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Sammanfattning 
Öppenvinkelglaukom är en kronisk sjukdom, cirka 100 000 personer i Sverige är 

drabbade. Den viktigaste riskfaktorn är förhöjt intraokulärt tryck. Egenvård är 

avgörande, därför är en korrekt förståelse av sjukdomen och dess förlopp en 

förutsättning för att kunna genomföra behandlingen på rätt sätt. Syftet med 

litteraturstudien var att undersöka vilken evidensbaserad kunskap om 

glaukominformation det finns för patienter med öppenvinkelglaukom. 

Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie. Patienterna berättar om 

svårigheter att både administrera ögondroppar samt att komma ihåg att ta dem. Synen 

på information om glaukom samt hur informationen ges varierar kraftigt. Den bästa 

tiden att ge informationen är i början av sjukdomen när diagnosen ställs, dessutom är 

det viktigt att denna undervisning upprepas. Många patienter uppger att de tycker att 

skriven information ska kompletteras med verbal information. För att söka 

information om sjukdomen går patienter med i föreningar, läser broschyrer, litteratur, 

artiklar och internet. Alla patienter, även de med god läskunnighet, upplever att 

broschyrer gjorda med en lägre läsbarhetsindex är lättare att förstå. 

Undervisningsprogram behöver inkludera information angående innebörden av 

ögondroppar, dess biverkningar samt hur recept förnyas. Sjuksköterskornas stöd 

består i att diskutera om glaukom, dess behandling och hur patienterna kan hantera 

sjukdomen. Fler kvalitativa studier behövs om patienternas önskemål om 

glaukomundervisningens innehåll. 
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Abstract 

Open angle glaucoma is a chronic disease, about 100 000 people in Sweden are 

affected. The main risk factor is increased intraocular pressure. Self-care is essential, 

therefore, a correct understanding of the disease and its course is provided to carry 

through the processing correctly. The aim of this study was to examine which 

evidence-based knowledge about glaucoma information existed for patients with 

open-angle glaucoma. The study was conducted as an integrative literature review. 

Patients talk about difficulties both with administering eye drops as well as 

remembering to take them. The view of the information about glaucoma and how the 

information is provided varies considerably. The best time to give the information is 

at the initial stages of the disease when the diagnosis is made, additionally, it is 

important that this training is repeated. Many patients report that written information 

shall be supplemented by verbal information. To seek information about the disease 

patients join associations, read brochures, books, articles and the internet. All patients, 

even those with good literacy, experience brochures made with a lower readability 

index easier to understand. Education programs need to include information regarding 

the significance of eye drops, its side effects and how prescription is renewed. The 

nurses´ support consists in discussing glaucoma, its treatment and how patients can 

manage the disease. More qualitative studies are needed on the patients´ requests for 

the content of glaucoma teaching. 
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Inledning 
Det beräknas att cirka 100 000 personer i Sverige har glaukom samt att cirka sex 

procent av personer över 70 år i Europa har sjukdomen (Ekström, 1996; Rudnicka, 

Mt-Isa, Owen, Cook & Ashby, 2006). Öppenvinkelglaukom är en kronisk sjukdom 

som drabbar synnerven och därmed leder till synfältsbortfall (Bathija, Gupta, 

Zangwill & Weinreb, 1998). Den drabbar främst äldre personer och det är ovanligt att 

personer under 50 år får sjukdomen (Rudnicka et al., 2006). Det uppskattades att fler 

än 60 miljoner människor i hela världen var drabbade av glaukom 2010, samt att 

antalet beräknades stiga till 79,6 miljoner människor år 2020 (Quigley & Broman, 

2006). Denna ökning förklaras med människors tilltagande ålder och den 

proportionella ökningen av glaukom (Quigley & Broman, 2006).  

 

Eftersom glaukomsjukdomen har ett långsamt förlopp och att patienterna ofta har en 

hög ålder, riskerar undersökningar och behandlingar få en låg prioritet, därför är det 

av vikt att dessa patienter får sina behov av diagnos, uppföljning samt behandling 

tillfredsställda (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2008). 

Sjuksköterskor med specialisering inom ögonsjukvård ska vid självständiga 

mottagningar stimulera patienter till egenvård genom att informera och undervisa. 

Sjuksköterskorna ska även vara lyhörda för det behov av stöd som patienterna har och 

med hänsyn till patienternas sjukdomsprognos, ge information om hälsorisker och om 

åtgärder för att främja hälsa, detta för att öka patienternas välbefinnande. Rollen som 

yrkesutövare innebär att sjuksköterskorna har en stödjande funktion för andra genom 

sin yrkeskunskap. 

 

 

Bakgrund  

Glaukom 
Glaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet i världen (Quigley & Broman, 

2006; Resnikoff et al., 2004). Enligt European Glaucoma Society (2014) skiljs det på 

primära och sekundära glaukomformer, beroende på om glaukomet är till följd av en 

annan ögonsjukdom eller inte. Dessutom delas glaukom in i två kategorier, 

öppenvinkelglaukom och trångvinkelglaukom, beroende på ögats kammarvinkel 

(Yumori & Cadogan, 2011).  

 

Denna kunskapsöversikt begränsas till kroniskt öppenvinkelglaukom, då denna form 

står för 90 procent av alla glaukomfallen (Tucker, 1993). Kroniskt 

öppenvinkelglaukom omfattar primärt öppenvinkelglaukom, exfoliationsglaukom och 

normaltrycksglaukom (SBU, 2008). Det finns många olika definitioner gällande 

glaukom, men alla definitioner beskriver glaukom som en progressiv sjukdom, som 

visar sig genom förändringar i synnervspapillen samt i det retinala nervfiberlagret 

(European Glaucoma Society, 2014; Tuulonen et al., 2003). Dessa förändringar leder 
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till bortfall av axoner och retinala ganglieceller vilket leder till defekter i synfältet 

(Heijl, 1989). 

 

Glaukom är en asymtomatisk sjukdom, det vill säga att patienterna till en början inte 

upplever några besvär (Wintersteller, 2008) eftersom synfälten från båda ögonen 

överlappar varandra, är det först när skadorna blivit omfattande som de blir märkbara 

för patienterna (Yumori & Cadogan, 2011). Riskfaktorer för att utveckla glaukom är 

förhöjt intraokulärt tryck, ålder, exfoliationer i samband med förhöjt intraokulärt 

tryck, hereditet, närsynthet samt blödningar i synnervspapillen (Grødum, Heijl & 

Bengtsson, 2005; Suh & Park, 2014; Tuulonen et al., 2003). All behandling av 

glaukom syftar till att sänka det intraokulära trycket för att fördröja 

sjukdomsutvecklingen och bevara patienternas synfunktion och livskvalitet (Sveriges 

Ögonläkarförening, 2010). Det intraokulära trycket sänks främst med hjälp av 

läkemedel, i första hand genom trycksänkande ögondroppar och mer sällan med 

tabletter. Om medicineringen inte ger önskad effekt, det vill säga acceptabel 

trycknivå, eller att patienterna inte tål medicinerna, kan en laserbehandling 

(lasertrabekuloplastik) genomföras. I sista hand, om det intraokulära trycket inte kan 

sänkas tillräckligt, kan en trycksänkande operation ge önskad trycknivå. All kirurgi 

innebär risk för komplikationer, därför används inte den behandlingen som 

förstahandsval (Sveriges Ögonläkarförening, 2010). Den medicinska behandlingen av 

det intraokulära trycket är beroende på patienternas medverkan i terapin (Vogel, 

Pfeiffer & Schwenn, 2002). Patienternas följsamhet till behandling är en förutsättning 

för att sänka det intraokulära trycket till en nivå som förhindrar sjukdomens 

framskridande. Ändå visar tidigare forskning att patienternas följsamhet är bristfällig 

(Vogel, Pfeiffer & Schwenn, 2002; Wintersteller, 2008).  

 

Egenvård är avgörande för långtidsbehandlingen av en kronisk sjukdom som 

glaukom, därför är en korrekt förståelse av sjukdomen och dess förlopp en 

förutsättning för att på ett lämpligt sätt kunna genomföra behandlingen (Mocherla, 

Raman & Holden, 2012; Nagamatsu, Sakyo & Nagamatsu, 2007). 

 

 

Kommunikation 

Kommunikation kan definieras som en överförelse av information (Kourkouta & 

Papathanasiou, 2014). Enligt Medicinsk ordbok (u.å.) betyder ordet kommunicerande: 

”gemensam, som står i förbindelse med”. Alla människor har en inre egenskap att 

kommunicera och kommunikationen har alltid ett innehåll och värde (Kourkouta & 

Papathanasiou, 2014). Den är aldrig enkelriktad eftersom det är ett samspel där varje 

avsändare även blir en mottagare. Det är en dubbelriktad process, patienterna kan 

förmedla rädsla och oro till sjuksköterskorna, vilka sedan tar emot informationen och 

i sin tur, med diskretion och finkänslighet, för vidare information om sjukdomen och 

behandlingen till patienterna (Kourkouta & Papathanasiou, 2014).  
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Kommunikation är en pågående process som kan ske utan ord (Kourkouta & 

Papathanasiou, 2014). Den icke verbala kommunikationen består av ansiktsuttryck, 

gester och kroppshållning. Det är viktigt att det finns ett samspel mellan den verbala 

och den icke verbala kommunikationen (Kourkouta & Papathanasiou, 2014). Är 

kommunikationen patientcentrerad används ögonkontakt som en integrerad del, 

exempelvis vid viktiga besök på sjukhus sammanvävs ögonkontakt med verbal 

kommunikation genom att patienterna visuellt följer de fysiska ansiktsuttryck som 

vårdpersonal gör (Gorawara-Bhat & Cook, 2011). Det främjar patienternas följsamhet 

samt tillfredsställelse att ha en personcentrerad vård med en effektiv kommunikation 

(Fossum, 2003). Genom att lyssna, beröra samt vara närvarande kan en relation 

byggas upp, vilket kan skapa en högre grad av välbefinnande och hälsa hos 

patienterna. Sjuksköterskorna kan använda sig av sina observationer av patienternas 

verbala och icke verbala beteenden som grund för att ställa vägledande frågor 

(Soklaridis, Hunter & Ravitz, 2014). Vidare kan sjuksköterskor genom empatiska 

uttalanden som speglar patienternas känslor underlätta kommunikationen med dem. 

Detta leder också till tillit hos patienterna utan att det tar någon extra tid. Genom att 

använda öppna frågor eller påståenden inbjuds patienterna till att fortsätta tala 

(Soklaridis et al., 2014). Kommunikation är en viktig del i omvårdnaden vid 

hälsofrämjande arbete, läkemedelsbehandling, rehabilitering och undervisning. 

Omvårdnadsprocesser uppstår genom samspel mellan personer som kommunicerar 

(Bramley & Matiti, 2014; Kourkouta & Papathanasiou, 2014). 

 

För att kommunikationen ska vara effektiv krävs en förståelse för patienterna och de 

erfarenheter de förmedlar (Kourkouta & Papathanasiou, 2014). Dessutom får 

kommunikationen ske i en lugn miljö utan yttre distraktioner och där dialogen kan 

föras utan att utomstående hör vad som sägs. Det krävs gott om tid eftersom varje 

patient har sitt eget sätt att berätta om sina problem och det tar tid för patienterna att 

lära känna sjuksköterskorna och känna tillräckligt förtroende för att delge problem. 

Kommunikationen bör vara på en nivå som passar patienterna eftersom det är viktigt 

att de förstår vad vårdpersonalen vill förmedla till dem. En annan förutsättning för en 

korrekt och framgångsrik kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är att 

den sker med öppenhet och ärlighet, efteråt bör det inte finnas några misstankar, 

tvivel eller missförstånd hos patienterna (Kourkouta & Papathanasiou, 2014). 

Sjuksköterskor använder ofta kommunikation för att bedöma om patienterna förstått 

varför sjukhusbesöket är nödvändigt (Williams & Gosett, 2001). Detta innebär 

vanligtvis att locka fram vad läkarna förklarat för patienterna samt ta en aktiv roll i att 

försöka förklara det som läkaren sagt, sjuksköterskorna medlar och översätter det 

medicinska språket för patienterna (Williams & Gosett, 2001). 

Kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter är ofta emotionellt laddade 

(Sheldon, Barett & Ellington, 2006). Det är dessutom huvudsakligen känslor som kan 

leda till att kommunikationen blir svår, framförallt negativa känslor, oavsett om de 

uppstår hos sjuksköterskorna, patienterna eller båda. Stress till följd av en sjukdom 
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framkallar många känslor hos patienterna och familjerna och dessa känslor uttrycks 

och delas ofta med sjuksköterskorna. Om sjuksköterskorna är medvetna om deras 

personliga och känslomässiga reaktioner och dessutom har effektiva 

kommunikationsstrategier, påverkar detta patienternas slutliga upplevelse positivt 

(Sheldon et al., 2006). 

 

 

Patientundervisning 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (International Council of Nurses [ICN], 

2014) är det sjuksköterskornas ansvar att patienterna får rätt, tillräcklig samt kulturellt 

anpassad information. Denna ligger sedan till grund för samtycke till vård och 

behandling. Sjuksköterskorna har ansvar för att främja patienters hälsa, vilket innebär 

att sjuksköterskorna ger råd, stöd, information samt undervisning till patienterna 

(Casey, 2007). Patientundervisningen måste ske utifrån en helhetssyn för att ge 

förutsättningar för att patienterna ska kunna ta hand om sig själva, det vill säga 

genomföra sin behandling (Österlund Efraimsson, Klang, Larsson, Ehrenberg & 

Fossum, 2009).  

 

Sjuksköterskor ska uppnå en djupare förståelse för patienternas problem samt 

fokusera på orsakerna till sjukdomen (Österlund Efraimsson et al., 2009). Forskning 

visar att undervisning och information om glaukom har en positiv inverkan på 

patienternas följsamhet till behandling under sjukdomsförloppet (Vogel, Pfeiffer & 

Schwenn, 2002). Vid planerade samtal kan sjuksköterskor i förväg begrunda målet 

med patientsamtalen, såsom vilken information som ska ges samt hur detta sedan följs 

upp (Magnusson, 2014). För sjuksköterskor som träffar patienter vid 

öppenvårdsmottagningar kan det vara svårt att upprepa och kontrollera att 

informationen uppfattats rätt. Därför är det viktigt att sjuksköterskor stämmer av med 

patienterna hur den givna informationen uppfattats samt att patienterna vet hur de ska 

kontakta mottagningen vid behov. Ett samtal handlar om att tala och lyssna, det vill 

säga om ömsesidighet (Magnusson, 2014).  

 

 

Swanson’s Theory of Caring 

Swansons omvårdnadsteori utvecklades genom forskning med kvinnor som upplevde 

oväntat missfall, för tidigt födda bebisar och sjuka barn på intensivvårdsavdelning 

samt socialt utsatta mödrar (Swanson, 1991). Teorin består av fem processer i 

vårdandet: att upprätthålla tron (maintaining belief), att veta (knowing), att vara med 

(being with), att göra för (doing for) och att göra möjligt (enabling) (Swanson, 1991). 

 

Sjuksköterskornas egna filosofiska inställningar utgör basen av vårdandet (Swanson 

1991; 1993). I praktiken betyder det att sjuksköterskor tror på patienternas förmåga 

att ta sig igenom en händelse eller omställning i livet och att patienterna står inför en 

meningsfull framtid. Att veta betyder att sträva efter att få förståelse för händelser 



 

 5 

såsom patienterna upplever dem. Här går sjuksköterskornas tro på patienterna över till 

realiteten, patienternas tillstånd. I denna process ska antaganden undvikas och 

informationer och kunskap om patienternas tillstånd samlas. Sjuksköterskorna 

centrerar sig på patienterna som ska vårdas och engagerar patienterna och sig själva i 

vårdande relationer. Sjuksköterskornas ”vetande” i denna process lägger potentialen 

för omvårdnaden i de följande tre processerna och främjar därmed patienternas 

välbefinnande. Att vara med betyder inte att befinna sig fysiskt sida vid sida utan att 

patienterna får veta att de inte är ensamma och att sjuksköterskorna finns för deras 

behov. Här behövs ett tydligt förmedlat budskap om tillgänglighet för att 

sjuksköterskornas och patienternas relation ska fungera. Sjuksköterskorna visar sig 

känslomässigt närvarande, vilket förmedlar till patienterna att de är viktiga. 

Känslomässig närvaro innebär att dela känslor och erfarenheter samt försäkran till 

patienterna att sjuksköterskorna är där för dem. Processen att göra för beskriver att 

sjuksköterskorna ska göra för patienterna vad de själva hade gjort om de hade haft 

förmågan. Det betyder inte att ta över aktiviteter som patienterna själva hade kunnat 

göra utan att trösta patienterna, förutse deras behov och utföra det kompetent och 

skickligt. Viktigt är framförallt att bevara patienternas värdighet. Dessutom ansvarar 

sjuksköterskorna för att hjälpa patienterna att klara omställningarna till de nya 

livssituationer som sjukdomen medför. Swanson beskriver att processen göra möjligt 

innebär att lära och utbilda patienter, att ge patienter den informationen de behöver 

för att kunna hantera de nya och okända situationerna. Sjuksköterskorna ska stödja 

patienterna genom att ge feedback. Swanson’s övergripande mål är att säkerställa 

patienternas långsiktiga välbefinnande (Swanson 1991; 1993). 

 

 

Problemformulering 

Glaukom kräver en livslång behandling med ögontryckssänkande läkemedel och 

uppföljning. Forskning visar att ett stort antal patienter bristfälligt följer sina 

ögondroppsordinationer trots att de får information. För att kunna förbättra 

följsamheten till behandlingen och öka patienternas förståelse för sjukdomen behövs 

en fördjupad kunskap om såväl vilken specifik information patienterna behöver, men 

även hur och när den bör förmedlas. Därför vore det av intresse att kartlägga den 

forskning som finns inom detta område. 

 

 

Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka när, hur samt vilken patientinformation 

som ges till patienter med öppenvinkelglaukom.  
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Metod 

Denna studie genomfördes som en integrativ litteraturstudie enligt Whittemore och 

Knafl (2005), eftersom en integrativ genomgång är den bredaste metoden för att 

genomföra en forskningsöversikt. De varierande urvalsramarna resulterade i en 

heltäckande beskrivning av ett hälso- och sjukvårdsproblem som är av betydelse för 

omvårdnad. Samma noggrannhet som krävs vid primär forskning, krävs även vid 

recensioner av forskning (Whittemore & Knafl 2005). 

 

 

Datainsamling 

Litteratursökning 

Först utformades en problemformulering samt ett väl definierat syfte. Därefter gjordes 

en systematisk litteratursökning i olika databaser, eftersom ofullständiga och partiska 

sökningar hade lett till en databas som var otillräcklig och risk fanns då för felaktiga 

resultat (Whittemore & Knafl 2005). De databaser som bedömdes vara relevanta i 

relation till syftet var PubMed, CINAHL, PsycInfo samt SweMed+. Utifrån syftet 

valdes olika söktermer, bland annat med hjälp av Svensk MeSH, vilka användes vid 

litteratursökningen i databaserna. De sökord som användes var: glaucoma, education, 

teaching, information, experience, barriers, problem, emotion, patient och quality of 

life (bilaga A). Trunkering (*) användes för att få med olika böjningsformer på de 

valda sökorden, detta gjordes inte i PubMed med sökordet teaching och experience då 

dessa sökningar hade resulterat i ett för stort antal träffar. Därför bedömdes det som 

icke hanterbart med en mer utvidgad sökning. Förutbestämda sökordskombinationer 

användes med den booleska operatoren AND (bilaga B). Önskvärt var att all relevant 

litteratur inom problemområdet skulle ingå i översynen, men det kunde innebära 

svårigheter (Whittemore & Knafl 2005). 

 

 

Urval 

Sökningarna filtrerades genom att i PubMed använda artiklar publicerade de senaste 

tio åren och i övriga databaser från och med år 2005, beroende på att det var det filter 

som fanns där. Dessutom krävdes det att artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket 

var möjligt i Cinahl, SweMed+ och PsycInfo, men inte i PubMed. Ytterligare 

inklusionskriterier var att det skulle finnas ett abstrakt samt att artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska, tyska eller svenska och att de skulle vara överförbara till 

europeiska länder. Exklusionskriterier var artiklar om trångvinkelglaukom samt med 

deltagare under 18 år.  

 

Utifrån artiklarnas titlar valdes 383 abstrakt, då dessa ansågs intressanta med hänsyn 

till studiens syfte. Abstrakten lästes och därefter valdes 293 artiklar bort eftersom de 

inte var relevanta för denna studie, 90 artiklar lästes i sin helhet. Initialt lästes 

artiklarna enskilt och efter en uppföljande gemensam genomgång ansågs 28 artiklar 
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motsvara syftet. Därefter exkluderades ytterligare sju studier, eftersom dessa 

genomfördes i länder där den medicinska standarden och patienternas kunskap om 

glaukom inte kunde jämföras med Europa. De resterande 21 artiklarna 

kvalitetsvärderades utifrån granskningsmallar framtagna för artikelgranskning i 

SBU:s handbok om utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården (2014). Beroende 

på urvalet utvärderades kvaliteten, vilket kan variera i en integrativ genomgång 

eftersom det inte finns någon tydlig väg för att utvärdera och tolka kvaliteten i denna 

(Whittemore & Knafl, 2005). Kvalitativ och kvantitativ forskning värderades med 

olika metoder i enlighet med Whittemore och Knafl (2005).  

 

 

Dataanalys 

Först gjordes en översikt över artiklarna där relevant data från alla primära datakällor 

erhölls samt klassificerades för att sedan sammanställas i en tabell (Whittemore & 

Knafl, 2005). På detta sätt gavs en översiktsbild av litteraturen vilket underlättade då 

de primära källorna skulle jämföras systematiskt vid specifika frågor, variabler och 

egenskaper. Med hjälp av Whittemore och Knafls (2005) beskrivning av dataanalys 

genomfördes sedan databearbetningen, vilken lämpar sig för genomgång av data från 

olika metoder. Den består av datareduktion, datasammanställning och jämförelse av 

data, då slutsatser dras och då data verifieras (Whittemore & Knafl, 2005). 

 

Resultatet i de kvalitetsgranskade artiklarna lästes igenom flera gånger, först enskilt 

och sedan diskuterades de gemensamt. De delar som motsvarade denna studies syfte 

markerades, översattes samt skrevs ner för att erhålla det väsentliga i 

resultatredovisningen (Whittemore & Knafl, 2005). Liknande koder framkom från 

olika studier, vilka grupperades i olika teman och data reducerades. Data med 

liknande teman från olika studier sattes sedan samman och kategorier skapades. I 

samband med att arbetet fortgick omarbetades och förändrades kategorierna. I sista 

steget verifierades till slut ett nytt resultat, vilket skulle fånga djupet och bredden i 

ämnet och bidra med en ny förståelse av fenomenet (Whittemore & Knafl 2005). 

 

 

Forskningsetiska överväganden  

World Medical Association (WMA, 2013) antog Helsingforsdeklarationen som 

beskriver de etiska principerna för forskning på människor. Enligt Helsingfors- 

deklarationen ska forskningen följa etiska normer som till exempel att skydda 

forskningsdeltagarens liv, hälsa och värdighet. Deltagarna ska få utförlig information 

om studiens syfte samt innebörd och deras rätt att värna om sin integritet måste 

respekteras. Dessutom måste ett informerat samtycke ligga till grund, vilket innebär 

att deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas utan att deltagarna behöver 

uppge en förklaring. Detta sker både i muntligt och i skriftlig form (WMA, 2013).  
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De etiska överväganden som bör göras är beträffande urval och presentation av 

resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Studier som var godkända av en etisk 

kommitté eller studier där det förekom noggranna etiska överväganden inkluderades i 

denna studie. Dessutom presenterades all fakta oavsett om resultaten stödde eller inte 

stödde varandra (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Denna studie beskriver vilken kunskap patienter har, deras missuppfattningar och 

önskemål om vad glaukominformationen ska innehålla. Nyttan med denna studie är 

att denna information sammanställs på ett överskådligt sätt, detta för att senare kunna 

utarbeta en standardiserad och evidensbaserad information med syftet att alla 

patienter ska få samma fakta oberoende av vem som ansvarar och bedriver 

patientundervisningen. All forskning avseende människor, framförallt gällande 

sjukdom, kan väcka känslor bland deltagarna, deras anhöriga men även studiens 

läsare. Dock anses nyttan med denna studie övervägande jämförd med risken av 

eventuella konsekvenser. 

 

 

Resultat 

Under databearbetningen framkom tre kategorier, Kunskap om glaukom, 

Kommunikation, motivation och stöd och Svårigheter med tillhörande underkategorier 

(tabell 1). 

 

Tabell 1. Resultatets kategorier och underkategorier 

Kunskap om glaukom Patienters uppfattning av glaukominformation 

Tidpunkt för information 

Informationens innehåll 

Informationskällor 

Sjukdomsinsikt 

Ögondroppsbehandling 

Instruktioner/undervisning 

Kommunikation, motivation och stöd Feedback/Återkoppling 

Kommunikation  

Gruppundervisningar och stödgrupper 

Anhöriga 

Svårigheter  

  

 

Kunskap om glaukom 

Patienters uppfattning av glaukominformation 

Patienters uppfattning av den information de får samt hur informationen ges varierar 

kraftigt (Shtein, Newman-Casey, Herndon, Coleman & Lee, 2015). Många patienter 

med glaukom och deras anhöriga påpekar nödvändigheten med glaukominformation 

(Shtein et al., 2015). Det finns patienter som är nöjda med nivån av den undervisning 

de får (Lacey, Cate & Broadway, 2008), emedan andra uttrycker att de enbart får 
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information om att de har glaukom, men inte vad sjukdomen innebär (Lunnela, 

Kääriäinen & Kyngäs, 2010; Waterman et al., 2013). Önskemålen om vad 

undervisningen om glaukom ska innehålla samt hur informationen ska ges är olika 

(Shtein et al., 2015). Patienterna vill få information om sjukdomen, dess behandling 

samt bli medvetna om riskerna med glaukom och vad sjukdomen kan innebära för 

dem och deras liv (Waterman et al., 2013). Patienterna nämner att kunskapen behövs 

för att få en ökad förståelse för sjukdomen och en förståelse för varför behandling 

krävs samt vad det innebär om den inte följs (Waterman et al., 2013). 

 

Läkaren anses vara den viktigaste informationskällan för att ge information om 

patienternas ögontillstånd och själva glaukomsjukdomen (Danesh-Meyer et al., 2008) 

eftersom många patienter upplever att läkarna förmedlar denna information bättre än 

sjuksköterskorna (Lunnela et al., 2010). Andra patienter föreslår dock att 

introduktionen kan ges av annan hälso- och sjukvårdpersonal som har kompetens att 

ge råd och på så sätt potentiellt förbättra följsamheten samt spara läkarens tid (Lacey 

et al., 2008). Patienterna föredrar enskilda samtal samt skriftlig information såsom 

både internetsidor som rekommenderats av läkare och broschyrer (Danesh-Meyer et 

al., 2008; Rosdahl, Swamy, Stinnett & Muir, 2014). 

 

 

Tidpunkt för information 

Behovet av undervisning och stöd är individuellt, liksom när det är lämpligast att 

undervisningen ska ges (Lunnela et al., 2010). Dock framträder två tillfällen där 

information är särskilt viktig såsom när sjukdomen upptäcks samt vid förändring av 

behandling.  

 

Den viktigaste tidpunkten är i anslutning till då diagnosen ställs, både för att lindra 

oro och chock samt för att patienterna ska få rätt information för att kunna vara så 

följsamma som möjligt (Lunnela et al., 2010). Särskild vikt bör läggas vid 

undervisning i droppteknik i början av behandlingen (Lacey et al., 2008). Det tar tid 

för patienterna att inse att glaukom är en kronisk sjukdom och att livslång 

medicinering krävs (Lacey et al., 2008; Lunnela et al., 2010). En del patienter uppger 

att det vid diagnossättandet enbart ges information och undervisning om sjukdomen 

men de saknar information om hur sjukdomen kommer att påverka deras liv (Glen & 

Crabb, 2015). För att etablera motivation till följsamhet från början är det av stor vikt 

att patienterna får förståelse för sjukdomen, behandlingen och konsekvenserna av att 

inte följa ordinationen (Lacey et al., 2008). 

 

Det visar sig att även patienter som haft glaukom en längre tid brister i kunskapen och 

är i behov av upprepad undervisning (Curtis, Lo, Ooi, Bennet, & Long, 2009). En 

anledning kan vara att patienterna lätt glömmer den första informationen eftersom 

patienterna inte är bekanta med sin sjukdom (Lunnela et al., 2010). Patienterna är 

medvetna om kunskapsbristerna och anger själva att det krävs utökad undervisning 
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vid återbesök (Lacey et al., 2008). En annan tidpunkt när undervisning och stöd 

behövs är när patienternas behandling ändras eller när en kirurgisk åtgärd genomförs 

(Lunnela et al., 2010).  

 

 

Informationens innehåll 

Det är viktigt att anpassa undervisningens innehåll efter patienternas förkunskaper om 

glaukom (Costa et al., 2006). Det är av betydelse att patienterna är införstådda i 

sjukdomens svårighetsgrad för att bättre kunna hantera sjukdomen (Kashiwagi & 

Tsukahara, 2014). Dessutom är det viktigt att patienterna förstår den medicinska 

planeringen för att veta hur måltrycket ska ligga och hur de kan medverka till att nå 

det (Waterman et al., 2013). Informationen ska vara saklig och exakt så att patienterna 

förstår den kroniska sjukdomens allvarlighetsgrad (Lunnela et al., 2010). Det ges 

enbart begränsad information om på vilket sätt sjukdomen kan påverka det dagliga 

livet (Glen & Crabb, 2015), men patienter efterfrågar även information om 

glaukomets symtomfria början, dess påverkan på synnerven och symtom (Lunnela et 

al., 2010). Det upplevs som stödjande att få sitt tillstånd förklarat med hjälp av 

meningsfulla metaforer och exempel som känns relevanta för den individuella 

sjukdomen (Glen & Crabb, 2015).  

 

Många patienter har dålig kunskap om omfattningen av sin sjukdom, dess behandling 

och prognos (Costa et al., 2006; Wallace et al., 2008) och en del uttrycker att det är 

förvirrande att få motstridig information om sin diagnos när de träffar olika läkare 

(Waterman et al., 2013). Vanliga missuppfattningar är att glaukom går att bota, att 

patienterna märker om sjukdomen förvärras samt att blindhet är en vanlig utgång av 

sjukdomen (Danesh-Meyer et al., 2008). Dessutom uppger en stor del av patienterna, 

att de inte känner till gränserna för ett normalt intraokulärt tryck eller varför 

synfältsundersökningar görs (Costa et al., 2006; Wallace et al., 2008). 

 

 

Informationskällor 

De patienter som själva kan ta del av sin medicinska journal har en bättre förståelse 

för sin sjukdom, dess svårighetsgrad, deras medicinering samt det intraokulära trycket 

(Kashiwagi & Tsukahara, 2014). Dessutom anser patienterna att det är viktigt att de 

själva letar efter information och svar på frågor, vilket de gör genom att gå med i 

föreningar, söka på internet, läsa litteratur, artiklar, nyhetsbrev, bipacksedlar samt 

broschyrer från sjukhuset (Glen & Crabb, 2015; Lunnela et al., 2010). Både vid 

diagnostillfället samt vid återbesök är utdelning av broschyrer den vanligaste metoden 

att informera patienter men patienterna upplever att denna metod är otillräcklig och de 

vill få möjlighet att diskutera mer med vårdgivaren (Lacey et al., 2008). Patienter 

söker exempelvis information på nätet när läkarna har otillräckligt med tid (Waterman 

et al., 2013). Dessutom anses internet vara en god källa för information, eftersom det 

är möjligt att hämta information oavsett tidpunkt, det finns dock ett behov av att 
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ytterligare tillförlitlig information om glaukom ska finnas tillgängligt (Lunnela et al., 

2010; Waterman et al., 2013).  

 

Sociala nätverk upplevs positivt (McGregor et al., 2014), såsom olika internetforum 

där patienterna kan ställa frågor kring behandlingen, uttrycka sitt missnöje, utbyta 

erfarenheter samt ge råd, uppmuntran och ömsesidigt stöd. Som negativt anges att det 

förekommer reklam samt brist på medverkan av hälso- och sjukvårdspersonal, 

dessutom förekommer internetsidor med vilseledande information där alternativa 

behandlingar och behandlingar med liten evidens presenterades mer positivt än 

etablerade evidensbaserade behandlingar (McGregor et al., 2014). Framförallt av 

patienter under 65 år och de som är utbildade vid universitet eller liknande anges 

internet samt familj och vänner som källor till information medan äldre patienter 

anger sin vårdgivare (Danesh-Meyer et al., 2008; Rosdahl et al., 2014). De äldre har 

ofta svårigheter att komma åt extern information, speciellt på internet (Lacey et al., 

2008).  

 

 

Sjukdomsinsikt 

Det förekommer att patienter är omotiverat oroliga angående sin glaukomsjukdom 

emedan andra är nonchalanta inför dess konsekvenser (Waterman et al., 2013). De 

mest intensiva känslorna som beskrivs när en patient får besked om diagnosen är 

chock, rädsla, osäkerhet, depression och begränsade livsförväntningar, såsom när en 

för patienten okänd synfältsdefekt upptäcks (Lunnela et al., 2010). Om rädslan för 

sjukdomen och dess konsekvenser är för stor, kan den utgöra en barriär till följsamhet 

eftersom försvarsmekanismer uppträder, vilka kan leda till förnekelse (Nordmann et 

al., 2007). De patienter som inte pratar om glaukom eftersom de känner sig friska, 

uttrycker ändå, att de är oroade över framtiden och undrar hur de ska klara av 

åldrandet med en eventuell synförlust (Lunnela et al., 2010).  

 

 

Ögondroppsbehandling 

Om patienterna inte tar sin medicin som ordinerat vet de flesta patienter att det 

innebär en risk för synskada (Friedman et al., 2008). I en annan studie framkommer 

det dock att en tredjedel av patienterna inte vet ögondropparnas syfte (Costa et al., 

2006). Patienterna tycker att det är viktigt med information om eventuella 

biverkningar (Lunnela et al., 2010), eftersom bristande kunskap om dessa kan leda till 

att patienterna av misstag slutar med ögondropparna (Waterman et al., 2013). En del 

patienter berättar inte för sin läkare att de har slutat ta ögondropparna, men hade de 

fått undervisning om behandlingen hade de förstått konsekvenserna av att inte vara 

följsamma. Detta är associerat med att inte ha eller ha bristande information om både 

den dagliga rutinen angående ögondroppar samt hur och när recept ska förnyas, vilket 

tillsammans kan resultera i ett hinder för följsamhet (Waterman et al., 2013). Det 

förekommer att ögondroppar har systemisk påverkan, men det är inte patienterna 
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medvetna om (Danesh-Meyer et al., 2008). Flera patienter klagar på 

medicinförpackningar, biverkningar och kostnader för recept men även om dessa 

ämnen beskrivs som frustrerande är inget av dem uttryckligen associerat med icke-

följsamhet (Lacey et al., 2008).  

 

Oavsett om patienterna precis har påbörjat behandlingen eller haft den under en 

längre period uttrycker de osäkerhet och svårigheter med att både komma ihåg 

ögondropparna samt att administrera dem (Waterman et al., 2013). Fysiska 

svårigheter såsom problem med grepp, balans och precision minskar självförtroendet 

och följsamheten (Lacey et al., 2008; Nordmann et al., 2007). Dessutom krävs det att 

patienterna kan se tillräckligt bra för att kunna hantera ögondroppsflaskan (Wallace et 

al., 2008). Det förekommer att patienter är beroende av hjälp från exempelvis vårdare 

för att droppa, vilket innebär att patienterna är sårbara (Nordmann et al., 2007; 

Waterman et al., 2013). 

 

En del patienter upplever det besvärligt att ta dropparna korrekt och de anser att 

bristande droppteknik beror på dålig undervisning vid diagnostillfället (Curtis et al., 

2009; Lacey et al., 2008). De patienter som får en broschyr om vilka ögondroppar 

som ska tas samt hur de ska administreras, förbättrar sin teknik och kommer oftare 

ihåg att ta sina läkemedel (Lacey et al., 2008; McVeigh & Vakros, 2015). Patienterna 

behöver stöd för att komma ihåg att ta ögondropparna och integrera dem i deras liv 

(Waterman et al., 2013). När rutiner skapas samt när ögondropparna förvaras på 

platser kopplade till dagliga rutiner, exempelvis på toaletten, glöms de inte bort lika 

ofta samtidigt som följsamheten ökar (Lacey et al., 2008; McVeigh & Vakros, 2015; 

Nordmann et al., 2007). Svårigheter kan uppstå när ögondroppsflaskan tar slut, när 

recept behöver förnyas samt när patienterna är på resande fot (Lacey et al., 2008; 

Nordmann et al., 2007). 

 

 

Instruktioner/undervisning 

Information från såväl sjuksköterskor som läkare ska vara både skriftlig samt verbal, 

ändå efterlyser en fjärdedel av patienterna bättre information om ögondropparnas 

verkan (Lunnela et al., 2010; Somner, Sii, Bourne, Cross & Shah, 2013; Wallace et 

al., 2008). Majoriteten har fått klara instruktioner och vet både hur och när de ska 

droppa men trots detta uppvisar hälften brister i den praktiska förståelsen av korrekt 

droppningsteknik, samtidigt som de missar eller glömmer bort sina ögondroppar 

(Curtis et al., 2009). När vårdgivaren är villig att lära ut droppteknik samt följer upp 

det regelbundenhet, blir patienterna uppmuntrade vilket leder till större sannolikhet att 

de följer ordinationen (Nordmann et al., 2007; Sleath et al., 2015b). Dessutom ska 

undervisningen inrikta sig på konsekvenserna av dålig följsamhet, droppteknik och 

råd om droppscheman, framförallt när behandling påbörjas (Lacey et al., 2008). Om 

patienterna är nöjda med sin behandling leder det till bättre följsamhet (Nordmann et 

al., 2007), detta kan göras genom att patienterna får stöd i att själva identifiera sätt 
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som passar just dem (Waterman et al., 2013). Konkreta instruktioner såsom olika råd 

och tips om hur droppar på bästa sätt administreras samt att det följs upp praktiskt vid 

återbesöken anser patienterna som meningsfulla (Sleath et al., 2015b; Lunnela et al., 

2010; Lacey et al., 2008).  

 

 

Kommunikation, motivation och stöd 

Feedback/Återkoppling 

För att få patienterna motiverade är det viktigt att de blir uppmärksammade och att de 

får positiv bekräftelse av sin vårdgivare (Nordmann et al., 2007). Det upplevs 

motiverande när läkaren ger information om sjukdomen, dess behandling och 

utvärdering av effekten, samtidigt som läkaren visar hur patienterna ska droppa 

(Nordmann et al., 2007). Om positiv återkoppling avseende droppteknik ges, är det 

troligare att patienterna är följsamma till behandlingen, samma studie visar dock att 

flertalet av patienterna aldrig tillfrågas av sin läkare om de känner sig bekväma med 

ögondropparna (Sleath et al., 2015a). Många patienter önskar en mer regelbunden 

återkoppling angående dropparnas effektivitet då det ökar tilltron på behandlingen 

(Lacey et al., 2008). En del patienter får dålig uppmuntran i början, istället får de veta 

att de blir blinda om de inte gör som de blivit tillsagda, vilket till en början leder till 

en känsla av oro och ångest (Glen & Crabb, 2015).  

 

 

Kommunikation 

Flertalet patienter föreslår att förklaring och undervisning om glaukom ska ges med 

enkla ord och patienterna anser att ögonmottagningen borde ge dem en bättre och mer 

lättförståelig förklaring om sjukdomen och vad den innebär (Wallace et al., 2008), 

såsom en skriftlig sammanfattning av läkaren (Lunnela et al., 2010; Somner et al., 

2013). När patienterna lider av synbortfall är det av avgörande betydelse att 

informationen även ges muntligt (Lunnela et al., 2010), dessutom är det viktigt att ha i 

åtanke att det finns en signifikant korrelation mellan dålig följsamhet och 

hörselnedsättning (Wallace et al., 2008).  

 

Det ger bättre information att ställa en specifik fråga om dropptillfällen har missats 

jämfört med att ställa en enkel fråga ”några problem med dina droppar?” (Curtis et 

al., 2009). Dessutom är det viktigt att förklara varför denna fråga ställs, såsom att 

informationen behövs för att kunna analysera vad orsaken är till ett eventuellt förhöjt 

intraokulärt tryck, om det antingen beror på ineffektiv medicinering eller på missade 

dropptillfällen. Även att fråga specifikt vilken tid dropparna togs föregående dag ger 

bättre information om hur följsamma patienterna varit senaste tiden (Curtis et al., 

2009). Å andra sidan visar forskning att det är mindre troligt att patienterna är 

följsamma till behandlingen om vårdgivarna sätter upp mål tillsammans med dem 

(Sleath et al., 2015a). 
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Patienter och anhöriga betonar vikten av en god relation mellan läkare och patient 

(Shtein et al., 2015) men det leder till förvirring om alltför mycket medicinsk 

terminologi eller läkemedelnamn används (Lacey et al., 2008). De patienter som 

känner sig bekväma med att ställa frågor och som kan förklara för vårdpersonalen 

vilken information de behöver, får den information som behövs och använder den på 

ett framgångsrikt sätt (Waterman et al., 2013). För att kunna känna sig trygga i den 

aktuella situationen behöver patienterna få stöd för att förstå vilka frågor de kan ställa 

(Waterman et al., 2013).  

 

Ögonsjuksköterskornas roll innebär att tillsammans med patienterna diskutera vad 

glaukom innebär, behandlingen och hur sjukdomen kan hanteras (Lunnela et al., 

2010). Patienterna upplever att sjuksköterskorna har mer tid att diskutera med dem än 

läkarna och de önskar att sjuksköterskorna börjar med att fråga patienterna vad de har 

för behov och vad de önskar diskutera. Sjuksköterskor anses hjälpsamma, empatiska, 

vänliga och snälla emedan andra anses vara överbeskyddande och gammalmodiga i 

sitt bemötande. Sjuksköterskorna kan vara de personer patienterna tar kontakt med 

när de får problem och som kan hjälpa dem att ordna ett besök till läkare (Lunnela et 

al., 2010). 

 

 

Gruppundervisning och stödgrupper 

Patienterna uppger att de får stöd av andra patienter när de samtalar i väntrummet 

(Lunnela et al., 2010). Flertalet patienter anser att gruppundervisning är positivt, 

eftersom det ses som ett forum där de kan dela idéer, diskutera och jämföra med andra 

patienter (Waterman et al., 2013). Det föreslås exempelvis en åldersrelaterad 

glaukomgrupp för yngre patienter, där de kan utbyta specifika råd (Lacey et al., 

2008). Stödgrupper kan vara en möjlighet för nydiagnostiserade patienter att hantera 

sin sjukdom genom att få information från patienter som levt med glaukom under en 

längre tid och som har en god förståelse för sjukdomen (Glen & Crabb, 2015). 

Dessutom uppfattas det som ett stöd att få dela med sig av sina upplevelser. Om detta 

inte är möjligt, är kontakten med vänner och familj ett alternativ för att prata om 

svårigheter och oro (Glen & Crabb, 2015). 

 

 

Anhöriga 

Vissa patienter behöver stöd från anhöriga för att kunna hantera sin sjukdom medan 

andra patienter inte anser att de behöver eller vill få något stöd från närstående 

(Lunnela et al., 2010). Om familj och vänner till patienterna inte själva har glaukom 

är de oftast dåligt involverade i patienternas sjukdom och behandling, framförallt när 

patienterna fortfarande har god syn, eftersom anhöriga då sällan följer med 

patienterna till sjukhusbesöken (Shtein et al., 2015). Det förekommer könsskillnader 

mellan patienterna, männen pratar inte lika ofta med sina anhöriga om sjukdomen 

som kvinnor (Shtein et al., 2015).  
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Följsamheten är bättre om någon i patienternas vänskapskrets eller familj har 

glaukom, eftersom patienterna då förstår vikten av medicinering (Danesh-Meyer et 

al., 2008; Nordmann et al., 2007). Anhöriga kan även vara ett stöd genom att påminna 

eller vara behjälpliga med att administrera ögondropparna (Nordmann et al., 2007). 

Dock förekommer det att patienter som förlitar sig på stöd från vänner och familj 

förlorar sin självständighet vilket i sin tur kan leda till oro hos patienterna (Glen & 

Crabb 2015). 

 

 

Svårigheter 

Kunskap om glaukom och dess behandling är korrelaterat till socioekonomisk status 

(Hoevenaars, Schouten, Van den Borne, Beckers & Webers, 2006). Patienter ur lägre 

socioekonomiska förhållanden har sämre kunskap om sjukdomen, dess konsekvenser, 

riskfaktorer, patofysiologi samt vilken effekt behandlingen har. Dessutom har dessa 

patienter ett högre behov av mer information, framförallt om hur de ska använda 

ögondroppar, men även om stöd och hjälp, social trygghet, möjligheter till 

rehabilitering samt att lära sig leva med glaukom. Dessa patienter tror oftare än andra 

grupper att sjukdomen kan botas. De har mindre kunskap om att sannolikheten att 

utveckla glaukom ökar vid förhöjt intraokulärt tryck, att personer kan ha glaukom 

utan att märka av det samt att en tidig upptäckt och behandling av glaukom kan 

bromsa sjukdomsutvecklingen (Hoevenaars et al., 2006). 

 

Patienter med lägre socioekonomisk bakgrund är även mindre medvetna om att 

hereditet är en riskfaktor för glaukom vilket leder till att dessa patienter inte motiverar 

sina familjemedlemmar att kontrollera sitt intraokulärt tryck, därmed blir det svårare 

att undvika synnedsättning i dessa grupper (Hoevenaars et al., 2006). Dessutom har de 

inte alltid kunskap om ögondropparnas biverkningar och att det finns samband med 

hjärtkärlsjukdom och astma (Hoevenaars et al., 2006). Patienter anser att det är viktigt 

att få information angående vad medicinerna kostar (Lunnela et al., 2010). Det är 

troligare är medicinerna tar slut för patienter som har ekonomiska problem, därför är 

det bra om läkaren identifierar mindre kostsamma behandlingar för att öka 

följsamheten (Friedman et al., 2008). Patienter i den lägsta socioekonomiska gruppen 

behöver få mer information från vårdgivaren framförallt angående praktiska aspekter 

av glaukom (Hoevenaars et al., 2006). 

 

Cirka en tredjedel av patienterna med glaukom har marginell eller otillräcklig 

läskunnighet, alla patienter, även de med god läskunnighet, upplever att broschyrer 

gjorda med en lägre läsbarhetsindex är lättare att förstå (Mikhail et al., 2015). 

Personer med låg läskunnighet har fördel av att undervisningen skräddarsys till deras 

behov och inlärningsstil (Muir et al., 2012). Får dessa patienter information anpassad 

efter deras behov leder det till färre dagar utan behandling, även fysiska hinder att 
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administrera ögondroppar är mer vanligt i denna grupp. Låg läskunnighet är också 

associerat med en sämre tillfredsställelse med vården. (Muir et al., 2012).  

 

Bland de patienter som har ett annat modersmål kan färre ange namnet på 

ögonläkemedlen (Curtis et al., 2009). Även om patienterna inte kan ögondropparnas 

namn har de goda kunskaper om sin droppbehandling så länge de hittar meningsfulla 

beteckningar på ögondropparna (Curtis et al., 2009).  

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Då syftet med studien var att kartlägga evidensbaserad kunskap om 

glaukominformation genomfördes en integrativ litteraturstudie enligt Whittemore och 

Knafl (2005). Denna metod är den bredaste metoden för att göra en litteraturöversikt. 

Initialt formulerades väldefinierade sökstrategier för att få en noggrann översyn av 

den forskning som fanns. Detta var viktigt eftersom ofullständiga och partiska 

sökningar skulle kunna leda till en databas som var otillräcklig och där det funnits risk 

för felaktiga resultat (Whittemore & Knafl, 2005).  

 

För att kunna identifiera relevanta databaser anlitades en kunnig bibliotekarie vid ett 

sjukhusbibliotek som stöd, vilket kan vara av betydelse för resultatet. Dock anses 

databaserna i denna studie vara relevanta för syftet, vilket antalet dubbletter tyder på 

samt att de valda sökorden var tillämpliga och täckte sökområdet. Beroende på vilken 

databas som sökningarna gjordes i, varierade antalet träffar stort och därför gjordes en 

mer riktad sökning i PubMed för att göra det hanterbart (se bilaga B). Detta kan ha 

lett till att någon artikel missades i PubMed men begränsningen var ändå nödvändig. 

De titlar som framkom vid sökningarna lästes och med utgångspunkt från titeln valdes 

sedan vilka abstrakt som skulle läsas. I de fall där titeln inte uppenbart visade vad 

artikeln innehöll, lästes abstraktet igenom, detta stärker resultatet eftersom ingen 

studie avfärdades av den anledningen. Ytterligare en del i litteratursökningen som ger 

styrka till studien är att ett stort antal abstrakt samt artiklar lästes igenom. Detta 

resulterade först i 28 artiklar men då de lästes mer grundligt visade det sig att det var 

nödvändigt att begränsa det till studier med likvärdiga förhållanden som europeiska 

länder.  

  

För att finna aktuell kunskap inom området valdes artiklar skrivna från 2005 och 

senare. Eftersom sökningarna resulterade i ett stort antal träffar hade det varit möjligt 

att begränsa det till de senaste fem åren. Även om sökningarna omfattade artiklar 

skrivna på engelska, svenska och tyska framkom enbart artiklar på engelska. Dock 

lästes abstrakt skrivna på tyska, men detta gav inte fler artiklar. De artiklar som var 

aktuella, kvalitetsvärderades enligt SBU:s handbok för utvärdering av metoder i 

hälso- och sjukvården (2014) för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten samt 
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kontrollera etiska ställningstaganden. Det anses stärka trovärdigheten i denna studie 

att artiklarna är kvalitetsgranskade. 

 

Vid dataanalysen gjordes en grundlig och opartisk tolkning av primärkällorna, detta 

skedde med en förnyad syntes av beskrivningen (Whittemore & Knafl, 2005). Då 

studien var en forskningsgenomgång krävdes det vid dataanalysen att data från de 

primära källorna ordnades, kodades och kategoriserades, för att sedan sammanfattas 

till en enhet (Whittemore & Knafl, 2005). Inledningsvis granskades litteraturen 

enskilt, men analys och sammanställning av data gjordes gemensamt genom att bland 

annat använda olika färgmarkeringar för kategorierna. Eftersom analysen 

genomfördes tillsammans kunde de artiklar som stödde varandra samt de som kommit 

fram till motsatser granskas med stor noggrannhet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Dock var det en utmaning att lyfta fram motstridiga bevis eftersom det i allmänhet 

tyder på att det finns ett behov av ytterligare forskning (Whittemore & Knafl 2005).  

 

Litteratursökningsprocessen dokumenterades tydligt genom att söktermerna angavs, 

liksom de databaser samt andra sökstrategier som användes (Whittemore & Knafl, 

2005). Dessutom framgår det vilka inklusionskriterier samt exklusionskriterier som 

valdes, detta gjordes för att kvaliteten skulle kunna utvärderas (Whittemore & Knafl 

2005).  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att patientinformation om glaukom bör omfatta ett flertal ämnen. 

Samtidigt råder det en stor variation i patienternas kunskap om glaukomsjukdomen 

och dess behandling. Enligt flera studier är det enbart ett fåtal patienter som har 

kunskap om symtomen vid glaukom, riskfaktorer, behandling och vad sjukdomen kan 

leda till (Altangerel et al., 2009; Lunnela et al., 2010; Waterman et al., 2013). Många 

patienter beskriver att de får information om själva sjukdomen, men de saknar 

förklaring om syftet med behandlingen samt hur sjukdomen kommer att påverka deras 

framtid. Ögonsjuksköterskorna behöver ha god tid för att förklara för patienterna om 

glaukomsjukdomens förlopp, framförallt det tysta förloppet och konsekvenserna av 

att inte ta de trycksänkande ögondropparna. 

 

Såväl patienter som forskare verkar vara överens om att en förutsättning för att 

patienterna ska förstå vad sjukdomen innebär samt vara följsamma behandlingen är 

att patienterna får detaljerad information om glaukom (Do et al., 2015). Får 

patienterna stöd från läkare och sjuksköterskor samt blir informerade om 

konsekvenserna av att följa eller inte följa behandlingen har det ett signifikant 

samband med att vara följsam (Lunnela, Kääriäinen & Kyngäs, 2011). Kunskapsbrist 

och missförstånd anses vara huvudorsakerna till icke följsamhet samtidigt som 

patientinformation anses öka kunskapen om glaukom (Blondeau, Esper & Mazerolle, 

2007; Masoud, Sharabi-Nov & Pikkel, 2013). Trots detta visar ett antal studier ingen 
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eller endast minimal effekt på följsamheten efter kunskapsökning såsom exempelvis 

patientundervisning tillsammans med uppföljande telefonsamtal (Blondeau et al., 

2007). Eftersom det förväntas en kunskaps- och följsamhetsökning efter undervisning, 

funderar Lim, Watnik, Imson, Porter och Granier (2013) om den uteblivna effekten av 

interventionen beror på att patienterna sedan tidigare varit relativt följsamma eller om 

undervisning inte påverkar deras behandling. Även om forskning inte alltid kan 

påvisa ett positivt samband mellan patientinformation och följsamhet till behandling 

ska inte slutsatsen dras att patientundervisning inte ger någon effekt. Patienterna kan 

endast utveckla ett följsamt beteende till en behandling om det klargörs varför och 

hur precis den behandlingen måste genomföras. Därför behöver 

undervisningsprogram inkludera information angående innebörden av ögondroppar, 

dess biverkningar och hur recept förnyas (Waterman et al., 2013). 

 

Forskning betonar vikten av en initial förklaring om konsekvenserna av icke 

följsamhet samt kunskap om möjlig synförlust på grund av glaukom (Park, Kang & 

Moon, 2013). Dessutom krävs förnyad information vid kritiska punkter under 

behandlingstiden såsom till exempel om patienterna ska ha laserkirurgi eller inte (Wu, 

Gue, Xia & Xi, 2011). Utöver denna information har patienter stort intresse av att få 

reda på vad som händer inom glaukomforskning, till exempel om det “uppfinns” 

något botemedel (Taylor, Galbraith & Mills, 2002). Det är av stor vikt att hälso- och 

sjukvårdspersonal är uppdaterad angående forskning inom glaukom för att kunna 

informera patienterna om möjligheten till alternativa behandlingsmetoder. 

Vårdpersonal får inte fortsätta behandla som ”man alltid har gjort” utan också 

inkludera nya metoder som framtas genom forskning. Det finns en risk att hålla 

patienter uppdaterade kring forskning då det tar tid tills behandlingsmetoder är 

beprövade och godkända samt att vissa läkemedel aldrig upphandlas eller godkänns 

inom regionen. 

 

Om patienter upplever att informationen de får är bristfällig, är det många som själva 

söker information såsom via sidor på internet. Däremot kan det delvis upplevas som 

alltför komplicerat av vissa patienter (Wu et al., 2011). I resultatet framkommer det 

att de patienter som kan läsa sin journal hemifrån har bättre förståelse för glaukom 

(Kashiwagi & Tsukahara, 2014), vilket är tänkvärt då journalerna i den svenska 

sjukvården framöver, till stor del, kommer vara tillgängliga för patienterna. Detta kan 

innebära att de i framtiden behöver hjälp att förstå den medicinska journalen. 

Internetutvecklingen kommer även att leda till att fler hemsidor erbjuder information 

kring olika sjukdomar. McGregor et al. (2014) påvisar att det finns hemsidor som 

innehåller felaktigheter, vilket kan leda till att patienterna genomför sin behandling på 

fel sätt. För att undvika missuppfattningar och felaktig information, med tanke på att 

flera sidor tillkommer dagligen på internet samtidigt som allt fler använder internet 

för att söka information, skulle det vara av stor vikt om ögonsjuksköterskorna 

rekommenderar tillförlitliga hemsidor som är lätta att förstå även för personer utan 

någon medicinsk bakgrund. Dessutom är det betydelsefullt att hemsidorna är 

anpassade för att vara lättlästa för synskadade. En annan anledning till att patienter 
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besöker hemsidor är för att byta erfarenheter med andra personer som har glaukom. 

Gruppundervisning och stödgrupper anses positivt (Lunnela et al., 2010) och därför 

bör ögonsjukvården möjliggöra kontakt med andra patienter i samma situation. Om 

det inte finns resurser för en sådan grupp är det bra att informera patienterna om 

patientföreningar såsom till exempel “Glaukomförbundet”, detta för att få kontakt 

med andra. Det finns forskning som visar att patienter som deltar i stödgrupper och 

föreningar har bättre kunskap om sjukdomen än andra patienter (Chen, Chen & Sun, 

2009). Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv kan sådana stödgrupper vara fördelaktiga 

eftersom patienterna då kan lära sig av varandra och minska varandras oro. Eftersom 

inte enbart medicinskt kunniga personer deltar i stödgrupperna leder det till att 

glaukom diskuteras på ett för patienterna mer lättförståeligt sätt. Dock krävs det att 

det finns personer närvarande med rätt kunskap om glaukom så att patienterna inte 

löper risk att få felaktig information. Väl fungerande stödgrupper kan i förlängningen 

leda till färre sjukhusbesök och på så vis avlasta ögonsjukvården.  

 

Denna studie belyser det dubbelriktade begreppet ”kommunikation” istället för den 

enkelriktade monologen som återfinns i begreppet ”information”. En god 

kommunikation är en förutsättning för att patienterna ska få den undervisning de 

efterfrågar. Förutom broschyrer vill patienterna få tillräckligt med tid för att kunna 

diskutera sjukdomen med exempelvis patientansvariga ögonsjuksköterskor (Lacey et 

al., 2008). Anmärkningsvärt är att patienterna anser att deras möjligheter att få 

diskutera behandlingen är bristfälliga. Sleath et al. (2015a) visar att enbart vid åtta 

procent av läkarbesöken blir patienterna tillfrågade om sin kunskap om glaukom och 

dess behandling och mindre än en tredjedel får möjlighet att diskutera det intraokulära 

trycket, vilket leder till att patienterna inte får information om vikten av att hålla det 

på en låg nivå. Det förekommer att patienter har missuppfattningar om glaukom, men 

orsakerna är okända. Det skulle kunna bero på att patienterna fått bristfällig 

information, själva har sökt information som varit missvisande eller helt enkelt har 

missuppfattat denna. Informationen ska förmedlas på ett tydligt sätt samt att 

patienterna bekräftar att de förstår dess innebörd. Det kan exempelvis ske genom att 

ögonsjuksköterskorna använder sig av den så kallade “Ask-tell-ask”-dialogen där 

patienterna får frågan vad de vet om glaukom och riskerna med att inte vara följsam 

(Friedman et al., 2008; Hahn, 2009). Med utgångspunkt från patienternas svar kan 

ögonsjuksköterskorna bekräfta, komplettera eller korrigera informationen vid behov. 

Efter detta får patienterna frågan om de verkligen förstått det som har förklarats och 

utifrån svaret fortsätter dialogen (Friedman et al., 2008; Hahn, 2009). Om det råder 

tidspress, kan det leda till att vårdpersonalen undviker att ställa öppna frågor och 

därför inte möjliggör en dialog med patienterna. Dessutom kan patienternas 

utbildningsnivå vara ett orosmoment, då det kan antas att lågutbildade patienter 

kräver mer detaljerade och längre förklaringar samt diskussioner och därför undviks 

det att upprepa en instruktion eller ställa en uppföljande fråga (Mocherla et al., 2012). 

Dock beskriver Friedman et al. (2009) att det inte tar längre tid med öppna frågor. 

Tyvärr framgår det inte i den studien hur tiden uppskattats, troligtvis är det beräknat 

över flera år, då en utförlig undervisning i början av sjukdomen skapar en god grund 
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för patienterna att genomföra sin behandling på rätt sätt, vilket i sin tur troligtvis 

kräver färre besök. Det är viktigt att sjukvårdpersonalen vidgar sina vyer och ser 

dagens tidspress i ett större perspektiv, att ett längre besök idag innebär färre besök i 

framtiden.  

 

Inte enbart tiden spelar roll utan även en god samtalsatmosfär där patienterna känner 

sig trygga (Friedman et al., 2009). Möter personerna en vänlig läkare upplever 

patienterna att de kan prata fritt, dessutom möjliggörs en förtroendefull relation till 

läkaren genom att patienterna kan förstå vad de ska göra, varför och på vilket sätt 

(Mocherla et al., 2012). Genom att skapa en trygg atmosfär under 

undersökningstillfället ges förutsättning för att patienterna ska våga berätta om 

funderingar, tvivel och problem. “Det är viktigt att sjukvårdspersonalen har ett 

patientcentrerat förhållningssätt som beaktar patientens frågeställningar, farhågor och 

förväntningar rörande glaukomsjukdomen och behandlingen av denna” (SBU, 2008, 

s. 210). Därför är det viktigt att sjuksköterskorna visar respekt för patienternas val av 

behandling och respekterar om patienterna tackar nej till den, detta för att undvika att 

kränka patienterna. Som vårdpersonal kan det vara svårt att acceptera att patienterna 

avböjer en behandling som förhindrar en irreversibel synskada. Visserligen är det 

viktigt att informera patienterna om innebörden av att inte ta emot behandling men 

respekten för patienternas beslut innefattar även att inte övertala dem.  

 

Patienternas medicinering är baserad på att de tar sina ögondroppar (Tsai, Robin & 

Smith III., 2007). Dock verkar patienterna vara dåligt informerade om sin behandling. 

Det framkommer i resultatet att en tredjedel av patienterna inte vet syftet med sina 

ögondroppar och att hälften av patienterna inte minns att någon har pratat med dem 

om biverkningar (Costa et al., 2006). Bland de patienter som har fått undervisning i 

droppteknik är det enbart tio procent som berättar att deras undervisning även 

inkluderade en visuell demonstration, de andra patienterna fick antingen enbart en 

verbal förklaring eller ingen undervisning alls (Carpenter et al., 2016). Detta leder till 

att patienterna inte kan utveckla rätt droppteknik. Problemet är att en stor del inte är 

medvetna om sin bristfälliga förmåga. Patienterna överskattar sig själva när det gäller 

droppningen, många uppger och tror att de inte har några problem men endast ett fåtal 

klarar verkligen av det (Hennessy et al., 2011; Tatham, Sarodia, Gatrad & Awan, 

2013; Wu et al., 2011). Vårdgivarna negligerar vikten av att instruera patienter samt 

förklara hur ögondropparna ska hanteras och förvaras (Tsai et al., 2007). Carpenter et 

al. (2016) beskriver att verbala instruktioner inte leder till en ihållande förbättring av 

patienternas teknik. Därför behöver ögonsjukvården frigöra resurser för att ge 

patienterna utökad praktiskt träning gällande droppteknik samt flera konkreta 

instruktioner vid upprepade tillfällen. Med tanke på den stora andel patienter som är 

övertygade om att de kan administrera ögondroppar på rätt sätt och forskning visar att 

många av dessa patienter ändå inte behärskar tekniken, krävs det att 

sjukvårdspersonal kontrollerar hur patienterna tar sina ögondroppar.  
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Förutom önskemål om att själva få utökad undervisning uttrycker patienterna även att 

de önskar att deras anhöriga får undervisning om glaukom. Detta anses som viktigt då 

många patienter oroar sig för sin familj eftersom släktingar löper större risk att 

utveckla glaukomsjukdomen, vilket de närstående ibland inte vill ta till sig (Taylor et 

al., 2002; Wu et al., 2011). Med tanke på att det i nuläget redan finns brister i 

patienternas undervisning, kommer undervisningen av familjemedlemmar troligtvis 

inte prioriteras vid resursfördelningen inom ögonsjukvården. Dock kan anhöriga spela 

en viktig roll angående hur patienterna hanterar sin sjukdom. Ögonsjuksköterskor kan 

betona detta vid samtal med patienterna och föreslå att de till exempel tar med sina 

barn vid nästa besök. Dessutom kan patienterna rekommendera sina barn att gå till 

optikern för att mäta det intraokulära trycket. 

 

Ögonsjuksköterskor har en signifikant roll vid undervisning av patienter samt vid 

hantering av många medicinska tillstånd (Hadavand, Heidary, Heidary & Gharebaghi, 

2013). I denna kontext har Swanson’s omvårdnadsteori stor relevans då 

ögonsjuksköterskor berörs av alla fem processer. Ögonsjuksköterskor måste ha rätt 

inställning, nämligen tron på patienternas förmåga att klara den omställning som ett 

liv med glaukom medför. Detta motsvarar den första processen “Att upprätthålla 

tron”. “Att veta” innebär att ögonsjuksköterskorna strävar efter förståelse för 

patienterna och deras upplevelse av att få diagnosen glaukom samt vilken betydelse 

det har för patienternas liv och vardag. Dessutom ska ögonsjuksköterskorna samla 

information om patienternas tillstånd, det vill säga hur långt sjukdomen har 

framskridit. Den tredje processen “Att vara med” omfattar att ögonsjuksköterskorna 

visar patienterna att de inte bara blir lämnade med många frågor kring en obekant 

sjukdom utan att de vill lära patienterna att hantera sjukdomen och dess behandling. 

Ögonsjuksköterskorna ska vara närvarande för patienterna och lyssna på deras frågor 

och funderingar samt ta patienternas oro på allvar. “Att vara med” betyder även att 

ögonsjuksköterskorna informerar patienterna om när och hur de kan komma i kontakt 

med vården när det behövs. “Att göra för” och “Att göra möjligt” omfattar 

ögonsjuksköterskornas terapeutiska handlingar såsom att lära patienterna hur de ska 

använda sina ögonläkemedel och tillsammans med patienterna utveckla strategier 

kring hur behandlingen på bäst möjliga sätt kan integreras i patienternas vardag. I 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) står det att det är sjuksköterskor som har 

huvudansvaret för att utarbeta och använda tillfredsställande riktlinjer inom bland 

annat omvårdnad och undervisning. Det står även att sjuksköterskor aktivt ska 

utveckla professionell kunskap som sedan ska stödja den evidensbaserade 

verksamheten (ICN, 2014). 

 

 

Konklusion 

I denna studie framträder följande kategorier: Kunskap om glaukom, Kommunikation, 

motivation och stöd samt Svårigheter vilka alla berör patienternas undervisning om 

glaukomsjukdomen. Patientinformation är ett högaktuellt ämne och av stor vikt för 
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patienternas medicinska behandling. Eftersom det intraokulära trycket är den enda 

riskfaktorn patienterna kan påverka behöver patienterna förstå varför den medicinska 

behandlingen ska genomföras. För att öka patienternas förståelse och motivera 

patienterna till genomförandet av behandlingen behövs det undervisning om 

glaukomsjukdomens tysta förlopp, det intraokulära tryckets påverkan på synnerven, 

hur behandlingen kan bromsa förloppet samt hur patienterna kan genomföra sin 

ögondroppsbehandling. Ögonsjukvården bör säkerställa att patienterna kan få denna 

information och praktisk droppträning på ett för patienterna anpassat sätt. Det 

framkom även att det är viktigt att patienterna informeras och utbildas både i början 

av sjukdomen och vid upprepade tillfällen. Dessutom får personalen möjliggöra en 

öppen dialog mellan patienterna och vårdgivarna där patienterna vågar ställa frågor, 

där trygghet skapas och patienterna kan känna att de får all information, hjälp och 

stöd som krävs för att klara sitt liv med glaukom. 

 

Vidare kvalitativ forskning behövs kring patienters önskemål om 

glaukomundervisningens innehåll då det endast finns ett begränsat antal studier som 

belyser detta område. Resultatet av denna studie kan användas som underlag till en 

standardvårdplan för glaukominformation som grundar sig på evidensbaserad 

forskning. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt i de olika databaserna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord PubMed CINAHL SweMed+ PsycInfo 

Glaukom Glaucoma glaucoma glaucoma glaucoma 

Undervisning 
education 

teaching 

education 

teaching 
- 

education 

teaching 

Information Information information - information 

Upplevelse 
experience 

emotion 

experience 

emotion 
- 

experience 

emotion 

Livskvalitet quality of life quality of life - quality of life 

Hinder Barriers barriers - Barriers 

Patient patient - - - 

Problem Problem problem - Problem 
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 Tabell 2: Sökhistorik; antal träffar i de olika databaserna 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2016-01-26 CINAHL 

glaucoma AND emotion* 

2005 - 2016, peer reviewed, 

research article, sökt i “all fields” 

2 2 1 1 

2016-01-26 CINAHL 

glaucoma AND problem* 

2005 – 2016, peer reviewed, 

research article, sökt i “all fields” 

11 5 1 0 

2016-01-26 CINAHL 

glaucoma AND barriers 

2005 – 2016, peer reviewed, 

research article, sökt i “all fields” 

7 3 2 (1**) 1 

2016-01-26 CINAHL 

glaucoma AND experience* 

2005 – 2016, peer reviewed, 

research article, sökt i “all fields” 

13 5 2 1 

2016-01-26 CINAHL 

glaucoma AND educat* 

2005 – 2016, peer reviewed, 

research article, sökt i “all fields” 

26 13 6 (4**) 3 (3**) 

2016-01-26 CINAHL 

glaucoma AND quality of life 

2005 – 2016, peer reviewed, 

research article, sökt i “all fields” 

22 7 1 (1**) 0 

2016-01-26 CINAHL 

glaucoma AND inform* 

2005 – 2016, peer reviewed, 

research article, sökt i “all fields” 

25 9 4 (4**) 2 (2**) 

2016-01-26 CINAHL 

glaucoma AND teach* 

2005 – 2016, peer reviewed, 

research article, sökt i “all fields” 

0 0 0 0 

2016-01-26 CINAHL 

glaucoma AND program 

2005 – 2016, peer reviewed, 

research article, sökt i “all fields” 

13 3 0 0 

2016-01-26 PsycInfo 

glaucoma AND educat* 

2005 – 2016, peer reviewed, 

sökt i “all fields” 

32 14 6 (3**) 4 (3**) 

2016-01-26 PsycInfo 

glaucoma AND experience* 

2005 – 2016, peer reviewed, 

sökt i “all fields” 

14 5 3 (3**) 1 (1**) 

2016-01-26 PsycInfo 

glaucoma AND inform* 

2005 – 2016, peer reviewed, 

sökt i “all fields” 

39 14 5 (3**) 3 (2**) 

2016-01-26 PsycInfo 

glaucoma AND teach* 

2005 – 2016, peer reviewed, 

sökt i “all fields” 

9 4 0 0 

2016-01-26 PsycInfo 

glaucoma AND quality of life 

2005 – 2016, peer reviewed, 

sökt i “all fields” 

36 7 2 (2**) 0 

2016-02-18 PsycInfo 

glaucoma AND program 

2005 – 2016, peer reviewed, 

sökt i “all fields” 

18 2 0 0 

2016-02-18 PsycInfo glaucoma AND emotion* 7 4 1 (1**) 1 (1**) 
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(**) antal dubbletter från tidigare sökning

2005 – 2016, peer reviewed, 

sökt i “all fields” 

2016-01-21 PubMed 

glaucoma AND educat* 

last 10 years, abstract available,  

språk: eng, ger, sve 

623 119 42 (4**) 18 (2**) 

2016-01-28 PubMed 

glaucoma AND information AND 

patient 

last 10 years, abstract available, 

språk: eng, ger, sve 

599 40 16 (6**) 5 (2**) 

2016-01-28 PubMed 

glaucoma AND experience 

last 10 years, abstract available,  

språk: eng, ger, sve 

340 18 6 (5**) 2 (2**) 

2016-01-28 PubMed 

glaucoma AND barriers 

clinical trial, last 10 years, 

abstract available,  

språk: eng, ger, sve 

59 14 7 (3**) 1 (1**) 

2016-01-29 PubMed 

glaucoma AND problem: 

clinical trial, last 10 years, 

abstract available,  

språk: eng, ger, sve 

507 20 11 (2**) 1 (1**) 

2016-01-28 PubMed 

glaucoma AND emotion* 

clinical trial, last 10 years, 

abstract available, 

språk: eng, ger, sve 

26 5 2 0 

2016-01-28 PubMed 

glaucoma AND quality of life 

clinical trial, last 10 years, 

abstract available, 

språk: eng, ger, sve 

397 20 1 (1**) 0 

2016-01-25 PubMed 

glaucoma AND teaching 

clinical trial, last 10 years, 

abstract available, 

språk: eng, ger, sve 

691 27 19 (5**) 5 (1**) 

2016-01-26 Swemed+ glaucoma 6 3 1 (1**) 1 (1**) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 

 

Artikel 1 

 

  

Referens Costa, V. P., Spaeth, G. L., Smith, M., Uddoh, C., Vasconcellos, J. P. C & Kara-José, N. (2006). 

Patient education in glaucoma: what do patient know about glaucoma? 

Land  

Databas 

USA och Brasilien 

PubMed 

Syfte Att utvärdera kunskapen, patienter med glaukom har, om deras sjukdom och behandling. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod 

183 patienter i USA samt 100 patienter i Brasilien deltog vid ett av sina ordinarie 

mottagningsbesök.  

En intervju med 18 öppna frågor gjordes till alla deltagande patienter. 

Student’s ”t”test, Kruskall Wallis test, chi square och Fisher’s exact test 

Bortfall redovisas ej. 

 Slutsats Patienters kunskap om glaukom varierar kraftigt. I en stadsmiljö i USA har en tredjedel av 

patienterna en minimal förståelse medan i Brasilien har två tredjedelar bristande baskunskap om 

glaukom. Innovativa och effektiva metoder behövs för att korrigera denna situation.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Medelhög 
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Artikel 2 

 

  

Referens Curtis, C., Lo, E., Ooi, L., Bennet, L., & Long, J. (2009). Factors affecting compliance with eye 

drop therapy for glaucoma in a multicultural outpatient setting. 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Att bedöma och utvärdera kunskapen och beteendet kunskapen resulterar i hos patienter som 

använder ögondroppar för glaukom och effekten tolkar eller engelskspråkiga familjemedlemmar 

har på patienters förståelse och följsamhet till glaukommedicinering. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ metod 

Patienter som förnärvarande använde ögondroppar för glaukom och gick på ögonkliniker i Sydney 

bjöds in för att delta i studien.  

Tre ögonsjuksköterskor använde ett lätt frågeformulär till 100 patienter som förnärvarande 

använde ögondroppar för behandling av glaukom. Icke engelskspråkiga patienter deltog med en 

tolk eller med en tillförlitlig engelskspråkig familjemedlem eller vän.  

Analysen gjordes genom att värdera patienternas svar. Ett oberoende test användes sedan för att 

undersöka associationer mellan svaren och patienternas ålder kön och modersmål. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Patienter som har varit under behandling i över 12 månader kommer sannolikt att gynnas av 

fortsatt utbildning och förbättring av droppteknik. Dålig förståelse om glaukom i åldersgruppen 

över 65 år var inte associerat med en högre grad av icke-följsamhet. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

 

Artikel 3 

 

  

Referens Danesh-Meyer, H. V., Deva, N. c., Tan, Y. W., Tarr, K., Carroll, S. C. & Gamble, G. (2008). 

What do people with glaucoma know about their condition? A comparative cross-sectional 

incidence and prevalence survey. 

Land  

Databas 

Nya Zeeland 

PubMed 

Syfte Att bedöma och jämföra glaukomkunskaper mellan patienter med etablerat glaukom, 

nydiagnostiserade patienter och allmänna befolkningen.  

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

 

 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ metod 

408 deltagare, 208 i gruppen etablerade glaukompatienter, inklussionskriterierna i den gruppen var 

att de skulle vara diagnostiserade med öppenvinkelglaukom i sex månader eller mer och ta lokal 

behandling. Den nydiagnostiserade gruppen bestod av patienter som för första gången besökte en 

ögonläkare. Kontrollgruppen bestod av personer som slumpvis hade valts ut när de besökt andra 

mottagningar (inte ögonmottagningar) och som inte hade glaukom. 

Ett frågeformulär delades ut till deltagarna. 

Envägs variationsanalys, Kruskall-Wallis test, Tukey´s metod, shisquared analys och stegvis 

logistisk regression. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Patienter med etablerat glaukom har endast något bättre kunskap än nydiagnostiserade patienter. 

Båda grupperna har signifikanta missuppfattningar angående glaukom. Utbildningsprogram och 

material bör anpassas för att riktas mot dessa missuppfattningar. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Friedman, D. S., Hahn, S. R., Gelb, L., Tan, J., Shah, S. N., Kim, E. E., Zimmerman, T. J. & 

Quigley, H. A. (2008). Doctor-patient communication, health-related beliefs, and adherence in 

glaucoma. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att använda flera olika sorters datakällor för att fastställa källor till följsamhet hos patienterna med 

lokalt trycksänkande ögondroppar. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Retrospektiv databas, tabellgenomgång i kombination med prospekterade patientundersökningar. 

300 patienter med nydiagnostiserat öppenvinkelglaukom och 103 läkare deltog i samma vårdplan. 

Strukturerade intervjuer 

Wilcoxon rank-sum test, Kruskal-Wallis test, Spearman correlation och chi-square test 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Kommunikation mellan patient och läkare och hälsorelaterade föreställningar bidrar till patienters 

följsamhet. Om patientens lärostil är associerade med mindre oro om framtida effekter av glaukom 

och riskerna med att inte ta mediciner, leder det till lägre följsamhet. Speciellt kunskap om 

potentiell synförlust av glaukom är ett kritiskt inslag som tenderar att missas av mer passiva 

läkarberoende patienter som tenderar att vara mindre följsamma. Dessa resultat föreslår att 

utbildningar på mottagningen kan förbättra följsamheten till läkemedel. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

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 har olika sätt att hantera sin synskada. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ studie 

16 patienter deltog, de hade haft sin glaukomdiagnos i minst fem år och med olika svårighetsgrad.  

Semistrukturerade intervjuer 

Det gjordes en ram för tillvägagångssättet för analysen som gjordes både manuellt samt med hjälp 

av datorer.  

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Införande av speciella beteenden och tekniker kan hjälpa vissa patienter med glaukom att anpassa 

sig till deras tillstånd. En medvetenhet om beteenden och anpassningstekniker, tillsammans med 

de vanliga kliniska testerna, kan ge en bättre insikt i hur sjukdomen påverkar och kan hjälpa till att 

utforma utbildningar i framtiden och strategier att handskas med glaukom.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

  

Referens Hoevenaars, J. G. M. M., Schouten, J. S. A. G., Van den Borne, B., Beckers, H. J. M. & Webers, 

C. A. B. (2006). Socioeconomic differences in glaucoma patients´knowledge, need for 

information and expectations of treatments. 

Land  

Databas 

Nederländerna 

PubMed 

Syfte Att utveckla ett utbildningsprogram för patienter.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

En tvärsnittsstudie 

166 öppenvårdspatienter valdes ut hos 44 stycken ögonläkare som hade valts ut slumpvis. 

166 öppenvårdspatienter svarade på ett frågeformulär.  

Logistisk regressions analys och chi square test 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Det finns viktiga socioekonomiska olikheter hos patienter med glaukom i kunskap, behov av 

information samt förväntningar på behandling. Patientutbildning ska fokusera på varje patient med 

glaukom men bättre information till de lägre socioekonomiska grupperna i vissa ämnen kan 

eventuellt reducera de negativa effekterna av synförsämring hos de med låg socioekonomisk 

status. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

 

Artikel 7 

 

  

Referens Kashiwagi, K., & Tsukahara, S. (2014). Impact of patient access to internet health records on 

glaucoma medication: randomized controlled trial. 

Land  

Databas 

Japan 

PubMed 

Syfte Att undersöka vilken påverkan ett internetbaserat vårdplanssystem har på användandet av 

glaukommedicinering.  

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

 

Dataanalys 

 

 

Bortfall 

 

Randomiserad studie 

Patienter som ville delta i ett vårdplanssystem (GSS) under en fyraårs period vid 

glaukommottagningen på Yamanashi universitets sjukhus. Patienterna valdes ut och 

inklussionskriterierna var att de skulle ha varit registrerade i GSS databas i två år och ha någon av 

diagnoserna primärt öppenvinkelglaukom, normaltrycksglaukom eller okulär hypertension.  

Patienterna delades slumpvis in i två grupper, 81 patienter fick tillgång till internetbaserat 

glaukomvårdplanssystem när som helst under två år och den andra gruppen bestod av 90 patienter 

som enbart fick tillgång till det vid besök på sjukhuset var tredje månad. Alla patienter kom till 

sjukhuset var tredje månad och då samlades olika uppgifter in som till exempel synskärpa, 

synfältsresultat och ögonbottenundersökning under ett förutbestämt tidsintervall.  

JMP 8.0 software package, Wilcoxon signed rank test, kontingenstabellanalys, Mann-Whitney U 

test, Student ”t” test, Fishers exact probavility test, Analysis of covariance (ANCOVA) och 

Pearson correlation coefficient 

Bortfall redovisat. 

Slutsats Patienters förståelse för deras glaukomvårdsstatus kan spela en viktig roll för att kunna hantera 

sjukdomen bättre. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

  

Referens Lacey, J., Cate, H., & Broadway, DC. (2008). Barriers to adherence with glaucoma medications: a 

qualitative research study. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte Att få en bättre förståelse av hindren mot och motivationen för följsamhet till medicinering för 

glaukom och utforska potentiella metoder för att förbättra följsamhet. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Kvalitativ studie 

Inklussionskriterier var tidigare diagnostiserad måttlig eller svår öppenvinkels glaukom, ordinerats 

mer än två mediciner på grund av glaukom, synskärpa bättre eller lika med 6/12, tidigare 

konsulterats av mer än två ögonläkare, diagnostiserats med glaukom för ett år sedan eller längre 

tid, äldre än 18 år. 24 deltagare rekryterades, 14 stycken till fokusgrupper samt tio stycken till 

intervjuer. 

Två fokusgrupper med sju deltagare i varje grupp fick öppna frågor om upplevelser med 

glaukommedicinering. Tio semistrukturerade intervjuer i hemmet i 40-90 minuter gjordes för att 

samla in tankar och känslor från individuella deltagare.  

Data analyserades med strukturs analys. 

Bortfall redovisas ej. 

Slutsats Speciella hinder för att uppnå följsamhet till glaukom medicinering bör identifieras så tidigt som 

möjligt efter diagnosen. Ett skräddarsytt tillvägagångssätt i omvårdnaden med en inledande 

utbildning om konsekvenserna av icke följsamhet och återkoppling under långtid om 

ögondropparnas verkan kan förbättra patienters motivation till följsamhet. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

  

Referens Lunnela, J., Kääriäinen, M. & Kyngäs, H. (2010). The views of compliant glaucoma patients on 

counselling and social support. 

Land  

Databas 

Finland 

CINAHL 

 Syfte Att öka kunskapen för att utveckla följsamma patienter genom att ge utbildning och stödmetoder.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod 

Inklussionskriterier var att de skulle ha diagnosen glaukom och vara följsamma till behandling.  

12 semistrukturerade intervjuer  

Innehållsanalys 

Bortfall redovisat. 

Slutsats Individuell, patientcentrerad, ordentlig utbildning och stöd, i rätt tid är en stor utmaning för 

vårdgivare på grund av minskningen av den tid som ges till var patient. Därför bör nya och 

tidssparande metoder för utbildning och stöd utvecklas. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

  

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 

Ej aktuellt då det gjorts på internet 

PubMed 

Syfte Att analysera innehållet gällande oftalmiatrik på social medier, vilka ännu inte blivit formellt 

bedömda.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ metod 

Fem sociala medieplattformer valdes ut.  

3785 objekt på dessa plattformer sparades ner. 

Dessa objekt jämfördes och analyserades genom att använda en tydliga tematisk analys av två 

kodare. Chi squared test och Mann-Whitney U test. 

Bortfall anges ej. 

Slutsats Forum på internet ger patienter en plats att ställa frågor, uttala missnöje, ge förslag och ge 

ömsesidigt stöd. Informationen de innehåller kan användas av läkare genom att markera 

ogynnsamma biverkningar, områden som behöver förbättras eller ämnen där patienter behöver få 

mer information. Det finns risk att vilseledande information förs fram, vilket utmärks på 

oreglerade sidor. Plattformer för sociala medier kan vara ett komplement till nuvarande 

behandlingsmetoder genom att ge en stödjande och utbildande gemenskap online om dessa risker 

förstås. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens McVeigh, K. A. & Vakros, G. (2015). The eye drop chart: a pilot study for improving 

administration of and compliance with topical treatments in glaucoma patients. 

Land  

Databas 

Storbritannien 

PubMed 

Syfte För att förbättra utbildningen för patienter, följsamheten och administrationen av ögondroppar 

förskrivna till patienter med glaukom på en ögonklinik i Storbritannien utvecklades ett 

ögondroppsschema och testades på patienter som besökte ögonkliniken under en månad. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

Datainsamling 

 

 

 

Dataanalys 

Bortfall 

 

En prospekterande tvärsnitts pilotstudie 

31 patienter på en ögonklinik som var diagnosticerade med glaukom eller okulär hypertension. 

Alla deltagare använde ögondroppar som sänkte det intraokulära trycket.  

Ett ögondroppsschema delades ut till alla deltagare, alla deltagare fick även två frågeformulär som 

de skulle fylla i, ett före de började med droppschemat och ett de skulle fylla i en månad efter att 

de att de använt droppschemat. 

Chi-squart test  

Bortfall angivet 

 
Slutsats Ögondroppsschemat tycks vara ett kostnadseffektivt sätt för att förbättra patienters användande av 

lokal ögonmedicinering.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Medelhög 



BILAGA C 

 

 

 

Artikel 12 

 

  

Referens Mikhail, D., Visscher, K. L., Chen, N., Wang, J., Emara, B. Y. & Hutnik, C. M. (2015). Patient-

appropriate health literacy educational materials in ophthalmology. 

Land  

Databas 

Kanada 

PubMed 

Syfte Att undersöka läskunnigheten hos patienter med glaukom på en akademisk vårdutbildnings 

mottagning jämfört med en mottagning på landet och för att värdera förståelsen och inställningen 

till utbildningsmaterial skriven på olika läskunnighetsnivåer.  

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

 

Datainsamling 

 

 

 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Prospektiv, randomiserad, dubbelblindad studie 

Patienter med glaukom som kom på ett planerat återbesök på två olika öppenvårdskliniker i 

Kanada, i åldrarna mellan 19-90 år och med tillräckligt god syn för att kunna läsa broschyrer 

valdes ut.  

Patienterna fick antingen en informationsbroschyr skriven på läskunnighetsnivå 5 eller nivå 10, 

deltagarna fick inte reda på vilken sort de fått. Sedan undersöktes hur mycket patienterna hade 

förstått av broschyrerna samt de fick svara på 19 frågor om vad de tyckte om 

informationsbroschyren. 

t-test och 𝑥2test 

Bortfall redovisat. 

 

 Slutsats I båda grupperna har ungefär 30 % av patienterna med glaukom marginell eller bristfällig 

läsförmåga. Alla patienter förstod och hade lättare att lära sig utav utbildningsmaterial skriven på 

nivå 5 i läskunskapsnivå med illustrationer, oberoende av deras initiala läskunnighet.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög  



BILAGA C 

 

Artikel 13 

 

  

Referens Muir, K. W., Ventura, A., Stinnett, S. S., Enfiedjian, A., Allinghamn Rand, R. & Lee, P. P. 

(2012). The influence of health literacy level on an educational intervention to improve glaucoma 

medication adherence. 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Att jämföra effektiviteten av ett utbildningsprogram vid rutinmässig vård som riktas mot 

patientens läskunnighetsnivå för att förbättra följsamheten till glaukommedicinering.  

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Randomiserad studie 

127 erfarna glaukompatienter randomiserades ut, patienter med kraftigt nedsatt syn samt patienter 

som opererat ögonen senaste månaden exkluderades. 

Patienterna delades in i en kontrollgrupp och en undersökningsgrupp. Den undersökta gruppen 

fick utbildning efter deras läskunnighetsnivå medan kontrollgruppen fick vanlig vård. Efter sex 

månader jämfördes antal dagar utan glaukommedicinering mellan de två grupperna.  

Linjär regression och t-test 

Bortfall redovisat. 

Slutsats Patienter med låg läskunnighet kan dra nytta av utbildning som skräddarsys efter deras 

läskunnighetsnivå samt inlärningsstil.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C 

 

Artikel 14 

 

  

Referens Nordmann, J-P., Denis, P., Vigneux, M., Trudea, E., Guillemin, I., & Berdeaux, G. (2007). 

Development of the conceptual framework for the eye-drop satisfactionquestionnaire (EDSQ) in 

glaucoma using a qualitative study.  

Land  

Databas 

Frankrike och England 

PubMed 

Syfte Att utveckla ett frågeformulär för att bedöma hur nöjda patienterna är samt hur följsamma de är 

till deras ögondroppsbehandling.  

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Kvalitativ studie 

Inklussionskriterier var att det skulle vara mellan 50-75 år, diagnosticerade med OHT och 

behandlas med minst en ögondroppe.  

15 frivilliga patienter deltog i intervjuer som spelades in. Med utgångspunkt av det som framkom i 

dessa intervjuer gjordes senare sex patientstrukturerade intervjuer. 

 Fenomenologisk analys 

Bortfall redovisas ej.  

 
Slutsats Eye-drop satisfaction Questionnaire (EDSQ) ram och ämnen utvecklades I Frankrike och England 

samtidigt. Frågeformuläret kan användas för att utvärdera patienters nöjdhet samt följsamhet till 

ögondroppsbehandling och kan göra det lättare att hitta de patienter som har risk för att bli icke 

följsamma. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C 

 

 

Artikel 15 

 

  

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

ophthalmic care.  

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att bättre förstå utbildningsbehovet angående praktisk träning och intressanta ämnen i denna 

befolkning och styra utvecklandet av en patientcentrerad utbildning och material till målgruppen, 

äldre personer med ögonsjukdomar.  

Metod:  

Design 

Urval 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

 

Kvantitativ metod 

611 patienter svarade på undersökningen som delades ut till patienterna på en ögonklinik under en 

period av en månad. Patienterna svarade på ett två sidor långt frågeformulär. 

Statistisk analys samt deskriptiv statistik analys, SAS software, version 9.2, Student ”t” test och 

Fisher’s exact test 

Bortfall ej redovisat. 

Slutsats De flesta ögonpatienter föredrog personlig utbildning: ensamma med deras förskrivare eller en 

hälsoutbildare och material (skriftligen eller elektronisk) rekommenderat av deras förskrivare. 

Åldersrelaterade ämnen var populärare hos äldre personer och sjukdomar med riskfaktorer 

beroende på ras var mer populärt bland högriskgrupper. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C 

 

Artikel 16 

 

  

Referens Shtein, R. M., Newman-Casey, P. A., Herndon, L., Coleman, A. L., & Lee, P. P. (2015). 

Assessing the Role of the family/Support System Perspective in Patients With Glaucoma. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att undersöka familjen/vänners roll som stödjande system för patienter med glaukom och deras 

perspektiv på vilka hinder som finns för att uppnå god hantering av glaukom. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Kvalitativ teknik med strukturerade intervjuer samt fokusgrupper. 

Anhöriga/vänner till patienter med god syn (enligt vissa angivna kriterier) samt anhöriga/vänner 

till patienter med dålig syn (enligt vissa angivna kriterier).  

Sex fokusgrupper i tre olika geografiska och etniska platser i USA. Dessa fokusgrupper spelades 

in. 

Semikvantitativ analys samt innehållsanalys.  

Ej redovisat 

Slutsats Personer i patienters stödjande system är minimalt involverade i patienters glaukombehandling 

och vård. Speciellt bland de patienter som har en god syn och de som inte har andra svåra 

upplevelser av glaukom. Många av dessa familjemedlemmar uttrycker ett intresse av att få mer 

utbildning om glaukom och bli mer involverade i patientens glaukomvård. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C 

 

Artikel 17 

 

  

Referens Sleath, B., Blalock, S. J., Carpenter, D. M., Sayner, r., Muir, K. W., Slota, C., Lawrence, S. D., 

Giangiacomo, A. L., Hartnett, M. E., Tudor, G., Goldsmith, J. A. & Robin, A. L. (2015a). 

Applying the resources and supports in self-management framework to examine ophthalmologist-

patient communication and glaucoma medication adherence 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Beskriva i vilken utsträckning förskrivare använder resurser och stöd som finns i 

självhanteringsmodeller när de interagerar med patienter och undersöka associationen mellan detta 

och följsamheten till glaukommedicinering 

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

Mixad metod 

Inklusionskriterier var att patienterna skulle ha diagnosticerats med glaukom samt att de hade eller 

blev vid första besöket insatta på ögondroppar för sänkning av det intraokulära trycket. De skulle 

dessutom prata engelska och vara vuxna. 

Videofilmade besök samt beräkning av följsamhet till ögondroppar med hjälp av elektronisk data 

från ett monitorings system. 

Besöken transkriberades och ett kodningsverktyg skapades. Dessutom användes det Pearson 

correlation coefficients, chi square statistics och t test. 

Bortfall redovisat. 

Slutsats Vårdgivarnas kommunikationsvanor, inklusive att ge utbildning och uppmuntran, kan förbättra 

patienters följsamhet till glaukommedicinering över en åttamånaders period. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C 

 

Artikel 18 

 

  

Referens Sleath, B., Blalock, S.J., Carpenter, D. M., Sayner, R., Muir, K.W., Slota, C., Giangiacomo, A.L., 

Hartnett, M.E., Tudor, G., & Robin, A. L. (2015b).  

Ophthalmologist-patient communication, self-efficacy, and glaucoma medication adherence. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att undersöka kommunikationen mellan förskrivare och patient, följsamhet till 

glaukommedicinering och förväntningar på resultatet av följsamheten till glaukommedicineringen. 

Metod:  

Design 

 

Urval 

 

 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

 

Bortfall 

 

Prospektiv observations kohortstudie 

 

279 patienter med glaukom som nyligen hade fått eller tog glaukommedicinering deltog vid sex 

ögonkliniker. Deltagarna var över 18 år och kunde läsa och prata engelska. 

Patienternas besök videofilmades. Följsamheten mättes med hjälp av Medication event monitoring 

system. 

Kommunikationen kodades genom att använda ett detaljerat kodningsverktyg framtaget av 

författarna. Dessutom användes Pearson correlation coefficients, chi square statistics och t test 

Bortfall redovisat. 

Slutsats Att ge utbildning om hur ögondroppar ska administreras och egenvården vid följsamheten till 

glaukommedicinering leder det till bättre följsamhet.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C 

 

Artikel 19 

 

  

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 Att ta reda på vad patienter med glaukom tycker om personliga patientjournaler och vilken typ av 

information den ska innehålla. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

Bortfall 

 

Kvalitativ metod 

71 deltagare som blivit tillfrågade antingen muntligt eller valt att delta via glaukomföreningens 

hemsida.  

Gruppdiskussioner samt enskilda samtal. 

Tematisk analys 

Bortfall ej redovisat 

Slutsats Att fråga patienter vad de tycker om en glaukomjournal lyfte utmanande frågor och ger perspektiv 

till övervägande kliniskt ledd utveckling. Att lyssna och svara till sådana synpunkter är 

grundläggande för att utveckla en mer patientcentrerad personlig patientjournal som kan fungera 

som både journal och egenvårdsverktyg för att främja en mer holistisk, effektiv glaukomvård. 

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Hög 



BILAGA C 

 

Artikel 20 

 

  

Referens Wallace, E. J., Paterson, H., Miller, S., Sinclair, A., Sanders, R. & Hinds, A. (2008). Patient 

profile and management in advanced glaucoma.  

Land  

Databas 

Storbritannien  

PsycINFO 

 Syfte Att studera vilka egenskaper patienter med svår glaukom har samt hur de hanterar sin sjukdom. 

Metod:  

Design 

Urval 

 

Datainsamling 

 

Dataanalys 

Bortfall 

 

En retospektiv studie och tvärsnitts intervjuer 

87 patienter som blev blinda på grund av glaukom mellan 1990-1999 undersöktes. 

Genom att använda journaler från dessa 87 patienter gjordes studien. Dessutom var det 39 av 

dessa som levde 2004 och blev då intervjuade. 

Statistiken analyserades med t-test.  

Bortfall redovisat. 

Slutsats Det krävs speciella tillvägagångssätt för att kunna ge bra vård till patienter med svår glaukom, det 

ska i vården tas i beräkning patientens andra sjukdomar, kunskap om sjukdomar samt följsamhet.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 

Medelhög 



BILAGA C 

 

Artikel 21 

Referens  Waterman, H., Brunton, L., Fenerty, C., Mottorshead, 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 både förstå utbildningsbehovet hos personer med glaukom, speciellt när det gäller följsamhet 

till glaukombehandling samt för att undersöka dessa patienters uppfattning av utbildning i grupp.  

Metod:  

Design 

 

 

Urval 

 

 

 

 

Datainsamling 

Dataanalys 

 

Bortfall 

 

Kvalitativ intervju med nydiagnostiserade samt etablerade patienter som fick behandling för 

glaukom. 

Inklussionskriterierna var öppenvårdspatienter, över 18 år, diagnostiserade med kroniskt 

öppenvinkelglaukom eller okulär hypertension eller normaltrycksglaukom, nydiagnostiserade 

samt etablerade patienter samt att de hade behandling för sänkning av det intraokulära trycket. 

Exklusionskriterier var glaukom med stängd kammarvinkel, diabetesretinopati eller allergi mot 

läkemedlen för sänkning av det intraokulära trycket samt avsaknad av tolk. Totalt deltog 27 

patienter. 

Kvalitativa intervjuer med öppna frågor. 

Intervjuerna transkriberades och lästes flera gånger för att finna likheter och för att få en överblick 

av nya mönster i data. Dessa kodades och liknande koder grupperades i teman. 

Bortfall angivet. 
Slutsats Patienterna uttryckte ett behov av olika typer av kunskap vilka är i relation till varandra och som 

utbildningstillfällena behöver riktas emot. Grupputbildning passar vissa patienter men inte alla.  

Vetenskaplig  

Kvalitet 
Hög 
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