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Sammanfattning    
Glaukom är än kronisk sjukdom i synnerven som medför synfältsdefekter, oftast i 
samband med förhöjt ögontryck. I västvärlden är glaukom den näst vanligaste orsaken 
till blindhet. Det uppskattas att mer än 60 miljoner människor i hela världen har 
glaukom och antalet väntas stiga till nästan 80 miljoner år 2020. Även om det finns flera 
orsaker till glaukom så finns det bara en orsak som kan behandlas, ögontrycket, som ska 
sänkas med hjälp av ögondroppar. För att kunna bromsa försämringen i patientens 
sjukdom så krävs det god medverkan av patienten, som noggrant behöver följa läkarens 
ordination. Trots allvarliga konsekvenser för synen finns det många brister i 
följsamheten. Syftet med denna uppsats är därför att beskriva faktorer som patienter 
med glaukom upplever påverkar deras följsamhet till den medicinska terapin. Som 
metod valdes en litteraturstudie. Åtta kvalitativa primärkällor valdes från databaserna 
PubMed och Cinahl. Resultatet presenterar fyra huvudteman, Att ha förståelse för sin 
sjukdomssituation, Att kombinera medicineringen med livet, Individuella förutsättningar 
och Att ha tillgång till vårdens resurser med tillhörande subteman. Det framkommer i 
studien att stor vikt ligger på information om sjukdomen och behandlingen. Kunskap 
om tilltagande försämring trots symtomfrihet samt vilka biverkningar medicineringen 
kan ge är en förutsättning för att patienten ska följa sin ordinerade terapi. Dessutom 
måste behandlingen kunna kombineras med patientens vardag för att möjliggöra för 
patienten att droppa regelbundet. Denna studie visar att flera faktorer ligger hos 
patienten själv men att även vårdpersonalen har möjlighet att påverka patientens 
följsamhet positivt.  
 
 
Nyckelord: glaucoma, compliance, adherence, qualitative 
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INLEDNING 
Glaukom eller grön starr (som den tidigare kallades) är – efter Diabetes mellitus – den 
näst vanligaste orsaken till blindhet i västvärlden (Lang 2008, s. 225). Som 
sjuksköterska på ögonmottagningen på SÄS Borås träffar jag dagligen människor som 
har drabbats av glaukom. En del patienter verkar inte vara rädda om sin syn, följer inte 
ögonläkarens ordinationer eller avstår från att komma på kontrollundersökningar. Jag är 
intresserad av ordinationsföljsamhet då vikten av denna inom behandlingen av glaukom 
är stor. Därför vill jag undersöka faktorer som motiverar eller hindrar patienten att följa 
läkarens anvisningar. Med denna sammanställning hoppas jag att personalen inom 
ögonsjukvården kan få ett underlag för ökad kunskap om dessa påverkande faktorer för 
att kunna hjälpa patienter med glaukom att medverka aktivt i sin terapi och förbättra sin 
följsamhet. 
 
Glaukom kan delas in i flera grupper varav primärt öppenvinkelglaukom är vanligast. 
Därför är detta arbete begränsat till primärt öppenvinkelglaukom. 
 
 
BAKGRUND 

Epidemiologi 
Glaukom är den näst vanligaste åldersrelaterade ögonsjukdomen. Quigley och Broman 
(2006, s. 263-265) uppskattar att fler än 60 miljoner människor i hela världen har fått 
diagnosen ”glaukom” under år 2010. Enligt dem kommer antalet att stiga till nästan 80 
miljoner människor år 2020. I den europeiska befolkningen över 40 år lider 
uppskattningsvis 2% av glaukom, hos personer över 70 år ligger antalet drabbade runt 
6%. Antalet personer i Sverige med diagnostiserat glaukom är osäkert men har 
uppskattats till cirka 100 000 (Sveriges Ögonläkarförening 2010, ss. 17-19).  
 
Enligt European Glaucoma Society (u.å., s. 6) är öppenvinkelglaukom den vanligaste 
glaukomformen av alla glaukomvarianter i vuxen ålder. Siffrorna av andelen 
öppenvinkelglaukom varierar dock och ligger mellan mer än 60% (European Glaucoma 
Society u.å., s. 6) och upp till 90% enligt Lang (2008, s. 242) och Yumori och Cadogan 
(2011, s. 11). 
 
 

Glaukomformer 
Glaukom delas i två kategorier som beror på själva ögats anatomi. Ögats kammarvinkel, 
alltså vinkeln mellan regnbågshinnan (iris) och hornhinnan (cornea), kan vara öppen 
eller trång. Dessa anatomiska kännetecken ligger till grunden för namnen 
”öppenvinkelglaukom” och ”trångvinkelglaukom” (Yumori & Cadogan 2011, s. 11). 
Dessutom skiljs det på primära och sekundära glaukomformer. Ett glaukom kallas för 
primärt när det inte är till följd av någon annan ögonsjukdom. Glaukomet är sekundärt 
när det uppträder som en följd av andra sjukdomar som till exempel inflammationer, 
trauma, blödningar, tumörer eller som oönskad biverkning av medicinering (Lang 2008, 
ss. 225-264). 
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• Öppenvinkelglaukom – innebär att kammarvinkeln är normal, hindret för 

avflödet av kammarvattnet ligger perifert om kammarvinkeln i trabekelverket 
där kammarvattnet tömmer sig i blodkärlen. Det finns förhöjt motstånd som 
försvårar avflödet av kammarvattnet (Lang 2008, s. 243). 
 

• Trångvinkelglaukom – här är kammervinkeln sluten och utgör själv hindret. Ett 
trångvinkelglaukom kan ge attacker av akut tryckstegring till exempel vid 
dilatation av pupillen genom vidgande ögondroppar som brukar ges i samband 
med många läkarundersökningar. Därför är ett trångvinkelglaukom ett 
observandum och det bör övervägas om en dilatation verkligen är nödvändig 
(Bynke 1985, s. 40). 
 

• Akut glaukom – uppstår på grund av en plötslig blockad som gör att 
kammarvattnet inte kan flöda av. Symtomen är starkt förhöjt ögontryck (60 – 80 
mmHg) kopplat med mer eller mindre svår värk som kan leda till illamående och 
kräkningar. Ögat blir kraftigt rodnat, samt att hornhinnan blir oklar eftersom den 
samlar på sig vätska (cornealödem). Den främre kammaren är grund och 
pupillen blir vid och ljusstel. Ett sådant sjukdomstillstånd kan leda till allvarlig 
synnervskada om inte ögontrycket normaliseras inom ett par dygn (Bynke 1985, 
ss. 38-40). 

 
• Kroniskt glaukom – här saknas subjektiva besvär under en lång tid. Ögat ser 

normalt ut, det är blekt, hornhinnan är klar och ögat är fritt från värk. Synen 
upplevs normal i början och innan patienten själv upplever syninskränkningar 
har sjukdomen hunnit utvecklas länge. Ögontrycket är ofta förhöjt (mellan 25 – 
35 mmHg) men detta är inget krav. Det finns även patienter med 
synfältsdefekter som har normalt ögontryck (”normaltrycksglaukom”). Under 
sjukdomsförloppet ökar synnervskadan och synnedsättningen (Sveriges 
Ögonläkarförening 2010, s. 13).  
 

• Okulär hypertension – eller ”misstänkt glaukom”, som det tidigare kallades, är 
ingen glaukomform utan enbart ett vid flera tillfällen uppmätt förhöjt ögontryck. 
Till skillnad från glaukom finns det inga skador på synnerven eller i synfältet 
och patienten får ingen glaukomdiagnos. Ändå kontrolleras patienter med okulär 
hypertension regelbunden av ögonsjukvården eftersom förhöjt ögontryck kan 
leda till skador av synnerv eller synfält och därmed till glaukom (Funk 2011, s. 
1005). 

 
 

Kroniskt öppenvinkelglaukom 
Enligt SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering (2008, s. 35) är kroniskt 
öppenvinkelglaukom en sjukdom i synnerven med långsamt framskridande 
synfältsdefekter. Ögontrycket är i de flesta fall förhöjt men detta är inget krav. Speciellt 
kännetecken är att kammarvinkeln är öppen. 
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Kroniskt öppenvinkelglaukom ger inga tidiga symtom, synfältsdefekterna börjar i 
ytterkanten och inte centralt. Vid synundersökningen kan patienterna ha fullgod syn 
eftersom undersökningen enbart omfattar den centrala synskärpan (Kugelberg & Ygge 
2010, s. 133). Tills de som drabbats noterar synpåverkan på ett eller båda ögonen har 
sjukdomen framskridit länge. Därför är det viktigt att upptäcka och diagnostisera 
sjukdomen så tidigt som möjligt (Lang 2008, s. 244). 
 

Riskfaktorer 
Riskfaktorer är: förhöjt ögontryck, ålder, hereditet, ras/etniskt ursprung, exfoliationer 
(proteinutfällning) och blödningar i synnervspapillen. Vetskap om dessa riskfaktorer 
kan motivera regelbundna tryckkontroller, redan innan en glaukomdiagnos har ställts 
(Lindén 2012, s. 11). 
 

Diagnostik 
Glaukomdiagnosen ställs genom bedömning av synnervspapillen (Kugelberg & Ygge 
2010, s. 133) som under sjukdomsförloppet får en breddökad fördjupning (exkavation) 
på grund av nervcellsförlust. Även det retinala nervfiberlagret minskar under 
glaukomsjukdomen. Denna reduktion kan redan upptäckas i tidigt skede (Sveriges 
Ögonläkarförening 2010, s. 28). Via gonioskopi kontrolleras om kammarvinkeln är 
öppen eller trång. Detta är en viktig information för framtida undersökningstillfällen, en 
trång kammarvinkel är ett observandum eftersom dilatation av pupillen som kan utlösa 
en akut glaukomattack.  
 
I det flesta fall är ögontrycket förhöjt (> 22 mmHg ). Förhöjt tryck leder till skador av 
synnervspapillen genom att hämma eller förlångsamma blod- och näringscirkulationen i 
den (European Glaucoma Society u.å., s. 5). 
 
Även om det finns flera olika orsaker till glaukom så finns det bara en orsak som kan 
behandlas – ögontrycket. Därför är syftet med behandlingen av glaukom en sänkning av 
ögontrycket till en nivå där cirkulationen i synnervspapillen är tillräcklig. 
 

Behandling 
Syftet med behandlingen av öppenvinkelglaukom är att förhindra ytterligare försämring 
av synen. Behandlingen baseras i första hand på läkemedel (trycksänkande ögondroppar 
eller tabletter) som i regel tas med 12 eller 24 timmarsintervall. (Sveriges 
Ögonläkarförening 2010, ss. 65-78). Behöver patienten ta flera ögondroppar vid samma 
tillfälle i samma öga så behövs det några minuters mellanrum för att ögat ska kunna ta 
upp dem (Fass, u.å.). Om medicineringen inte ger önskad effekt eller patienten inte tål 
medicinerna kan en laserbehandling (lasertrabekuloplastik) genomföras. Ger varken 
medicinsk behandling eller laserbehandling en acceptabel sänkning av ögontrycket kan 
en trycksänkande operation vara sista utvägen. Eftersom kirurgi alltid innebär risker och 
komplikationer används den inte som förstahandsval vid glaukombehandling (Sveriges 
Ögonläkarförening 2010, ss. 65-78). Laserbehandling och kirurgi är inte beroende på 
ordinationsföljsamhet (compliance). Det är endast genom medicineringen som patienten 
aktivt kan medverka i sin terapi. 
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Med tanke på den höga prevalensen av glaukom, de smygande symtomen och de 
allvarliga konsekvenserna av icke-följsamhet, är det av stor betydelse att veta vilka 
faktorer som påverkar den enskilda patientens följsamhet till medicinering. 
 
 

Att drabbas av glaukom 
För patienterna är det oftast en chock att få diagnosen ”glaukom”. Att få veta att synen 
kanske redan har försämrats och att det finns synfältsdefekter som patienten själv inte 
upptäckt samt en risk att bli blind på ett eller båda ögonen medför rädsla som sänker 
livskvaliteten. Patienter kan även ibland känna sig maktlösa när de håller sig till den 
ordinerade droppterapin och ögontrycket ändå stiger (Wu, Guo, Xia, Lu & Xi 2011, s. 
805). Patienter kan vara oroliga för sina anhöriga, dels för att deras anhöriga har ökad 
risk att själva drabbas av glaukom, och dels för att patienterna funderar över hur deras 
anhöriga kommer hantera och klara situationen om patienten blir blind (Wu et al. 2011, 
s. 805). Enligt Calissendorff (2012, s. 39) påverkar en eventuell indragning av körkortet 
livskvaliteten negativt. Inte bara synpåverkan utan också själva terapin kan upplevas 
som jobbig och inte lätt att genomföra. Glaukomdiagnosen kan innebära inskränkningar 
i arbetslivet på grund av att arbetet måste anpassas till medicineringen. Drabbas 
patienten av glaukom senare i livet kan det betyda ett ökat beroende av hjälp från andra 
(Wintersteller 2008, s. 238).  
 
Även om glaukom inte alltid ger några symtom från början, så påverkar 
glaukomsjukdomen så småningom den drabbades liv och dess kvalitet. Enligt Mills, 
Law, Walt, Buchholz och Hansen (2009, s. 944) påverkas livskvaliteten hos patienter 
med glaukom lika mycket som hos patienter med osteoporos, diabetes mellitus typ 2 
eller demens. 
 
 

Begreppet följsamhet 
Vogel, Pfeiffer och Schwenn (2002, s. 965) definierar följsamhet (”compliance”) som 
utsträckningen av hur väl en patient följer medicinska instruktioner. Sådana 
instruktioner kan gälla intag av läkemedel, att följa en speciell diet eller genomförande 
av en livsstilförändring.  
 
Begreppet ”compliance” innebär att terapins framgång enbart ligger hos patienten 
beroende på om patienten följde läkarens ordinationer eller inte. ”Compliance” tar inte 
hänsyn till individuella problem eller behov för att följa anvisningarna. Om patienten 
inte gör som läkaren eller vårdpersonalen rekommenderar så anses att orsaken ligger 
hos patienten (Lanzl & Kaercher 2012, s. 1087). För att få bort den negativa undertonen 
av skuldbeläggande i begreppet ”compliance” introducerade Världshälsoorganisationen 
WHO år 2003 begreppet ”adherence”. ”Adherence” omfattar även patientens 
individuella behov samt faktorer som kan försvåra att terapins mål nås. Patienterna ska 
kunna vara delaktiga i sin behandling och i kommunikation med vårdgivaren komma 
överens om en behandlingsplan (World Health Organisation WHO 2003, ss. 3-4). Enligt 
WHO (2003, ss. 26-30) omfattar begreppet ”adherence” fem dimensioner av faktorer 
som påverkar följsamheten: sociala och ekonomiska faktorer, faktorer som är relaterade 



5 
 

till hälsosystemet, terapirelaterade faktorer, sjukdomsrelaterade faktorer och 
patientrelaterade faktorer. Dessa fem dimensioner ska förtydliga att följsamheten som 
”adherence” definierar inte endast ligger hos patienten utan att det även finns andra 
faktorer som påverkar följsamheten.  
 
Många forskare använder begreppen ”compliance” och ”adherence” synonymt (Dunbar-
Jakob 2006, ss. 5-6). Med hänsyn till att båda begrepp har olika definitioner så anses 
detta inte som alltid rätt (Carpenter 2005, s. 192). Vid jämförelse av ”compliance” och 
”adherence” så framstår ”adherence” som mest intressant för vårdvetenskapen eftersom 
begreppet tar hänsyn till patienternas livsvärld. 
 
European Glaucoma Society (2008, ss. 144-145) beskriver att en kronisk sjukdom som 
glaukom endast kan behandlas när patienten kontinuerligt följer läkarens ordination. För 
att den medicinska behandlingen ska kunna vara effektiv så krävs det att patienten 
hämtar ut sina mediciner samt att patienten använder dem som läkaren har ordinerat. 
 
Inom glaukomsjukvården är det sedan länge känt att patienter har problem med 
följsamhet till sin medicinska terapi. Studier visar att följsamheten i nuläget ligger på 
allt mellan 40-76%, (Stryker, Beck, Primo, Echt, Bundy, Pretorius & Glanz, 2010, s. 4; 
Masoud, Sharabi-Nov & Pikkel, 2013, s. 2; Wilensky, Fiscella, Carlson, Morris & Walt, 
2006, s. 31), vilket betyder att resterande 60-24% alltså inte följer sin rekommenderade 
terapi. Sambandet mellan icke-följsamhet och progression av synförlust är också väl 
känt (Robin & Grover, 2011, s. 94), varför det finns all anledning att arbeta för att 
motivera patienter till att bli mer följsamma. 
 
 

Sjuksköterskans roll 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för hälso- och sjukvården ”en god 
hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”. För att uppnå målet ställs det 
olika krav som till exempel ”främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen” (2 a § 4.), och att patienten ska kunna få individuellt anpassad 
information om sitt hälsotillstånd och vilka metoder för behandling av sjukdomen det 
finns (2 b § 1.-2.). Dessutom kräver Hälso- och sjukvårdslagen att personalen ska 
förebygga ohälsa genom information till patienten om hur den kan förebygga sjukdom 
eller skada, alltså även vad patienten själv kan göra för att försöka undvika en 
försämring i sitt tillstånd (2 c §). Detta kan anses särskilt viktigt i vården av patienter 
med glaukom, eftersom en brist på följsamhet till behandlingen kan leda till drastisk 
försämring av synförmågan. 
 
International Council Of Nurses (ICN) antog den etiska koden för sjuksköterskor år 
1953 som sedan dess aktualiseras vid behov. Detta skedde senast år 2012. Enligt ICN är 
sjuksköterskans primära ansvar att ge människor vård. ICN delar sjuksköterskans ansvar 
i fyra områden: att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra 
lidande. Även i denna kod framgår alltså att sjuksköterskan har ansvaret att informera 
patienten noggrant om sjukdom, behandling och konsekvenser för att uppnå ett 
informerat samtycke. Dessutom ska patienten informeras om rättigheten att välja eller 
vägra behandling (Svensk sjuksköterskeförening 2014, s. 3-7). 
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Kasén (2012, ss. 99-113) nämner att sjuksköterskan har en ”relativt avancerad […] 
medicinsk utbildning” och är ”bärare av en annan kunskap” och därför innehar ”ett 
annat ansvar än patienten” i en vårdande relation, det vill säga en relation mellan en 
vårdande person och en lidande människa. Enligt Kasén innebär begreppet 
”sjuksköterska” olika betydelsedimensioner som till exempel att vårda sjuka människor 
med medicinsk kunskap, men även att stå patienten nära genom känslomässiga band, 
medmänsklighet och hjälpsamhet. Dessutom vaktar sjuksköterskan patientens värdighet 
och tillåter patienten vara en lidande människa i vården.  
 
I en studie av Curtis, Lo, Ooi, Bennet och Long (2009, s. 123) framkom att det ingår i 
sjuksköterskans roll att vara patientens förespråkare och en lättillgänglig 
informationskälla. I pratkiken är det oftast bara sjuksköterskan som patienten träffar 
under besöket på ögonkliniken. Sjuksköterskan ansvarar då för undersökning, 
undervisning, rådgivning och information om medicinsk behandling (Riksföreningen 
för ögonsjukvård u.å.). 
 
Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är viktig, sjuksköterskan måste ”se” 
patienten. En vänlig atmosfär under samtalet där sjuksköterskan lyssnar på patientens 
oro men även patientens förväntningar kring sjukdomen och behandlingen är av stor 
betydelse för att patienten ska känna sig trygg vid undersökningar och behandling 
(Vogel et al. 2002, s. 968).  
 
Sjuksköterskan har en nyckelroll i sin relation till patienter med glaukom då det oftast 
bara är sjuksköterskan, och inte läkaren, som har långvarig kontakt med patienten. 
Sjuksköterskans uppgift är att stötta patienten i den medicinska behandlingen, därför är 
det viktigt med kunskap om vilka faktorer som patienter själva upplever som 
betydelsefulla för sin följsamhet. 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Glaukom är en kronisk sjukdom som, i de flesta fall, kräver livslång terapi och 
uppföljning. Symtomen för sjukdomen kommer smygande och upptäcks i regel sent, 
oftast inte förrän allvarliga konsekvenser, som till exempel synförlust, är uppenbara. 
Patientens livssituation förändras med tilltagande synförlust och livskvaliteten sjunker 
jämförbart med andra kroniska sjukdomar. Människor som tidigare kunnat ta hand om 
sig själva blir beroende av hjälp utifrån för att klara sina vardagliga aktiviteter. För att 
bromsa försämringen i patientens sjukdom krävs det god och aktiv medverkan av 
patienten i den medicinska behandlingen, men utifrån forskning framgår det att patienter 
inte alltid är följsamma till sin medicinska behandling.  
 
För att öka patientens följsamhet och därmed förbättra patientens behandling är det 
viktigt med förståelse för vad som motiverar patienten att medverka aktivt i sin 
glaukomterapi. Dessutom är det viktigt att veta vilka faktorer som hindrar patienten att 
vara följsam i sin terapi och vilka möjligheter man har som vårdpersonal att stötta 
patienten till en förbättrad följsamhet. 
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SYFTE 
Syftet är att beskriva faktorer som patienter med glaukom upplever påverkar deras 
följsamhet till den medicinska terapin. 
 
 
METOD  
Undersökningen som genomförts är en litteraturstudie enligt Axelssons (2012, s. 203–
220) beskrivning. Enligt Axelsson måste evidensbaserad vård så långt som möjligt vila 
på vetenskaplig grund och litteraturstudier är till stor hjälp i denna strävan. En 
litteraturstudie är inte bara en sammanställning av befintlig litteratur utan även en 
granskning och tolkning som leder till en djupare förståelse av ämnet. Eftersom syftet 
med uppsatsen avser att beskriva faktorer som upplevs betydelsefulla för patienter med 
glaukom valdes enbart kvalitativa vetenskapliga artiklar ut för analys.  
 
 

Datainsamling 
Litteratursökningen genomfördes vid två tillfällen, i PubMed den 24 februari 2013 och 
Cinahl den åttonde april 2013. Sökningen börjades i databas PubMed med sökord 
glaucoma AND compliance som gav 568 träffar. Eftersom följsamhet även benämns 
som adherence så användes sökorden glaucoma AND adherence som gav 212 träffar. 
För att inkludera patienternas egna erfarenheter så avgränsades artiklarna via sökordet 
qualitative. Sökningen glaucoma AND qualitative AND (compliance OR adherence) 
gav åtta artiklar. För att få så många resultat som möjligt så preciserades det inte till 
några speciella sökfält utan sökningen skedde i ”All Fields”, alltså alla sökfält. Eftersom 
författaren endast kunde läsa artiklar på engelska, svenska och tyska så exkluderades en 
artikel på grund av att den bara fanns tillgänglig på portugisiska. Dessutom 
exkluderades en artikel eftersom studien inte passade överens med frågeställnigen i 
denna litteraturstudie. Sammanlagt gav sökningen i PubMed sex artiklar till 
litteraturstudien. 
 
Vid sökningen i Cinahl användes samma sökord. Sökningen med glaucoma AND 
compliance gav 174 artiklar, sökningen med glaucoma AND adherence gav 33 träffar. 
Vid begränsning till bara kvalitativa artiklar så gav sökningen glaucoma AND 
qualitative AND (compliance OR adherence) två artiklar. Sökningen i Cinahl tillförde 
alltså två artiklar så att det slutliga antalet blev åtta artiklar som skulle analyseras. 
 
För att vara säker på att ingen för den här studien viktig artikel missades, så läste 
författaren igenom titlar och i vissa fall abstract av resultaten som uppkom vid sökning 
med sökorden ”glaucoma” AND (compliance OR adherence) innan begränsningen till 
”qualitative” skedde. Den här överblicken tillförde inga fler artiklar eftersom det 
handlade om översiktsstudier, interventions- eller läkemedelsstudier. Då syftet med 
denna litteraturstudie är att hitta de faktorer som påverkar patienternas följsamhet ur 
patientperspektiv och enligt Axelsson där primärkällor ska användas, så var artiklarna 
inte lämpliga att ingå i analysen. 
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Dataanalys 
Alla åtta artiklarna lästes noggrant igenom för att få en uppfattning om artiklarna och 
om deras resultat överensstämde med litteraturstudiens syfte. Dessutom kontrollerades 
att artiklarna höll en vetenskaplig kvalitet och var publicerade i vetenskapliga tidskrifter 
i enlighet med Friberg (2012, ss. 138-139). Artiklarna presenteras i bilaga 1. Axelsson 
(2012, s. 212) skriver att man ska gå från helhet till delar för att slutligen komma till en 
ny helhet som utgör resultatet av denna litteraturstudie. Därför har artiklarna lästs flera 
gånger för att hitta delarna, alltså faktorer som upplevdes påverka patienter med 
glaukom att följa sin ordinerade behandling. Dessa faktorer sammanställdes på en 
minneskarta för att synliggöra om vissa faktorer återkom i flera artiklar och om det 
fanns ett mönster mellan dem. 
 
Under analysens gång hittades likheter och skillnader mellan artiklarna som utgjorde 
grunden till fyra teman. Dessutom hittades nio problemområden, dessa formulerades 
som subteman (Tabell 1). För att se om teman höll gentemot de olika faktorer som 
tidigare hade hittats och skrivits på minneskartan så kontrollerades de ”baklänges”. På 
det sättet kunde det säkerställas att teman verkligen omfattade alla faktorer som 
nämndes i de olika artiklarna. Dessa teman utgör den nya helheten som Axelsson (2012, 
s. 212) skriver om och kommer att presenteras i resultatet. 
 
 
 
Tabell 1. Resultatets huvudteman och subteman 
 
Huvudteman Subteman 
Att ha förståelse för sin 
sjukdomssituation 

Att ha kunskap om sjukdomsförloppet 
Att ha kunskap om behandling och 
biverkningar 
Att få stöd ifrån omgivningen 

Att kombinera medicineringen med 
livet 

Att komma ihåg dropparna 
Att hantera olika dropptillfällen 

Individuella förutsättningar Att ha nödvändig fysisk förmåga 
Att ha nödvändiga psykiska resurser 

Att ha tillgång till vårdens resurser Att ha tillgång till medicin 
Att ha en god kontakt med sjukvården 

 
 

RESULTAT 
Resultatet presenterar fyra teman gällande faktorer som patienter med glaukom upplever 
påverkar deras följsamhet: att ha förståelse för sin sjukdomssituation, att kombinera 
medicineringen med livet, individuella förutsättningar och att ha tillgång till vårdens 
resurser. 
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Att ha förståelse för sin sjukdomssituation 
För att kunna förstå sin sjukdom och dess behandling krävs det tillräcklig information så 
att kunskapen om sjukdomen kan utvecklas. Bristande kunskap kan leda till 
missförstånd och i värsta fall till misslyckad behandling. 

 
Att ha kunskap om sjukdomsförloppet 
För att förstå sin sjukdom så behövs det kunskap om orsaker som leder till sjukdomen, 
samt hur den kommer att utveckla sig i framtiden och vad man själv som drabbad 
patient kan göra för att förbättra eller bromsa sjukdomens progress. 
 
Det är viktigt att patienten får förståelse för sin sjukdom och dess förlopp. Bristande 
kunskap om sjukdomen nämns som hinder för följsamhet till terapin (Lacey, Cate & 
Broadway 2009, s. 927). Patienter som deltog i studierna som Lacey, Cate och 
Broadway (2009, s. 927) och Lunnela, Kääriäinen och Kyngäs (2010, s. 494) 
genomförde ansåg det som viktigt att redan vid diagnostillfället få förklarat hur 
sjukdomen utvecklas och vilka konsekvenser det medför om man inte följer läkarens 
ordination på rätt sätt. Informationen om en möjlig synförlust av det drabbade ögat 
nämns som en viktig del i förbättringen av patientens följsamhet. Å andra sidan nämner 
några deltagare i studien som Lunnela, Kääriäinen och Kyngäs (2010, s. 496) 
genomförde, att det inte är lämpligt att skrämma med möjlig synförlust. Även 
Nordmann, Denis, Vigneux, Trudeau, Guillemin och Berdeaux (2007, s. 5) visar att för 
mycket information kan utlösa rädsla för blindhet, kirurgiska åtgärder eller andra 
konsekvenser. Detta kan vara skrämmande och medföra att patienterna förnekar sin 
sjukdom och därmed blir mindre följsamma. 
 
De flesta patienter har många frågor kring sin sjukdom och dess prognos. De vill förstå 
sin sjukdom och ha möjlighet att ställa sina frågor till läkaren och få information när de 
är på undersökning. Tyvärr upplever patienterna att läkarna inte alltid har tid att förklara 
sjukdomen för dem (Waterman, Brunton, Fenerty, Mottershead, Richardson & Spencer 
2013, s. 59; Lacey, Cate & Broadway 2009, s. 927). Därför består önskemålet om att tid 
och möjlighet även för diskussion planeras in under själva undersökningstillfället 
(Taylor, Galbraith & Mills 2002, s. 408). Eftersom det är svårt att få tillräcklig tid för 
information och samtal med läkarna, så berättade de ordinationsföljsamma patienter 
som intervjuades i Lunnela, Kääriäinen och Kyngäs’s (2010, s. 494) studie att de 
informerade sig om glaukom via Internet. Dessutom ansågs broschyrer som en bra 
informationskälla.  
 
Enligt Nordmann et al. (2007, s. 6) påverkar regelbunden och återkommande 
information om sjukdomen följsamheten. Att få återkommande information betyder att 
patienterna upplever sig som välinformerade och uppdaterade gällande sin sjukdom. 
Detta medför en ökad förståelse för bakgrunden till sjukdomen, vilket i sin tur 
underlättar förståelsen för varför man ska följa läkarens ordination. 
 
Patienter uttrycker att det är viktigt att vårdgivaren tar hänsyn till vilka förutsättningar 
patienten har för att förstå varför en medicinsk behandling sätts in och hur patienten ska 
genomföra den. Patienten kan ha extrabehov som till exempel hjälp att förstå språket. 
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Missförstånd på grund av bristande språkkunskaper kan resultera i felanvändning eller 
att behandlingen inte genomförs eller avbryts (Nagamatsu, Sakyo & Nagamatsu 2007, 
ss. 57-58).  
 

Att ha kunskap om behandling och biverkningar 
Att ha förståelse för sin sjukdomssituation omfattar även att veta hur man ska 
genomföra behandlingen på rätt sätt. Många patienter tror att de följer läkarens råd och 
ordination men är ändå inte följsamma eftersom de använder sina ögondroppar på fel 
sätt. Ögondroppen måste appliceras på ett korrekt sätt för att uppnå maximalt effekt. 
Taylor, Galbraith och Mills (2002, s. 405) beskriver hur förvirrade patienterna blev 
under gruppdiskussionen eftersom alla hade olika sätt att droppa ögondropparna. Det 
fanns många olika åsikter om hur man droppar rätt. Att få rätt utbildning inom 
droppteknik redan från början av behandlingen uttrycks som en viktig punkt gällande 
följsamheten. 
 
Patienten behöver förstå syftet med ögondropparna samt vilka biverkningar de kan 
medföra. Det händer att patienter söker sig till ögonsjukvården på grund av besvär från 
ögonen och som bifynd upptäcks förhöjt ögontryck som inte hade någonting med 
patientens besvär att göra. När patienten då sätts in på trycksänkande ögondroppar så 
behövs det utförlig information vad just denna droppe ska behandla och hur den verkar. 
Dessutom är det viktigt för patienten att veta att denna trycksänkande ögondroppe inte 
botar besvären som patienten ursprungligen har sökt för. Annars slutar patienten att 
använda ögondroppen, eftersom den inte ger någon förbättring av patientens 
ursprungliga besvär (Nagamatsu, Sakyo & Nagamatsu 2007, s. 57).  
 
Enligt Lunnela, Kääriäinen och Kyngäs (2010, s. 496) uttryckte följsamma patienter 
som intervjuades att de hade fått tillräckligt förklaring om den medicinska behandlingen 
och vilka biverkningar medicinerna kunde medföra. Brist på kunskap om behandling 
och eventuella biverkningar kan istället resultera i att patienterna slutar använda sina 
mediciner eftersom sjukdomen själv inte känns, men behandlingen gör att patienterna 
kan må dålig (Nordmann et al. 2007, s. 5; Waterman et al. 2013, ss. 58-59). Andra 
studier (Lacey, Cate & Broadway 2009, s. 929; Taylor, Galbraith & Mills 2002, s. 405) 
visade däremot att biverkningarna inte påverkar följsamheten även om många patienter 
klagade på dem och upplevde dem som frustrerande. Dessutom uppgav patienterna i 
intervjuerna att de oftast inte berättar om biverkningarna under läkarsamtalet om de inte 
är helt oacceptabla (Taylor, Galbraith & Mills 2002, s. 406).  
 
Taylor, Galbraith och Mills (2002, ss. 407-408) beskriver att patienterna har önskemålet 
att få information om alternativa behandlingsmetoder, som till exempel 
laserbehandlingar. Även om de alternativa metoderna för tillfället inte passar så önskar 
patienterna ändå att bli informerade om att de finns.  
 

Att få stöd ifrån omgivningen 
Förståelse för sjukdomssituationen påverkas även av vilket stöd patienten upplever från 
sin omgivning. Ibland upplever patienterna att deras omgivning, till exempel familjen, 
inte alltid förstår vad glaukom innebär och vilka problem tilltagande synförlust kan 
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medföra. Vissa får inte det stöd de behöver för att klara av informationen om sin 
diagnos och dess prognos. Därför önskar patienterna själva enligt Taylor, Galbraith och 
Mills (2002, s. 406) att det skulle finnas utbildning för allmänheten så att deras 
medvetenhet om sjukdomen och dess konsekvenser ökas. Stödgrupper för patienter och 
anhöriga framkommer som rekommendation i samma studie. 
 
Även stöd från andra patienter upplevs som positivt för behandlingen. Samtal bland 
patienterna i väntrummen som delade samma diagnos ansågs hjälpa patienterna genom 
att de då delade sina kunskaper och erfarenheter om sjukdomen med varandra. 
Patienterna som lyckades med sin behandling uttryckte att de hade fått mycket stöd och 
utbildning under tiden. Stödet som nämndes kom från anhöriga, vänner och 
vårdpersonal (Lunnela, Kääriäinen & Kyngäs 2010, ss. 494-495).  
 
 

Att kombinera medicineringen med livet 
För att behandla glaukom så innebär det oftast att någon sorts ögondroppar behöver 
användas. Beroende på när eller hur många gånger under dygnet medicinen behöver tas 
kan denna behandling kräva att patienten anpassar sin vardag efter behandlingen. Att 
kombinera medicineringen med livet kan vara en utmaning för patienten som han/hon 
måste lära sig hantera. 
 

Att komma ihåg dropparna 
När det saknas en fast rutin hur och när man använder sina ögondroppar så glöms 
dropparna ofta av. Glömska är den mest nämnda faktorn för dålig följsamhet som 
sträcker sig genom nästan alla artiklar (Waterman et al. 2013, s. 60; Park, Kang & 
Moon 2013, s. 52; Lacey, Cate & Broadway 2009, s. 929; Nordman et al. 2007, s. 4; 
Taylor, Galbraith & Mills 2002, s. 404-405). Dessvärre upplever patienterna inga akuta 
besvär när behandlingen missas (Nordmann et al. 2007, s. 5). Även när man har en fast 
rutin så anger patienter enligt Lacey, Cate och Broadway (2009, s. 929) att man löper 
risk att glömma sina ögondroppar vid till exempel evenemang eller semestrar, det vill 
säga när rutinen bryts. Studien visar att patienterna försöker att åtgärda problemet med 
att komma ihåg dropparna genom påminnelse via partnern, schema eller alarm vid vissa 
klockslag.  
 
Även om man har en rutin för dropparna så kan det vara svårt att komma ihåg om man 
verkligen har tagit droppen eller inte. Det är också lätt att tappa överblicken då det är 
många droppar. Patienterna efterfrågade hjälpmedel som hjälper att kontrollera om man 
redan har tagit sina droppar för dagen eller om man har någonting kvar (Taylor, 
Galbraith & Mills 2002, s. 406).  
 

Att hantera olika dropptillfällen 
De flesta ögondroppar har antingen en 12- eller 24-timmars depotverkning vilket 
innebär att man måste försöka droppa ögondroppen så regelbundet som möjligt för att 
uppnå bästa resultat. Olika tider kan enligt Nordman et al. (2007, s. 5) skapa problem 
för följsamheten. Har man flera ögondroppar vid samma dropptillfälle, till exempel på 
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kvällen, så behöver man vänta några minuter mellan dropparna som ska droppas i 
samma öga för att ögat ska kunna ta upp droppen. En lösning på problemet skulle enligt 
Taylor, Galbraith och Mills (2002, s. 406) vara kombinationsdroppar som innehåller 
flera verksamma substanser i en och samma droppe. Detta föreslogs av patienterna 
själva vid frågan hur det kunde blir lättare för dem att följa sina ordinationer.  
 
Att kombinera droppningen med vardagslivet kan medföra stora praktiska problem. 
Många patienter har inte bara en utan två till tre olika sorters droppar som enligt ett visst 
schema ska droppas dagligen. Denna komplexa dosering nämns ofta som en svårighet 
(Park, Kang & Moon 2013, s. 52; Lacey, Cate & Broadway 2009, s. 929). Patienter som 
behandlas med en ögondroppe som droppas tre gånger eller ännu oftare under dagen 
står inför svårigheten att man även har dropptillfälle mitt på dagen. Är patienten mycket 
aktiv eller fortfarande i arbetslivet så kan droppen som ska droppas mitt på dagen vara 
problematisk att komma ihåg eftersom patienten är mest upptagen då. Men ögondroppar 
mitt på dagen kan även medföra vissa andra problem. Patienten måste avbryta sysslan 
som man håller på med. Det nämns som svårighet att hitta lokal där man kan droppa sig 
(de flesta personer behöver en spegel, vissa måste till och med lägga sig för att kunna ta 
sina droppar så att medicinen kommer rätt in i ögat) (Lacey, Cate & Broadway 2009, s. 
929). På grund av biverkningar som till exempel dimsyn, som vissa droppar kan utlösa, 
kan det försvåra arbetsdagen (Taylor, Galbraith & Mills 2002, s. 405). Eftersom det blir 
omöjligt att utföra jobbet under tiden då man besväras av dimsynen så tas inte den 
droppen.  
 
Patienterna som deltog i studien av Taylor, Galbraith och Mills (2002, s. 406) angav 
önskemålet att läkaren efterfrågar patienternas vardagliga aktiviteter och livsstil och 
anpassar droppbehandlingen efter det, till exempel genom att byta till droppar med 
mindre biverkningar och/eller färre dropptillfällen. Patienterna ville vara delaktiga och 
tillsammans med läkaren komma fram till vilken behandling som passar dem bäst. 
 
 

Individuella förutsättningar 
Hur en patient lyckas med att vara följsam i sin behandling beror mycket på individuella 
förutsättningar. Individuella förutsättningar kan vara av fysisk eller psykisk karaktär.  
 

Att ha nödvändig fysisk förmåga 
Att kunna hantera droppflaskorna och själva droppningen kräver vissa förmågor som 
därför är av betydelse för följsamheten. Patienterna anger att sjukdomar eller fysiska 
hinder så som till exempel pares, tremor eller artrit kan försvåra att droppa 
ögondropparna själv. Många patienter uppger att de har svårt att droppa ögondropparna 
själv på grund av balanssvårigheter eller att man på grund av åldern har svårt att hålla 
flaskan och trycka ut droppen. På grund av ostadighet kan det vara lätt att missa ögat. 
Det finns även obehag att överhuvudtaget röra ögat, komma nära det eller droppa vätska 
i det. Vissa patienter uppger en utpräglad blinkreflex som försvårar att få droppen rätt in 
i ögat. Patienterna nämner att dropparna ibland överflödar ögat eller ansiktet, samtidigt 
råder då en stor osäkerhet om droppen verkligen har kommit in i ögat (Lacey, Cate & 
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Broadway 2009, s. 929; Nordmann et al. 2007, s. 4; Atkinson, Stewart, Fain, Stewart, 
Dhawan, Mozaffari & Lohs 2003, s. 5).  
 
För att dessa fysiska hinder inte ska utgöra ett hinder för följsamheten kan patienten 
behöva hjälp vid droppningen. Ofta behöver patienten ta hjälp av vårdpersonal eller 
familj för att droppa sina ögondroppar. Detta innebär en sårbarhet då patientens 
följsamhet beror på tillgängligheten av hjälpen utifrån (Waterman et al. 2013, s. 60).  
Samtidigt upplevde många undersökningsdeltagare det som positivt att få hjälp med 
droppningen. Vissa uppgav till och med att de inte hade klarat av att följa sin 
behandling på egen hand (Nordmann et al. 2007, s. 4). Även andra patienter yttrade sig 
positivt om praktisk hjälp i vardagen. Med tilltagande synförlust är det svårt att ta sig ut 
själv eller slå ett telefonnummer för att till exempel kunna komma i kontakt med 
sjukvården. Därför är även denna hjälp en viktig faktor för följsamheten (Lunnela, 
Kääriäinen & Kyngäs 2010, s. 495).  
 

Att ha nödvändiga psykiska resurser 
Liksom fysiska förmågor kan även psykiska resurser påverka följsamheten. De psykiska 
resurserna omfattar intellektuell funktion, personlighet och identitet, och är av betydelse 
för hur patienten anser sig klara av sin vardag. 
 
På grund av ålders- eller sjukdomsgrundat nedsatt minne så upplever många patienter 
att deras förmåga till följsamhet begränsas (Waterman et al. 2013, s. 60; Lacey, Cate & 
Broadway 2009, s. 930). Liksom i fallet med avsaknad av tillräcklig fysisk förmåga, 
anses det även i detta fall som positivt att ha någon som kommer och påminner att 
ögondropparna skulle tas (Nordmann et al. 2007, s. 4). 
 
För att uppnå följsamhet till medicineringen måste patienten acceptera sin sjukdom, det 
vill säga inse att man har en kronisk sjukdom. Graden av acceptans är en faktor som kan 
motivera eller hindra genomförandet av behandlingen på ordinerat sätt. De flesta 
patienter som får diagnosen är rädda för att bli blinda och vill bevara synen. Därför blir 
de motiverade att droppa sina ögonläkemedel som läkaren eller sjuksköterskan har sagt 
(Lacey, Cate & Broadway 2009, s. 928; Taylor, Galbraith & Mills 2002, s. 408). Är 
däremot patienten känslig för negativ information så kan rädslan för blindhet leda till 
passivitet eller förnekandet av sjukdomen, vilket kan resultera i att patienten inte 
medverkar alls och slutar att följa behandlingen (Nordmann et al. 2007, s. 5).  
 
Yngre patienter kan ha svårt att identifiera sig med sjukdomen och upplever sig som 
utomstående eftersom glaukom är en ”ålderssjukdom”. De upplever sig isolerade bland 
de andra äldre patienterna. Många känner sig till och med deprimerade (Lacey, Cate & 
Broadway 2009, s. 930). 
 
Ytterligare en faktor för följsamhet i droppbehandlingen kan ligga i patientens tro på 
ögondroppen och dess effektivitet och resultat. Patienter som var positiv inställda 
gällande sin medicinska behandling, droppade mer regelbundet än de patienter som inte 
trodde på dropparnas effekt (Waterman et al. 2013, s. 59; Lacey, Cate & Broadway 
2009, s. 928; Nordmann et al. 2007, s. 5). Andra patienter kan dock inverka positivt på 
patientens tilltro till dropparnas effektivitet. Lunnela, Kääriäinen och Kyngäs (2010, ss. 
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494-495) skriver om att patienter blev lugnare och tryggare i sin behandling mot 
glaukom när andra patienter delade med sig av sina egna erfarenheter i väntrummet. 
 
 

Att ha tillgång till vårdens resurser 
Det finns vissa faktorer som påverkar patientens följsamhet som inte ligger hos 
patienten själv. Att få tillgång till vården för att förnya medicinerna eller få en tid för 
undersökning kan patienten sällan påverka eller påskynda.  
 

Att ha tillgång till medicin 
Patienterna uttryckte svårigheter i samband med receptförnyelse samt problem att hämta 
ut nya droppar från apoteket. Tar medicinerna slut innan patienten har hämtat ut en ny 
flaska från apoteket kan patienten bli tvungen att pausa sin medicinska behandling och 
på det sättet bli oföljsam i sin behandling. Dessutom beskrev patienterna att de ibland 
hade droppflaskor som läckte och därför tog slut tidigare än väntat (Lacey, Cate & 
Broadway (2009, s. 929). 
 
I flera studier nämndes den höga kostnaden för medicinerna som bekymmersam, och 
önskemål uttrycktes om att få byta till billigare preparat. Patienterna upplevde den höga 
kostnaden som irriterande (Taylor, Galbraith & Mills 2002, s. 407). Park, Kang och 
Moon (2013, s. 52) beskriver att patienter uppger den höga kostnaden för 
ögondropparna som en hindrande faktor för följsamhet. Enligt Taylor, Galbraith och 
Mills (2002, s. 407) och Lacey, Cate och Broadway (2009, s. 929) så klagade förvisso 
patienterna över det höga priset, men angav ändå att det inte skulle vara kopplat till 
sämre ordinationsföljsamhet.  
 

Att ha en god kontakt med sjukvården 
Enligt Waterman et al. (2013, ss. 55-63) upplever patienterna oro om tiden för 
rutinundersökningar skjuts upp. Remisserna från optiker till ögonklinikerna har ökat 
vilket medför ett större antal patienter som ska undersökas. När patienterna efterfrågade 
sin av läkaren bestämda tid för kontroll, så kunde det hända att en annan personal 
bedömde deras tillstånd på ett helt annat sätt och undersökningstillfället blev mycket 
senare än från början ordinerat. Detta medförde att patienterna tappade sin motivation 
till följsamheten. 
 
En god relation mellan läkare, vårdpersonal och patient betyder mycket för följsamheten 
inom patientens behandling (Nordmann et al. 2007, s. 6).  Patienterna som intervjuades 
av Lunnela, Kääriäinen och Kyngäs (2010, ss. 494-495) angav att emotionellt stöd 
genom samtalen med vårdpersonalen motiverade dem att vara följsamma. Men det 
fanns ett antal patienter som inte vågade ställa frågor eller berätta om problem under sin 
behandling. Många av Taylor, Galbraith och Mills’ (2002, s. 406) informanter angav att 
de vid undersökningen inte berättar om biverkningar som de upplever. Om läkaren eller 
sjuksköterskan aktivt frågar om biverkningar kan det underlätta för patienten att 
beskriva dessa upplevelser. I Nagamatsu, Sakyo och Nagamatsu’s (2007, s. 58) 



15 
 

undersökning nämndes önskemålet om att få stöd av till exempel en sjuksköterska under 
läkarbesöket som kan förespråka och förmedla mellan patient och läkare. 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Mitt intresse för patienternas följsamhet till glaukombehandling medförde att jag ville 
undersöka vilken forskning som fanns sedan tidigare. Därför genomfördes en 
litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 203–220) för att sammanställa tidigare studier 
inom området.  
 
Vid första sökningen gällande glaukom och följsamhet var utbudet av forskningsartiklar 
väldigt stort. Få var dock användbara för denna litteraturstudie, då de var 
översiktsstudier som enligt Axelsson (2012, ss. 203-220) inte ska användas eftersom de 
inte är primärkällor. Inte heller läkemedelstudier var lämpliga. För att avgränsa 
sökresultatet och få fram de artiklar som lyfter fram patienternas egen upplevelse så 
avgränsades därför sökningen till endast kvalitativa undersökningar. Resultatet blev åtta 
studier som analyserades. Alla artiklar var publicerade mellan 2002 och 2013. Detta 
ansågs som positivt eftersom faktorerna som presenterades i resultatet av detta arbete 
kan anses som aktuella idag.  
 
Studiens resultat bygger på artiklar från Storbritannien, Frankrike, Finland, Korea, 
Japan och USA. Att inkludera artiklar från alla kontinenter skulle kunna ifrågasättas 
eftersom vårdsystemen sannolikt skiljs ifrån det svenska. Eftersom denna studie gäller 
följsamhet av en behandling, som för det mesta sker i patientens hem, så spelar själva 
vårdsystemen dock bara en underordnad roll. Dessutom var det intressant att kunna 
jämföra resultaten ifrån de olika länderna och se att faktorerna som påverkar 
patienternas följsamhet inte skiljer sig avsevärt mellan dem. 
 
Alla artiklar bygger på datainsamlingsmetod i form av intervjuer eller 
gruppdiskussioner med patienter som har glaukom samt trycksänkande ögondroppar. 
Tyvärr redovisar inte artiklarna alltid tydligt vilken ansats eller analysmetod som 
använts. Detta försvårade bedömningen av artiklarnas kvalitet. 
 
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar ett flertal faktorer som påverkar följsamheten i den medicinska 
behandlingen hos patienter med glaukom. Några faktorer ligger i direkt relation till 
patienten, andra faktorer mer i relation till vården.  
 
Det råder stor enighet om att patienten med glaukom måste förstå vad sjukdomen 
innebär och hur den utvecklas med tiden. Bara när kunskapsgrunden är lagd, när 
patienten vet varför han/hon ska ta en medicin och hur verkningsgraden påverkas av 
regelbundet eller oregelbundet intag, kan man som vårdpersonal utgå ifrån att patienten 
har kunskap nog att följa sin behandling. En praktisk implikation kan vara att skapa 
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struktur på rutinen för hur information ges men också se över själva innehållet i 
informationen för att säkerställa att alla patienter får samma grundläggande information 
och förutsättning för följsamheten oberoende på vilken personal som informerar 
patienten. 
 
Även om det framkommer i resultatet att patienten regelbundet behöver informeras om 
sin sjukdom så råder det inte lika mycket enighet om intensiteten av informationen. 
Medan Nordmann et al. (2007, s. 5) skriver att läkare använder patienternas rädsla för 
blindhet eller eventuella operationer på ögat för att ”hetsa” patienter och få dem att vara 
följsamma i sin terapi, så framkommer i Lunnela, Kääriäinen och Kyngäs’ (2010, s. 
496) studie att patienterna inte vill bli skrämda med denna information. Det verkar vara 
en balansgång där läkaren eller sjuksköterskan som informerar patienterna under 
undersökningarnas gång behöver anpassa sin kommunikation efter patientens behov. 
Enligt Dahlberg (2010, s. 126, 245-246) måste informationen beröra patientens 
livsvärld. Om inte information och undervisning tar hänsyn till patienten och dennes 
livsvärld, utan bara är uppbyggd utifrån vad vårdpersonalen anser som viktig för 
patienten, så kan den vara ineffektiv och misslyckad. Även om många patienter som är 
rädda att bli blinda blir motiverade att ta sina mediciner och droppa regelbunden, så kan 
denna rädsla ibland vara så stor att den istället upphäver kroppens mekanism att 
försvara sig mot sjukdom (Nordmann et al. 2007, s. 5) och patienten förnekar 
sjukdomen och slutar att behandla den. 
 
Resultatet visar att information om sjukdomen samt god kommunikation mellan läkaren 
och patienten anses som mycket viktigt. De flesta patienter med glaukom får sin första 
information om sjukdomen från ögonläkaren (Herndon, Brunner & Rollins, 2006, s. 
23). Tidsbrist under undersökningstiden, brist av undersökningstid överhuvudtaget, gör 
att patienten kan bli osäker och inte kan få sina frågor kring sjukdom och behandling 
besvarade, vilket kan påverka patientens följsamhet negativt. Detta väcker frågan om 
vidare forskning om i vilken utsträckning patientens följsamhet kan påverkas genom att 
ha mer strukturerade informationssamtal med patienter i samband med upptäckt av 
sjukdomen. Enligt Dahlberg (2010, s. 246) måste vårdpersonalen förstå patientens 
sjukdomssituation, hur mycket förståelse och insikt patienten har för sin 
sjukdomssituation och hur livssituationen är påverkad av sjukdomen. Dessutom måste 
vårdpersonalen veta om patienten är beredd att anpassa sin livsstil efter sjukdomen och 
hur patienten själv tänker att dessa förändringar måste ske. I Herndon, Brunner och 
Rollins’ (2006, ss.22-28) kartläggande studie runt patientens förståelse av glaukom och 
dess behandling framgår att just goda samtal runt livssituationen samt noggrann 
information om sjukdom och behandling borgar för bättre följsamhet. Enligt Kasén 
(2002, ss. 99-113) har sjuksköterskan ett professionellt ansvar att skapa förutsättningar 
för en inbjudande och berörande relation till patienten. Först då kan patienten ge uttryck 
för sin individuella situation, vilket i sin tur möjliggör hälsoprocesser, som i detta fall 
handlar om följsamhet. För att uppnå denna goda samtalsatmosfär och en god relation 
mellan patient och vårdpersonalen så är en praktisk implikation att ögonkliniken håller 
kontinuitet i frågan om vilken personal patienten träffar vid undersökningarna. 
 
 
Den faktor gällande påverkan av följsamheten som nämns mest i artiklarna som 
analyserades i denna litteraturstudie var glömskan. Oberoende av vad som gjorde att 
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patienterna glömde sina mediciner, om det var patientens förmåga att komma ihåg 
ögondroppen eller om patienten var för upptagen under dagen för att komma ihåg den, 
så framkom denna faktor i nästan alla intervjuer med studiernas deltagare. Det angavs 
många olika sätt hur patienterna försökte att lösa detta problem. Rutinen ansågs vara en 
lösning för de patienter vars ”glömska” beror på svårighet att komma ihåg eftersom man 
hade aktiviteter under dagen som försvårade att tänka på ögondropparna. Vogel, Pfeiffer 
och Schwenn (2002, s. 969) rekommenderar därför att kombinera medicinerna med 
speciella aktiviteter i vardagen, till exempel koppla dem med tandborstningen, måltider 
eller sänggående på kvällen. En viktig fråga för fortsatt forskning är i vilken 
utsträckning personalen samtalar med patienter om risken för att glömma 
ögondropparna. Även vilka praktiska idéer som rekommenderas för att upprätta en rutin 
för att kombinera ögondropparna med vardagen samt hur detta återspeglar sig i 
följsamheten, är intressanta forskningsfrågor. Men även om många patienter behöver 
denna rutin för att klara av att komma ihåg ögondropparna så varnar Nordmann et al. 
(2007, s. 5-6) för att följsamheten kan riskeras om patienterna uppfattar sin behandling 
som en belastning eller inskränkning av sitt liv. Detta kan leda till att patienterna känner 
sig mindre bekväma med behandlingen och är mindre nöjda med den.  
 
Detta kan väcka frågan om acceptans för en sjukdom och dess behandling. Enligt 
Eriksson (1994, ss. 53-55) växer acceptans för sin sjukdom, eller för sitt lidande, genom 
en process som patienten går igenom och där vårdpersonalen innehar en viktig roll. I 
första fasen av processen, ”bekräftandet av lidandet”, behöver patientens lidande bli sett 
och bekräftat av till exempel vårdpersonalen, och inte bortförklarat. ”Själva lidandet” är 
andra fasen i processen. Patienten får tid och rum för att lida. Bara när patienten har fått 
möjlighet att gå igenom dessa faser kan ”försoningen”, alltså tredje fasen, uppnås. Att 
försonas innebär acceptans för sitt ”nya liv”, där sjukdomen ingår. Men innebär 
acceptans att man måste vara nöjd med behandlingen? Enligt en studie av Atkinson et 
al. (2003, s. 2) hänger tillfredställelse eller ”nöjdhet” med den trycksänkande 
glaukombehandlingen ihop med hur och om patienten följer sin behandling. Dessutom 
nämner de att upp till hälften av patienter med kroniska eller symtomfria sjukdomar, 
som inte är nöjda med sin behandling, blir oföljsamma i sin behandling eftersom de tar 
beslut kring sin medicinering utan att rådgöra med läkaren. Vid undersökning av 
patienternas nöjdhet angående tidpunkt där ögonläkemedel skulle tas så visade det sig 
att patienter som behövde droppa sina ögondroppar både morgon och kväll var minst 
nöjda, följd av dem som enbart behövde droppa på kvällen. De patienter som var mest 
nöjda med sin behandling var de som bara behövde droppa på morgonen (Atkinson et 
al. 2003, s. 10). Följsamheten påverkas alltså av hur nöjd patienten är med 
behandlingen, vilket förstärker vikten av att som vårdpersonal anpassa behandlingen till 
patientens behov. Därför hade det varit viktigt med vidare forskning om hur patientens 
följsamhet utvecklas i samband med att patienten själv får mer inflytande i sin 
ögondroppsbehandling, det vill säga att patienten själv får bestämma vilka 
dropptillfällen som passar bäst överens med patientens vardag. 
 
Man skulle kunna fråga varför inte den för patienten bästa ögondroppen, den med minst 
dropptillfällen eller minst biverkningar, förskrivs från början. I praktiken finns det ofta 
en ordning som anger vilken ögondroppe man ska börja behandlingen med. Enligt 
Sveriges Ögonläkarförening (2010, ss. 66-73) så ska man börja behandlingen med ett 
läkemedel. Om ögondroppen inte räcker till för att sänka ögontrycket tillräckligt så 
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läggs antingen till en ögondroppe eller också byts ögondroppen mot ett annat preparat. 
Behöver patienten ytterligare trycksänkning, det vill säga en tredje ögondroppe, så 
rekommenderas kombinationspreparat alltså en kombination av två läkemedel i en 
flaska. Detta ska hjälpa patienten att vara följsam i sin behandling genom att patienten 
då bara har två flaskor att hantera eftersom forskningen visar att patienternas följsamhet 
till behandlingen sjunker, ju fler olika ögondroppar behöver användas (Vogel, Pfeiffer 
& Schwenn 2002, s. 969; Robin & Grover 2011, s. 94). Man måste dock beakta att alla 
dessa kombinationspreparat innehåller ett läkemedel samt en betablockerare och därför 
inte får användas hos alla patienter med till exempel hjärt- eller lungsjukdom eller 
astma. 
 
När det gäller kostnaden för ögondropparna så uppgavs det olika svar av 
undersökningsdeltagarna. Medan Park, Kang och Moon (2013, s. 52) anger att den höga 
kostnaden för ögondropparna påverkar patienternas följsamhet så beskriver Taylor, 
Galbraith och Mills (2002, s. 407) att patienterna nämnde dyra mediciner som 
irriterande, men inte som hinder för följsamheten. Samtidig skriver de att patienterna 
eventuellt inte ville uppge finansiella begränsningar inför de andra patienter i 
fokusgruppen och att man därför kan vara skeptisk angående resultatet. För att svårt 
sjuka patienter inte ska bli ekonomiskt lidande på grund av dyra mediciner så finns 
högkostnadsskyddet i Sverige. Det innebär ”ett tak” när det gäller kostnad för hälso- 
och sjukvård samt även för receptbelagda läkemedel (1177 Vårdguiden, u.å.). Detta 
”tak” ska undvika att en patient blir oföljsam till sin långvariga medicinska behandling 
på grund av oförmågan att betala för medicinerna. Ekonomi kan förstås vara en faktor 
som påverkar följsamheten oavsett diagnos och medicinering, men kanske ändå något 
som vårdpersonal kan ha i åtanke i samtalet med patienten med glaukom. 
 
 
SLUTSATSER 
Det framkommer i resultatet att det inte bara är patienten som ansvarar för en lyckad 
behandling, utan att även vårdpersonalen är involverad i moment som kan påverka 
patientens följsamhet positivt. Bara när vårdpersonalen ser och accepterar patienten och 
dess livssituation samt skapar en dialog med patienten om hur man kan underlätta 
terapin så att han/hon kan följa den, får patienten en chans att klara sin vardag med 
medicineringen.  
 
Denna litteraturstudie kan hjälpa personal på ögonkliniker att förstå att det är viktigt att 
ställa patienten och dess behov i centrum och försöka anpassa glaukombehandlingen 
utifrån det. Det som framstår som viktigt att tänka på som vårdpersonal är att man bara 
kan förvänta sig att patienten följer läkarens medicinska ordination om patienten har fått 
noggrann information om sin glaukomsjukdom, hur den utvecklas och vad 
medicineringen kan påverka. Saknas kunskap så utvecklar patienten troligtvis inte 
förståelse för terapin och behandlingen och framförallt inte motivationen att behandla 
en sjukdom som sällan känns av. Dessutom behöver patienten vara delaktig i sin 
behandling redan från början för att uppnå det bästa möjliga terapiresultatet. 
Vårdpersonalen kan främja patientens följsamhet i behandlingen om tid avsätts för 
information och utbildning samt en samtalsatmosfär skapas där patienten känner sig 
bekväm att berätta och ställa frågor om sin sjukdom och behandling.  
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Syftet är att 
validera den 
behandlings- 
specifikt 
Treatment 
Satisfaction 
Survey for 
Intraocular 
Pressure (TSS-
IOP) 

Studien skedde i 
två steg. I första 
steget 
identifierades 
innehållet till 
undersöknings-
enkäten baserad 
på tidigare 
forskning. 32 
patienter som 
använde 
trycksänkande 
ögondroppar 
delades i fyra 
fokusgrupper. 
Informationen 
som samlades 
inom de fyra 
fokusgrupperna 
användes för att 
utveckla 31 
punkter som 
användes i under- 
sökningen i andra 
steget. I andra 
steget deltog 250 
patienter med 
glaukom eller 
okulär 
hypertension och 
som droppade 
trycksänkande 
ögondroppar. 
Patienterna 
besvarade de 31 
punkter samt ett 
frågeformulär 
kring demografi 
och behandlings- 
relaterad 
information. 

Studiens resultat 
redovisades i fem 
faktorer som 
påverkar 
tillfredställelse med 
behandlingen: 1. 
Irritation av ögat 
2. praktisk/ 
bekväm 
användning 
3. lätthet av 
användning 
4. hyperemi (”rött 
öga”) 
5. effektivitet av 
medicinen 
 
Resultatet av TSS-
IOP jämfördes med 
ett tidigare 
validerat 
mätinstrument för 
tillfredställelse med 
medicinsk 
behandling 
(TSQM) och 
bedömdes som 
tillförlitlig och 
giltig. 
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Titel 
Barriers to 
adherence with 
glaucoma 
medications: a 
qualitative 
research study.  
 
Tidskrift 
Eye 
 

Syftet av 
studien var att 
vinna en bättre 
förståelse för 
hinder och 
motivationer 
för 
följsamheten 
med 
medicinering 
mot glaukom 
samt att 
utforska 
möjliga 
metoder för att 
förbättra 
följsamheten 

24 deltagare från 
två olika 
ögonkliniker 
rekryterades för 
två fokusgrupper 
à sju personer 
samt tio deltagare 
till djupintervjuer 
 
Alla deltagare 
hade två eller mer 
olika ögondroppar 
och har använt 
dem i mer än ett 
år. 
 
Diskussionen i 
fokus- grupperna 
inleds med öppna 
frågor om 
deltagarnas 
upplevelse om sin 
behandling. 
Informationerna 
som framkom i 
fokus- grupperna 
byggdes in i en 
intervjuguide som 
skulle vara en 
basis till de tio 
djupintervjuer.  
Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades 
sedan. Detta 
sändes till alla 
deltagare för 
genomgång och 
korrektur. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Studiens resultat 
redovisades i sex 
teman som 
förklarades som 
hinder för 
följsamheten: 
1. brist av 
utbildning, 
 2. brist av tron på 
dropparnas 
effektivitet,  
3. genomförandet 
av droppningen,  
4. att glömma 
dropparna,  
5. praktiska 
problem samt  
6. ålder och 
individuella 
skillnader  



 
 

Författare 
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Kyngäs, H. 
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glaucoma 
patients on 
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social support.  
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Syftet är att 
beskriva 
följsamma 
patienters 
synpunkter på 
utbildning och 
socialt stöd 
som de fick 
under sin 
sjukdom för att 
kunna utveckla 
patienternas 
följsamhet 
genom att 
främja 
utbildning och 
stödmetoder  

12 personer som 
tidigare hade 
deltagit i en studie 
om följsamhet av 
patienter med 
glaukom och som 
visade sig vara 
följsamma i sin 
behandling 
tillfrågades om de 
ville delta i denna 
studie också. Alla 
patienter 
samtyckte. 
 
2007 
genomfördes 12 
halv-strukturerade 
intervjuer som 
hade teman 
”utbildning” och 
stöd. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades . 
Under analysens 
gång grupperades 
patienternas 
uttalanden i 
öppna kategorier 
som vidare- 
utvecklades till 
subkategorier. 
Genom att 
kombinera 
subkategorier 
med liknande 
innehåll så 
formulerades 
huvud- 
kategorier.  
 
 
 
 
 
 
 
 

I studiens resultat 
presenteras tre 
kategorier för att 
beskriva patientens 
utbildning:  
1. innehåll,   
2. tid och  
3. metod.  
För att beskriva 
socialt stöd så 
framkom fem 
kategorier:  
1. emotionellt,  
2. informativt och  
3. instrumentellt 
stöd,  
4. brist av stöd och  
5. patientens 
aktivitet 
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 Providing 
successful 
nursing care to 
the foreign 
patient with 
glaucoma, a case 
study.  
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Nursing 
 

Syftet är att 
rekommendera 
vad som är 
viktigt för en 
framgångsrik 
omvårdnad av 
en utländsk 
patient med 
glaukom 

Kvalitativ 
fallstudie. En 
patient 
intervjuades om 
sina upplevelser 
om det japanska 
hälsosystemet. 
Intervjun spelades 
in och 
transkriberades 
sedan.  
Uppgifterna som 
analyserades och 
delades in i 
kategorier:  
1. upplevelse av 
hälsoproblem och  
2. omvårdnad i 
Japan 

Resultatet 
redovisade att stor 
vikt för 
omvårdnaden 
ligger på utbildning 
om glaukom och 
dess behandling, 
förklaring av syftet 
med ögondroppar 
och deras 
biverkningar, 
bemöta patienten 
med empati, 
öppenhet och 
respekt, förespråka 
patienten under 
läkarbesöket, stödja 
patienten när den 
vill ställa frågor (på 
grund av bristande 
språkkunskap) 
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Development of 
the conceptual 
framework fort 
he Eye-Drop 
Satisfaction 
Questionnaire 
(EDSQ) in 
glaucoma using a 
qualitative study.  
 
Tidskrift 
BMC health 
services research 
 

Syftet är att 
utveckla ett 
frågeformulär 
för att kunna 
bedöma 
patientens 
tillfredställelse 
och följsamhet 
med sin 
ögondropp- 
behandling 

Två 
intervjuguides (en 
till ögonläkare 
och en till patient) 
utvecklades 
baserande på 
tidigare översikts- 
studier. 
Fem ögonläkare 
intervjuades om 
glaukom, 
behandlingen, 
patienternas 
förväntningar, 
följsamhet och 
patient- 
utbildning. 
Strukturerade 
intervjuer av  
15 patienter  
med glaukom 
eller okulär 
hypertension 
genomfördes.  
Alla intervjuer 
spelades in och 
transkriberades 
sedan.  
Teman och 
subteman 
identifierades  
Fråge- formuläret 
utvecklades och 
lämnades till sex 
patienter för 
genomgång. 
Enligt 
patienternas 
kommentarer 
modifierades 
formuläret. 
 
 
 
 
 
 
 

Analysen 
resulterade i ett 
frågeformulär som 
innehåller sex 
områden som är 
kopplade till 
patientens 
tillfredställande 
och följsamhet till 
behandlingen av 
glaukom. 
Områdena är: 
1. patientens 
egenskaper 
2. behandlingens 
egenskaper 
3. relationen 
mellan läkare och 
patient 
4. patientens 
upplevelse av 
sjukdomen och 
dess behandling 
5. interaktionen 
mellan patienten 
och behandlingen 
6. patientens 
kunskap om 
sjukdomen och 
dess behandling 
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Årtal 
2013 
 
Titel 
Noncompliance 
with glaucoma 
medication in 
Korean patients: 
a multicenter 
qualitative study. 
 
Tidskrift 
Japanese Journal 
of 
Ophthalmology 
 

Syftet är att 
fastställa de 
mest vanliga 
och de mest 
obehagliga 
biverkningar 
av 
ögondroppar 
mot glaukom, 
faktorer som 
påverkar 
följsamheten 
samt 
användning av 
örtmedicin 
inom glaukom- 
behandlingen i 
Sydkorea 

581 patienter med 
fastställt glaukom 
som droppade 
minst en 
ögondroppe i mer 
än en månad 
deltog. 
Djupintervjuer 
där det användes 
ett strukturerat 
frågeformulär 
som innehöll 39 
frågor 
genomfördes. 
Frågorna var 
uppdelade i fem 
kategorier: socio- 
ekonomisk 
bakgrund, 
medicinsk status, 
kunskap om 
sjukdomen, 
inställning och 
beteende, faktorer 
för oföljsamhet 
samt öppna frågor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet 
redovisades i 11 
obehagliga 
biverkningar varav 
konjunktival 
injektion (”rött 
öga”), stickande 
känsla och dimsyn 
var de mest 
frekvent 
rapporterade. 
Dimsyn var 
biverkningen som 
nämndes som mest 
outhärdlig. 
Glömska var den 
vanligaste orsaken 
för oföljsamhet.  
2,9% av 
patienterna 
använder 
örtmedicin. 



 
 

Författare 
Taylor, S.A., 
Glabraith, S.M. 
& Mills, R.P.  
 
Årtal 
2002 
 
Titel 
Causes of non-
compliance with 
drug regimens in 
glaucoma 
patients: a 
qualitative study. 
 
Tidskrift 
 Journal of ocular 
pharmacology 
and therapeutics: 
the official 
journal of the 
Association for 
Ocular 
Pharmacology 
and Therapeutics 
 

Syftet är att få 
insikt i varför 
patienter inte 
är följsamma 
till sin 
medicinska 
glaukom- 
behandlingen 

21 patienter 
delades i två 
fokusgrupper. 
Utav de 21 
patienter i fokus- 
grupperna deltog 
fyra även i 
enskilda 
intervjuer hemma, 
dessutom tillkom 
sju patienter som 
bara intervjuades 
men inte deltog i 
fokus- grupperna. 
Sammanlagt 
undersöktes 28 
patienter.  
 
Patienterna har 
träffat minst två 
olika ögonläkare 
under 
sjukdomstiden 
och tog minst två 
olika 
ögondroppar. 
 
Fokus- grupperna 
spelades in via 
audio och video, 
intervjuerna bara 
via audio. 
Forskaren 
antecknade 
separat under 
samtalen.  
Efter data- 
insamlingen 
analyserades 
materialet 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla patienter i 
fokusgrupperna 
berättade om någon 
forma av 
oföljsamhet. 
Glömska var 
huvudorsaken för 
oföljsamheten. 
Vidare problem- 
områden inom 
följsamheten var: 
- korrekt 
droppteknik 
- Klagomål  över    
biverkningar. 
- Önskemål om 
underlättning av 
behandling och 
dess hantering. 
- Patienterna är 
oroliga över 
glaukom-  
information. 
- Önskemål om att 
läkaren testar nya 
behandlings-
metoder. 
- Många patienter 
erkänner inte 
brister i 
följsamheten i 
samtal med 
vårdpersonalen 
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Titel 
Adherence to 
ocular 
hypotensive 
therapy: patient 
health education 
needs and views 
on group 
education.  
 
Tidskrift 
Patient 
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Syftet är att 
förstå 
patienternas 
behov av 
hälso- 
undervisning 
särskild 
gällande 
följsamheten 
till glaukom- 
behandlingen 
samt att 
undersöka 
patienternas 
synpunkter 
angående 
grupp- 
undervisning   

Kvalitativa 
intervjuer av 27 
patienter med 
glaukom eller 
okulär 
hypertension. 
Intervjuerna 
varade mellan 30 
minuter och en 
timme. Det 
ställdes öppna 
frågor. 
Intervjuerna 
spelades in 
digitalt och 
transkriberades 
sedan.  
Dataanalysen 
skedde parallell 
till 
datainsamlingen 
för att möjliggöra 
interaktivitet. Alla 
uppgifter ur 
analysen kodades 
rad för rad och 
grupperades i 
teman  

Resultatet 
redovisades i nio 
teman gällande 
behov av 
undervisning och 
ett separat tema 
gällande grupp- 
undervisning:  
1. Att förstå 
glaukom 
2. Att förstå sin 
diagnos samt att 
förstå svårigheten i 
att ge en diagnos 
3. Att förstå 
innebörden av 
ögondroppar, deras 
biverkningar och 
hur man förnyar 
sina ögondroppar 
4. Att känna sig 
säkert på att ta 
ögondroppar 
5. Att hantera sin 
sjukdom 
6. Att kunna ställa 
frågor till läkaren 
7. Att kunna 
navigera sig genom 
hälsosystemet 
8. Att förstå och 
kunna hantera sitt 
eget beteende 
gällande 
följsamheten 
9. Att kunna få 
tillgång till andra 
informations- 
källor 
[10.] Synpunkter 
gällande grupp- 
undervisning 
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