar et al., 2011; Rees et al., 2012; 

Rees et al., 2016; Trento et al., 2013). Khan et al. (2011) betonar, i sin studie, att 

synförlust är den mest skrämmande komplikationen vid diabetes, vilket också Cavan 

et al. (2017), i sin studie, bekräftar. Rädslan leder till en inre stress som till och med 

påverkar synen på grundsjukdomen. Det kan uppstå ett överdrivet kontrollbehov av 

blodsockervärdet, för att på så sätt undvika ytterligare försämring av synnedsättning 

(Rees et al., 2012). Ett stressmoment kan uppstå när synförsämringen medför att den 

drabbade inte klarar av att sköta sin diabetes på ett optimalt sätt, då det ej går att läsa 

texten på medicinen eller värdet på mätaren. Kaminsky, Mitchell, Thompson, 

Dudgeon och Powell (2013) bekräftar detta i sin studie, där flera patienter tar upp 

svårigheten med att montera teststickan rätt i apparaten. Samtidigt är det samma 

personer, som är väl medvetna om att en god diabeteskontroll är bästa sättet att bevara 

synen på. Inom en snar framtid kan troligtvis de allra flesta slippa denna oro och 

stress över att inte klara av sin apparatur på grund av sin synnedsättning. Detta 

eftersom tekniken går framåt och nya mer lättanvända hjälpmedel utvecklas. 

Woodcock et al. (2003) lyfter fram att nedsatt välbefinnande och livskvalitet, som 

uppstår vid diabetesretinopati, inte enbart beror på den nedsatta synen, utan lyfter 

även fram ångesten och oron för att genomgå behandlingar. I denna litteraturstudies 

resultat, styrks därmed vad Granström et al., (2015) och Granström et al., (2018) 

skriver, nämligen att oro och rädsla förekommer gällande de behandlingar som finns 

att tillgå. Eftersom ögat är en känslig kroppsdel för många, kan de behandlingar som 

idag erbjuds, vid namnen, låta skrämmande och uppfattas obehagliga. Det är därför 

viktigt att patienterna får förstahandsinformationen från hälso- och sjukvården och 

inte från otillförlitliga källor, såsom från en granne eller från internet. Vårdpersonalen 

måste därför ta sig tid att ge information, om behandlingens tillvägagångssätt, för att 

lindra oro och rädsla, vilket kan leda till onödigt lidande för dessa patienter. 

Under studiens arbetsgång har det framkommit att det finns strategier för att finna 

mening i sitt lidande. Några delar av dessa sammanfaller med Travelbees teori om 

mellanmänskliga relationer och kommunikation. Att ha vänner och familj, som stöttar 

en i sin situation och lyssnar till ens tankar och känslor, är viktiga strategier för att 

kunna hantera både det fysiska så väl som det psykiska lidandet. I studien av 

Devenney och O´Neill (2011) visade det sig, att hos dem som inte var socialt 

isolerade så var stödet från vänner och familj en viktig strategi. Att ha någon att 

kunna prata med om de känslomässiga aspekterna av sin sjukdom medför ett viktigt 

stöd. En annan strategi är att jämföra sig själv med andra, som har det ännu värre, och 

på så sätt förmildra sin egen situation. Att se sina styrkor och förmågor, hellre än att 

se sina begränsningar. Trots att förlorad självständighet är en konsekvens, så är viljan 

och förmågan att försöka få tillbaka självständigheten en lika viktig strategi och ett 

försök till anpassning av ett liv med diabetesretinopati. Det uppstår en känsla av 
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beslutsamhet att klara av situationen. Till exempel kan den vita käppen, som är en 

symbol och hjälpmedel för synskadade, leda till att kunna röra sig ute. Medlemskap i 

en förening kan medföra att lära känna andra med liknande besvär. Även att acceptera 

sin livssituation och därmed inte ödsla negativ energi på ältande, är viktiga strategier 

för att hitta mening och förbättra sin vardag (Devenney & O´Neill, 2011; Fenwick et 

al., 2012).  

Ögonsjuksköterskan har en viktig uppgift i mötet med personer med diabetes, som 

kommer på de ögonbottenfoton som erbjuds dem (Watkinson & Seewoodhary, 2008). 

Vid dessa möten finns möjlighet för ögonsjuksköterskan att försöka skapa en god 

mellanmänsklig relation till patienten. Detta för att kunna informera samt identifiera 

lidande och ge stöd där behov finns. En god kommunikation är ett av 

ögonsjuksköterskans viktigaste redskap och individanpassad information är av stor 

betydelse för denna patientgrupp. Upplysningar om vad ögonbottenfotot visar för 

resultat, ger en konkret bild till patienten av hur ögat mår, så att ett realistiskt 

uppfattning kring sjukdomsstatus kan infinna sig. Sjukdomsinsikt kan hjälpa till att 

hitta mening i lidandet och motivation till att sköta sin egenvård. Det är även viktigt 

att ge information om vilka risker som finns, samt om vikten av att genomgå 

regelbundna ögonbottenfoto, trots att inga märkbara symtom ännu uppstått. I de fall 

där symtom är uppkomna har ögonsjuksköterskan en viktig del i att stötta och hjälpa 

till att finna strategier, för att hitta mening i upplevelsen av lidandet i sjukdomen. Ett 

omvårdnads- och samhällsekonomiskt problem är dock att inte alla dyker upp på 

dessa undersökningar. I studien av Cavan et al. (2017) framkommer att 25% väljer att 

inte gå på de regelbundna ögonbottenfoton som erbjuds. Av de som väljer att komma 

är medvetenheten om risken att drabbas av synnedsättning och blindhet en 

motivation, för att ta sig till sitt besök för ögonbottenfoto. Vissa som var medvetna 

hade ändå inte motivationen, förrän märkbara symtom uppkommit. I samma studie 

svarade 16% att de var omedvetna om att synförlust kan vara en komplikation till 

diabetes. Detta är något för hälso- och sjukvården att uppmärksamma och ta fasta på, 

att information om sjukdomen är av stor betydelse.  

 

Konklusion och implikation 

Studiens resultat visar genomgående och tydligt att personer med synhotande 

diabetesretinopati genomgår ett mer eller mindre lidande. Lidandet tar sig uttryck på 

olika sätt, men kan alltid knytas till någon av de tre framkomna huvudkategorierna: 

utmaningar i vardagen, emotionell påverkan eller påverkan på sociala livet. 

Försämrad eller förlorad syn är en stor orsak till psykiskt illabefinnande. Den 

förlorade autonomin som uppstår, påverkar livskvaliteten negativt och uppkommer 
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bland annat när självständigheten går förlorad och när ens sociala roller blir mindre 

betydelsefulla. 

Genom en fördjupad förståelse, av patienters upplevelse av att leva med en 

synhotande diabetesretinopati, kan studien bidra till positiva effekter, både för 

ögonsjuksköterskan, patienten och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Som 

ögonsjuksköterska är det alltid lättare att möta patienten om kunskaper finns, i hur 

sjukdomen kan upplevas. Genom denna kunskap och förståelse kan 

ögonsjuksköterskan lättare stötta och lindra sjukdomslidandet hos patienten. En 

mellanmänsklig relation skapas redan vid första mötet och genom den finns en 

förhoppning om att upprätthålla kunskapen och motivationen hos patienten att 

fortsätta komma på sina kontroller. I så fall blir det en vinning både för patientens del, 

som ökar chanserna att behålla sin syn, samt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, 

eftersom färre resurser behöver läggas på patienter med synnedsättning och på 

uteblivna kontroller. Litteraturstudien kan bidra med kunskaper, som kan användas 

både av ögonsjuksköterskan, men även av andra personalkategorier, i det praktiska 

vårdarbetet med denna patientgrupp. Den ökade kunskapen, om patienternas 

upplevelse av sjukdomen, kan förbättra mötena mellan ögonsjuksköterskan och 

patienten. Patienterna kan uppleva att någon förstår deras situation och ställer 

relevanta frågor, som vänner och familj inte alltid tänker på att ställa. Detta, i sig, kan 

leda till en förbättring av sjukdomsupplevelsen, välbefinnandet och livskvalitén för 

dessa patienter.  

Genom arbetsprocessen har det framkommit att det finns sparsamt med dagsaktuell 

kvalitativ forskning gällande patienters upplevelse av att leva med synhotande 

diabetesretinopati. Ytterligare forskning behövs, för att få fram mer kunskap om de 

säregna och unika upplevelserna, med syfte att vidareutveckla den oftalmologiska 

omvårdnaden av patienter med diabetes.
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

 

 

Sökord MedSök 

Diabetesretinopati Diabetic Retinopathy 

Diabetes- Makulaödem Diabetic macular edema 

Livskvalité Quality of life 

Synnedsättning Visual impairment 

Synförlust Vision loss 

Diabetes synförlust Diabetic vision loss 

Låg synskärpa Low vision 

Upplevelse Experience 

Patientens perspektiv Patients perspective 

Depression Depression 

Ångest Anxiety 

Psykosocialt Psychosocial 

Ögonkomplikation Eye-complications 

Patientupplevelse Patient experience 
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Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

Datum Sökmotor 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

  

Limits genom hela sökningen i 

Medsök: Fulltext, Peer reviewed, 

år 2008-2018.     

180212 

 

MedSök 

 

Diabetic retinopathy AND Quality 

of life 811 0 0 0 

  

Diabetic retinopathy AND quality 

of life AND patient perspective 37 10 4 1 

  

Diabetic retinopathy AND quality 

of life AND visual impairment 107 19 9 4 

  

Diabetic retinopathy AND visual 

impairment AND patient 

perspective    6 0 0 0 

  

Diabetic retinopathy AND visual 

impairment AND depression 7 3 2 1 

  

Diabetic retinopathy AND vision 

loss AND quality of life 47 2 2 0 

  

Diabetic retinopathy AND vision 

loss AND experience 22 3 1 1 

180405 MedSök 

Diabetic retinopathy AND 

psychosocial AND visual 

impairment 1 1 0 0 

  

Diabetic retinopathy AND 

psychosocial   106 9 4 2 

  

Diabetic macular edema AND 

psychosocial 8 2 1 1 

  

Diabetic retinopathy AND 

depression OR anxiety  387 0 0 0 

  

Diabetic retinopathy AND anxiety 

AND diabetic vision loss  3 0 0 0 

  

Diabetic retinopathy AND low 

vision  324 0 0 0 

  

Diabetic retinopathy AND low 

vision AND anxiety 0 0 0 0 

  

Diabetic retinopathy AND low 

vision AND experience 7 0 0 0 

  

Diabetic  retinopathy AND "eye 

complication" AND patient 

experience 22 3 2 1 

180405 

Kedjesökning 

från referenser 

i artiklar  6 6 2 1 
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Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Titel 

Författare 

År 

The experience of diabetic retinopathy: A qualitative study.   

Devenney, R., & O´Neill, S. 

2011 

Land  

Databas 

Northern Ireland, United kingdom 

MedSök 

Syfte Syftet var att få en uppfattning av personers upplevelse med diabetesretinopati och hur de klarar 

av sitt dagliga liv. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ,  

Individuella semistrukturerade intervjuer 

Urval 10 informanter, med synnedsättning på grund av diabetesretinopati.  

Inklusionskriterier; var att deltagarna hade diabetes mellitus med diabetesretinopati. Över 18 år. 

De skulle inneha vilja och förmåga att ge informerat samtycke. 

Exklutionskriterier; Nedsatt kognitivt tillstånd eller annat nedsatt hälsotillstånd som begränsade 

deras förmåga att delta i studien.   

Datainsamling Deltagarna utsågs av National Council for the Blind of Ireland (NCBI).  

Inspelade intervjuer med öppna frågor.  

Dataanalys Tolkande fenomenologisk analys 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats Diabetesretinopati ger många olika personliga och sociala förluster som påverkar det individuella 

personliga välbefinnandet, vilket även påverkar individens kontroll över blodsockervärdena. Det 

är viktigt med stöd från vårdpersonal, speciellt i början av diagnosen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

  

Artikel 2 

 

 

Titel 

Författare 

År 

The impact of diabetic retinopathy on quality of life: qualitative findings from an item bank 

development project. 

Fenwick, E., Pesudovs, K., Khadka, J., Dirani, M., Rees, G., Wong, T., & Lamoureux, E.  

 2012 

Land  

Databas 

Australien 

MedSök 

Syfte Syftet var att utröna livskvalitén hos personer med diabetesretinopati för att generera data till en 

specifik itembank.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ.  

Semistrukturerade intervjuer.  

Urval 57 informanter. Deltagarna rekryterades från the Diabetes Management Project.  

Inklutionskriterier; 18 år eller äldre, typ I eller typ II diabetes med åtminstone mild 

diabetesretinopati.  

Exklutionskriterier; ingen hörsel- eller kognitiv nedsättning. Inga andra ögonsjukdomar. 

Datainsamling Kvalitativa intervjuer med öppna frågor i fokusgrupper.  

Dataanalys Transkriberat material analyserades induktivt. Materialet kodades till teman som jämfördes inom 

och mellan transkripten. En andra forskare tittade över materialet och diskussion fördes för att 

klara ut oklarheter i kodningen.  

Bortfall Ingen uppges. 

Slutsats Patienter med diabetesretinopati upplever många socioemotionella bekymmer tillsammans med 

aktivitetsnedsättning på grund av sin synnedsättning.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

  

Artikel 3 

 

 

Titel 

Författare 

År 

Social well-being of young adults with typ 1 diabetes since childhood. The Oulu cohort study of 

diabetic retinopathy. 

Hannula, V., Hautala, N., Tossavainen, P., & Falck, A. 

 2015 

Land  

Databas 

Finland 

MedSök 

Syfte Syftet var att utvärdera social påverkan, hos unga vuxna med typ I diabetes sen barndomen, med 

fokus på diabetesretinopatins svårighetsgrad. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv cohortstudie 

Urval Samma 130 deltagare som var med i en populationsbaserad cohortstudie mellan år 1989–1990. 

Datainsamling Vid ett polikliniskt besök gjordes en ögonundersökning samt att deltagarna fick fylla i ett 

frågeformulär. 

Dataanalys Fisher´s exacttest och Mann-Whitney U-test användes i den statistiska analysen. Ett p-värde <0,05 

konstaterades som statistiskt signifikant. SPSS användes vid analysprocessen. 

Bortfall 37% dvs 80 personer från originalstudien. Pga. dödsfall, att de inte kunde nås eller att de inte ville 

vara med.  

Slutsats Majoriteten av deltagarna lever ett aktivt liv likt sina jämnåriga som inte haft typ I diabetes sedan 

barndomen. De arbetar och skaffar familj. Men man kom fram till att de som drabbats av 

diabetesretionpati hade lägre utbildning och oftare saknade arbete. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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Artikel 4 

 

 

Titel 

Författare 

År 

Severity of Diabetic Reinopathy and Health-Related Quality of Life. 

Mazhar, K., Varma, R., Choudhury, F., McKean-Cowdin, R., Shtir, C., & Azen, S. 

2011 

Land  

Databas 

USA 

MedSök 

Syfte Syftet var att bedöma effekten av hur diabetesretinopatins olika svårighetsgrader påverkar 

hälsorelaterad livskvalité hos Latinamerikaner med typ II diabetes. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Populationsbaserad tvärsnittsstudie 

Urval En populationsbaserad cohortstudie med 1064 deltagare. 

Datainsamling Den hälsorelaterade livskvalitén mättes genom två olika frågeformulär. Vilken grad av 

diabetesretinopati personen hade mättes genom ögonbottenfoto från 7 olika vinklar som sedan 

graderades 

Dataanalys SAS software 9,1 

Bortfall 199 utav 1263.   

Slutsats Ju svårare diabetesretinopati desto lägre generell och synspecifik livskvalitet. Personer med 

bilateral icke proliferativ diabetesretinopati hade sämre livskvalité jämfört med de patienterna som 

hade mindre svår diabetesretinopati. Att förhindra bilateral diabetesretinopati har troligtvis en 

positiv inverkan på patientens livskvalitet och ska anses som ett viktigt mål inom behandlingen. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

  

Artikel 5 

 

 

Titel 

Författare 

År 

Visual functioning and health-related quality of life in diabetic patients about to undergo anti-

vascular endothelial growth factor treatment for sight-threatening macular edema. 

Granström, T., Forsman, H., Leksell, J., Jani, S., Raghib, A., & Granstam, E. 

2015. 

Land  

Databas 

Sverige 

Med Sök 

Syfte Syftet var att undersöka patienters rapporterade resultat i en utvald svensk patientgrupp som får 

anti-VEGF behandling mot makulaödem på grund av sin diabetes. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsstudie. 

Urval 59 patienter med diabetes som regelbundet besökte en ögonklinik. Patienterna, både män och 

kvinnor över 18 år inkluderades. Patienterna skulle kunna svenska språket och ha kognitiv 

förmåga att kunna delta i studien samt snart skulle påbörja anti-VEGF behandling. 

Datainsamling Frågeformulär. 

Dataanalys SPSS användes till den statistiska analysen. 

Bortfall Sex personer. Två tackade nej från början och fyra avbröt efter att påbörjat deltagandet. 

Slutsats Patienter som ska behandlas för makulaödem med anti.VEGF för sin synnedsättning anger låg 

generell hälsa enligt NEI VFQ-25. Det är viktigt att öka kunskapen om detta till den vårdpersonal 

som har hand om dessa patienter.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

  

Artikel 6 

 

 

Titel  

Författare 

År 

Relationship between retinopathy severity, visual impairment and depression in persons with long-

term type 1 diabetes.  

Hirai, F., Tilsch, J., Klein, B., & Klein R. 

2012 

Land  

Databas 

USA 

MedSök 

Syfte Syftet var att undersöka sambandet mellan depression och diabetesretinopati med synnedsättning 

för patienter med diabetesduration i över 25 år. En uppföljningsstudie. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Tvärsnittsstudie.  

Urval 484 informanter värvade från en tidigare studie om diabetes retinopati från början av 80-talet. För 

denna uppföljningstudie. 

Datainsamling Klinisk undersökning av deltagarna. Frågeformulär för uppskattning av depression.  

Dataanalys Upprepade och kategoriska variabler jämfördes med t-test och Fisher exact test. Oddskvot 

räknades ut för att se ett samband.  

Bortfall Ingen information.  

Slutsats Högre andel av de patienter som hade proliferativ diabetesretinopati och synnedsättning högre risk 

för depressiva symtom.   

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

  

Artikel 7 

 

 

Titel  

Författare 

År 

Quality of life, impaired vision and social role in people with diabetes: a multicenter observational 

study. 

Trento, M., Passera, P., Trevisan, M., Schellino, F., Sitia, E., Albani, S., Montanaro, M., Bandello, 

F., Scoccianti, L., Charrier, L., Cavallo, F., & Porta, M. 

2013 

Land  

Databas 

Italien 

MedSök 

Syfte Syftet var att utvärdera synrelaterad livskvalitet hos patienter med synskärpa under 50%. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Observationsstudie  

Urval 196 patienter med diabetesretinopati från 3 olika ögonmottagningar i Italien.  

Datainsamling Frågeformulär. 

Dataanalys Olika analysmodeller användes bland annat Chi-square test för att se skillnader mellan kategoriska 

variabler. P-värde mindre än 0,05 ansågs vara signifikant.  

Bortfall Ingen information.  

Slutsats Patienter med nedsatt syn på grund av diabetesretinopati upplever obehag i det dagliga livet och 

förlorar sin autonomi och sin förmåga att klara av specifika uppgifter.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Medelhög 



BILAGA C  

 

  

Artikel 8 

 

 

Titel  

Författare 

År 

Impact of diabetic retinopathy on patients´beliefs about diabetes. 

Rees, G., Sasongko, M., Fenwick, E., Nicolau, T., Wong, T., & Lamoureux, E. 

2012 

Land  

Databas 

Australien 

MedSök 

Syfte Syftet var att jämföra uppfattningar om diabetes, och fastställa samband mellan psykiskt 

välmående, egenvårdsbeteende och blodsockerkontroll, mellan personer med och utan 

diabetesretinopati. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ  

En del av en prospektiv cohortstudie 

Urval 400 patienter med diabetes, varav 256 med diabetesretinopati från ögonkliniker som ingick i ett 

projekt. 

Datainsamling Frågeformulär samt fysiska mätparametrar utförda på klinik. 

Dataanalys T-test och Chi-square test. 

Bortfall Uppges ej. 

Slutsats Personer med diabetesretinopati har en mer negativ uppfattning om sin diabetes som starkt 

kopplas ihop med det psykiska välmåendet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

  

Artikel 9 

 

 

Titel  

Författare 

År 

A prospective cross-sectional study on quality of life and treatment satisfaction in type 2 diabetic 

patients with retinopathy without other major late diabetic complications. 

Alcubierre, N., Rubinat, E., Traveset, A., Martinez-Alonso, M., Hernandez, M., Jurjo, C., & 

Mauricio, D. 

2014 

Land  

Databas 

Spanien 

MedSök 

Syfte Syftet var att bedöma livskvalitén och behandlingsnöjdhet hos patienter med typ 2 diabetes, 

genom att jämföra de som har diabetesretinopati med de som inte har det. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv tvärsnittsstudie 

Urval 148 patienter valdes ut från en tidigare gjord studie. 

Datainsamling Frågeformulär 

Dataanalys Mann-Whitney U test för kvantitativa variabler och Chi-squared test eller Fisher test för 

kvalitativa. 

Bortfall Två utav 299 uteblev. 

Slutsats Diabetesretinopati påverkar livskvalitén negativt, men behandlingsnöjdheten påverkades inte.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

  

Artikel 10 

  

Titel  

Författare 

År 

Association between diabetes-related eye complications and symptoms of anxiety and depression. 

Rees, G., Xie, J., Fenwick, E., Sturrock, B., Finger, R., Rogers, S., Lim, L., & Lamoureux, E. 

2016 

Land  

Databas 

Australien 

MedSök 

Syfte Syftet var att utreda samband mellan diabetes retinopatins- och makulaödemets svårighetsgrad 

med symtom av depression och ångest, hos vuxna personer med diabetes. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval 519 diabetespatienter från en ögonklinik mellan år 2009–2010. 

Datainsamling Frågeformulär, ett gällande ångest och ett gällande depression. Medicinska parametrar mättes på 

klinik. 

Dataanalys Kolmogorov-Smirnov och Shapiro-Wilks test. Stata-program användes för statistisk analys. 

Bortfall 90 personer på grund av att de medicinerades för sin depression eller ångest eller på grund av att 

de fyllde i frågeformuläret ofullständigt.  

Slutsats Svårighetsgraden på icke proliferativ diabetesretinopati och proliferativ diabetesretinopati, men 

inte makulaödem, påverkar depressionssymtom. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

  

 

Artikel 11 

  

Titel  

Författare 

År 

The lonitudinal link between visual acuity and health-related quality of life in patients with 

diabetic retinopathy. 

Matza, L., Rousculp, M., Malley, K., Boye, K., & Oglesby, A. 

2008 

Land  

Databas 

USA 

MedSök 

Syfte Syftet var att studera graden av förändring i livskvalitén i förhållande till förändringar i 

synskärpan hos patienter med diabetesretinopati. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Retrospektiv från en tidigare prospektiv randomiserad experimentell studie 

Urval 684 patienter med diabetes från 70 ögonkliniker i USA som föll inom ramen för vissa kriterier. 

Datainsamling Frågeformulär 

Dataanalys Deskriptiv analys 

Bortfall 149 patienter 

Slutsats Förändringar i synskärpan bidrar med förändringar i livskvalitén hos patienter med 

diabetesretinopati. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

  

 

Artikel 12 

 

Titel  

Författare 

År 

Patients´ experiences before starting anti-VEGF treatment for sight-threatening diabetic macular 

oedema: A qualitative interview study. 

Granström, T., Forsman, H., Brorsson, A-L., Granstam, E., & Lexsell, J. 

2018 

Land  

Databas 

Sverige 

MedSök 

Syfte Syftet var att beskriva patienters upplevelser och tankar angående behandling, kunskapen om 

förhållandet mellan diabetes och synnedsättning samt om och hur synnedsättning påverkar det 

dagliga livet. Detta innan de fått sin första intravitreala injektion. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ 

Individuella kvalitativa intervjuer. 

Urval 21 personer med nedsatt syn, på grund av diabetes makula-ödem, och som ska genomgå anti-

VEGF behandling och dessutom klarar inklusionskriterierna för studien (Över 18 år, ingen nedsatt 

kognitiv förmåga, förstå och prata svenska). 

Datainsamling Kvalitativa intervjuer 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inget bortfall uppkom då intervjuer gjordes kontinuerligt tills det var tillräckligt för datamättnad 

Slutsats Personer med diabetes makula-ödem som ska börja behandling med VEGF-injektioner är en 

känslig grupp av patienter som behöver information och stöd på olika sätt. Det behövs personlig 

information, men också tillfälle för reflektion för sin situation. Patienterna upplever oro och rädsla 

för progression av sjukdomen men även hopp med hjälp av behandlingen. Det finns en oro och 

osäkerhet inför första behandlingen.  

Vetenskaplig  

kvalitet 

Hög 
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