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Sammanfattning 

Glaukom är en kronisk ögonsjukdom som kan orsaka blindhet. Största riskfaktorn är 
att trycket i ögat är för högt och den vanligaste behandlingen är trycksänkande 
ögondroppar. Det är viktigt att patienterna har insikt i sin sjukdom och vilken 
påverkan det kan ha på synen om de inte följer ordinerad behandling. Syftet med 
studien var att undersöka hur patienter med glaukom upplever information gällande 
sin sjukdom och behandling. Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie 
enligt Wittemore och Knafl (2005) där tidigare utgivna artiklar sammanställs för att 
noga studera ett problem inom omvårdnad. Litteraturstudiens resultat baseras på 17 
vetenskapliga artiklar. I analysen framkom fyra kategorier: vikten av personlig 
kontakt, vikten av skriftlig information, bristande information och missledande 
information. Det är individuellt hur dessa kategorier upplevs av patienterna. 
Patienterna upplever att vårdpersonalen har en viktig roll när de ska erhålla 
information, samtidigt uppger andra patienter att de föredrar skriftlig information. 
Många patienter upplever informationen som bristande eller missledande därför är det 
av stor vikt att sjukvårdspersonalen är tydlig och pedagogisk både gällande 
informationens innehåll och på vilket sätt de ger informationen. Förslag på framtida 
forskning är att undersöka mer specifikt vad patienten efterfrågar för information 
gällande glaukom och hur den ska utformas för att de på bästa sätt ska tillgodogöra 
sig den.  
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Abstract 

Glaucoma is a chronic disease that can cause blindness. The risk factor is increased 
eye pressure and the aim of the treatment is to lower the pressure with eye drops. It is 
important that patients have health literacy and understand what impact it may have 
on their vision if they do not follow prescribed treatment. The purpose of this study 
was to explore how patients with glaucoma experience information about their disease 
and treatment. The study was conducted as an integrative review that summarizes past 
empirical or theoretical literature to provide a more comprehensive understanding of a 
particular healthcare problem (Wittemore & Knafl, 2005). The literature study was 
based on seventeen articles. The analysis revealed four categories: the importance of 
personal contact, the importance of written information, lack of information and 
misleading information. How patients experienced these categories is individual. 
Patients experience that healthcare professionals play an important role in obtaining 
information, at the same time, other patients indicate that they prefer written 
information. Many patients experience the information as lacking or misleading. It is 
therefore important that healthcare professionals are clear and educational both 
regarding the content of the information and how they provide the information. 
Proposals for future research is to investigate more specifically what the patient 
request for information on glaucoma and how it should be designed to assimilate. 

 

 



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ......................................................................................... 1	
Bakgrund ........................................................................................ 1	

Glaukom och dess påverkan på livet ....................................................... 1	
Det informativa mötet ................................................................................ 2	
Teoretisk referensram ............................................................................... 3	
Problemformulering .................................................................................. 4	

Syfte ................................................................................................ 4	
Metod .............................................................................................. 4	

Design......................................................................................................... 4	
Litteratursökning ....................................................................................... 4	
Datautvärdering ......................................................................................... 5	
Dataanalys .................................................................................................. 5	
Forskningsetiska överväganden .............................................................. 5	

Resultat ........................................................................................... 6	
Vikten av personlig kontakt ...................................................................... 6	
Vikten av skriftlig information .................................................................. 6	
Bristande information ............................................................................... 7	
Missledande information .......................................................................... 8	

Diskussion...................................................................................... 8	
Metoddiskussion ....................................................................................... 8	
Resultatdiskussion .................................................................................... 9	

Konklusion och implikation ....................................................... 12	
 
 
Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 

 

 

 



 

 1 

Inledning 
Glaukom är en folksjukdom och uppskattningsvis ca 100 000 personer i Sverige har 
en fastställd diagnos och näst katarakt är det den vanligaste orsaken till blindhet 
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2008). Glaukom 
skadar synnerven på ett sätt som i de flesta fall påverkar synfältet. Den centrala delen 
av synfältet kan vara opåverkat även i ett långt framskridet sjukdomsförlopp vilket 
innebär att patienten kan ha en normal synskärpa även vid svåra perifera 
synfältsskador. Det är av stor vikt att ställa glaukomdiagnos så tidigt som möjligt 
eftersom man aldrig kan få tillbaka den syn som gått förlorad (Bengtsson & Heijl, 
2016). Tidigare forskning har visat att patienter med glaukom inte har så stor insikt i 
sin sjukdom eller inser vikten av att kontinuerligt följa sin behandling (Tsai, 2009). 
Vad som orsakar dessa brister kan vara att patienterna inte fått tillräcklig information 
om glaukom och därför inte förstått allvaret i sin sjukdom eller att de tvivlar på 
behandlingens syfte (Lunnela, Kääriäinen & Kyngäs, 2010). Ögonsjuksköterskan har 
här en viktig roll i att anpassa information och undervisning så patienten kan 
tillgodogöra sig den (Riksföreningen för ögonsjukvård & svensk 
sjuksköterskeförening, 2009).  

Bakgrund 
Glaukom och dess påverkan på livet 
Det finns olika former av glaukom men de oftast förekommande är 
trångvinkelglaukom och öppenvinkelglaukom. Den ovanliga formen 
trångvinkelglaukom uppstår när utloppet av kammarvattnet plötsligt blir blockerad 
och orsakar en smärtsam ökning av trycket i ögat. Den vanligaste formen är 
öppenvinkelglaukom som framskrider långsamt och är en kronisk sjukdom (SBU, 
2008). Sjukdomen är komplicerad och vad som orsakar den är fortfarande oklart, den 
största riskfaktorn är att trycket i ögat är för högt. Detta kan utvecklas antingen genom 
att utflödet av kammarvattnet försämrats eller att det produceras för mycket 
kammarvatten (Lunnela, Kääriäinen & Kyngäs, 2011). Kroniskt öppenvinkelglaukom 
kan initialt vara asymtomatisk och symtom kan komma i ett senare skede. Det kan 
därför vara svårt för en del patienter att inse vikten av att följa ordinerad behandling 
med risk för att då drabbas av allvarliga glaukomskador vilket kan leda till blindhet 
(Lunnela et al., 2010).  

Det finns olika behandlingsalternativ vid glaukom där alla syftar till att sänka 
ögontrycket och förhindra progress av sjukdomen. Trycksänkande ögondroppar 
ibland kombinerat med laserbehandling utgör oftast förstahandsalternativ. När varken 
ögondroppar eller laserbehandling hjälper så kan en trycksänkande operation behöva 
genomföras (Lunnela et al., 2010). Avsikten med behandlingarna är att minska 
tillflödet eller öka avflödet av kammarvattnet. Det yttersta målet med behandlingen av 
glaukom är att bibehålla tillräckligt god synfunktion och synrelaterad livskvalitet 
(Bengtsson & Heijl, 2016). För de som drabbas av glaukom innebär det en 
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omställning i det vardagliga livet och det faktum att behöva lära sig leva med en 
kronisk sjukdom kommer att påverka patientens livskvalitet (Spratt, Kotecha & 
Viswanathan, 2008). Synförlust är associerat med minskad livskvalitet eftersom det 
påverkar patientens förmåga att utföra sysslor i det dagliga livet samt att delta i 
sociala sammanhang (Pizzi, 2016). Kronisk synnedsättning är även associerad med 
depression, irritation, ångest, låg självkänsla och social isolering (Loh & Ogle, 2004).  

Livskvalitet bestäms av en individs egna bedömning av sitt psykiska, fysiska och 
sociala välbefinnande. Möjligheten att köra bil, friheten att leva självständigt och 
njuta av livet bidrar till god livskvalitet till vilket synen är en bidragande del (Spratt et 
al., 2008). Patienter som på grund av sin synnedsättning slutat att köra bil upplevde en 
minskad livskvalitet och depression var här ofta förekommande. Synnedsättningen 
gör att friheten berövas då autonomin blir inskränkt (Cheng, 2015). Det har 
framkommit att patienter värdesätter sin syn betydligt högre än vad vårdpersonal 
tidigare insett. Ett svårt men viktigt mål är att ta bort skillnaden mellan patientens 
erfarenhet och vårdpersonalens uppfattning, annars riskerar sjukvårdspersonal att inte 
göra sitt bästa för patienten (Spratt et al., 2008). Då risken att drabbas av glaukom 
ökar i takt med stigande ålder kan detta medföra att patienterna inte har lika lätt att 
erhålla information då åldern även kan medföra nedsatt hörsel och nedsatt kognitiv 
förmåga (Tsai, 2009). Eftersom de flesta patienter med glaukom behandlas med 
trycksänkande ögondroppar, vilka kan vara svåra att administrera på grund av 
exempelvis reumatism eller synnedsättning, är det extra viktigt att 
ögonsjuksköterskan ger tydliga instruktioner gällande administrering samt 
information om att det finns hjälpmedel och hur de används (Olthoff, Hoevenaars, 
van den Borne, Webers & Schouten, 2009).  

Det informativa mötet 
Information är en generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 
kommunikation i olika former (Allén & Selander, 1985). Kommunikation definieras 
som utbyte av meningsfulla tecken mellan två eller flera parter. Det finns två olika 
former av kommunikation, verbal och icke verbal. Den verbala kommunikationen är 
vanligtvis avsiktlig och förmedlar budskap genom tal eller skrift. Icke verbal 
kommunikation innefattar allt som inte har med ord att göra som till exempel 
kroppsspråk, ansiktsuttryck, beröring samt människors tonläge, pauser och betoning 
(Eide & Eide, 2008). Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten är 
grundläggande för god vård. Det har positiv inverkan på ångest, skuld och smärta 
samt kan öka patientens acceptans till sin sjukdom och följsamhet till behandling 
(Norouzinia, Aghabarari, Shiri, Karimi & Samami, 2016). Kommunikation kräver 
träning, både för att kunna ta emot information och för att förmedla information på ett 
bra sätt. Förhållandet mellan vårdgivaren och patienten är komplicerad och en viktig 
del av kommunikationen i en vårdsituation är att vårdgivaren lär sig när det är 
lämpligt att ge information, vilken information som patienten behöver och är 
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mottaglig för samt på vilket sätt den ska ges. En förutsättning för det är att etablera en 
trygg och god relation samt ge känslomässigt stöd (Eide & Eide, 2008).  

Undervisning och rådgivning blir aktuellt när sjuksköterskan ska hjälpa en patient till 
att bättre klara av sin situation (Norouzinia et al., 2016). Vid undervisning och 
rådgivning styr sjuksköterskan kommunikationen utifrån ett bestämt syfte för att ge 
patienten ökad kunskap och insikt om sin situation (Eide & Eide, 2008). Eftersom 
glaukom är en kronisk sjukdom inverkar det på patientens behov av information och 
undervisning då det kommer att medföra bestående förändringar i livssituationen 
(Tsai, 2009). Bristfällig information om sjukdom och behandling är en av de 
vanligaste orsakerna till ångest hos patienten. Upplevelsen av maktlöshet och 
otrygghet har ofta sin grund i patientens brist på kunskap och kontroll över sin 
situation (Norouzinia et al., 2016).  

Sjuksköterskan ska kunna använda sig av olika former av informationssystem och 
modern teknologi som stöd i omvårdnadsarbetet. Informatik är en viktig 
kärnkompetens både nu och i den framtida hälso-och sjukvården. Alla människor är 
olika och har olika behov, sjuksköterskan behöver se till varje patient och bedöma 
vilken form av information som behövs i vilken situation (Edberg et al., 2013). 
Telemedicin ingår i information och kommunikationsteknik och ökar möjlighet till 
vård på distans det är ett viktigt verktyg gällande tillgänglighet inom sjukvården att 
kunna erbjuda specialistvård oavsett avstånd (Lerouge, Garfield & Hevner, 2015). 
Ökad tillgång och mer lättillgänglig information gör att patienten kan vara påläst 
gällande sin hälsa, det är då viktigt att återkoppla så att patienten har förstått 
informationen rätt och att det är adekvat information som patienten tagit del av. 
Patienternas behov behöver synliggöras och specialistsjuksköterskan behöver göra 
patienterna till aktiva deltagare i processen att utveckla omvårdnaden (Edberg et al., 
2013).  

Teoretisk referensram 
För att patienten ska kunna lyssna och ta till sig information så krävs en mottaglighet 
och tillit till vården. Joyce Travelbees (1971) teori handlar om den mellanmänskliga 
relationen där kommunikationen är ett viktigt redskap. Travelbees teori kan appliceras 
till den här studien i det informativa mötet mellan sjuksköterskan och patienten med 
glaukom. För en god kommunikation krävs att en ömsesidig relation mellan 
sjuksköterska och patient byggs upp där sjuksköterskan och patienten ska se sig själva 
som jämbördiga. Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att bemästra, bära och finna 
mening i sin sjukdom. Ett mellanmänskligt möte mellan patient och sjuksköterska är 
något som utvecklas succesivt enligt Travelbee och för att det ska ske måste 
sjuksköterskan se patienten i sin helhet och som människa, inte som en sjukdom. 
Patienten måste förstå sjuksköterskan och sjuksköterskan patienten. Sjuksköterskan 
ska bekräfta patienten och hjälpa denne att bevara hoppet (Travelbee, 1971). Två 
viktiga element i omvårdnaden är empati och sympati, dessa är nära besläktade, de 
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indikerar på en djupare förståelse och känsla för patientens situation. Sjuksköterskan 
kan ge utmärkt och korrekt vård och få allt viktigt uträttat, men om det känslomässiga 
engagemanget saknas så drabbar det patienten i negativ bemärkelse. Det är inte bara 
intresse som krävs utan även ett djupare engagemang och inlevelse. Det krävs respekt 
för den unika människan och med detta ingår även en icke-dömande attityd. Alla 
människor måste accepteras trots sina svagheter, detta betyder inte nödvändigtvis att 
beteendet är acceptabelt men personen ska inte behöva bli anklagad eller dömd för 
det. Det är inte mängden tid som spenderas med patienten som är det viktiga utan vad 
vi gör av denna tid. Sjuksköterskan kan överföra mänsklig värme och det faktum att 
hon bryr sig med enbart ett icke-verbalt språk, ofta kan det räcka med en blick eller en 
gest (Travelbee, 1963). 

Problemformulering 
Det är viktigt att patienterna har insikt i sin glaukomsjukdom och vilken påverkan det 
kan ha på synen om de inte följer sin ordinerade behandling. Ögonsjuksköterskan har 
ett stort ansvar att kunna identifiera patientens behov av kunskap samt följa upp att 
patienten förstått informationen som givits. En av ögonsjuksköterskans uppgift är att 
ge information om sjukdom och behandling men frågan är hur patienten upplever 
informationen.  

Syfte 
Syftet var att undersöka hur patienter med glaukom upplever information om sin 
sjukdom och behandling. 

Metod 
Design 
En integrativ litteraturstudie genomfördes utifrån Whittemore och Knafl (2005). 
Tidigare utgivna artiklar sammanställs för att noga studera ett problem inom 
omvårdnad. En integrativ litteraturstudie tillåter både kvalitativa och kvantitativa 
studier och en bredare sökning i olika databaser bidrar till ökad trovärdighet. 
Whittemore och Knafls (2005) fem steg används: i första steget identifieras ett 
problemområde och ett syfte formuleras. De följande fyra stegen, litteratursökning, 
datautvärdering, dataanalys och resultatpresentation redovisas under respektive 
rubrik. 

Litteratursökning  
En litteratursökning genomfördes mars 2018 i olika databaser efter ämnesområden 
med inklusionskriterier: artiklar publicerade på engelska, vara peer-reviewed vilket 
var möjligt i Cinahl, Swemed+ och PsykInfo, abstract skulle vara tillgängligt, 
deltagare över 18 år och för att finna så aktuell forskning som möjligt valdes artiklar 
publicerade mellan 2011- 2018. Artiklar som inte fanns tillgängliga i fulltext 
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beställdes och endast artiklar med medel och hög kvalitet inkluderades. Sökningar har 
utförts i databaserna Pubmed, Cinahl, PsycINFO, Web of Science, Embase, ERIC 
samt SweMed+ eftersom de här databaserna innehåller artiklar inom medicin, 
omvårdnad och vårdvetenskap som berör syftet. För hjälp med identifiering av sökord 
användes Svensk Mesh. Sökord som användes var: glaucoma, patient education, 
information, patient, experience och perspective. Glaucoma och information 
användes som fritextord och även som indexeringsord, de resterande sökorden 
användes som fritext och trunkering (*) för att få med olika böjningsformer på valda 
sökord. Booleska söktermer AND och OR användes i olika kombinationer (Bilaga B). 

Datautvärdering 
Totalt lästes 251 titlar och 85 abstract. De abstract som lästes valdes ut med hjälp av 
titelns relevans mot studiens syfte. Läsning av abstract resulterade i 58 artiklar och 
ytterligare tre artiklar hittades genom kedjesökning. 34 artiklar valdes bort eftersom 
de visade sig inte vara relevanta för studiens syfte. De 27 kvarstående artiklarna lästes 
i sin helhet både enskilt samt gemensamt och efter genomläsning kvarstod 19 artiklar 
som svarade mot syftet. De kvarstående artiklarna granskades med hjälp av SBU:s 
granskningsmallar (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 
2017). Två artiklar valdes bort då de bedömdes ha låg vetenskaplig kvalitet. De 
återstående 17 artiklarna presenteras i en artikelmatris (Bilaga C). 

Dataanalys 
Enligt Whittemore och Knafl (2005) ska analysprocessen genomföras utifrån: 
datareduktion, datasammanställning, jämförelse av data samt slutsats och verifiering. 
Innehållet i artiklarnas resultatdel lästes igenom både enskilt och gemensamt med 
syftet i fokus. Relevant resultat som motsvarade syftet, översattes och skrevs ned. 
Likheter i materialet från de olika artiklarnas resultat markerades med olika 
färgkulörer och grupperades efter dessa färger. Materialet bearbetades ytterligare i ett 
dokument på datorn där det klipptes, klistrades och ytterligare likheter och skillnader 
upptäcktes. Dessa grupperingar sammanfördes i kategorier med en gemensam 
nämnare. Det sammanställda resultatet utmynnade i fyra kategorier.  

Forskningsetiska överväganden 
Artiklarna som ingår i litteraturstudien ska vara godkända av en etisk kommitté.  
Enligt Helsingforsdeklarationen ska deltagarna i forskningsstudier mottagit 
information om innebörden av att delta i studien, att det är frivilligt samt att de när 
som helst kan avbryta utan att uppge orsak (World Medical Association [WMA], 
2013). Hänsyn ska tas till de fyra etiska principerna, autonomi, rättvisa, att inte skada 
samt att göra gott. Åsikter eller förförståelse som kan påverka urval av artiklar eller 
resultat ska diskuteras för att så långt som möjligt bibehålla objektivitet (Polit & 
Beck, 2017). Ett etiskt dilemma som kan uppstå är om sjuksköterskor som läser den 
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här litteraturstudien skuldbelägger sig själva för att ha brustit i sin information till 
patienterna.  

Resultat 
Efter bearbetning av resultatet framkom fyra kategorier om hur patienter upplevde 
information gällande sin sjukdom och behandling: vikten av personlig kontakt, vikten 
av skriftlig information, bristande information och missledande information 

Vikten av personlig kontakt 
Patienterna föredrog att information om sjukdomen glaukom gavs personligen av 
vårdpersonal (Iyigun et al., 2017; Newman-Casey, Shtein, Coleman, Herndon & Lee, 
2016; Rosdahl, Swamy, Stinnett & Muir 2014). Det var framförallt patienter över 53 
år som önskade detta (Rosdahl et al., 2014). I en studie blev patienterna uppringda 
kontinuerligt under en nio månaders period och uppmuntrades i följsamhet, fick 
information om glaukom och påminnelser om besökstider, studien upplevdes som 
mycket positiv och hjälpsam (Glanz et al,. 2012). Patienterna tog till sig 
informationen bättre när vårdpersonalen som gav informationen hade ett empatiskt 
förhållningsätt, vilket kunde vara att de log mot dem, gav dem en klapp på axeln samt 
bekräftade deras rädslor för sjukdomen (Mochherla, Raman & Holden, 2012). När de 
kände sig trygga i relationen till sjukvårdspersonalen så upplevde patienterna att de 
kunde tillgodogöra sig information och hantera sin sjukdom bättre (Waterman et al., 
2013). Patienterna upplevde att det var lättare att ta till sig informationen när de fått 
undervisning om sin sjukdom genom motiverande samtal (Cate et al., 2014). Läkare 
som tog sig tid att informera på ett enkelt och pedagogiskt sätt värdesattes mycket 
(Glen & Crabb, 2015; Wu, Gue, Xia, Lu & Xi, 2011). Patienterna berättade att det var 
relationen mellan dem och läkaren som var det viktigaste för att kunna tillgodogöra 
sig information (Newman-Casey et al., 2016). Majoriteten av patienterna hade något 
positivt att säga om gruppinformation (Glen & Crabb, 2015). De flesta satte stort 
värde på att träffa andra patienter med diagnosen glaukom för att dela erfarenhet och 
kunskap om sin sjukdom och behandling (McGregor et al., 2014; Wu et al., 2011).  

Vikten av skriftlig information 
Aspekter som uppgavs öka möjligheten för patienterna att tillgodogöra sig 
informationen var om språket i det skriftliga materialet hade en vänlig ton och var 
enkelt formulerat (Fearns, Graham, Johnston & Service, 2016). Vid jämförandet av 
två informationsbroschyrer skrivna med olika svårighetsgrad ansågs broschyren som 
utformats på en hög läsbarhetsnivå innehålla för mycket medicinskt språk och 
avancerade ord som var svåra att uttala. Språket i broschyren utformad med en lägre 
läsbarhetsnivå upplevdes vara enkelt, kortfattat, lätt att följa. Patienterna uppskattade 
att texten kombinerades med bilder, även patienter med hög utbildningsnivå föredrog 
broschyren med den lägre läsbarhetsnivån (Mikhail et al., 2015). I en studie där de 
undersökte effekten av patientanpassade kliniska riktlinjer framkom att patienterna 



 

 7 

var eniga om att den här sortens riktlinjer var mycket användbara och många 
beklagade sig över att de inte haft tillgång till detta tidigare. Den viktigaste tidpunkten 
att ha tillgång till den här typen av information ansågs vara vid diagnostillfället 
(Fearns et al., 2016). På grund av synnedsättning uppgav patienterna problem med att 
läsa den skriftliga informationen som de tillhandahållit (Carpenter et al., 2016; Wu et 
al., 2011). Dock visade en annan studie att nästan hälften av deltagarna föredrog 
tryckt material (Rosdahl et al., 2014).  

De nydiagnostiserade patienterna upplevde att det var lättare att hantera sin sjukdom 
efter att ha läst mer om den på internet (Iyigun et al., 2017; Wu et al., 2011). Andra 
patienter ansåg det användbart med internetbaserad information eftersom läkarna ofta 
var stressade och inte upplevdes ha tid att informera (Waterman et al., 2013). Det 
visade sig att de som upplevde internet som den bästa informationskällan var patienter 
i medelåldern 48 år (Rosdahl et al., 2014). Andra patienter uppgav att de ville ha 
information om glaukom på så många olika sätt som möjligt (Newman-Casey et al., 
2016). 

Bristande information 
Patienterna uppgav att de inte fått någon information alls om sin glaukomdiagnos utan 
enbart att de skulle börja använda ögondroppar men inte för vad och varför 
(Mochherla et al., 2012). Information gällande behandling ansågs bristande och då 
framförallt läkemedelsbiverkningar, vilka tider på dygnet som dropparna skulle 
administreras för att få bästa effekt samt när och hur de förnyar sitt recept. Patienterna 
påpekade att om de fått mer utbildning och information angående behandling så hade 
de varit mer följsamma oavsett biverkningar (Waterman et al., 2013). Det visade sig 
att få patienter hade mottagit någon information på sjukhus om hur ögondroppar 
administreras (Tatham, Sarodia, Gatrad & Awan, 2013; Wu et al., 2011). Därför blev 
patienterna upprörda över att de lärde sig om olika sätt att ta ögondropparna först när 
de diskuterade det med andra patienter (Wu et al., 2011). Även om de inte förstått 
informationen kände patienterna sig inte bekväma i att ställa frågor för de ville inte ta 
upp läkarens tid (Mochherla et al., 2012).  

En del patienter rapporterade att de behövde mer information vid kritiska punkter som 
med att ta beslut om att genomgå en behandling eller inte och att då även få 
information angående fördelar och nackdelar med behandlingen (Wu et al., 2011). De 
nydiagnostiserade patienterna upplevde ett ökat behov av läkemedelsinformation som 
exempel namnet på ögondropparna, biverkningar, antal droppar samt mer detaljerad 
information om ögontrycket (Sleath et al., 2014). Patienterna önskade mer 
information om sjukdomens konsekvenser och syftet med behandlingen för att lättare 
hantera sjukdomen (Iyigun et al. 2017; Carpenter et al., 2017; Mochherla et al., 2012; 
Somner, Sii, Bourne & Shah, 2013; Sleath et al., 2014; Wu et al., 2011). Patienterna 
uppgav att läkaren endast informerat dem att de hade glaukom men inte mycket mer 
om vad det innebar (Mochherla et al., 2012; Waterman et al., 2013). De beskrev även 
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att de fått väldigt lite information om hur glaukom skulle komma att påverka det 
dagliga livet (Glen & Crabb, 2015). Informationen ansågs värdefull även om den 
endast innehöll bakgrundsinformation, exempelvis vilken sorts glaukom de drabbats 
av vilket även ökade möjligheten för patienterna att ställa frågor om sin sjukdom eller 
efterfråga mer information om en specifik behandling (Fearns et al., 2016).  

Missledande information 
I vissa fall visade det sig att information patienterna fått var helt fel eller missledande, 
exempelvis att patienterna uppgav att de blivit instruerade hur de skulle ta de 
trycksänkande ögondropparna men när de skulle visa proceduren så kunde de flesta 
inte. Några patienter uppgav att de blivit tillsagda att vänta tio minuter mellan de olika 
ögondropparna, vilket andra patienter inte alls höll med om. Detta gjorde att många 
patienter kände sig förvirrade över den informationen de fått (Wu et al., 2011). Andra 
patienter upplevde att de fått motstridig information när de träffat olika läkare och 
detta kändes förvirrande för dem (Waterman et al., 2013). Patienterna upplevde att 
vårdpersonal ibland använde sig av skrämselpropaganda när de skulle informera om 
sjukdomen glaukom och dess behandling. Dock ansåg patienterna att riskinformation 
kunde vara användbart när den var kopplad till åtgärder som kunde vidtas för att 
motverka riskerna som exempelvis med regelbundna ögonkontroller. När den här 
direktkopplingen inte gjordes så ansåg patienterna att informationen var skrämmande 
och ohjälpsam (Fearns et al., 2016). En del av patienterna upplevde att vårdpersonal 
hotade med att om de inte tog sina ögondroppar skulle de bli blinda (Glen & Crabb, 
2015). Information de hittat på internet ansågs ibland svår att förstå och ta till sig, 
missledande samt sakna medicinsk expertis (McGregor et al., 2014; Wu et al., 2011). 

Diskussion 
Metoddiskussion  
Som metod användes en integrativ litteraturstudie, där både kvalitativa och 
kvantitativa artiklar ingår, en bred sökning genomfördes i så många databaser som 
ansågs lämpliga till ämnet. Arbetsprocessen följde Wittemore och Knafls (2005) fem 
steg. I första steget identifierades och avgränsades ett problemområde för att komma 
fram till syftet i studien. Eftersom det redan finns mycket forskat på bristande 
följsamhet hos patienter med glaukom, var det av intresse att undersöka hur 
patienterna upplever informationen kring sin sjukdom och behandling. För att hitta 
relevanta sökord med korrekt översättning togs hjälp av Svensk Mesh. Sökorden 
glaucoma, patient education, information, patient, experience och perspective 
användes för att de svarade till syftet. Valet att enbart inkludera artiklar publicerade 
mellan 2011–2018 gjordes för att finna så aktuell forskning som möjligt inom ämnet. 
Eftersom sökningarna resulterade i ett stort antal träffar ansågs materialet vara 
tillräckligt stort.  
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I första urvalet av träffar lästes titlar igenom och där titeln tycktes tveksam lästes hela 
abstraktet. Trots detta finns en risk att relevanta artiklar valts bort gå grund av att 
titeln inte ansågs svara mot syftet även om dess resultat faktiskt kan ha gjort det. 
Detta kan vara en möjlig svaghet för studien. Ett stort antal abstrakt lästes igenom och 
artiklar som inte fanns i fulltext beställdes. Tre artiklar hittades genom kedjesökning 
vilket innebär att de hittades indirekt genom andra intressanta studiers referenslistor. 
Granskning av den vetenskapliga kvaliteten gjordes med hjälp av SBU:s 
granskningsmallar SBU (2017) som ansågs svåra att använda då det saknades 
kunskap om hur de skulle tolkas. Artiklarnas resultat lästes och granskades både 
enskilt och gemensamt innan de samanställdes. Nio kvantitativa, sju kvalitativa och 
en mixed method inkluderades i studien. Det kan tyckas att det skulle vara fler 
kvalitativa artiklar eftersom det handlar om patienternas upplevelser. Anledningen till 
att det är fler kvantitativa artiklar kan bero på att mycket forskning om glaukom och 
information handlar om patienternas följsamhet och därför är mer medicinskt inriktat. 
Enligt Polit & Beck (2017) är fördelen med att ha både kvantitativa och kvalitativa 
artiklar i en litteraturstudie att det oftast är fler deltagare i de kvantitativa studierna 
vilket ökar generaliserbarheten. Kvalitativa studier bidrar till en djupare förståelse för 
patienternas upplevelser. Wittemore och Knafls (2005) analysprocess följdes och 
utmynnade i fyra kategorier. Dataanalysen blev omfattande och omstruktureringar 
fick göras eftersom det var svårt att urskilja de olika kategorierna utifrån likheter och 
skillnader då de ofta överlappade varandra. Studiens resultat är till viss del överförbart 
även inom övriga sjukvården eftersom information alltid ingår i omvårdnaden av 
patienten. 

Resultatdiskussion 
Syftet var att undersöka hur patienter med glaukom upplever information om sin 
sjukdom och behandling. Resultatdiskussionen kommer att föras utifrån den 
teoretiska referensramen Joyce Travelbees teori. Joyce Travelbees (1971) teori 
handlar om den mellanmänskliga relationen där kommunikationen är ett viktigt 
redskap. I den här litteraturstudiens resultat framkommer att det personliga mötet är 
viktigt för patienten. Det visade sig att patienterna lättare kunde ta till sig 
informationen när vårdpersonalen har ett empatiskt förhållningsätt vilket kunde vara 
att de log mot dem eller gav dem en klapp på axeln (Mochherla et al., 2012). 
Travelbee menar att det är lika viktigt att visa empati som att visa sympati för 
patienten och att det är svårare att skapa meningsfull och stöttande relation mellan 
vårdpersonal och patient utan sympati (Travelbee, 1964). Sjuksköterskan kan överföra 
mänsklig värme och visa att hon bryr sig med enbart ett icke-verbalt språk, det kan 
vara en blick eller en gest (Travelbee, 1963). I resultatet beskrivs att patienterna 
upplevde det positivt och givande när de blev uppringda och erhöll information om 
sin sjukdom och behandling samt blev påminda om besökstider (Glanz et al., 2012). 
Information måste alltså inte ges öga-mot-öga mellan patient och vårdpersonal. Det 
har visat sig att telekommunikation är ett bra redskap för att ge patienterna stöd och 
framförallt ge information. Patienter med kroniska sjukdomar uttalade också önskan 
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att kommunicera med vårdpersonal med hjälp av dator eller telefon (Lunnela et al., 
2010). Den här sortens undersökningar har visat sig öka följsamheten hos patienter 
vilket leder till minskade glaukomskador och därmed minskat lidande för patienterna. 
I långa loppet blir det även kostnadseffektivt med tanke på vad alla uteblivna besök 
kostar sjukvården (Pizzi et al., 2016). Det är dock känt sedan länge att patienter med 
sjukdomen glaukom är en lågt prioriterad patientgrupp jämfört med andra inom den 
svenska ögonsjukvården. Det har visat sig att patienter med glaukom får mycket 
försenade återbesök vilket inneburit att patienter förlorat synförmåga helt i onödan 
(Bengtsson & Heil, 2016).  

Det visade sig att många patienter vill ha skriftlig information och många patienter 
med glaukom upplevde även internet som en bra informationskälla (Iyigun et al., 
2017; Rosdahl et al., 2014; Wu et al., 2011). Fördelar med internetbaserad 
information är att patienterna själva kan söka efter information när det passar dem, 
exempelvis hemma i lugn och ro när de fått tänka över det som vårdpersonalen 
informerat dem om. Vissa patienter kan vara nervösa för att deras ögontryck ska vara 
högt så att de varken lyssnar på vad vårdpersonalen säger under samtalet eller 
kommer ihåg att ställa de frågor som de hade tänkt (Lunnela et al., 2010). Mycket 
hälsorelaterad information finns att hämta på internet men kvalitén kan variera 
(McGregor et al., 2014). Här har vårdpersonal ett viktigt ansvar att leda patienterna 
till tillförlitliga informationskällor.  

Broschyrer uppges vara bland det vanligaste sättet att ge glaukominformation på, 
tyvärr upplevs det ofta vara otillräckligt av patienterna och på grund av 
synnedsättning påtalade patienterna svårigheter att läsa den skriftliga information som 
erhållits (Wu et al., 2011). Därför bör den skriftliga informationen ges i kombination 
med muntlig information, dock kan den muntliga informationen även den vara svår att 
ta till sig på grund av minnesproblem, hörselnedsättning och nedsatt kognitiv 
förmåga, det gäller framförallt hos äldre patienter (Lunnela et al., 2010; Tsai, 2009). 
Det framkom att patienterna ansåg att den viktigaste tidpunkten för information var 
vid ett tidigt stadium av sjukdomen. Likaså var informationen om 
läkemedelsbiverkningar viktigt att erhålla i början av sjukdomen (Fearns et al., 2016). 
Nackdel med information som ges vid diagnostillfället kan vara att patienterna blir 
chockade av beskedet att de drabbats av en kronisk sjukdom och på grund av det inte 
tar till sig informationen som givits. Det kan därför även finnas ett behov av att 
informationen repeteras under sjukdomens gång (Lunnela et al., 2010).  

Patienterna beskriver att de fått lite information om hur glaukom skulle komma att 
påverka det dagliga livet (Glen & Crabb, 2015). Glaukom är en bidragande orsak till 
synnedsättning vilket kan påverka patienternas livskvalitet på flera områden i deras 
dagliga liv, exempelvis vid läsning, promenader och att köra bil (Spratt et al., 2008). 
Detta kan i sin tur leda till depression, ångest, låg självkänsla och social isolering 
(Loh & Ogle, 2004). Vårdpersonalen har en viktig roll att informera och stötta 
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patienterna i att ta till vara på sina egna resurser för att kunna utföra de dagliga 
sysslorna (Spratt et al., 2008). Är patienterna oroliga för framtiden så ska inte 
sjuksköterskorna bara säga till dem att sluta oroa sig eller att allt kommer att bli bra 
igen. Sjuksköterskorna ska inte förneka patienters oro utan istället tala om för dem att 
de inte är ensamma och att sjuksköterskorna finns för att hjälpa (Travelbee, 1963). 

Patienterna efterfrågade mer information om sjukdomens konsekvenser och syftet 
med behandlingen (Mochherla et al., 2012; Somner et al., 2013; Sleath et al., 2014; 
Wu et al., 2011). Några patienter uppgav att de inte fått någon information alls om sin 
glaukomdiagnos utan enbart att de skulle börja använda ögondroppar men inte för vad 
och varför (Mochherla et al., 2012). Detta är häpnadsväckande eftersom det absolut 
viktigaste vid behandlingen av glaukom är administreringen av ögondroppar (Lunnela 
et al., 2011). För att motivera patienterna till att följa ordinerad behandling är det 
viktigt att patienterna från början får insikt i sin sjukdom, behandling och förstår 
konsekvenserna av att inte följa ordinationen (Tsai, 2009). Om patienten inte varit 
följsam i sin behandling så är det viktigt att vårdpersonalen tar reda på varför och inte 
skuldbelägger patienten för detta (Travelbee, 1963). 

Patienterna upplevde att vårdpersonal ibland använde sig av skrämselpropaganda vid 
informationstillfället (Fearns et al., 2016; Glen & Crabb, 2015). För att skapa en bra 
relation till patienten ska sjuksköterskan informera och ställa frågor på ett lugnt och 
behagligt sätt utan att skrämma patienten. Dock bör informationen ges på ett ärligt 
och rättframt sätt för att undvika misstolkningar och tvivel (Kourkouta & 
Papathanasiou, 2014). En del patienter upplevde att de fått motstridig information när 
de träffat olika läkare och detta kändes förvirrande för dem (Waterman et al., 2013). 
Patienterna behöver kontinuitet för att känna sig bekväma i relationen till 
vårdpersonalen och för att en bra kommunikation ska uppnås (Kourkouta & 
Papathanasiou, 2014). Brist på kontinuitet i vården är en fara för patientsäkerheten 
och ett etiskt dilemma. Detta är särskilt ett bekymmer för patienter med kroniska 
sjukdomar och långsiktiga vårdbehov. Patienterna anförtror sig åt en läkare och det 
skapas en trygg relation, att bygga upp en ny relation till en okänd läkare fördröjer 
och försvårar planeringen av patientens vård (Sandlund, Bremer, Ågård, Engström & 
Sallin, 2017). Syftet med omvårdnaden är att etablera en mellanmänsklig relation, 
vilket är en process och ett sätt att tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Det är 
sjuksköterskan som ansvarar för att skapa den relationen och bevara den, men 
relationen måste skapas tillsammans med patienten (Travelbee, 1971).   

Resultatet visar att det brister i informationen och många patienter framhöll att de inte 
fått någon information alls, en del visste inte ens om att de hade glaukom. Många 
patienter tror att detta beror på tidsbrist (Mochherla et al., 2012; Waterman et al., 
2013). Vårdpersonalen upplevdes vara alldeles för stressad för att ha tid att ge 
information under mötet med patienten (Killeen et al., 2017). Inom vården finns idag 
väldigt lite tid avsatt för enskilda patientsamtal och det är därför viktigt att utveckla 



 

 12 

individanpassade och tidsbesparande informations och utbildningsmetoder (Lunnela 
et al., 2011). Det viktigaste är inte hur lång tid som spenderas med patienten utan vad 
vi gör med tiden och att patienten känner sig sedd (Travelbee, 1963). 

Konklusion och implikation 
Faktorer som har framkommit är: vikten av personlig kontakt, vikten av skriftlig 
information, bristande information och missledande information. Hur patienter 
upplever dessa faktorer är individuellt och går inte att generalisera. Patienterna 
upplever att vårdpersonalen har en viktig roll när de ska erhålla information, samtidigt 
visar resultatet att många patienter föredrar skriftlig information bland annat från 
internet. Det sker en utveckling inom sjukvården, tekniken ger oss nya verktyg för att 
kommunicera och dagens patienter skolas in i dessa verktyg.  

En stor del av resultatet visar att det finns brister i informationen och patienterna 
upplever att informationen ibland varit missledande. Det är därför viktigt att 
sjukvårdspersonal är tydlig och arbetar efter evidensbaserade riktlinjer för att alla 
patienter ska erhålla likvärdig information gällande sin sjukdom och behandling. 
Dock måste sjuksköterskan bedöma patientens förmåga att ta till sig informationen 
och anpassa på vilket sätt informationen ska ges med hänsyn till patientens behov. 
Den här litteraturstudien kan förhoppningsvis vara till hjälp för ögonsjuksköterskan 
och ge stöd vid det informativa mötet med patienten. Förslag på vidare forskning är 
att undersöka vad patienten önskar för information om glaukom och hur den ska 
förmedlas för att patienterna på bästa sätt ska kunna tillgodogöra sig den. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord Pubmed Cinahl 
 
Web of 
Science 

 
Embase 

 
PsycInfo 

 
Swemed+ ERIC 

Glaukom Glaucoma Glaucoma Glaucoma Glaucoma Glaucoma Glaucoma Glaucoma 

Information Information Information Information Information information   

Patientundervisning 
Patient 
education 

Patient 
education 

Patient 
education 

Patient 
education 

  
 

Upplevelse Experience Experience Experience Experience    

Patient Patient Patient Patient Patient Patient   

Perspektiv Perspective Perspective Perspective Perspective    
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

(*) antal dubbletter av resultatartiklar

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

180313 Pubmed 

glaucom* OR Glaucoma [Mesh] 
AND (patient or patients) AND 
information* AND (”patient 
education as 
Topic”[Mesh:NOExp]) or 
experien* or percpective*) Filters:  
Publication date from 2011/01/01 
to 2018/12/31 64 23 16 9 (8*) 

180313 PsycInfo 

Glaucoma OR glaucom AND 
information AND patient Limits: 
2011-2018 16 5 2  0 

180313 Cinahl 

(MH ”Glaucoma”) OR glaucom* 
AND information* OR (MH 
”Patient Education”) AND 
(patient* or experien* or 
perspective*) Limiters: Peer 
Reviewed; Published Date: 
20110101-20181231 59 20 8 4 (2*) 

180313 Embase 

Glaucoma OR glaucom* AND 
information* AND patient* AND 
(patient education or experienc* or 
perpective* Limits:  Published 
Date: 20110101-20181231, articles, 
english language, abstracts, adults 64 43 19  10 (8*) 

180313 Swemed+ 

Glaucom OR glaucom* OR 
glaukom* Limits: doctype: 
”artikel” AND year: [2011 TO 
2018] 2 0 0 0 

180313 
Web of 
Science 

glaucom* AND information* AND 
patient* AND (patient education or 
experien* or perspective*) Limits: 
Document types: articles, Time 
span: 2011-2018 46 28 13 6 (6*) 

180313 ERIC glaucoma 1 0 0 0 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Carpenter, D. M., Sayner, R., Blalock, S. J., Muir, K., HartnettM. E., Lawrence, S. D., … Sleath, 
B. L. (2016). The Effect of Eye Drop Technique Education in Patients With Glaucoma. 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 
 

Syfte Att dokumentera vilka metoder vårdpersonalen använder sig av när de utbildar patienterna i 
droppteknik. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Kohortstudie 

Urval 279 patienter och 15 vårdpersonal från sex olika ögonmottagningar 

Datainsamling Videoinspelningar vid tre tillfällen utfördes under en åtta månaders period med efterföljande 
intervjuer. 

Dataanalys IBM SPSS Statistisk version 19, Student´s t-test, chi-squared test, Mann-Whitney rank sum tests 

Bortfall Inget bortfall redovisat 

Slutsats Det visade sig att patienter som hade mottagit information och utbildning i droppteknik inte hade 
någon förbättrad teknik vid uppföljning. Detta beror troligtvis på att vårdpersonal endast vid 6 % 
av fallen bad patienterna att själva demonstrera dropptekniken. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 2 

 

 

Referens Carpenter, D. M., Blalock, S. J., Sayner, R., Muir, K. W., Robin, A. L., Hartnett, E., … Sleath, B. 
L. (2017). Communication Predicts Medication Self-efficacy in Glaucoma Patients. 

Land  
Databas 

USA 
Embase 
 

Syfte Att undersöka om och hur kommunikation mellan patient och vårdpersonal ökar följsamheten hos 
patienter med glaukom. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Kohortstudie  

Urval 15 vårdpersonal och 279 patienter med inklusionskriterier: patienter över 18 år, engelsktalande, 
patienter med glaukom som använder trycksänkande ögondroppar. 

Datainsamling Videoinspelning vid tre tillfällen utfördes under en åtta månaders period med efterföljande 
intervjuer. 

Dataanalys SAS Version 9.3, Chi-2-test, t-test 

Bortfall Bortfall på 21 patienter av 300 och en av 16 vårdpersonal. 

Slutsats När vårdpersonal utbildat patienterna och låtit dem vara delaktiga i sin behandling av glaukom 
rapporterade patienterna ökad följsamhet. Vårdpersonal borde vara medvetna om att patienter som 
ställer mer frågor om sin behandling kanske inte litar på sin egen förmåga till följsamhet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 3 

 

 

Referens Cate, H., Bhattacharya, D., Clark. A., Fordham. R., Holland. R & Broadway. D. C. (2014). 
Improving adherence to glaucoma medication: a randomised controlled trial of a patient-centred 
intervention (The Norwich Adherence Glaucom Study). 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Pubmed 
 

Syfte Att undersöka om utbildning och stöd genom ett beteendeförändringsprogram kunde vara 
fördelaktigt och kostnadseffektivt gällande följsamhet vid behandling av glaukom. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomiserad Kontrollerad studie (RCT) 
 

Urval 208 patienter, 102 i interventionsgruppen och 106 i kontrollgruppen 

Datainsamling Självskattningsformulär 

Dataanalys Deskriptiv statistik. Students t-test, ANOVA, 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats Följsamhet till glaukomläkemedel var hög och ökade inte av interventionen. Dock visade studien 
att individanpassad information var kostnadseffektivt och gav hög patientnöjdhet. Att mäta 
följsamhet är fortfarande problematiskt. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 4 

 

 

Referens Fearns, N., Graham, K., Johnston, G. & Service, D. (2016). Improving the user experience of 
patient versions of clinical guidelines: user testing of a Scottish Intercollegiate Guideline Network 
(SIGN) patient version. 

Land  
Databas 

Skottland 
Pubmed 
 

Syfte Var att utveckla och testa patientanpassade riktlinjer för att hjälpa patienterna att delta mer aktivt i 
vården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
 

Urval 14 deltagare i medelåldern 71 år värvades via glaukomföreningar 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades och delades in i tre kategorier. 

Bortfall Bortfall på tre patienter 

Slutsats De flesta patienterna ansåg att riktlinjerna var lätta att förstå och önskade att de haft tillgång till 
dem tidigare. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 5 

 

 

Referens Glanz, K., Beck, A. D., Bundy, L., Primo, S., Lynn, M. J., Cleveland, J., … Echt, K. V. (2012). 
Impact of a Health Communication Intervention to Improve Glaucoma Treatment Adherence: 
Results of the I-SIGHT Trial. 

Land  
Databas 

USA 
Kedjesökning 

Syfte Syftet var att undersöka om följsamheten ökade när deltagarna fick information om sjukdom och 
behandling och påminnelse om återbesök via telefon samt med skriftligt material.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie (RTC) 
 

Urval 312 patienter i ålder:18 - 80 år från två olika ögonmottagningar som inte var följsamma med 
varken sin medicinering eller att komma på bokade återbesök. 

Datainsamling Telefonbaserade intervjuer 

Dataanalys Statistiskanalys  

Bortfall Bortfall 20 av 327 deltagare 

Slutsats Deltagarnas upplevelse av de skräddarsydda telefonsamtalen och skriftliga material var 
övervägande positivt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 6 

 

 

Referens Glen, F.C. & Crabb, D. P. (2015). Living with glaucoma: a qualitative study of functional 
implications and patients´coping behaviors. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Pubmed 

Syfte Att undersöka om patienter med glaukom använde sig av olika copingstrategier till följd av deras 
synnedsättning. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
 

Urval 16 patienter i medelåldern 71 år och varit diagnostiserade med glaukom i 6 - 29 år. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys En ramanalys som kombinerar deduktiv och induktiv ansats användes, analysen gjordes delvis 
med hjälp av dataprogram. 

Bortfall två patienter uteblev på grund av sjukdom 

Slutsats Att använda sig av copingstrategier kan hjälpa patienter med glaukom att hantera sin sjukdom 
bättre.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 7 

 

 

Referens Iyigun, E., Tastan, S., Ayhan, H., Coskun, H., Kose, G & Mumcuoglu, T. (2017). Life Experieces 
of Patients With Glaucoma A Phenomenological Study. 

Land  
Databas 

Turkiet 
Pubmed 
 
 

Syfte Att undersöka patienters upplevelse av att leva med glaukom, med resultat avsedda för att hjälpa 
vårdpersonal att anpassa vården till patienter med glaukom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
 
 

Urval Strategiskt urval användes, 20 patienter deltog i studien, med inklusionskriterier: viljan att delta, 
turkiska som modersmål och måttlig till svår glaukomskada. 

Datainsamling Datainsamlingen bestod av två delar först demografiska frågor medan andra delen bestod av 
semistrukturerade frågor. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och kodades med hjälp av ett dataanalysprogram 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats Patienter med glaukom upplever fysiska och psykiska besvär på grund av sin sjukdom. Att be till 
gud, att acceptera sitt öde samt erhålla adekvat information om glaukom hjälpte dem att hantera 
sjukdomen bättre.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 8 

 

 

Referens McGregor, F., Somner, J. E. A., Bourne, R. R., Munn-Giddings, C., Shah, P. & Cross, V. (2014). 
Social media use by patients with glaucoma: what can we learn? 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Pubmed 
 

Syfte Syftet var att bedöma innehållet och kvaliteten av materialet som patienter med glaukom har 
tillgång till på sociala medieplattformar. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
 

Urval Fem sociala medieplattformar ingick i studien. 

Datainsamling 3785 ämnen från IGA, Facebook, Twitter, YouTube and Patient-Opinion.org.uk sparades ner och 
analyserades. 

Dataanalys En kombination av innehållsanalys och tematisk analys av två kodare gjordes. SPSS användes för 
statistisk analys. Chi -square test användes för kategoriska variabler och Mann-Whitney U test för 
kontinuerliga variabler. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats Internet är ett forum för patienter där de ges tillfälle att ventilera tankar och frågor kring sin 
sjukdom och behandling, utbyta, diskutera och känna samhörighet. Dock finns risk för 
missledande information. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 9 

 

 

Referens Mikhail, D., Visscher, K. L., Chen, N., Wang, J. Emara, B. Y. & Hutnik, C. (2015). Patient-
appropriate health literacy educational materials in ophthalmology. 

Land  
Databas 

Kanada 
Kedjesökning 
 

Syfte Undersöka kunskapsnivån hos patienter med glaukom med hjälp av två informationsbroschyrer 
utformade med två olika svårighetsgrader. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektive, randomiserad studie 

Urval 179 patienter i åldrarna 19 - 90 år 

Datainsamling Dubbelblind-studie, en kontroll och en interventionsgrupp 

Dataanalys Analysen gjordes med t-test i dataprogrammet Excel  

Bortfall Bortfall på 20 av 199 deltagare 

Slutsats Oberoende av tidigare kunskapsnivå hos patienterna så föredrog deltagarna i studien broschyren 
som var utformad på en enklare nivå och texten kombinerad med bilder. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 10 

 

  

Referens Mocherla, S., Raman, U & Holden, B. (2012). Expressions of equity: imbalances in the patient-
clinician interaction. 

Land  
Databas 

Indien 
Pubmed 

Syfte Den kvalitativa delens syfte var att kartlägga patient och läkarrelationen samt analysera patientens 
syn på detta. Syftet med den kvantitativa delen var att undersöka relationen mellan några av de 
olika variablerna som framkom ur det kvalitativa resultatet. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
 

Urval I den kvalitativa deltog 51 patienter I den kvantitativa deltog 550 patienter 

Datainsamling Den kvalitativa delen var djupintervjuer, baserat på de teman som framkom av intervjuerna 
utformades frågeformulär som tilldelades de 550 patienterna i den kvantitativa delen av studien. 

Dataanalys SPSS, students t-test, chi-square test 

Bortfall Inte beskrivet 

Slutsats De flesta patienterna föredrog att få information från läkaren. Alla patienter har rätt att få 
tillräcklig information så att de får ökad sjukdomsinsikt genom att medvetet förbättra 
kommunikationen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medel 
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Artikel 11 

  

Referens Newman-Casey, P. A., Shtein, R. M., Coleman, A. L., Herndon, L. & Lee, P. P. (2016). Why 
Patients With Glaucoma Lose Vision: The Patient Perspective. 

Land  
Databas 

USA 
Embace 
 

Syfte Undersöka varför patienter med glaukom tror att glaukom fortsätter att orsaka synbortfall trots 
tillgängligheten av effektiv behandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
 

Urval Nio fokusgrupper med fem till sju patienter i varje grupp totalt 56 patienter, 31 med nedsatt syn 
och 25 med god syn. 

Datainsamling Fokusgrupper och semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Innehållsanalys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet 

Slutsats Fokusgrupperna tog upp många hinder och svårigheter till att vara följsamma som exempelvis 
Patient-läkarrelationen och kunskap om glaukom.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 12 

  

Referens Rosdahl, J.A., Swamy, L., Stinnett, S. & Muir, K. W, (2014). Patient education preferences in 
ophthalmic care. 

Land  
Databas 

USA 
Kedjesökning 
 

Syfte Att bättre förstå behovet av kunskap och ämnen av intresse för den här patientgruppen och att 
vägleda utvecklingen av patientcentrerad utbildning. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
 
 

Urval 450 patienter svarade på ett frågeformulär som delades ut till patienterna på en ögonmottagning 
under en månads tid. 

Datainsamling Frågeformulär 

Dataanalys Statistisk analys utfördes med SAS- programvara, version 9.2, Student`s t-test, Fisher`s exact test. 

Bortfall Bortfall inte redovisat 

Slutsats Patienterna föredrog att få information om sin sjukdom och behandling via skriftligt material, 
internetbaserad information som rekommenderats av vårdpersonal samt personligen av 
ögonläkare. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 13 

 

  

Referens Sleath, B., Sayner, R., Blalock, S. J., Carpenter, D. M., Muir, K. W., Hartnett, M. E., Tudor, G., 
Lawrence, S., Giangiacomo, A. L. & Robin, A. L. (2015). Patient Question-Asking About 
Glaucoma and Glaucoma Medications During Videotaped Medical Visit. 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 
 

Syfte Syftet var att undersöka om patienter utifrån kön, ålder och utbildning ställde en eller flera frågor 
angående sin behandling under sjukhusbesöket. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
 

Urval Engelsktalande patienter med glaukom från sex olika ögonkliniker 

Datainsamling Videoinspelningar 

Dataanalys Statistisk signifikansanalys, Chi-square och t-test 

Bortfall En av läkarna vägrade att delta 

Slutsats Patienter som var nydiagnostiserade frågade en eller fler frågor om sjukdom och behandling. 
Äldre läkare fick fler frågor och även kvinnliga läkare. Ögonläkare bör uppmuntra patienterna till 
att ställa fler frågor under besöken. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Medel 
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Artikel 14 

  

Referens Somner, J. EA., Sii, F., Bourne, R., Cross, V. & Shah, P. (2013). What do patients with glaucoma 
think about personal health records? 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Pubmed 

Syfte Ta reda på vad patienter med glaukom anser om personliga patientjournaler och vilken sorts 
information den ska innehålla. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
 

Urval 71 patienter som blivit tillfrågade personligen eller via glaukomförbundets hemsida. 

Datainsamling Fokusgrupper 

Dataanalys Tematisk analys med hjälp av ett dataprogram 

Bortfall Bortfall inte redovisat 

Slutsats Genom att fråga patienter med glaukom vad de tycker om personliga patientjournaler, lyftes svåra 
och känsliga frågor. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 15 

  

Referens Tatham, A. J., Sarodia, U., Gatrad, F. & Awan, A. (2013). Eye drop instillation technique in 
patients with glaucoma. 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Pubmed 

Syfte Utvärdera droppteknik hos patienter med glaukom och bedöma faktorer som förknippades med en 
god teknik. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsundersökning 
 

Urval 85 patienter på en glaukommottagning som använde en till två olika sorters 
trycksänkandeögondroppar. 

Datainsamling Patienterna blev filmade med videokamera under tiden som de visade hur de installerade 
ögondroppar på sig själva.  

Dataanalys Shapiro-Wilk test, t-test, Wilcoxon rank-sum test och Fischers exact test 

Bortfall Två patienter avstod för de ville inte bli videofilmade. 

Slutsats Patienters förmåga att ta ögondroppar är signifikant förknippat med vilken slags utbildning i 
droppteknik patienterna erhållit. En bedömning av att patienterna installerar ögondropparna 
korrekt borde ingå som rutin i glaukomundersökningen.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 16 

  

Referens Waterman, H., Brunton, L., Fenerty, C., Mottershead, J., Richardson, C. & Spencer, F. (2013). 
Adherence to ocular hypotensive therapy: patient health education needs and views on group 
education. 

Land  
Databas 

 
Storbritannien 
Pubmed 

Syfte Att få förståelse för utbildningsbehovet för patienter med glaukom, särskilt med tanke på 
följsamhet och även undersöka patienternas syn på gruppinformation. 

Metod:  
Design 

 
Kvalitativ 
 

Urval Strategiskt urval användes med inklusionskriterier: öppenvårdspatienter över 18 år, 
diagnostiserade med kroniskt öppenvinkel glaukom, normaltrycks glaukom, okulär hypertension, 
nydiagnostiserade och de som levt med sjukdomen i många år och som är ordinerade 
trycksänkande ögondroppar. Exklusionskriterier: Trångvinkel glaukom, diabetesretinopati, allergi 
mot trycksänkande behandling, att inte tolk fanns tillgängligt. 
27 patienter deltog i studien, 13 män och 14 kvinnor. 

Datainsamling Intervju med öppna frågor 
 

Dataanalys Datan från intervjuerna transkriberades ordagrant och analyserades och kodades med hjälp av 
dataprogrammet Nvivo. 

Bortfall  

Slutsats Ett brett spektrum av patient-centrerat hälsoutbildnings behov angående följsamhet till glaukom 
läkemedel identifierades. En del patienter var intresserade av gruppinformation. Hälsobehoven 
som identifierades i studien kan användas i undervisning för patienter antingen i grupp eller 
individuellt. Vid gruppinformation bör dock hänsyn tas till varje patients enskilda behov. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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Artikel 17 

 

Referens Wu, P., Gue, W-Y., Xia, H-O., & Xi, S-X. (2011). Patients` experience of living with glaucoma: a 
phenomenological study. 

Land  
Databas 

Kina 
Embase 

Syfte Utforska livserfarenhet hos dem som lever med glaukom och beskriva deras strategier för att 
hantera konsekvenserna av sjukdomen 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk-hermeneutik 
 

Urval 24 patienter i åldrarna 23-86 år som levt med diagnosen glaukom i en månad upp till tolv år 

Datainsamling Djup-intervjuer gjordes individuellt med 14 av deltagarna och övriga tio delades upp i två 
fokusgrupper med fem deltagare i varje. 

Dataanalys Fenomenologisk-hermeneutiks-tolkningsanalys 
 

Bortfall Inget bortfall 

Slutsats De som lever med glaukom kan uppleva osäkerhet kring sjukdomens prognos, behandling och oro 
för familjemedlemmars ökade risk att drabbas av glaukom. Patienter uppgav att de sökte stöd hos 
andra, försökte hantera vardagliga sysslor och leva ett hälsosamt liv och på så vis bibehålla 
livskvalitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Hög 
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