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Sammanfattning Antalet patienter med sjukdomen diabetes 

förväntas öka vilket kommer innebära att ett 

ännu större antal patienter behöver screenas 

för att upptäcka diabetesretinopati. Syftet med 

den här pilotstudien var att beskriva patienters 

erfarenheter av screening för diabetesretinopati 

på en ögonmottagning. Pilotstudien 

utformades efter en kvalitativ induktiv ansats 

och data samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer. Materialet bearbetades genom 

kvalitativ innehållsanalys. De huvudkategorier 

som framkom var: trygghet, informationens 

betydelse, tillgänglighetens betydelse, oro för 

undersökningsresultatet och dess konsekvenser 

samt obehagligt och tidskrävande. Resultatet 

visade på att det var viktigt för informanterna 

med screening för diabetesretinopati. Det var 

en trygghet att få gå på kontroller för att 

upptäcka komplikationer i tid. Det framkom 

att de kände en oro för att utveckla 

diabetesretinopati och vilken påverkan detta 

skulle ha på deras livssituation. Informanterna 

ville få ett tydligare resultat från 

undersökningen och att tillgängligheten 

förbättrades.  Det behövs vidare 

omvårdnadsforskning kring information, 

kunskap och ökad tillgänglighet vid screening 

för diabetesretinopati. Sådan forskning 

kommer att vara till hjälp för att förstå och 

därmed hitta strategier för att förbättra 



 

 

omvårdnaden för patienter med diabetes samt 

för att nå ut till dem som uteblir från 

screeningen för diabetesretinopati. 
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Abstract   The number of patients with the disease 

diabetes expects to increase, which means that 

even a larger number of patients will need to 

be screened to detect diabetic retinopathy. The 

purpose of this study was to describe the 

experiences of screening for diabetes 

retinopathy at an ophtalmology department. 

The pilotstudy was developed by a qualitative 

inductive approach and data were collected 

through semi-structured interviews. The 

material was processed by qualitative content 

analysis. The main categories that emerged 

were: security, the importance of information, 

the importance of accessibility, concerns about 

the result and its consequences and 

uncomfortable and time-consuming. The result 

showed that screening for diabetes retinopathy 

was important for the informants. It was a 

security to check their eyes to detect 

complications in time. It was revealed that 

they felt a concern for complications due to 

diabetic retinopathy and what effect this would 

have on their lives. The informants wanted to 

get a clearer result of the examination and that 

the availability would improve. Further 

nursing research about information, 

knowledge and increased availability in 

screening for diabetes retinopathy is needed. 



 

 

Such research would be helpful to improve 

care patients with diabetes, and to find 

strategies for reaching out to those who fail to 

attend screening for diabetes retinopathy. 
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Inledning 
 

I Sverige finns det cirka 365 000 personer som har sjukdomen diabetes. Det är en av vår 

tids stora folksjukdomar och med dagens levnadsvanor finns inga indikationer på att 

sjukdomen kommer att minska (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Att ha diabetes innebär en ökad risk för att med tiden drabbas av någon form av 

synnedsättning och obehandlad diabetesretinopati är även en av de största riskfaktorerna 

för att utveckla blindhet (Trento et al., 2002).  Av de komplikationer patienterna får på 

grund av sin diabetes är de som drabbar ögat och som i värsta fall kan leda till blindhet 

de mest fruktade av patienterna (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

1993).  Den behandling som finns för utvecklad diabetesretinopati har visats sig ha god 

effekt, om behandlingen sker i tid. Det är därför mycket viktigt att det finns ett 

fungerande screeningprogram (ibid.). 

 

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvården (2011) ska alla patienter 

med diabetes genomgå screening för ögonbottenförändringar. Med olika tidsintervall 

blir patienterna erbjudna att genomgå en undersökning där patientens ögonbottnar 

fotograferas. Tanken är att med hjälp av regelbundna undersökningar upptäcka 

förändringar, följa och behandla innan allt för stor skada har uppkommit (ibid.). 

 

Hos patienter med diabetes har synnedsättning till följd av diabetesretinopati haft en 

negativ påverkan på hur patienterna upplever sin livskvalitet (Davidov, Breitscheidel, 

Clouth, Reips & Happich, 2009). Trots att en stor grupp patienter vid upprepade 

tillfällen genomgår screening för diabetesretinopati finns inte så mycket kartlagt kring 

detta.  Att få insyn i detta är ett viktigt steg för att kunna förbättra vården för patienter 

med diabetes. 

 

 

Bakgrund 
 

Diabetes och retinopati 
 

Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom som leder till att de insulinproducerande 

betacellerna förstörs och insulinproduktionen upphör. Förekomsten av typ1 diabetes är 

låg jämfört med typ 2 diabetes. Vid typ 2 diabetes är det främst vår livsstil som leder till 

sjukdomen. Förändrade kostvanor med en överkonsumtion av mat och för lite fysisk 

aktivitet leder till en nedsatt insulinkänslighet (Stitt, Lois, Medina, Adamson & Curtis, 

2013). 

 

Sjukdomen diabetes, både typ 1 och typ 2, är en stor riskfaktor för att utveckla 

ögonkomplikationer och är den vanligaste orsaken till blindhet i västvärlden (Stefánsson, 

Bek, Porta, Larsen, Kristinsson & Agardh, 2000). För att minska risken att drabbas av 

ögonkomplikationer är det viktigt att hålla blodsockernivåerna under kontroll, HbA1c är 

ett blodprov som är en indikator på detta.  Andra viktiga faktorer som påverkar är 

arteriell hypertension och rökning samt att vid graviditet hålla diabetesen under kontroll. 

Förekomsten av diabetesretinopati är vanligare desto längre patienten har haft sin 
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diabetes. Efter 20 år har i stort sett alla patienter med diabetes typ 1 någon form av 

retinopati (ibid.). Diabetesretinopati orsakas av mikroangiopati som orsakar 

förändringar på näthinnan (Stitt et al., 2013).  De små blodkärlen i näthinnan täpps till 

vilket leder till ischemi. För att kompensera detta bildas det nya kärl men dessa blodkärl 

är sköra och kan orsaka småblödningar, mikroaneurysm, exsudat och retinala ödem. 

Nybildningen av kärl kan även orsaka glaskroppsblödningar, näthinneavlossning och 

makulaödem som i sig ger synnedsättning. Till en början så orsakar förändringarna inga 

symtom vilket kan göra att förändringarna på näthinnan är ganska stora då de påverkar 

synen (ibid.). Tidig upptäckt och behandling av förändringar på näthinnan är viktigt för 

att reducera nedsatt synförmåga (Gulliford, Dodhia, Chamley, McCormickt, Mohamed, 

Naithani & Sivaparsad, 2010; SBU, 1993). Förekomsten av retinopati hos patienter med 

typ 2 diabetes är i genomsnitt 30-40 procent. När diagnosen ställs och under de 

närmaste åren brukar förekomsten retinopati vara låg men vid vissa fall av diabetes typ 

2 förekommer retinopati redan vid diagnostillfället (Stefánsson et al., 2000.). 

 

Behandlingen av diabetesretinopati beror på var förändringar på näthinnan finns och i 

vilket stadie de är (Stitt et al., 2013). Fotokoagulation med laser minskar risken för att 

utveckla blindhet och vid makulanära laserbehandling kan den även leda till förbättrad 

synskärpa. I vissa fall är vitrektomi indicerat. Ödem i makula kan även behandlas med 

intravitreala injektioner med anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor), som 

hämmar kärltillväxten (ibid.). 

 

 

Screening av patienter med diabetes 
 

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvården (2011) borde patienter 

med diabetes typ 1 utan ögonsjukdom kontrollerats för förändringar på ögonbotten 

vartannat år och patienter med diabetes typ 2 utan ögonsjukdom vart tredje år, vilket 

innebar att patienten kallats till screening för diabetesretinopati genom 

ögonbottenfotografering. I Sverige hade detta varit rutin sedan 1999 med screening av 

ögonbotten och antalet nya blinda med diabetes hade minskat kraftigt (ibid.). Screening 

hade stor betydelse för förekomsten av synnedsättning hos patienter med diabetes (Már 

Zoega, Gunnarsdóttir, Björnsdóttir, Hreiðarsson, Viggósson & Stefánsson, 2005). 

 

Trento et al. (2002) jämför två patientgrupper där det framkommer skillnader beroende 

på vilken information och undervisning som patienterna får vid tidigare undersökningar. 

Den ena gruppen kände att de själva kunde förhindra ögonkomplikationer genom att ha 

en bra metabol kontroll och att få sina ögon regelbundet undersökta. Den andra gruppen 

som fått information på annat sätt kände att de inte hade någon kontroll över eventuella 

ögonkomplikationer utan överlät allt gällande sin diabetes till sina läkare (ibid.). Många 

patienter vet att det är viktigt att undersöka sina ögon men har ingen djupare förståelse 

om vad som undersöks eller vad retinopati är för något. Bristen på kunskap om 

retinopati är en orsak till att patienter uteblir från sina kontroller. Få vet att retinopatin 

kan vara asymtomatiskt, att den oupptäckt och obehandlad kan leda till blindhet 

(Hartnett, Key, Loyacano, Horswell & DeSalvo, 2005). Liknande resultat finner Wagner, 

Pizzimenti, Daniel, Pandya och Hardigan (2008). Där framkommer det att patienterna 

vet att diabetes är en orsak till ögonsjukdomar och att de ska gå på regelbundna 

kontroller av ögonen, men samtidigt tror patienterna att förändringar på ögonbotten 

visar tidiga symtom innan det påverkar synen. 
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Van Eijk, Blom, Gusseklo, Polak och Groeneveld (2011) finner att patienter med lägre 

utbildningsnivå oftare uteblir från sin screening. De patienter som går på sin screening 

beskriver i större utsträckning en rädsla över att synen kan påverkas. Det har visat sig att 

patienter med lägre socioekonomisk status inte kommer på screeningen men att unga 

välutbildade patienter uteblir trots flera kallelser (ibid.). Åldersgruppen 18-40 år är den 

åldersgrupp som är överrepresenterad bland de som uteblir från screening (Gulliford et 

al., 2010; Maberley, Koushik & Cruess, 2002; Milett & Dodhia, 2006). 

 

Patienter som tillfrågas om vilka faktorer som kan påverka dem till att inte gå på 

screening för diabetesretinopati uppger: obehag av ögondroppar, svårigheter med att 

köra bil efter undersökningen, att undersökningen är på ett fixerat datum, var 

ögonkliniken ligger geografiskt och attityder hos personalen. Patienterna värdesätter att 

bli undersökta för att kunna behålla en god ögonstatus så dessa faktorer påverkar dem 

inte till att utebli från screening för diabetesretinopati (Yeo, Edwards, Luzio, Charles, 

Thomas, Peters, & Owens, 2012). 

 

 

Livskvalitet vid kronisk sjukdom 
 

Världshälsoorganisationen [WHO] definierar livskvalitet som en individs individuella 

uppfattning av sin situation med hänseende av fysisk och psykisk hälsa, självständighet, 

relationer, tro samt levnadsmiljö (WHO, 1997). Enligt Hartnett et al. (2005) upplever 

vissa patienter det som en stor börda att ha fått en kronisk sjukdom och att vikten av att 

kontrollera ögonen överskuggas av detta. De känner hopplöshet, stress och en minskad 

livskvalitet. Synnedsättning till följd av diabetesretinopati har en stor negativ påverkan 

på livskvaliteten hos patienter med diabetes (Davidov et al., 2009; Scanlon, Marton, 

Bailey, Johnson, Hykin & Keightley, 2005). Davidov et al. (2009) visar att patienter 

med tre eller fler komplikationer till följd av sin diabetes upplever sämre livskvalitet. 

Robertson, Burden och Burden (2006) visar att förekomsten av psykisk ohälsa som 

ångest och depression är hög hos dem som förlorar synen på något öga (ibid.). Att få en 

kronisk sjukdom som diabetes kan vara omvälvande för den individ som drabbas. Dels 

är det en sjukdom patienten har resten av livet och dessutom krävs ofta 

livsstilsförändringar på ett eller annat sätt. Patienter med kroniska sjukdomar upplever 

inte alltid försämrad livskvalitet i jämförelse med en liknande population som ej har 

någon diagnostiserad kronisk sjukdom (Persson, Erichsen, Wändell & Gåfvels, 2013). 

 

 

Betydelsen av adekvat information 
 

Socialstyrelsen (2011) tar upp vikten av bra kommunikation för att patienten skall känna 

sig delaktig i vården. En utgångspunkt vid all patientkontakt är respekten för patientens 

lika värde, den enskilda patientens värdighet, patientens självbestämmande och 

integritet. Informationen skall anpassas individuellt för patienten, hänsyn skall tas till 

patientens mognad och erfarenhet, hälsotillstånd, eventuell funktionsnedsättning och 

kulturell och språklig bakgrund. En väl utformad information får patienten att känna sig 

delaktig i vård och behandling samt uppmuntrar till egenvård och kan stärka känslan av 

autonomi. Patienten är ansvarig för sin egenvård och för att möjliggöra för patienten att 

fatta rätt beslut om sin egenvård krävs att patienten är väl informerad och dessa 
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kunskaper skall hälso- och sjukvårdspersonal bistå med. I vissa situationer krävs det 

mer utbildning, information och stöd till exempel vid diabetesdebuten eller om 

diabeteskomplikationer inträffar (ibid.). Bundesmann och Kaplowitz (2011) undersöker 

vilken betydelse informationen som patienten får ifrån sin vårdgivare har för 

patienternas egenvård. Det framkommer att de som tagit till sig informationen har 

betydligt mer kunskap för att förbättra sina möjligheter att påverka sin sjukdom (ibid.). 

 

Både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal använder sig allt mer av internet, för att 

till exempel finna information om en specifik sjukdom eller för att dela sina tankar och 

funderingar med andra i olika forum (Ravert, Hancock & Ingersoll, 2004).  Allt fler 

finner stöd i virtuella forum och väljer att uttrycka sig i till exempel en blogg (Miller & 

Pole, 2010). En sökning på www.google.com där sökord som diabetes, 

ögonbottenfotografering och blogg användes finns det flera olika bloggar och forum 

som berör detta ämnet. I ett forum för patienter med diabetes står det: 

 

 När jag fick beskedet att jag måste laserbehandla ögonen blev jag 

oerhört ledsen. Det blev så verkligt att man går och bär på en sjukdom 

som kan ge allvarliga komplikationer. Det där med blindhet är ju något 

som man lätt skakat av sig och sagt att "det var förr..." Även om man i de 

flesta fall idag hinner stoppa ögonskadorna med laser, finns ju självklart 

rädslan där att något ska hända synen (Susanne, 2006, 23 april). 

 

 

Ögonsjuksköterskans kompetens 
 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) beskriver 

att sjuksköterskan ska ha en humanistisk helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt. 

Sjuksköterskan ska tillvarata patientens egna kunskaper och erfarenheter, samtidigt 

värna om patientens autonomi och integritet. Sjuksköterskan skall vara orienterad i 

omvårdnadsprocessen, det vill säga kunna planera, genomföra och utvärdera patientens 

specifika omvårdnad (ibid.). Detta är grunden för alla sjuksköterskor oavsett 

specialisering. Ögonsjuksköterskan har även ett självständigt arbete med ansvar för 

egna mottagningar och behöver bland annat ha en fördjupad kompetens i att undervisa, 

ge råd och information om medicinsk behandling och egenvård (Riksföreningen för 

ögonsjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2009). En sjuksköterska med 

specialisering i ögonsjukvård ska ha förmågan att ansvara för vård och omvårdnaden av 

patienter med ögonsjukdomar. Det är viktigt att kunna identifiera patientens behov och 

mottaglighet av information samt att kunna uppmuntra patienten till egenvård. 

Ögonsjuksköterskan har en viktig uppgift för att hjälpa patienten med copingstrategier 

kopplat till synskada eller total synförlust. I arbetet skall ögonsjuksköterskan följa 

omvårdnadsdirektiven i vårdprogram och ha en förmåga att dokumentera enligt gällande 

lagar, förordningar och föreskrifter. Genom att kritiskt reflektera och diskutera kring 

omvårdnaden inom ögonsjukvård utvecklar sjuksköterskan sin professionella hållning 

till patienter och närstående (ibid.). 

 

 

Teoretisk referensram 

 

Antonovsky (2005) myntar begreppet känsla av sammanhang (KASAM) vilket påverkar 
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hälsan. Centrala begrepp i KASAM är begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

höga värden i dessa begrepp ger en hög KASAM. Begriplighet kännetecknas av den 

förmåga personen har att hantera olika stimuli, hur omvärlden upplevs som 

strukturerbar, förutsägbar och begriplig eller som kaosartad. Hanterbarhet innebär hur 

personen klarar av olika situationer genom att använda sina egna resurser. 

Meningsfullhet kännetecknas av att känna delaktighet och känslomässigt engagemang 

som gör att personer kan ta sig igenom utmaningar i livet. Ett salutogent synsätt 

fokuserar på människans resurser och kapacitet för att främja hälsa istället för som i det 

patogeniska synsättet som fokusera på risker, ohälsa och sjukdom (ibid.). Enligt det 

salutogena synsättet är hälsa en rörelse mellan polerna hälsa – ohälsa (Lindström & 

Eriksson, 2005). Genom den förmåga en person har att förstå situationen den är i kan 

personen också välja att röra sig mot den positiva polen, det vill säga hälsa. Generella 

motståndsresurser (GMR) påverkar även rörelsen mot hälsa. GMR kan vara både 

biologiska och psykosociala faktorer samt materiella resurser, till exempel pengar, 

jagstyrka, kulturell stabilitet och socialt stöd (ibid.). 

 

Att ha höga värden av KASAM innebär inte på automatik ett direkt samband med hälsa 

enligt Antonovsky (2005) men kan öka förmågan att hantera stressorer i livet. En person 

med låg KASAM som utsätts för en kronisk stressor som en sjukdom innebär, har större 

risk att hantera situationen genom att fortsätta med dåliga vanor till exempel rökning 

och strunta i motion. Personer med hög KASAM har en större förmåga att svara med ett 

ur hälsosynpunkt anpassningsbart beteende, som att sluta röka och följa medicinska 

ordinationer (ibid.). 

 

 

Problemformulering 
 

Antalet patienter med sjukdomen diabetes kommer att öka vilket innebär att det i 

framtiden kommer vara ett ännu större antal patienter som behöver komma och 

kontrollera sina ögon på screening för diabetesretinopati. En synförlust har en mycket 

stor påverkan på livskvaliteten för patienter med diabetes. Genom att beskriva patienters 

erfarenheter av screening för diabetesretinopati på en ögonmottagning är förhoppningen 

att detta kan inspirera till förbättringsarbete inom omvårdnad för patienter med diabetes. 

Hälso- och sjukvårdpersonal kan få en ökad kunskap och förståelse för hur patienterna 

upplever besöket på ögonmottagningen. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med denna pilotstudie var att beskriva patienters erfarenheter av screening för 

diabetesretinopati på en ögonmottagning. 
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Metod 
 

Design 
 

Den här pilotstudien var utformad efter en kvalitativ induktiv ansats (Granskär & 

Höglund-Nielsen, 2008).  Detta innebär att den text som insamlats har bearbetats genom 

en förutsättningslös analys.  Transkriberade intervjuer är den text som sedan analyserats 

(ibid.). Intervjuerna har genomförts semistrukturerade för att på så vis försäkra att 

intervjuerna följde syftet (Polit & Beck, 2008). 

 

 

Urval 
 

Informanter rekryterades från en ögonmottagning i västra Sverige, där alla intervjuer 

genomfördes. Åtta patienter som var inbokade för screening för diabetesretinopati under 

en viss dag fick ett brev hemskickat med information om pilotstudiens syfte (bilaga A). 

De fick information om hur pilotstudien skulle genomföras, att deltagandet var helt 

frivilligt och inte på något sätt påverkade deras vård oavsett om de ville delta eller inte. 

De informerades om att de var garanterade konfidentialitet och att de när som kunde 

avbryta sitt deltagande i pilotstudien utan att behöva ange någon orsak. Cirka en vecka 

efter att brevet skickats ut kontaktades informanterna per telefon av A.E. eller V.F. 

Informanterna fick då en förfrågan om de ville delta i en intervju i samband med deras 

inbokade besök på ögonkliniken, två informanter tackade nej vid telefonsamtalet. 

Urvalet var strategiskt för att med större säkerhet ge variation av populationen och på så 

vis kunna få olika infallsvinklar. Informanterna skulle vara över 18 år gamla. Variation 

av ålder eftersträvades i urvalsprocessen. Hälften män och hälften kvinnor valdes ut för 

intervju. Intervjun skedde i samband med besöket på ögonmottagningen vilket innebar 

att de aktivt valde att komma på sitt besök. Patienter som uteblev från sina besök blev 

därför inte intervjuade i denna pilotstudie. Inklusionskriterier var att informanterna 

skulle ha diabetes typ 1 eller 2. De skulle ha blivit ögonbottenfotograferade minst en 

gång tidigare. Informanterna skulle fysiskt klara av en intervju samt förstå och tala 

svenska vilket efterfrågades vid telefonsamtalet som A.E. eller V.F. som intervjuade 

gjorde en vecka innan undersökningen och intervjun. I samband med intervjun fick 

informanten underteckna ett formulär om informerat samtycke om att delta i 

pilotstudien (Bilaga B). En av intervjuerna genomfördes som provintervju, eftersom 

intervjun föll väl ut och inga ändringar gjordes därefter fick även den intervjun ingå i 

pilotstudien. Sex informanter intervjuades till pilotstudien. 

 

 

Datainsamling 

 

Efter samtycke från informanten genomfördes en intervju på en ögonmottagning. 

Informanten fick först komma in till en ögonsjuksköterska och få pupillvidgande 

ögondroppar. Eftersom ögondropparna tog cirka 30 minuter att verka innan full effekt 

uppnåtts brukade patienterna i vanliga fall få sitta ut i väntrummet och vänta innan 

ögonbottenfotograferingen kunde utföras. Intervjuerna ägde rum efter att informanten 

fått pupillvidgande droppar och innan ögonbottenfotograferingen skett. Intervjun ägde 
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rum i ett avskilt rum där den som intervjuade och informanten kunde prata ostört. A.E. 

och V.F. utförde tre enskilda intervjuer var, detta för att skapa en behagligare 

intervjumiljö. Intervjuerna tog i snitt cirka 15 minuter att genomföra. Första frågan till 

informanten var en öppen fråga om hur informanten upplever 

ögonbottenfotograferingen. Därefter beroende på hur intervjun utvecklades styrde den 

som intervjuade samtalet kring olika frågeområden efter en frågeguide (Bilaga C).  Att 

genomföra intervjuerna semistrukturerade med hjälp av en frågeguide gav utrymme för 

flexibilitet men säkerställde även likvärdighet vid intervjuerna (Gillham, 2008).  

Intervjuerna spelades in på band. 

 

 

Databearbetning 
 

Det insamlade bandinspelade materialet transkriberades ordagrant. Därefter bearbetades 

texten med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Hela textmassan 

lästes igenom av A.E. och V.F. flera gånger för att få en första överblick samt kunna 

reflektera över vad texten hade för innehåll. Att ha en god kännedom om innehållet i 

intervjuerna var av stor vikt för att  inte tappa kärnan i materialet när databearbetningen 

av innehållet påbörjades. Meningsbärande enheter plockades ut bestående av ord, 

meningar och fraser som var relevanta för syftet. I nästa steg kondenserades de 

meningsbärande enheterna vilket innebar att texten kortades ner ytterligare utan att 

tappa sitt innehåll (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). När de meningsbärande 

enheterna valts ut fick de en kod som kortfattat beskrev innehållet i de meningsbärande 

enheterna. Kodningen förenklade även nästa steg som var att skapa kategorier av koder 

som hade ett liknande innehåll. Kategoriernas innehåll skulle vara av liknande art och 

innehållet måste skilja från andra kategorier. Kategorierna skulle kunna beskriva 

fenomenet samt ge en ökad kunskap och förståelse av problemet (Elo & Kyngäs, 2008). 

I tabell 1 finns en översikt av analysprocessen. 

 

Analysen av intervjumaterialet utmynnade i fem kategorier: trygghet, informationens 

betydelse, tillgänglighetens betydelse, oro för undersökningsresultatet och dess 

konsekvenser samt obehagligt och tidskrävande. 
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Tabell 1. Analysprocess 

 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Koder Kategorier 

  

Det känns som en 

trygghet att få komma, 

att de kan åtgärda 

problemen i tid 

Tryggt med 

undersökningen för att 

förhindra komplikationer 

i tid 

Upptäcka komplikationer 

i tid 

Trygghet 

Jag tror inte att man 

brukar få något resultat, 

ibland får man något 

brevsvar tror jag 

Får inte alltid veta 

resultatet på 

undersökningen 

Ovisshet om resultatet Informationens betydelse 

Man får ju ta den tiden 

man får även om det inte 

passar så jättebra när 

man jobbar som vanligt 

folk 

Svårt att få en passande 

tid 

Tillgängligheten skulle 

kunna förbättras 

 

Tillgänglighetens 

betydelse 

Jag är rädd för att behöva 

göra laserbehandlingar 

och dom komplikationer 

det medför att göra 

laserbehandlingar, om 

man tillexempel riskerar 

att förlora sitt körkort 

Det finns en oro för att 

bli blind, att behöva göra 

laserbehandling eller 

förlora sitt körkort 

Oro för komplikationer. 

 

 

Oro för 

undersökningsresultatet 

och dess konsekvenser 

Alltså ibland har det 

varit en kamera med 

jättestarkt ljus hela tiden 

men ibland är det en 

snäll kamera som inte 

har det där ljuset och det 

är mycket skönare, det är 

ju ganska ansträngande 

Jobbigt med starkt ljus 

vid själva 

fotograferingen 

Obehag vid 

undersökningen 

Obehagligt och 

tidskrävande 

 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Inför pilotstudiens genomförande inhämtades godkännande från Lokala 

etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Sektionen för Hälsa och Samhälle vid 

Högskolan i Halmstad (diarienummer: Ul2013/1029). Det erhölls även ett skriftligt 

godkännande av verksamhetschefen på den klinik pilotstudien genomfördes. 

Pilotstudien har utförts med forskningsetiska principer i enlighet med 

Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013). 

 

Att delta i pilotstudien var frivilligt och deltagarna fick lämna informerat samtycke, 

vilket innebar att de fick information om pilotstudien och dess syfte och att de 

samtyckte till att delta. De fick information om att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet i pilotstudien utan att uppge orsak. Det insamlade materialet hanterades 

konfidentiellt och personuppgifter hanterades enligt Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204). Vid transkriberingen avkodades materialet genom användning av fiktiva 

namn. Ljudupptagningarna och det transkriberade materialet förvarades separat. Det 
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transkriberade materialet förvarades på en lösenordskyddad hårddisk. Endast A. E., V. F. 

och handledare hade tillgång till det insamlade materialet. Efter pilotstudiens avslutande 

raderades ljudfiler och det transkriberade materialet förstördes.   

 

Bedömningen var att informanterna inte riskerade att skadas genom sitt deltagande i 

pilotstudien. Intervjun kunde eventuellt leda till tankar och funderingar hos 

informanterna och de informerades om att de hade möjlighet att kontakta A.E. eller V.F. 

om behov fanns. Nyttan för informanterna var att pilotstudien förhoppningsvis gav ökad 

medvetenhet bland hälso- och sjukvårdspersonal om patientens erfarenhet av screening 

för diabetesretinopati, vilket kunde leda till förbättrad omvårdnad vid denna typ av 

undersökning. 

 

 

Resultat 
 

De sex informanterna som ingick i pilotstudien var mellan 33-69 år gamla. Tre hade 

diabetes typ 1 och tre informanter hade diabetes typ 2. Samtliga informanter hade varit 

på screening minst 3 gånger före intervjutillfället. Kategorierna beskrivs i löpande text 

och illustreras med hjälp av citat. 

 

  

Trygghet 
 

Samtliga informanter uttryckte att det var bra att bli kallade till ögonbottenfotografering 

och att de blev kallade med regelbundna intervall. Att regelbundet undersöka sina ögon 

genererade en känsla av trygghet för att de då kände att de hade kontroll över sitt 

sjukdomstillstånd. 

 

”Det är väl jättebra att man får de här undersökningarna med en viss 

regelbundenhet.” 

 

En informant erfor att livet kändes mer strukturerat när han visste att han blev kallad 

med jämna mellanrum. Det gav även en indikation på hur kroppen mådde och om de 

fick veta att de inte hade någon diabetesretinopati innebar det att diabetesen var under 

kontroll. De tyckte att det var skönt att själva slippa hålla reda på när det var dags för ny 

ögonbottenfotografering utan att hälso- och sjukvården höll reda på den biten. De 

uppskattade att hälso- och sjukvården gav dem möjlighet att komma på kontroll och att 

det var bra vård. 

 

Något som tydligt framkom var att informanterna erfor en trygghet med att regelbundet 

få ögonbotten undersökt. Det var viktigt för informanterna eftersom det gav en chans att 

upptäcka och åtgärda eventuella komplikationer i tid innan det hotade synförmågan.  

Informanterna uppskattade att det fanns teknik och utrustning som gjorde det möjligt att 

överhuvudtaget undersöka ögonen och åtgärda eventuella problem. Vetskapen om det 

gjorde att informanterna kände sig trygga med undersökningen. 

 

”Det är jättefint att det finns teknik och utrustning för våra liv och 

kroppar” 
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Tidsintervallen mellan kontrollerna varierade för informanterna. Vissa informanter fick 

komma mer sällan på kontroll än tidigare och några fick komma mer frekvent eftersom 

det visat sig att där fanns förändringar i ögonbotten. Vissa informanter visste att de fick 

komma mer sällan eller oftare beroende på hur det såg ut på bilderna, men några av 

informanterna visste inte varför det kunde variera mellan hur ofta de blev kallade. Några 

informanter hade en önskan om att få bli undersökta med kortare tidsintervall eftersom 

en oro fanns att där kunde uppstå förändringar i ögonbotten. Samtidigt litade de på den 

granskning och bedömning som gjorts efter föregående screening för diabetesretinopati. 

En informant kände att eftersom de blev screenade så pass regelbundet borde 

komplikationer upptäckas i tid, eller att personen själv märkte en synförsämring och då 

sökte vård. 

 

”Det känns som en trygghet att få komma, att de kan åtgärda problemen 

i tid.” 

 

 

Informationens betydelse 

 

En informant erfor sig ha fått bra och tydlig information om resultatet av sin 

distriktsläkare. Övriga informanter var osäkra på om de brukade få ett resultat 

överhuvudtaget. När de fått fundera en stund framkom att någon ibland hade fått resultat 

i ett brev. Det framkom att en informant antog att allt var bra eftersom den inte hörde 

något annat men hade inte fått reda på något resultat som bekräftade det. En annan 

informant tyckte att allt var ”luddigt” kring resultatet. Det framgick ur resultatet att 

informanten inte visste vem som fick resultatet och vart informanten skulle vända sig 

för att få reda på resultatet. Informanten erfor att kommunikationen från vårdcentralen 

var bristfällig och informanten erfor att informanten själv fått styra upp mycket i 

vårdkedjan kring sin diabetes. Att få ett tydligt svar på resultatet av undersökningen 

hade varit önskvärt. 

 

”Jag tror inte man brukar få något resultat, ibland får man något 

brevsvar tror jag.” 

 

De flesta av informanterna erfor att det var positivt att få information och undervisning i 

samband med sitt besök på ögonmottagningen. De ansåg att personalen hade blivit mer 

pedagogisk och förklarade mer ingående vad som undersöktes och varför. 

 

Eftersom diabetes var en sjukdom som påverkade större delen av kroppen ansåg 

informanterna att det var viktigt att sjuksköterskan hade en helhetskunskap och hade 

förmågan att ge information på ett lättillgängligt sätt. Informanterna tyckte även att det 

var intressant att få se bilderna efter fotograferingen, att det gav en ökad förståelse. 

Några av informanterna som hade screenats för diabetesretinopati flera gånger tidigare 

kände dock att samma information upprepades för varje gång och att det blev tjatigt. 

Samtliga informanter erfor att de hade ganska bra kunskap om undersökningen och 

varför den gjordes. Däremot framkom att det varierade mycket mellan vilken 

information patienterna hade fått från sina vårdgivare. Två informanter hade fått sin 

diabetes som barn och erfor att de och föräldrarna hade fått mycket noggrann och bra 

information från sin barnläkare. De beskrev att de fått informationen i olika steg och 
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skeden i sin sjukdom.  En informant erfor att den mesta informationen hade informanten 

själv fått införskaffa, främst från internet. 

 

”Du får vara på lite själv i det fallet. Det hade ju kunnat förbättras med 

information och så.” 

 

Det framkom av informanterna att de som haft sin sjukdom under lång tid hade samlat 

på sig mer information under årens lopp. Informanten hade kunskap om själva sjukdo-

men, anledningen till att gå på screening och vad de kunde förvänta sig av undersök-

ningen. 

 

”Jag är så pass väl insatt i diabetesproblematiken, jag har haft det så 

länge så jag känner att jag har koll.” 

 

En informant tyckte inte att distriktsläkaren som skickade remisserna hade god kunskap 

om diabetesretinopati och var därför inte nöjd med den information som getts och kände 

sig därför inte så välinformerad om diabetesretinopati. 

 

 

Tillgänglighetens betydelse 
 

Alla informanter tyckte att det var viktigt att gå på undersökningen och tog sig tid till 

den oavsett vilken tid de hade fått. Flera informanter var oroliga över att bli bortglömda 

av systemet och att de inte skulle bli kallade. En informant hade bytt vårdcentral och då 

hade undersökningen blivit försenad av det skälet att remissen kom in senare än 

beräknat till ögonmottagningen. Några upplevde att det var svårt att ändra den inbokade 

tiden på ögonmottagningen och var rädda att de skulle behöva vänta länge innan de fick 

en ny tid om de bokade om tiden. 

 

”När man väl fått en tid gäller det att skjuta väck allting, för man vill 

inte vänta sex månader till.” 

 

Någon upplevde att de fick hålla tillgodo med de tider som fanns men att det hade 

underlättat om det fanns tider på sen eftermiddag eller kväll för att slippa ta ledigt från 

jobbet. Några informanter behövde även hjälp med att bli hämtade efter undersökningen 

eftersom de såg så dåligt att de inte kunde köra bil själva och att möjligheten till att åka 

kollektivtrafik inte fanns. De fick då be om hjälp från ytterligare en person som i sin tur 

fick ta ledigt från sitt jobb. Två informanter ansåg att det hade varit lättare med sena 

eftermiddagstider eller kvällstider för då hade det problemet eliminerats. De uttryckte 

även att det hade varit skönt att göra undersökningen på eftermiddagen eller kvällen för 

att det då inte var lika påfrestande att ha dilaterade pupiller. Andra informanter såg inga 

problem med att ta sig tid till undersökningen, att det var upp till informanten att 

anpassa sig till tiden. 

 

”Jag ser inga svårigheter med att ta ledigt eller så, man får anpassa sitt 

schema för det är så viktigt.”    

 

Det framkom att som patient med diabetes kunde det bli många olika besök på olika 

vårdinstanser. Det var olika läkar- och sjuksköterskebesök, provtagningar och 
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undersökningar. Som patient med diabetes var det många olika besök de fick anpassa 

sina liv efter. Det krävdes att patienterna tog ut semesterdagar, kompensationstid eller 

sjukskrivning för att kunna gå på undersökningarna. Informanterna uttryckte att det 

hade underlättat om de olika besöken till viss del kunde koordinerats. 

 

”Man ska på både läkar- och sjuksköterskebesök och hit för 

ögonbottenfotografering, det känns så himla mycket.” 

 

 

Oro för undersökningsresultatet och dess konsekvenser 

  

De flesta av informanterna erfor att screening för diabetesretinopati påminde dem om att 

diabetesen kunde leda till ögonkomplikationer vilket skapade en oro. Det de var mest 

rädda för var att bli blinda och vad det skulle innebära för deras livssituation. 

Informanterna var oroliga över om där fanns förändringar överhuvudtaget. 

 

”Alltså det är ju inte jättekul om man skulle bli blind liksom. Jag har ju 

någon gammal kompis som har blivit blind men hon har ju misskött sin 

diabetes jättemycket men då tänker man ju att fy fasiken om man skulle 

bli synskadad.” 

 

Om resultatet efter screening för diabetesretinopati skulle visa på förändringar skulle 

några av informanterna se det som ett misslyckande, att de då hade ”misskött” sin 

sjukdom. Det fanns en oro över hur resten av kroppen mådde om det fanns förändringar 

på blodkärlen i ögat, vilket skapade en ytterligare dimension av oro. En informant var 

orolig att eventuella ögonkomplikationer skulle leda till att informanten blev tvungen att 

börja med insulinsprutor. 

 

Det uttrycktes även en oro över de behandlingar som eventuellt skulle bli aktuella till 

följd av diabetesretinopatin. En informant var rädd att laserbehandlingar skulle innebära 

att körkortet drogs tillbaka. Informanten var beroende av sitt körkort även på arbetet och 

att förlora sitt körkort skulle innebära att även förlora sitt arbete. 

 

”Jag är rädd för att behöva göra laserbehandlingar och dom 

komplikationer det medför att göra laserbehandlingar, om man 

tillexempel riskerar att förlora sitt körkort.” 

 

En annan informant oroade sig inte för laserbehandlingar utan tyckte att det var en 

lindrig process att genomgå om det fanns en blödning i näthinnan. Informanten var 

tacksam över att en relativt lindrig behandling kunde förhindra ökade blödningar och 

kärlnybildningar. 

 

 

 

Obehagligt och tidskrävande 

 

Flera av informanterna erfor att själva ögonbottenfotograferingen vid screening för 

diabetesretinopati kunde vara obehaglig. Att ljuset i kameran var starkt och att det 
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upplevdes som ansträngande att följa anvisningarna om vart blicken ska riktas, samt att 

det var ett spänningsmoment att vänta på när blixten skulle komma. 

 

”…om dom måste ta många bilder eller så då blir det jobbigt för det 

känns som om det blir svårare och svårare att hålla upp ögat och 

fokusera på att titta in i det där ljuset.” 

 

Det framkom även att dilatationen av pupillerna skapade obehag på grund av 

ljuskänsligheten som uppstod och att den satt i lång tid efteråt.  Att de dilaterande 

ögondropparna sved vid själva dropptillfället erfors inte som speciellt obehagligt av 

informanterna. 

 

Informanterna tyckte dock att screeningen var en undersökning som tog mycket tid i 

anspråk för patienten. Själva besöket på ögonmottagningen var inget problem utan det 

som uttrycktes besvärligt var att de pupillvidgande dropparna verkade så länge. De 

upplevde att de såg suddigt och var ljuskänsliga flera timmar efter undersökningen. För 

många innebar screeningen att de inte kunde gå tillbaka till sitt arbete efteråt utan bara 

fick gå hem och vila. Det framkom att informanterna antingen tog ledigt hela dagen 

eller var lediga resten av dagen efter besöket på ögonmottagningen. En undersökning 

som på ögonmottagningen tog 60 minuter tog för de flesta av informanterna en hel dag i 

anspråk. 

 

”Ögondropparna hänger ju i ett tag efter, man kan inte göra någonting 

efteråt, man blir ansträngd och får huvudvärk.” 

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

Den här pilotstudien utformades efter en kvalitativ induktiv ansats. Metoden valdes 

eftersom pilotstudiens syfte var att få en större förståelse för patienternas erfarenheter 

genom att beskriva, identifiera och karaktärisera (Graneheim & Lundman, 2008). 

Metodens tillförlitlighet har kritiserats eftersom många andra kvalitativa metoder har en 

mer tydlig bakomliggande filosofi och kritiker har uttryckt att det är en svaghet i 

metoden (ibid.). Samtidigt anses metoden vara väl lämpad när stora mängder text ska 

analyseras och när syftet i en studie är att analysera människors upplevelser och 

erfarenheter av ett fenomen (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 

 

I den här pilotstudien intervjuades sex patienter, tre kvinnor och tre män, de hade en 

ålder mellan 33-69 år. Urvalet var strategiskt utefter de inklusionskriterier som valts ut.  

Hälften kvinnor och hälften män intervjuades för att få en spridning vad gällde 

genusperspektivet. Intervjuer valdes som metod vid datainsamlingen eftersom det var 

patienters erfarenheter som pilotstudien syftade till att undersöka. Att använda just 

intervju kan även möjliggöra en djupare insikt av fenomenet eftersom den som 

intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor (Polit & Beck, 2010). Informanterna blev 

intervjuade av en intervjuare, A.E. eller V.F., detta för att möjliggöra en mer informell 

miljö utan att patienten skulle känna sig i underläge. En nackdel med detta kan vara att 
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en tredje person hade kunnat uppfatta andra faktorer under intervjun såsom kroppsspråk 

och språknyansering. Den som genomförde intervjun transkriberade materialet senare 

samma dag. Detta ansågs viktigt för att ha intervjun i färskt minne och även kunna 

komma ihåg och markera om det var något speciellt som hände under intervjun. Att A. 

E. och V. F. själva transkriberade sina intervjuer kunde vara av betydelse för 

trovärdigheten och aktualiteten eftersom det då fanns möjlighet att återuppleva det icke 

verbala som framkom vid intervjun (Malterud, 2009). 

 

Intervjuerna genomfördes på ögonmottagningen i samband med screeningen för 

diabetesretinopati. Den som intervjuade och informanten satt i ett avskilt rum dels för 

att inte bli avbrutna och dels för att ge avskildhet från andra patienter och personal. A.E. 

och V.F. valde att genomföra intervjuerna i samband med patienternas inbokade 

screeningbesök. Intervjun ägde rum medan patienten väntade på att de pupillvidgande 

dropparna verkade innan ögonbottenfotograferingen. En fördel med detta var att 

informanterna inte behövde avsätta ytterligare tid för intervjun. Det fanns en 

tidsbegränsning då informanterna vanligtvis fick vänta 30 minuter. Detta ansågs inte 

vara något hinder då pilotintervjun som genomfördes tog 15 minuter. Ingen av 

intervjuerna tog mer än 20 minuter. Det är möjligt att det insamlade materialet hade 

blivit annorlunda om intervjuerna ägt rum någon annanstans eller per telefon, möjligtvis 

hade informanterna känt sig friare att prata då. Det fanns en risk att informanten kände 

sig i beroendesituation och att informanten kan ha uttryckt en mer positiv bild av 

screeningen för diabetesretinopati då intervjun ägde rum på ögonmottagningen. Detta 

kan ha påverkat tillförlitligheten av pilotstudien negativt. 

 

Resultatet analyserades med kvalitativ innehållsanalys, detta var en metod som främst 

studerade människors upplevelse, erfarenheter, attityder och tankar. Målsättningen var 

under hela processen att sträva efter giltighet, trovärdighet och överförbarhet (Granheim 

& Lundman, 2008). När intervju används som datainsamlingsmetod finns alltid en risk 

att den som utför intervjun förändrar eller påverkar metoden. För att minimera den 

risken genomfördes intervjuerna semistrukturerade och en frågeguide följdes, det gör att 

tillförlitligheten ökar. För att stärka giltigheten i pilotstudien lästes det transkriberade 

materialet igenom flera gånger av A.E.  och V.F., för att få en god inblick i materialet. 

Analysen genomfördes gemensamt och ett gemensamt resultat växte fram i samarbete 

med handledaren. I den här pilotstudien var det av största vikt att analysprocessen 

arbetades fram gemensamt eftersom inte både A.E. och V.F. var med vid alla 

intervjuer. Intervjuerna var under hela processen tillgängliga så att möjlighet fanns att 

gå tillbaka och lyssna och läsa för att säkerställa att resultatets riktighet. Eftersom 

intervjuerna spelades in kunde A. E. och V. F. gå tillbaka till ursprungsmaterialet och 

kontrollera att de uppfattat informanterna rätt, vilket stärkte tillförlitligheten i 

pilotstudien (Patel & Davidson, 2003). När en kvalitativ studie genomförs är det svårt 

som forskare att inte påverka resultatet med tanke på den förförståelsen som forskaren 

har kring ämnet och det var viktigt att vara medveten om den faktorn (Polit & Beck, 

2010). Samtidigt kan det vara en styrka för pilotstudien att genom förkunskap kunna 

ställa de frågor som är intressanta för syftet. För att hålla tillbaka förförståelsen, hålla 

intervjuerna inom syftets ramar samt för att få så likvärdiga intervjuer som möjligt 

användes frågeguiden som hjälpmedel och databearbetningen gjordes gemensamt och 

tillsammans med handledaren. För att ytterligare öka tillförlitligheten har citat använts i 

resultatet för att illustrera det informanterna sade. 

 

Pilotstudien utformades efter Helsingforsdeklarationen forskningsetiska principer 
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(WMA, 2013) vilket stärker giltigheten (Graneskär & Höglund-Nilesen, 2008). 

Tillförlitligheten stärks av att pilotstudien följt en metod och processen är noggrant 

beskriven. Informanterna fick vid tre olika tillfällen information om pilotstudiens syfte, 

att deltagandet var helt frivilligt och att de när som under pilotstudiens gång kunde 

avbryta sitt deltagande utan att ange orsak. Eftersom informanterna själva fick fatta 

beslut om att delta i pilotstudien tillgodosågs autonomiprincipen. Samtliga patienter 

som fick informationsbrev blev uppringda av A.E.  eller V.F. På så vis behövde ingen 

patient känna sig förbisedd av att inte bli utvald till pilotstudien. Två informanter valde 

att tacka nej till att delta i pilotstudien. Formuleringen av pilotstudiens syfte 

formulerades om efter att informationsbrev utgått till patienterna därav har bilaga A och 

B ej samma benämning av syfte. 

 

Resultatets överförbarhet kan vara svårt att värdera. Dels handlar det om informanternas 

individuella erfarenheter av ett fenomen. En persons erfarenhet är alltid den egna och är 

svår att jämföra med andra. Dock finns det viss överförbarhet genom att beskrivning av 

urval och metod finns. Det går då att göra ytterligare studier efter liknande premisser. 

 

 

Resultatdiskussion 
 

I den här pilotstudien så framkom det att alla informanter tyckte att det var tryggt att bli 

kallade till screening för diabetesretinopati och att det var en viktig undersökning att gå 

på eftersom synen värdesattes av informanterna. Informanterna tyckte att det var ett bra 

system att regelbundet gå på kontroller. Överlag var informanterna nöjda med 

screeningen för diabetesretinopati. Många uttryckte att de kände trygghet av vetskapen 

om att kallelsen skulle komma och att det var en del i vården som de själva inte behövde 

ha kontroll på. Tidigare forskning har visat på olika resultat när det gäller complience 

och screening för diabetesretinopati. Yeo et al.(2012) menar att patienterna värdesätter 

screening för diabetesretinopati och är noga med att komma på sina undersökningstider. 

Patienterna upplevde dock obehag av ögondropparna och det var ett problem att de inte 

kunde köra bil efteråt (ibid.). Detta var faktorer som även framkom i pilotstudien. Att ha 

årliga kontroller av ögonbotten var önskvärt (Yeo et al., 2012), liknande resultat 

framkom även i denna pilotstudie då informanterna önskade att få komma oftare på 

screening för säkerhets skull. Sachdeva, Stratton, Unwin, Moreton och Scanlon (2012) 

visade på att följsamhet vid screeningen för diabetesretinopati var bättre hos äldre 

patienter, samt att hos de som uteblev var det vanligare med sämre metabol kontroll och 

förhöjt blodtryck. Orsaker som framkom till varför patienterna uteblev var bland annat 

att de trodde det var tillräckligt att besöka en optiker, att de inte fick någon kallelse från 

sjukvården, att de hade andra hälsoproblem som hindrade dem från att gå, för upptagna 

och hade svårt att ta sig till screeningen (ibid.). Dock har det även visat sig att ganska 

många patienter uteblivit från sina undersökningstider (Puent & Nichols, 2004). I 

pilotstudien framkom inga tendenser hos informanterna till att utebli från screeningen. 

Det framkom dock ur resultatet i pilotstudien att de flesta informanterna erfor sig vara 

välinformerade om diabetesretinopati och varför det var viktigt att gå på screening för 

diabetesretinopati, eventuellt kan det vara en faktor som påverkade dem till att gå på 

screening för diabetesretinopati. Enligt van Eijk et all. (2011) har det visat sig att 

patienter med dålig kunskap om diabetes och vikten av screening för diabetesretinopati 

har större tendens att utebli från screeningen (ibid.). Det kan vara så att patienter som 
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uteblir från screening för diabetesretinopati inte har förstått varför de bör gå och vad 

som kan hända om diabetesretinopatin förblir obehandlad. Samtidigt fick van Eijk et al. 

(2011) fram att även yngre välutbildade patienter uteblev från screening för 

diabetesretinopati (ibid). Dock kan en person vara både ung och välutbildad men finns 

inte acceptans om sin sjukdom tar inte personen till sig informationen. Lawton, Peel, 

Parry, Araoz och Douglas (2005) fann denna aspekt då de intervjuade patienter med 

diabetes typ 2. Informanterna hade svårt att ta till sig information på grund av att de inte 

hade accepterat sin sjukdom. Informanterna hade uppfattningen av att deras sjukdom 

inte var så farlig och att den till och med hade försvunnit. Eftersom det inte fanns någon 

acceptans av sjukdomen var det heller inte prioriterat att gå på undersökningar (ibid.). 

Detta är viktigt att vara medveten om eftersom det är de som uteblir från screening för 

diabetesretinopati som sjukvården måste uppmärksamma och hjälpa för att kunna 

förhindra ögonkomplikationer och eventuell blindhet. I pilotstudien intervjuades endast 

informanter som aktivt valt att gå på screeningen, därav framkom inte orsaker till att 

vissa uteblir från screeningen. 

 

Informanterna i pilotstudien uttryckte att diabetesscreeningen var viktig för att kunna 

upptäcka eventuella ögonkomplikationer i tid, medan det fortfarande fanns möjlighet att 

behandla. De tyckte också att undersökningen var bra inte bara för ögonen utan även för 

att det gav en indikation på hur hela kroppen mådde. Informanterna litade på den 

resultatgranskning som var gjord men de hade ingen kunskap om de kriterier som gällde 

för hur ofta det var indicerat att gå på kontroll och varför vissa ibland blev kallade för 

tätare kontroller. Troligtvis skiljer detta sig åt något beroende på vem som granskar och 

vilka rutiner som finns på olika ögonmottagningar. Eftersom behandlingsplanen för 

informanterna är individanpassad är det svårt att ha en helt generell behandlingsplan. 

Däremot hade det varit önskvärt för patienterna att ha en genomgång med ansvarig 

läkare eller sjuksköterska om hur läget är och vad som planeras. Enligt Antonovsky 

(2005) stärks upplevelsen av KASAM genom att uppnå en ökad känsla av 

meningsfullhet. 

 

Yeo et al. (2012) fann att ett tydligt resultat på undersökningen efterfrågades. 

Informanterna önskade att någon kunde förklara resultatet för att de lättare skulle förstå 

vad som undersöktes och varför detta var viktigt (ibid.). Även i pilotstudien framkom 

det att en av de största bristerna var att informanterna inte alltid fick ett resultat efter 

undersökningen. Enligt Antonovsky (2005) är begriplighet viktigt för att kunna hantera 

en situation och utan information försvinner den begripligheten och kontrollen för 

patienterna (ibid.). För informanterna i pilotstudien var det inte viktigt hur de fick 

resultatet men något slags besked och återkoppling var önskvärt. Det kan vara en smal 

balansgång med hur mycket information patienterna vill ha och vill hantera. Samtidigt 

är det förståeligt att en patient vill ha ett resultat efter genomgången undersökning. I 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) och 

ögonsjuksköterskor (Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 

2009) ingår det i arbetsuppgifterna att ha förmågan att ge individuellt anpassad 

information. Den här delen är något som hälso- och sjukvården behöver utveckla och 

arbeta vidare med. Det är då även viktigt att samarbetet och kommunikationen mellan 

olika hälso- och sjukvårdinstanser fungerar och att det med hjälp av riktlinjer blir så likt 

som möjligt för patienterna och att informationen som ges till patienterna blir så lik som 

möjligt. 
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Det framkom ur resultatet i pilotstudien att de informanter som hade haft sin sjukdom 

under lång tid kände sig trygga med den kunskap de hade om undersökningen och 

patologin bakom. Det fanns dock skillnader i hur välinformerade informanterna kände 

sig. Olika studier tog upp vikten av att arbeta med att få välinformerade patienter 

(Hartnett et al., 2005; Trento et al., 2002). Patienter som inte tog till sig information 

eller inte gavs adekvat information tenderade att utebli från screening för 

diabetesretinopati (ibid.). Att patienter är välinformerade om sin diagnos är viktigt för 

att få en känsla av sammanhang. Enligt Antonovsky (2005) kan kunskap om sin 

sjukdom ge patienten möjlighet att hantera, begripa och hitta meningsfullhet i sin 

situation (ibid.). Att ha god kunskap om sin sjukdom är något mycket grundläggande 

och det borde vara en självklarhet för alla patienter. Patienter efterfrågar mer 

individuellt anpassad information framför allt om sjukdomen generellt och hur de själva 

kan hantera sin sjukdom och optimera sin egenvård (Wellard, Rennie & King, 2008). 

Att informera och undervisa patienten är något som är en uppgift för 

ögonsjuksköterskan. Att ge en individuellt anpassad information kan vara en utmaning, 

det är då viktigt att ha en förkunskap både om grunddiagnosen och vilka komplikationer 

som kan drabba ögonen, något som en ögonsjuksköterska ska ha (Riksföreningen för 

ögonsjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2009). Som ögonsjuksköterska är det 

viktigt att kunna fokusera på det friska och kunna ta tillvara på patienternas egna 

förmåga att hjälpa sig själva för att kunna uppnå hälsa. Enligt Lindström och Eriksson 

(2005) så påverkar de generella motståndsresurserna rörelsen mot hälsa (ibid.). 

Ögonsjuksköterkan kan hjälpa patienten att se sina resurser och detta kan hjälpa 

patienten att röra sig mot polen hälsa. En informant i pilotstudien tyckte att det var 

givande att få se bilderna efter fotograferingen och att ögonsjuksköterskan kunde peka 

ut eventuella förändringar. Det har dock i tidigare forskning visat sig att det haft 

begränsad effekt på patientens förståelse av retinopati av att visa ögonbottenbilder för 

patienten (Trento et al., 2002). Information är idag relativt lättillgänglig för den som 

söker den, idag finns nästan all information att tillgå via internet. Diaz, Griffith, Ng, 

Reinert, Friedman och Moulton (2002) har visat att patienter i stor utsträckning 

använder internet som informationskälla och att mycket av informationen är tillförlitlig 

och bra. Det framkom dock att det blev bäst när patienten fick diskutera den information 

som införskaffats via internet med sin läkare (ibid.). Som ögonsjuksköterska är det 

viktigt att hålla sig uppdaterad om ny forskning som publiceras eftersom det mesta finns 

att finna på internet. Det kan även vara viktigt att lyfta frågan i patientmötet om vilken 

information patienten har om diabetesretinopati och screening för diabetesretinopati 

eftersom all information inte alltid är riktig. Det är även viktigt att aktuell ögonklinik 

har uppdaterad patientinformation på internet eftersom många patienter idag främst 

söker information på internet. 

 

När det gällde tillgängligheten av screeningtider hade samtliga informanter önskat större 

valmöjlighet, några önskade sena eftermiddagstider eller kvällstider för att lättare få 

ihop logistiken kring besöket. Informanterna uttryckte att det var mindre ansträngande 

om de fick pupillvidgande droppar senare på dagen. De flesta informanterna arbetade 

inte den dagen de hade screeningbesöket. Troligtvis hade det ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv kunnat vara till gagn att ha kvällstider då patienter som arbetar och deras 

ledsagare inte behöver ta ledigt från jobbet i samma utsträckning. Det framkom även att 

informanterna tyckte att det blev många sjukvårdsrelaterade besök per år. Det var en 

belastning för dem. I vissa landsting utförs screening för diabetesretinopati i samband 

med ett besök hos patientens diabetesläkare eller diabetessjuksköterska på en 

medicinmottagning. Försök har även gjorts på att ha mobila kameror och 
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screeningmottagningar på vårdcentraler. Enligt Hautala et al. (2013) så finns det flera 

fördelar med att använda sig av en mobil klinik. Många patienter kom på screening för 

diabetesretinopati, bilderna blev granskade snabbare och de som behövde behandling 

fick detta fortare än vid en vanlig mottagning. Förekomsten av synnedsättning orsakad 

av diabetesretinopati minskade statistiskt signifikant (ibid.). 

 

Diabetes är en av de största riskfaktorerna för att drabbas av blindhet (Trento et al., 

2002). Synen är ett av våra viktigaste sinnen så det är inte svårt att sätta sig in i att 

patienterna kan känna en oro för vad sjukdomen diabetes kan leda till. Det framkom i 

resultatet att patienter upplevde en oro för att deras livssituation skulle förändras om de 

fick en påverkan på synen. Detta har framkommit även i andra studier (Davidov et al., 

2008; Scanlon et al., 2005). Rädslan som uttrycktes hade olika dimensioner. Den mest 

centrala var rädsla för att bli blind men även rädsla för eventuella behandlingar och 

rädsla för att förlora sitt körkort och hur det skulle påverka deras livssituation (ibid.). 

 

I pilotstudien framkom att olika typer av ögonbottenkameror gjorde att undersökningen 

upplevdes olika ansträngande samt att ögondropparna kunde skapa obehag. Den 

medicinska apparaturen och de läkemedel som måste ges är inte så mycket att göra åt ur 

ett omvårdnadsperspektiv, men genom att förbereda patienten på vad som kommer att 

hända och vad de kan förvänta sig vid screeningen för diabetesretinopati öppnar det för 

att patienten ska uppnå högre KASAM. Det är även viktigt att lyfta detta till 

läkemedels- och medicinskt tekniska industrin för att främja utvecklingen av mer 

patientvänliga produkter. 

 

Vid det korta mötet mellan patient och sjuksköterska vid screening för 

diabetesretinopati går det inte att förvänta sig att uppnå någon förändring hos patientens 

känsla av sammanhang, eftersom KASAM byggs upp med hjälp av en persons 

livserfarenheter under en lång tid (Antonovsky, 2005). Däremot är det viktigt att som 

sjuksköterska ha med sig det holistiska synsättet och att fokusera på patientens hälsa 

istället för ohälsa (ibid.). Eftersom screening för diabetesretinopati på en 

ögonmottagning är en förebyggande verksamhet är det viktigt att ta bort fokus från 

sjukdomen och istället fokusera på att patienterna upplever att de själva har kontroll 

över sin hälsa. 

 

 

Konklusion och implikation 

 

Kategorierna som framkom i pilotstudien var: trygghet, informationens betydelse, 

tillgänglighetens betydelse, oro för undersökningsresultatet och dess konsekvenser samt 

obehagligt och tidskrävande. Informanterna i pilotstudien erfor screeningen för 

diabetesretinopati som något positivt för dem. De ansåg att besöken var mycket viktiga 

och var till gagn inte bara för deras ögon utan för hela kroppen. Däremot erfor de en 

känsla av oro för att utveckla diabetesretinopati som i sin tur kunde påverka deras 

livssituation och i värsta fall leda till blindhet.  Informanterna saknade återkoppling vad 

gällde resultatet från screeningen för diabetesretinopati och några erfor även att den 

information de hade fått hade kunnat vara bättre. Informanterna önskade ökad 

tillgänglighet på tider för screeningen för diabetesretinopati och även om 

undersökningen var ansträngande såg de ingen anledning till att inte gå på screening för 

diabetesretinopati. Resultatet kan användas framför allt av hälso- och sjukvårdspersonal 
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för att öka förståelsen över patienters erfarenheter av screening för diabetesretinopati. 

Det kan också vara vägledande om en enkät gällande screening för diabetesretinopati 

skulle utvecklas eller om någon intervjustudie med liknande syfte skulle genomföras. 

 

Det behövs mer omvårdnadscentrerad forskning kring patienters erfarenheter av 

screeningen för diabetesretinopati. Studier som fokuserar på information och 

undervisning för patienter med diabetes hade kunnat vara till hjälp för att utveckla 

kvalitetsindikatorer för denna verksamhet kring screening. Det behövs även studier om 

tillgänglighet, exempelvis mobila screeningmottagningar och om den typen av 

mottagning fungerar och om det kan underlätta för patienter och hälso- och 

sjukvårdspersonal. Framtida forskning behöver även inriktas mot faktorer som skulle 

öka kunskapen om varför vissa patienter med diabetes uteblir då detta är ett problem på 

flera ögonmottagningar. Resultatet från dessa studier skulle vara till hjälp för att 

utveckla strategier för att nå ut även till dem som inte kommer på screening för 

diabetesretinopati. En fullskalig studie liknande pilotstudien hade varit intressant då ett 

bredare och djupare resultat kan framkomma.
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Bilaga A 

Upplevelsen av ögonbottenfotografering hos patienter 

med diabetes 

 

I din hand håller du en förfrågan om att eventuellt delta i en studie vars syfte är att 

undersöka upplevelsen av ögonbottenfotografering hos patienter med diabetes. Dia-

betes kan vara en orsak till ögonkomplikationer. Vi är intresserade av hur du upplever 

att det är att gå och kontrollera dina ögon på ögonmottagningen. Vår förhoppning är 

att resultatet av den här studien ska öka medvetenheten bland vårdpersonal hur pati-

enter med diabetes upplever ögonbottenfotograferingen. 

Vi har fått ditt namn från ögonmottagningen i XXX. 

I samband med ditt besök på ögonmottagningen skulle vi vilja intervjua dig under tiden 

du väntar på att pupillerna ska vidgas, det tar cirka 30 minuter. Intervjuerna kommer 

att spelas in. 

Alla personuppgifter och intervjumaterial kommer att hanteras konfidentiellt, vilket 

innebär att du som enskild individ inte kan identifieras. Endast undertecknade kommer 

att ha tillgång till materialet.  Efter att studien är avslutad kommer materialet att för-

störas. Du kan när som helst välja att avbryta studien utan att uppge orsak och detta 

kommer inte på något sätt påverka din vård. Du erhåller ingen ersättning för delta-

gande i studien. Studien är godkänd av verksamhetschef. 

Detta brev har skickats ut till fler personer än vi kommer välja ut för intervju, så det är 

inte säkert att du blir tillfrågad. Vi kommer att kontakta dig per telefon cirka 1 vecka 

innan ditt besök på ögonmottagningen om det blir aktuellt med en intervju. Att delta i 

studien är frivilligt. 

Vi som gör den här studien är två sjuksköterskor som specialiserar oss på ögonsjukvård 

vid Högskolan i Halmstad. Studien ingår i utbildningen och är en del av vår                 

magisterexamen. Har du fler frågor om studien så går det att kontakta oss via e-post: 

XXX eller XXX eller ringa växeln XXX Sjukhus telefonnummer: XXX och be om att bli 

kopplade till ögonkliniken. Där kan ni fråga efter oss. 

Vill du ta del av studiens resultat kan du be om det vid intervjutillfället eller kontakta 

oss i efterhand så får du ett exemplar hemskickat till dig när studien är klar. 

Med vänliga hälsningar 



 

 

Anna Elofsson och Veronika Fälth                                                                                                 

Sjuksköterskor och studenter vid Högskolan i Halmstad, Specialisering på ögonsjuk-

vård. 

Marie Lydell 

Universitetslektor vid Högskolan i Halmstad, handledare för studien. 

Epost: XXX. 



 

 

 

Bilaga B 

 

Upplevelsen av ögonbottenfotografering 

hos patienter med diabetes 

 

Samtycke till deltagande 
 

 

 

 

Härmed samtycker jag till deltagande i studien ”Upplevelse av 

ögonbottenfotografering hos patienter med diabetes” Jag har fått 

såväl 

muntlig information som skriftlig information om studiens syfte 

och genomförande. Jag vet att mitt deltagande är frivilligt och jag 

kan när som helst avbryta mitt deltagande i studien utan att ange 

orsak. 
 

 

 

 

XXX 2014- ___ - _ 
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Namnunderskrift      Namnförtydligande 
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Bilaga C 

Frågeguide/ ämnesområden 

 

Upplevelsen av ögonbottenfotografering hos patienter med 

diabetes 

 
– Hur upplever du att bli ögonbottenfotograferad? 

– Hur känns det att få kallelsen? 

– Hur upplever du besöket på ögonmottagningen? 

– Hur upplever du ögonbottenfotografering av dina ögon? 

– Hur känns det att få resultatet av undersökningen? 

– Vilka svårigheter finns för att få tid till undersökningen och att ta dig till           

undersökningen? 

– Vad är bra med att bli kallad till undersökning? 

– Vad är jobbigt med att bli kallad och undersökt? 

– Vad skulle kunna förbättras eller förenklas för att det skulle bli lättare att gå på 

            undersökningen? 

– Hur upplever du din kunskap kring varför du blir kallad till     

ögonbottenfotografering? 
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