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Sammanfattning 

Bakgrund: Glaukom är en kronisk progressiv ögonsjukdom och en av den främsta 

orsaken till blindhet i världen. Intraockulärt trycksänkande ögondroppar är den 

vanligaste behandlingsmetoden och följsamhet är mycket viktigt för att minska 

progression av sjukdomen och risken att bli blind. Tidigare studier har visat att det 

finns en bristande följsamhet hos patienter med denna behandling.  

Syfte: Att belysa de faktorer som påverkar patientens följsamhet så att 

sjuksköterskan ska få en bättre förståelse och kunna vägleda patienten till en bättre 

följsamhet. 

Metod: En systematisk litteraturstudie genomfördes baserad på 14 vetenskapliga 

artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Resultat: Det finns många olika faktorer som påverkar patientens följsamhet i 

behandlingen med ögondroppar. Det kan vara faktorer som är orsakade av 

sjukvårdspersonal, av patienten själv samt av miljö/socioekonomiska skäl. 

Slutsats: Det är viktigt att fortsätta forska på de faktorer som påverkar patienters 

följsamhet vid ögondroppsbehandling för att sjuksköterskan ska kunna vägleda till 

en ökad följsamhet. 

 

Nyckelord: Faktorer, följsamhet, glaukom, omvårdnad, ögondroppar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
Background: Glaucoma is a progressive chronic eye disease and is the leading 

cause of blindness in the world. Eye drops which are lowering the intraocular 

pressure are the most common treatment and adherence is essential to reduce 

progression of the disease and the risk of becoming blind. Previous studies have 

shown that there is a lack of compliance in patients with this treatment. 

Aim: The aim of this study was to elucidate the factors affecting patient adherence 

so that the nurse can get a better understanding and be able to guide the patient to a 

better adherence. 

Method: A systematic literature review, based on 14 scientific articles with both 

qualitative and quantitative approach. 

Results: There are many different factors that affect the patient´s adherence to 

treatment with eye drops. It can be factors that are caused by medical staff, by the 

patient himself, as well as environmental/socio-economic reasons. 

Conclusion: It is important to continue research on the factors that affect patients´ 

adherence with eye drop treatment so that the nurse should be able to guide to an 

increased adherence.  

 

Keywords: Adherence, eye drops, factors, glaucoma, nursing 
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INLEDNING 

Många patienter med glaukom följer tyvärr inte de råd och ordinationer som de får 

av sin läkare eller sjuksköterska. Denna bristande följsamhet har det forskats 

mycket på men ändå kvarstår problemet. Författarna vill genom denna 

litteraturstudie ta reda på vilka faktorer som påverkar patientens följsamhet och få 

en fördjupad kunskap om hur sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna vägleda dessa 

patienter brister i följsamheten. Litteraturstudien är begränsad till primärt 

öppenvinkelglaukom som är den mest förekommande formen av sjukdomen. 

 

BAKGRUND 
Glaukom är ett samlingsnamn för en grupp ögonsjukdomar som alla på ett eller 

annat sätt orsakar skada på synnerven och ger synfältsdefekter (Grehn & Stamper, 

2009). Förhöjt ögontryck är den viktigaste riskfaktorn för både utveckling och 

progression av sjukdomen. 

Behandlingen som främst utgörs av trycksänkande ögondroppar är livslång och 

syftar till att sänka ögontrycket. När trycket sänks framskrider synskadan mer 

långsamt och förloppet bromsas så att några allvarliga synskador kanske aldrig 

kommer att uppstå. Att följa ordinationen på ögondroppsbehandlingen är därför av 

stor vikt (Ygge & Kugelberg, 2010). Vårdgivare tror att patienters följsamhet är 

mycket större än vad den i verkligheten är. Det visar sig att vårdgivare tror att icke 

följsamma patienter är mellan 0-25% medan den verkliga siffran är 34 % (Tsai, 

2003).  

 

Klassifikation 
Man skiljer glaukomsjukdomen på om ögats kammarvinkeln är öppen eller stängd. 

Sjukdomen indelas ytterligare om den är primär eller sekundär. När den 

bakomliggande orsaken är okänd kallas den för primär och för sekundär när 

orsaken beror på någon annan känd ögonsjukdom. Den primära 

öppenvinkelformen är den mest vanligt förekommande (Fahmy, Hamann, Larsen 

& Sjölie, 2009). 
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Epidemiologi 
Sjukdomen är kronisk och drabbar oftast äldre och är ovanlig hos personer under 

50 år (Statens beredning för medicinsk utvärdering (Statens beredning för 

medicinsk utvärdering [SBU], 2008). 

Den är näst katarakt, grå starr, den vanligaste åldersrelaterade ögonsjukdomen. 

Uppkomna skador är bestående och sjukdomen är en av den vanligaste orsaken till 

blindhet i världen (Ygge & Kugelberg, 2010). Bland glaukompatienter är 3-5% 

blinda men då sjukdomen är progressiv ökar antalet blinda med stigande ålder. 

Blindhet på bara ett öga är vanligare (Heijl et al., 2010). 

I hela världen räknas ca 60 miljoner människor ha glaukom och 16 miljoner av 

dem har öppenvinkelglaukom. Denna siffra räknas med att öka till 21 miljoner år 

2020. (Grehn & Stamper, 2009).  

Antalet personer i Sverige med diagnosen öppenvinkelglaukom uppskattas till 

cirka 100 000.  (Heijl et al., 2010). 

 

Riskfaktorer 
Det finns olika faktorer som ökar risken för att drabbas av öppenvinkelglaukom. 

Den viktigaste riskfaktorn för både uppkomst och progress av sjukdomen är 

förhöjt ögontryck. Exfoliationer, avflagningar av celler, i samband med förhöjt 

ögontryck ökar risken starkt. Högre ålder och glaukom har starkt samband. 

Sjukdomen är vanligare hos den afrikanska befolkningen än hos den med 

europeiskt ursprung. Hereditet är en riskfaktor (Heijl et al., 2010). Risken att 

utveckla sjukdomen är ungefär 10 gånger så hög om en förälder eller ett syskon är 

drabbad och ännu högre om man är tvilling (National eye institute [NEI], 2014). 

Efter 40 års ålder bör man därför kontrollera sin syn om någon nära släkting har 

glaukom. Detta rekommenderas oavsett om man har symptom eller inte (Ygge, 

2011). Sjukdomen är vanligare bland män (SBU, 2008). 

Myopi, närsynthet, samt kärlsjukdom i ögat så som arterioskleros eller arteriell 

hypertension är faktorer som också ökar risken (Fahmy et al., 2009). 
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Ögontryck 
Ögat innehåller en vätska som kallas för kammarvätska och som ger näring till 

hornhinnan och linsen. Vätskan måste hålla ett visst tryck, intraockulärt tryck, 

IOT, för att ögat ska kunna upprätthålla sin runda form (SBU, 2010). 

Produktionen av kammarvatten och motståndet av vätskans avflöde är det som 

reglerar trycket. Kammarvatten produceras hela tiden i ögat och försvinner ut 

genom trabekelverket, för att sedan genom schlemms kanal gå vidare till 

vensystemet. Om dessa kanaler blir tilltäppta av slaggprodukter/utfällningar kan 

inte kammarvattnet på ett normalt sätt filtreras ut ur ögat och då stiger trycket 

(Sæland, 2002). Detta försvårar transporten av syre och näringsämnen till både 

synnerven och blodkärlen och orsakar skador på synnerven vilket leder till bortfall 

av synfältet. (Inde, 2007). Hur högt tryck ögat tål innan synen skadas varierar från 

person till person. Trycket mäts i millimeter kvicksilver, mmHg. Ett normalt 

ögontryck ligger mellan 10-20 mmHg (Ygge, 2011). Men både högre och lägre 

tryck kan vara normala (SBU, 2010). 

 

Symtom 
Svårigheten med glaukom är att patienten oftast inte upptäcker synfältspåverkan 

förrän synskadan blivit omfattande. Detta beror på att synbortfallet sker gradvis 

och att det ena ögat drabbas först. Så länge man ser med båda ögonen kompenserar 

det friska ögat för det sjuka. Först försvinner det perifera synfältet och sist det 

centrala synfältet, det synfältet där synen är som skarpast. Detta kan resultera i att 

patienten får ett fullgott resultat vid en synundersökning och därmed fördröja 

upptäckten av sjukdomen (Ygge & Kugelberg, 2010). 

Till en början märker den drabbade inget eftersom hjärnan “fyller i “blinda 

områden i synfältet (SBU, 2010). 

Personen märker att det perifera synfältet försvinner genom att han/hon börjar att 

missa att se saker runtomkring sig och börjar att gå in i dörrar och möbler. Det kan 

vara svårt att följa bilden när personen tittar på TV eller att se allt när han/hon är 

ute och promenerar. Oftast tror personen att det är normalt för åldern eller att ett 

par nya glasögon kommer att rätta till besväret. Tunnelseende och förlust av 

central fixation är vanliga symtom vid en långt framskriden glaukomsjukdom 

(Stollery, 1997). Syninskränkningen som uppstått förblir permanent. Därför är 
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tidig upptäckt mycket viktig. (Sæland, 2002). Ofta upptäcks sjukdomen av en ren 

slump i samband med en rutinkontroll eller ögonundersökning hos optiker eller 

ögonläkare. Det är en ögonspecialists uppgift att avgöra vem som är i behov av 

behandling och ta på sig ansvaret för vidare uppföljning (Høvding & Bertelsen, 

2004). Sjukdomen drabbar båda ögonen men vid diagnostidpunkten är oftast det 

ena ögat värre drabbat än det andra. Den ger inga upplevelser av smärta, röda ögon 

eller andra obehag (Fahmy et al., 2009). 

 
Diagnostik 
Glaukom är en progressiv sjukdom som ger upphov till typiska skador i det 

retinala nervfiberlagret, synnervspapillen och i synfältet. 

En synnervskada är den absoluta grunden för glaukomdiagnos (Heijl et al., 2010). 

En samlad bedömning av ögontryck, synfältsundersökning och utseende av 

synnervspapillen behövs för att kunna sätta diagnos (Sæland, 2002). 

För pålitligaste resultat av ögontrycksmätning används ett ögonmikroskåps 

tonometer, så kallad applanationstonometri, som placeras mitt på ögats hornhinna 

för att kunna läsa av ögats tryck. Vid ett ökat intraokulärt tryck över 23mmHg eller 

en tryckskillnad mellan ögonen på mer än 5mmHg bör mätningen upprepas vid ett 

annat tillfälle. Det intraokulära trycket kan nämligen variera från dag till dag men 

även under dygnet (Ygge, 2011).  

 

Synfältet kan undersökas genom flera olika metoder. Den vanligaste metoden är 

perimetri. Metoden går ut på att mäta synfältet perifert och centralt för att upptäcka 

var eventuella bortfall av synfältet finns (Fahmy et al., 2009). 

Synnervspapillen blir urgröpt vid glaukom och detta ser man vid en 

ögonbottenundersökning. Exempel på olika metoder som mäter detta är optical 

coherense tomography, OCT, och oftalmoskopi (ögonmikroskåp) (Ygge, 2011). 

Genom en undersökning som kallas gonioskopi kan ögats kammarvinkeln 

undersökas och på så vis avgöra om den är öppen eller stängd (Heijl et al., 2010). 

Beroende på glaukomets progression bör kontroll av intraokulärt tryck, papiller 

och synfält kontrolleras minst 1 gång per år (Høvding & Bertelsen, 2004). 

Med regelbundna kontroller kan de flesta behålla en god syn långt fram i livet 

(Ygge, 2011). 
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Behandling 
Det finns olika behandlingar som fördröjer/förhindrar synförlusten, men inga som 

kan bota sjukdomen vilket gör den till en av de vanligaste orsakerna till blindhet i 

världen (NEI, 2014). 

Behandlingens mål är att sänka ögontrycket och förstahands alternativet är 

ögondroppar, vilket är en behandling som får fortgå hela livet. Det finns olika 

sorters ögondroppar som antingen ökar avflödet av kammarvatten eller minskar 

produktionen av den samma. En del droppar har båda funktioner (Ygge & 

Kugelberg, 2010).  

Behandlingen styrs inte enbart efter synfältsutvecklingen, utan man använder sig 

av ett måltryck. Enstaka tryck över måltrycket leder inte till terapibyte men om 

patienten visar förhöjda tryck vid flera olika mätningar kan det finnas anledning att 

misstänka dålig följsamhet på ordinationen eller otillräcklig effekt av 

ögondropparna. Det är av största vikt att patienterna kontinuerligt tar sina 

ordinerade ögondroppar för att hålla sjukdomen i schack. Har patienten svårigheter 

att följa ordinationen, har för mycket biverkningar, eller om progresshastigheten 

trots maximal ögondroppsbehandling förväntas leda till allvarlig synpåverkan 

måste laser eller kirurgibehandling övervägas (Heijl et al., 2010).  

 

Biverkningar 
Ögondropparna kan ge olika biverkningar. Exempel på detta kan vara 

ögonrodnad/irritation, huvudvärk, pigmentering av iris, tillväxt av ögonfransar, 

långsammare puls, arytmier och försämring av astma. Mardrömmar och depression 

förekommer, men detta är inte särskilt vanligt. Andra biverkningar kan vara små 

pupiller vilket ger dåligt mörkerseende och närsynthet (SBU 2008).  

 

Hälsa och livskvalitet 
Att ha hälsa är något människan upplever sig ha eller inte ha. Det är något 

personen oftast inte tänker på och tar för givet ända tills den utsätts för sjukdom 

eller skada. (Isgren, Lyckander & Strömberg, 2003). 
 



 

6 
 

Målet för sjukvården är enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) en god hälsa 

och vård på lika villkor för alla. Det är den enskilde individens upplevelse av hälsa 

som är viktigast (Isgren et al., 2003).  

Begreppet livskvalitet omfattar såväl mental och allmän hälsa, som fysisk och 

psykisk funktion. Det ingår även sociala och ekonomiska aspekter i begreppet. Det 

finns inga heltäckande mätinstrument för att kunna bedöma livskvalitén hos 

glaukompatienter. Det instrument som ofta används är Visual Activites 

Questionnair, VQF-25, som är ett synrelaterat instrument (Heijl et al., 2010). 

Att få diagnosen glaukom medför begränsningar i patientens dagliga funktioner. 

Beroende på hur allvarligt synhandikapp den enskilde får påverkas både vardagen 

och livskvalitén hos den drabbade (SBU, 2010). 

 

Följsamhet 
Följsamhet eller compliance, som är den engelska motsvarigheten, kommer från 

det engelska verbet “to comply” vilket betyder att rätta sig efter regler, krav eller 

befallningar. Detta kan tydas som om att vårdpersonalen är de som har rätt, en 

förmyndarroll, och patientens egen upplevelse är irrelevant och därför ska 

personalen få patienten att ändra sitt beteende. Kritiker till compliancebegreppet 

menar att det kan finnas många bra anledningar till att patienter inte följer 

ordinationer/rekommendationer. Därför ska vårdpersonal inte benämna patienter 

som svåra eller oansvariga (Thornquist, 2001).   

Den dåliga följsamheten med medicinering kan bero på att patienten har ett eget 

sett att se på sin sjukdomssituation som skiljer sig från vårdpersonalens 

medicinska synsätt.  

Ute i samhället får patienten många intryck och idéer om hälsa, sjukdom och 

behandlingar. Den sjuke vill fortsätta att se på sig själv som tidigare och vara som 

vanligt, att behålla sin roll i yrkes- och familjelivet. Att gå från att vara frisk till 

långvarigt sjuk innebär ett identitetsbyte. Den sjuke kan börja tvivla på vem man 

är och vad man klarar av. Patienten kan då utveckla strategier och handlingar för 

att skydda sin identietet och värde, vilket kan uppfattas av vårdpersonal att den 

sjuke inte accepterar, missförstår eller är dåligt följsam. Att behöva ta medicin är 

en påminnelse om sjukdomen och något friska människor inte behöver göra eller 
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uppleva. Dessutom kan biverkningar uppstå (Hansson Scherman & Friberg, 

2009).     

Flera termer så som bland annat adherence, concordance, collaboration, 

therpeutic alliance, partnership, har uppkommit för att skapa en mer jämlik öppen 

och respektfull relation mellan vårdgivaren och patienten till förmån för patientens 

upplevelse av sin sjukdom och situation. Patienten blir ansvarig för sina handlingar 

och vårdpersonalen har ansvar för att patienten ska vara välinformerad, ge råd och 

ordinationer så att patienten kan ta ett rationellt beslut och handla därefter. För att 

kunna hjälpa patienten i sitt beslut behöver vårdpersonalen kunna sätta sig in i 

patientens situation samtidigt som de medicinska kunskaperna inte ska förringas 

(Hansson Scherman & Runesson, 2009).  

 

Dorothea Orem 
Dorothea Orems omvårdnadsmodell bygger på en humanistisk människosyn och 

belyser människans egna resurser som viktiga. Människan har förmåga till 

självkunskap, självreflektion samt ett samvete. Människan har även ansvar för sina 

handlingar genom sitt förnuft och sin beslutsförmåga.  

Enligt Orem ska omvårdnaden styras efter patientens så kallade egenvårdsbehov 

och egenvårdsförmåga. Egenvårdsförmågan styrs av flera faktorer så som ålder, 

hälsotillstånd, erfarenheter, kunskaper och attityder samt livsmiljön som familj och 

socioekonomiska aspekter. Livet ställer människan inför många olika 

egenvårdskrav, alltifrån de dagliga rutinerna som ska klaras av till större livskriser 

och sjukdomstillstånd i olika former.  

Så länge egenvårdsförmågan är större än egenvårdskraven så klarar människan sin 

egenvård själv. Men blir egenvårdskraven större än vad människan klarar av så 

behövs vård och omvårdnad för att gå in och kompensera i olika grad och med 

olika insatser där det är möjligt. Insatser kan vara att sjuksköterskan ger stöd, råd 

och undervisning eller tillhandhåller hjälpmedel så att egenvården underlättas. 

Målet med omvårdnaden är att nå en optimal fysisk och social miljö för att öka 

egenvårdsförmågan och återuppbygga hälsan (Thorsén, 1997). Omvårdnaden ska 

byggas på en överenskommelse mellan patienten och vårdaren. Detta betonas 

mycket starkt av Orem. Det ska vara patienten som sätter upp omvårdnadsmålen. 

Det är bara när bara när patienten är mycket hjälplös och oförmögen att ta dessa 
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beslut som vårdpersonalen har rätt att ta över, och då tillsammans med anhöriga 

(Egidius & Norberg, 1985).   

 

Sjuksköterskans roll vid ögondroppsbehandling 
I sjuksköterskans omvårdnadsarbete är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv på 

patienten som tydligt visar på att hela människan ses, vilka resurser och förmågor 

patienten har (Isgren et al., 2003). 

Sjuksköterskan ska kunna tillämpa omvårdnadsprocessen genom att utvärdera 

patienters individuella egenvårdsförmågor/ krav som följer en förändrad 

livssituation vid glaukomsjukdom.  

Sjuksköterskan ska kunna ge patienten de farmakologiska kunskaper som behövs 

för en säker administrering/hantering av ögondropparna. När egenvårdskraven blir 

för stora är det sjuksköterskans roll att involvera närstående och vid behov initiera 

professionellt psykosocialt stöd. Genom omvårdnadsåtgärder och kunskaper ska 

sjuksköterskan kunna behandla, lindra och förebygga specifika symtom som 

uppstår vid glaukomsjukdom. Kunna ge stöd, trygghet, tröst och hopp till både 

patient och närstående samt uppmuntran till att behålla sitt sociala nätverk 

(Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009).  

Enligt patientlagen (2014:821) ska omvårdnaden vara av god kvalitet och stå i 

överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Enligt 

hälsosjukvårdslagen (1982:763) ska omvårdnaden bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet och främja goda kontakter med 

sjukvårdspersonalen. 

 

PROBLEMFORMULERING 
Att få konstaterat glaukom innebär för patienten en livslång behandling. Att följa 

ordinationen på ögondropparna är av stor vikt för att kunna stanna upp 

sjukdomsförloppet. Detta kan annars leda till att patienten blir blind. Det har visat 

sig genom tidigare studier att det finns en betydande andel patienter som inte är 

följsamma. Patienter följer inte alltid de råd och behandlingsordinationer som ges 

av behandlande/ ansvarig läkare eller sjuksköterska. Författarna vill genom denna 

litteraturstudie belysa de bakomliggande faktorer som är orsaken till denna 

problematik. 
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Sjuksköterskan kan stöta på patienter med glaukomsjukdom oavsett arbetsplats 

inom sjukvården. Därför är det av stor vikt för sjuksköterskors omvårdnadsarbete 

att ha god vetskap om dessa faktorer för att lättare kunna vägleda patienten till en 

bättre följsamhet vid behandling av glaukomsjukdom. 

 
SYFTE 
Syftet med denna litteraturstudie är att ta reda på vilka faktorer som påverkar 

patientens följsamhet vid ögondroppsbehandling samt få en fördjupad kunskap om 

hur sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna vägleda de patienter som inte fullföljer 

sin behandling. 

 

Frågeställningar  
Vilka faktorer är det som påverkar följsamheten vid ögondroppsbehandling? 

Hur kan sjuksköterskan hjälpa patienter som brister i följsamheten? 
 

Definition av centrala begrepp 
Med vårdgivare i denna litteraturstudie menas främst sjuksköterskor, men såväl 

läkare, som arbetar i ett team tillsammans med patienten. 

 

METOD 
Design 
Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt med både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. En systematisk sökning genomfördes inom det 

valda området för att få ett vetenskapligt underlag till studiens syfte och 

frågeställningar (Forsberg & Wengström, 2003). Att göra en litteraturstudie 

innebär att författaren kartlägger kunskapsläget inom ett visst område. Genom att 

söka brett efter vetenskapliga artiklar, analysera och sammanställa dessa kan 

författaren fastställa kunskapsläget inom det valda området. Analysen kan ge 

kunskaper som skulle kunna påverka det praktiska vårdarbetet och samtidigt visa 

vad som inte blivit föremål för forskning (Friberg, 2012) 
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Urval av litteratur 
Databaserna som användes för att hitta relevanta artiklar till studien var Cinahl och 

PubMed. 

PubMed är producerad av National Library of Medicine och innehåller 20 miljoner 

referenser till artiklar. Det är en bred databas som innehåller tidskrifter inom 

medicin, omvårdnad och hälso-sjukvårdsadministration från 60-talet och framåt. 

Cinahl innehåller 2,2 miljoner artiklar varav 65 % handlar om omvårdnad från 80 -

talet och framåt. Den är mer fokuserad på referenser med inriktning på omvårdnad 

än vad PubMed är (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

Flertalet sökord användes i olika kombinationer med hjälp av den booleska termen 

AND. 

De sökord som vi använde i båda databaserna var: Glaucoma, eyedrops, 

compliance, barriers, adherence, nonadherence, factors och qualitative. Dessa 

sökstrategier redovisas i bilaga 1.  Att vi inte använt de tidigare uppräknade 

synonymerna för compliance så som; concordance, collaboration, therpeutic 

alliance, partnership är att dessa är inte lika vedertagna och vid provsökning gav 

dessa inga större resultat. Sökningarna resulterade i 14 vetenskapliga artiklar som 

inkluderades i litteraturstudien. Se bilaga 2.  
 

Inklusionskriterier 
• Artiklar som var skrivna på engelska, svenska, danska eller norska.  

• Deltagarna var både män och kvinnor  

• Deltagarna använde en eller flera olika sorters ögondroppar 

• Behandlades för öppenvinkelglaukom.  

• Artiklarna skulle ha abstrakt  

• Tillgängliga i fulltext. 

• Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades.  

• Studierna skulle vara godkända av en etisk kommitté eller vara etiskt 

granskade 

 

Exklusionskriterier 
• Artiklar som inte motsvarade studiens syfte.  

• Kostade pengar att få tillgång till. 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 
Artiklarna som valdes till denna litteraturstudie har kvalitetsgranskats med hjälp av 

två olika granskningsmallar. Den ena mallen är för kvalitativa studier och den 

andra för kvantitativa studier. Dessa mallar har modifierats av högskolan i Dalarna 

efter versioner av Forsberg & Wengström (2008) och Willman et al., (2006).  

Utefter dessa mallar görs en översiktlig bedömning om studien är av låg, medel 

eller hög kvalitet. 25 poäng är max för kvalitativa artiklar respektive 29 poäng för 

kvantitativa. 

 

• För att artiklarna ska anses vara av hög kvalitet krävs minst 80 % av 

totalpoängen poängen. Det vill säga uppnå minst 20 respektive 23 poäng. 

• För att artiklar ska anses vara av medelhög kvalitet krävs 60-79% av total 

poängen. Det vill säga uppnå 15-19 respektive 19-22 poängen. 

• Artiklar under 60 % det vill säga ≤ 14 respektive 18 poäng bedöms vara av 

låg kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). 

För att hålla en hög trovärdighet på studiens resultat ville författarna inkludera 

endast de artiklar som genom denna granskning visade sig vara av medel/hög 

kvalité.   

 

Tillvägagångssätt 
Författarna gjorde denna litteraturöversikt gemensamt.  

Artiklarna som söktes handlar om faktorer som påverkar patientens följsamhet 

med ögondroppsbehandling vid glaukomsjukdom.  

Databaserna som användes för sökning av artiklarna var CINAHL och PubMed då 

dessa ansågs mest lämpade för omvårdnad. Sökorden användes i olika 

kombinationer vilka redovisas i bilaga 1. I första urvalet valdes de titlar ut som 

lämpades utifrån studiens syfte, frågeställning och problemformulering. Om 

abstraktet uppfyllde kraven lästes artikeln i sin helhet. 14 artiklar valdes ut för 

analys och bearbetning. I andra urvalet bedömdes artiklarnas kvalitet enligt 

Högskolan Dalarnas modifierade granskningsmallar. Dessa är anpassade för 

granskning av både kvantitativa och kvalitativa studier. Genom dessa mallar 

fastställdes respektive studies kvalitet som medel eller hög. Alla 14 artiklar 
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inkluderades i studien och sammanställdes med viktiga fakta i en tabellöversikt. Se 

bilaga 2. 

 

Analys 
Analysarbetet har skett med inspiration av Friberg (2012).  

Efter att författarna valt ut relevanta vetenskapliga artiklar lästes resultaten igenom 

flera gånger för att kontrollera så att de motsvarade litteraturstudiens syfte. 

Artiklarna kontrollerades så att de var av vetenskaplig kvalitet och skrivna i en 

vetenskaplig tidskrift. Huvudfynden i varje artikel identifierades och varje resultat 

sammanställdes i en schematisk översikt för att lättare kunna jämföra likheter och 

skillnader mellan studiernas resultat. Detta resulterade i 5 olika kategorier som 

tillsammans bildade denna litteraturstudies resultat. 
 

Forskningsetiska aspekter 
Författarna har lagt vikt vid att kontrollera så att studierna är etiskt granskade eller 

godkända av en etisk kommitté´ då detta är en viktig aspekt inom vetenskaplig 

forskning.  

God etik innebär att skydda och visa omsorg för de personer som ingår i studien 

och inte orsaka skada eller men för individen. Författarna har inte avsiktligt 

förvrängt forsknigsprocessen genom fabricing av data eller plagiat (Forsberg & 

Wengström, 2003) 

 

RESULTAT 
I studierna har det framkommit stora variationer angående följsamheten vid 

ögondroppsbehandling hos patienter med glaukom. I USA är 19-64% följsamma 

och i Europa 69-84% (Hwang, Liu, Pu, P. Chou & Y. Chou, 2014). För att 

förbättra glaukomssjukvården är det mycket viktigt att få en förståelse varför 

patienter inte följer sin ordination (Newman-Casey el al., (2015). Denna 

litteraturstudie har visat att det finna många olika faktorer som påverkar patientens 

följsamhet i behandlingen med ögondroppar. Dessa faktorer redovisas i följande 

kategorier: glömska, administrationsproblematik, socioekonomiska faktorer, 

behandlingsproblematik och vårdgivarfaktorer. 



 

13 
 

Glömska 
Glömska var en av den vanligaste orsaken till dålig följsamhet av 

ögondroppsbehandling vid glaukom (Dreer et al., 2013; Newman-Casey et al., 

2015; Olthoff, Hoevenaars, Van den borne, Webers, & Schouten, 2009). Det 

framkom att faktorer som inverkade på rutiner var en anledning till glömda 

ögondroppar. Ögondroppar som skulle tas på den tidpunkt på dagen då det var som 

mest att göra eller inte föll sig naturligt in i de dagliga rutinerna, hade som störst 

risk att glömmas bort. Det var svårt att komma ihåg att ta droppflaskan med sig till 

exempel när de gick hemifrån eller åkte på semester. Många hade svårigheter att 

komma ihåg hur många ögondroppar de skulle ta samt svårt att komma ihåg på 

vilka tider de skulle tas (Dreer et al., 2013; Lacey, Cate & Broadway, 2009; 

Nordmann et al., 2007).  

I kontrast till de som var icke följsamma hade de följsamma patienterna hittat olika 

rutiner och strategier i vardagen för att komma ihåg att ta ögondropparna (Dreer et 

al., 2013; & Nordmann et al., 2007). Det kunde vara genom att sätta på larm, att ta 

dropparna i samband med andra rutiner som vid tandborstning, måltider och 

sänggående (Dreer et al., 2013; Lacey et al., 2009). 

 

Administrationsproblematik 
Många patienter visade sig har fysiska svårighet att administrera ögondropparna. 

Blinkreflexen samt att vara skakig i handen kunde göra det svårt att träffa droppen 

rätt i ögat (Lacey el al., 2009; Nordmann et al., 2007). Patienter hade svårt att stå 

framför spegeln och hålla upp ögonlocket med ena handen och samtidigt droppa 

med den andra. Några tyckte det var obehagligt att ha droppflaskan så nära ögat 

och att droppa något i ögonen (Nordmann et al., 2007; Tsai, Robin, & Smith, 

2007). Administrationen av ögondropparna underlättade om de fick hjälp av någon 

anhörig (Nordmann et al., 2007). En del äldre patienter hade inte kraft nog att 

kunna trycka ut ögondroppen ur flaskan. De hade svårt att hålla flaskan rätt samt 

att få ut rätt antal droppar (Dreer et al., 2013; Sleath et al., 2009). I en studie av 

Curtis, Lo, Ooi, Bennet & Long & (2009) visade det sig att även om patienten sa 

sig veta hur dropparna skulle administreras så hade 51 % inte rätt teknik. 

Kontaminering av droppflaskan var vanligt. Endast 36,4% visade sig i en studie 

alltid tvätta händerna före administreringen och 15,8% angav att de aldrig eller 
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sällan gjorde det. De flesta förvarade inte sina ögondroppar i kylskåpet. Det 

vanligaste stället att förvara dropparna var i sovrummet eller i badrummet. Endast 

ungefär hälften följde de förvarings råd som de fick av sin läkare eller det som stod 

i bipacksedeln (Tsai et al., 2007).  

 

Socioekonomiska faktorer 
Som tidigare nämnt är många beroende av andra för att få hjälp med att ta sina 

ögondroppar. Anledningen till det kunde också vara på grund av synnedsättning, 

svårigheter att förstå beskrivningen och se hur många droppar som kom ur flaskan 

(Tsai et al., 2007). 

Det visade sig i studierna av Cohen Castel, Keinan-Boker, Geyer, Milman & 

Karkabi, (2014); Tsai, McClure, Ramos, Schlundt & Pitchert (2003) att de som 

bodde ensamma och inte hade hjälp av någon annan hade större risk för att brista i 

följsamheten. Att få hjälp av någon annan ökade följsamheten eftersom patienten 

fick hjälp med påminnelse och administrering av ögondropparna (Nordmann et al., 

2007). 

Personer med lägre utbildningsnivå visade sig vara mindre följsamma 

(Boland, Chang, Frazier, Plyler & Friedman, 2014; Nordman et al., 2007). Detta 

kunde bero på att det fanns svårigheter att förstå ordinationen och därmed följa den 

(Cohen Castel et al., 2014). Kostnader för medicinerna rapporterades som en 

svårighet för många patienter och ledde till dålig följsamhet (Dreer et al., 2013; 

Sleath et al., 2009). 

Patienter som bodde på landsbygden hade lägre följsamhet än de som bodde i 

storstäderna vilket kunde bero på att de fanns fler medicinska resurser och bättre 

tillgång till både sjukvård och apotek i städerna än på landsbygden (Hwang et al., 

2014).  

Etniskt ursprung och psykiska hälsofaktorer hade betydelse för 

följsamheten.  Afroamerikaner visade sig ha sämre följsamhet i jämförelse med 

andra etniska ursprung (Sleath et al., 2009; & Boland et al., 2014). 

Att bli drabbad av glaukomsjukdom gav många negativa känslor hos den 

drabbade. Många visade sig vara rädda då de associerade sjukdomen med blindhet. 

Om rädslan och oron blir för stor går försvarsmekanismerna in och patienten 

förnekar sin sjukdom och behandling (Nordmann et al., 2007). 
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Behandlingsproblematik 
I studien av Waterman et al., (2013) visade det sig att biverkningar ledde till att en 

del patienter slutade med sina ögondroppar och lät bli att ta dem i flera månader 

utan att förstå konsekvenserna. Intensiteten och mängden biverkningar hade 

betydelse. Ju fler och starkare biverkningarna var ju mindre följsamma blev 

patienterna (Nordmann et al., 2007). Enligt Park, Kang & Moon (2012) var röda 

ögon den vanligaste förekommande biverkningen följt av tillfällig stickande känsla 

och tillfällig dimsyn. Dimsyn var den som upplevdes mest outhärdlig.  

Yngre yrkesverksamma personer hade sämre följsamhet än de som hade gått i 

pension Newman-Casey et al., (2015). Dimsyn kunde hindra dem i sitt arbete och 

det kunde även vara svårt att administrera dropparna på arbetstid och hålla 

ordinationstiderna enligt droppschemat (Olthoff et al., 2009). 

Även i studien av Lacey et al., (2009) uppgav deltagare att de skämdes för att 

behöva ta sina droppar när andra såg och hade svårt att hitta en lämplig plats att ta 

dem på. Det kunde vara olägligt att ta dropparna vid en viss tidpunkt och svårt att 

komma ihåg att ta dem när det var mycket att göra. 

 

I studien av Cohen Castel et al., 2014; Hwang et al., 2014) framkom det att de 

patienter som hade färre sorters ögondroppar/administrationstillfällen per dag var 

mindre följsamma än de som hade flera olika sorters droppar/ 

administrationstillfällen. Troligen berodde detta på att de som hade fler doseringar 

var mer sjuka och fick mer effektiv rådgivning angående följsamhet av deras 

läkare.  

 

En del patienter tvivlade på behandlingseffekten. Detta berodde på att de inte 

upplevde någon omedelbar försämring av synen av att inte ta sina droppar, inte 

heller någon synförbättring av att ta dem. Detta ledde till sämre följsamhet (Lacey 

et al., 2009; Nordmann et al., 2007; Tsai et al., 2003).  

 

Vårdgivarfaktorer  
Många patienter hade inte tillräcklig kunskap om sin sjukdom och behandling 

(Nordmann et al., 2007; Waterman et al., 2013). I studien av Curtis et al., (2009) 

visade det sig att hela 41 % hade mycket dålig kunskap om sin sjukdom och sina 
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ögondroppar. Patienterna visste inte när de skulle ta sina droppar, hur de skulle ta 

dem eller hur de förnyade sina recept (Nordmann et al., 2007; Waterman et al., 

2013). Relationen och kommunikation mellan patient och vårdgivare hade stor 

betydelse för följsamheten (Nordmann et al., 2007; Tsai et al., 2003). Patienter 

som följdes upp av en och samma läkare hade större följsamhet än de som varje 

gång fick träffa olika läkare Hwang et al., (2014). Vårdgivaren upplevdes vara 

allför jäktad för att ha tid för utbildning och information vid mötet med patienten. 

Broschyrer var det mest vanliga sättet att lämna information på men detta 

upplevdes otillräckligt av patienten. Fler behövde mer information om 

behandlingen och bli guidade i administrationstekniken av ögondropparna. Många 

fick istället skaffa sig mer kunskap och information via internet (Waterman et al., 

2013). 

Vårdpersonalen använde ofta medicinsk terminologi och generiska namn på 

läkemedel vilket ledde till förvirring för patienten (Lacey et al., 2009).  

 

DISKUSSION 
Sammanfattning av resultatet 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa vilka faktorer som påverkar 

följsamheten med ögondroppar vid glaukom. Studien har visat att det finns ett 

flertal bidragande faktorer. Oftast är det ingen enskild faktor som påverkar utan 

flera tillsammans. Det är en komplex situation för vårdpersonalen. För att kunna 

möta utmaningen i att förbättra patientens följsamhet måste sjuksköterskan först 

förstå vilka faktorer som hindrar den enskilde patienten till en optimal användning 

av sina ögondroppar. Resultatet i studierna sammanställdes och författarna delade 

in faktorerna i 5 olika kategorier: Glömska, socioekonomiska faktorer, 

administrationsproblematik, behandlingsproblematik och vårdgivarfaktorer. 

Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie belyser många olika faktorer som påverkar patientens 

följsamhet vid ögondroppsbehandling.   

Glömska var genomlöpande en av de vanligaste faktorerna för följsamhet, 

oberoende var i världen studien hade gjorts. Att komma ihåg sina ta sina droppar 

är mycket viktigt. Glöms de bort finns det risk för progression av sjukdomen. 
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Patienten måste få in en god rutin med sina ögondroppar som passar både i 

vardagen och administrationsfrekvens så att behandlingen får optimal effekt. Det 

är vårdgivarens ansvar att vara lyhörd för att hitta bäst passande preparat. 

Vårdgivaren har en viktig roll och bör aktivt fråga patienten varför de glömmer 

eller inte följer ordinationen så att han/hon kan hjälpa till att skaffa bättre rutiner.   

Glömska kan upplevas mer socialt accepterat. Det kan vara lättare för patienten att 

säga att ögondropparna glömts bort än att behöva diskutera och konfronteras 

angående andra faktorer. Patienten vill vara en god patient och vara sin vårdgivare 

till lags (Lacey et al., 2009). 

 

Resultatet visar att en del patienter har fysiska svårigheter att administrera 

ögondropparna. Att låta patienten ta med sina ögondroppar vid 

mottagningsbesöket och själv få visa hur han/hon gör skulle vara ett bra tillfälle att 

lära ut rätt administrationsteknik. Får patienten hjälp av en anhöriga bör dessa 

också instrueras.  

När patienten har fysiska svårigheter att klara av sina ögondroppar har 

egenvårdskraven enligt Ores omvårdnadsteori blivit för höga och patienten 

behöver hjälp med att återfå sin egenvårdsförmåga. Det är vårdgivarens ansvar att 

hjälpa patienten med detta. Det kan hon göra genom att informera om de 

hjälpmedel som finns eller komma med förslag om andra administrationstekniker 

som kan underlätta, tillexempel att patienten lägger sig ner när droppen ska tas 

eller stödjer handen mot näsroten för att få ett bättre stöd.  

Skulle patienten inte längre klara av detta själv så är det sjuksköterskans uppgift att 

informera att patienten kan söka hjälp från hemsjukvården. För dem som får 

kraftigt nedsatt syn eller till och med blir blinda finns det olika hjälp och 

stödinsatser. Det kan tillexempel vara kuratorstöd, hjälp från syncentral och 

heminstruktör med råd och stöd så de kan klara sitt dagliga liv (SBU, 2010). 

 

I flera olika studier angavs medicinska kostnader som en anledning till följsamhet. 

I Sverige är vi skyddade med högkostnadsskydd vilket skyddar patienten mot höga 

kostnader för receptbelagda läkemedel. Trots detta kan det finnas patienter som 

inte har råd att hämta ut sina mediciner. Det kan vara känsligt för vårdgivaren att 

fråga efter ekonomiska bekymmer och skulle därför vid mottagningsbesöket 
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istället kunna fråga patienten hur mycket medicinerna kostar. Om det finns behov 

av ekonomiskt stöd hänvisas patienten till socialtjänsten där det går att ansöka om 

ekonomiskt bistånd (Socialstyrelsen, SOSFS 2013:1).  

 

Resultatet visar att många patienter upplever biverkningar av ögondropparna. De 

har fått för dålig information om behandlingen och dess biverkningar vilket 

resulterar i dålig följsamhet. Det kan vara bra för sjuksköterskan att fråga patienten 

om biverkningsproblematik vid mottagningsbesöket och i så fall rapportera detta 

till ansvarig läkare för eventuellt preparatsbyte. Eftersom behandlingen med 

ögondroppar är livslång och ska tas dagligen är det viktigt att hitta droppar som 

inte är bara effektiva utan även med så lite biverkningar som möjligt. Det gäller att 

försöka anpassa valet av ögondroppar efter patientens individuella behov och 

därigenom kunna bevara egenvårdsförmågan.    

 

Resultatet visar att relationen mellan vårdgivare och patient har stor betydelse för 

följsamheten. Att träffa samma vårdgivare varje gång leder till en bättre relation. 

Patienten får därmed en bättre kunskap om både sjukdom och vikten av att vara 

följsam. En relation som bygger på förtroende samt regelbundna kontroller är 

också viktigt för att kunna upptäcka om det finns brister i följsamheten och iså fall 

snabbt kunna motivera patienten till ökad följsamhet. 

I en studie av Hwang et al., (2014) visade sig att 92 % av patienterna som var 

följsamma blev det inom det första året efter dem fått diagnosen. Detta visar på hur 

viktigt det är med täta uppföljningar. Patienter kommer att bli mer följsamma om 

de får regelbunden uppföljning, träning i administrationsteknik, feedback och 

information om sin sjukdom och behandling (Nordman et al., 2007). 

 

Vårdgivaren upplevs stressad vid mottagningsbesök vilket kan leda till att 

patienten inte hinner ställa sina frågor kring sin sjukdom och behandling och 

riskerar därmed en dålig följsamhet. Det bör ses över på klinikerna så att 

tillräckligt med tid per besök är avsatt för att vårdgivaren ska kunna ha tid att 

optimera patientens följsamhet.   

Sjukdomen och behandlingen kan orsaka oro för patienten och leda till sämre 

följsamhet.  Rädslor och tankar på att kunna bli blind är vanligt. Det är därför 
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mycket viktigt att vårdgivaren tar sig tid att vara lyhörd och skapa trygghet för 

dessa patienter. Om oron och ångesten blir för stor kan det leda till att patienten 

förnekar sin sjukdom och blir passiv i sin behandling (Nordman et al., 2007).  

 

Resultatet visar på att utbildning är en mycket viktig del för att öka patientens 

följsamhet. De behöver mer information om sjukdomen, medicinerna och om 

riskerna med att vara följsamma. Flertalet studier har visat att patient utbildningar 

utav sjuksköterskan har ökat följsamheten. Även de patienter som haft 

ögondroppsbehandling under flera år behöver också följas upp gällande 

administrationsteknik och kontrolleras så att de inte har några luckor i förståelsen 

(Curtis et al., 2009).  

Det skulle vara bra att ha gruppundervisningar med glaukompatienter så att de kan 

utnyttja varandras erfarenheter, få bra tips och råd av varandra. Hänsyn bör dock 

tas till den enskilde patientens behov vid val av utbildningsmetod, i grupp eller i 

individuell utbildning  

(Newman-Casey et al., 2015; Waterman et al., 2013). Undervisningar bör fokusera 

på att förbättra egenvårdsförmågan genom att identifiera patientens individuella 

uppsättning av faktorer som påverkar följsamheten.  

 

Metoddiskussion 
Examensarbetet är utformat som en litteraturöversikt med både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Författarna valde att använda både dessa ansatser för att de 

ger information från olika infallsvinklar. Den kvantitativa metoden ger information 

om det gemensamma och genomsnittliga och kvalitativa metoden har intresse för 

det säregna och unika.  

 

Vetenskapliga artiklar valdes från två databaser, CINAHL och Pub Med. Hade fler 

databaser använts hade möjligen fler artiklar hittas vilket skulle kunna vara en 

svaghet i arbetet. Dock anser författarna att databaserna som använts är relevanta 

då de är inriktade på vård och omvårdnad.   

Författarna anser att relevanta sökord har använts i relation till litteraturstudiens 

syfte.  
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Vid sökningarna i de olika databaserna förekom det att samma artikel fanns i båda 

databaserna. Den inkluderades då bara ifrån den ena databasen. Artiklarna har 

granskats och kvalitetsbedömts av båda författarna med syfte i att få ett så 

trovärdigt resultat på studien som möjligt. Författarna har använt sig av 

granskningsmallar med poängsystem, varje svar som tyder på att det finns en viss 

kvalité gav ett poäng. Fördelen med detta system är kvalitetsbrister hittas, 

nackdelen är att mallen inte ger en hundraprocentig exakthet i en 

kvalitetsbedömning. 11 artiklar hade hög kvalitet och 3 artiklar hade medel 

kvalitet. Detta gör att författarna drar slutsatsen att litteraturstudien har hög 

validitet och trovärdighet. 

Artiklar som kostade pengar att få tillgång exkluderades vilket kan ha medfört att 

information av betydelse kan ha missats. Studierna var gjorda i USA, 

Storbritannien, Israel, Australien, Taiwan, Korea och Holland. De var alla etiskt 

granskade eller godkända av en etisk kommitté vilket av författarna ansågs vara av 

stor vikt, då detta är en viktig aspekt inom vetenskaplig forskning. Det är möjligt 

att sjukvårdssystemen skiljer sig från varandra men då det är patienternas 

upplevelser av faktorer som författarna velat belysa och fått svar på så borde inte 

det vara någon svaghet i arbetet. Det hade varit intressant om det funnits någon 

studie från Sverige för att kunna se om det finns något som är utmärkande för just 

vårt land. Trots detta anser författarna att de har fått med en mångfald av kulturer 

för att kunna göra en generalisering och anser sig fått svar på syftet med denna 

litteraturstudie. 

Alla artiklar är på engelska. Då detta inte är författarnas modersmål kan det ha 

förekommit mindre missuppfattningar. Artiklar lästes därför noggrant igenom flera 

gånger av båda författarna för att undvika missuppfattningar.  
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SLUTSATS 
Trots många studier visar sig bristande följsamhet till ögondroppsbehandling vara 

ett betydande problem hos patienter med glaukom. Det är inte alltid en enskild 

faktor som påverkar följsamheten utan kan vara flera tillsammans. Detta gör det 

till en komplex vårdsituation för vårdgivaren. 

Det är viktigt med kontinuitet och god relation mellan vårdgivare/ patient så att de 

tillsammans kan identifiera patientens egenvårdsförmåga och egenvårdskrav. 

Regelbundna uppföljningar med rätt avsatt tid för besöket är viktigt så patienten 

hinner ställa frågor om sin sjukdom och behandling. Fortlöpande 

patientutbildningar är viktiga för att kunna upptäcka och motverka brister i 

följsamheten. Då sjukdomen till en början oftast inte ger några märkbara symtom 

är det av stor vikt att patienterna vid diagnostillfället noggrant informeras om 

sjukdomen, om hur den utvecklas över tid samt om hur medicinerna verkar. Detta 

för att patienten ska kunna förstå syftet med behandlingen och motiveras till att ta 

sina ögondroppar.  

 

Med denna litteraturstudie hoppas författarna kunna öka vårdgivares förståelse för 

patienter som behandlas för glaukomsjukdom. Att ge ökad kunskap om de faktorer 

som inverkar på följsamheten. Följer inte patienten sin ordination kan detta få en 

negativ inverkan med både ökade samhällskostnader, ökade sjukvårdsbehov och 

personligt lidande. Det är viktigt att vårdgivare förstår att det är inte bara på grund 

av patienten som följsamhet uppstår utan vårdgivaren har en stor delaktighet i 

patientens behandling. 

 

Förslag på framtida forskning 
Glaukomsjukvården kostar stora summor pengar varje år och det är viktigt att 

fortsätta forska och utveckla förbättringsarbetet kring vården av dessa patienter. 

Det skulle vara intressant att forska kring hur en skräddarsydd patientutbildning 

skulle kunna öka patienters följsamhet till ögondroppsbehandling. Skulle detta 

kunna leda till att patienterna blir mer engagerade, motiverade och trygga i sin 

behandling?   
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Bilaga 1. Tabell sökstrategi 

Databas 
 
 

Sökord Antal 
träffar 

Antal  
lästa 
titlar 

Antal 
dubbletter 
från tid. 
sökningar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 
till 
resultat 

CINAHL 
160401 

Glaucoma 
AND 
compliance 
AND  
eye drops 

1160 
 

79 
 

9 

0 
 

0 
 
 9 

 0 
 

0 
 

4 

0 
 

0 
 
3 

 
 
 

1 

CINAHL 
 

Glaucoma 
AND 
barriers 
AND 
eyedrops 

1160 
 

13 
 

3 

0 
 

13 
 

3 

0 
 
2 
 
2 

0 
 
1 
 
1 

0 
 

1 
 

0 

 
 
 

0 

CINAHL Glaucoma 
AND 
Adherence 

1160 
 

39 

0 
 

39 

 

2 

0 
 

9 

0 
 

6 

 

4 

CINAHL Glaucoma 
AND 
Adherence 
AND  
Eye drops 

1160 
 

39 
 

4 

0 
 

39 
 

4 

 

2 
 
1 

0 
 

9 
 

0 

0 
 

6 
 

0 

 
 
 

0 

CINAHL Glaucoma 
AND 
Medication 
AND  
Compliance 
AND  
Factors 

1160 
 

189 
 

59 
 

16 

0 
 

0 
 

59 
 

16 

 
 
 

8 
 

4 

0 
 

0 
 

6 
 

3 

0 
 

0 
 

1 
 

1  

 
 
 

1 
 
1 
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Fortsättning sökstrategi 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Antal  
lästa 
titlar 

Antal 
dubbletter 
från tid. 
sökningar 

Antal 
lästa 
abstrakt 

Antal 
lästa 
artiklar 

Antal 
utvalda 
artiklar 
till 
resultat 

PubMed Glaucoma 
AND 
Eye drops 
AND  
Compliance 

58400 
 

2650 
 

210 

0 
 

0 
 

0 

 0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 

PubMed Glaucoma 
AND 
Eye drops 
AND 
Adherence 

58400 
 

2650 
 

97 

0 
 

0 
 

0 

 0 
 

0 
 

0 

0 
 

0 
 

0 

 
 
 

0 

PubMed Glaucoma 
AND 
Eye drops 
AND 
nonadherence 

58400 
 

2650 
 

14 

0 
 

0 
 

14 

 
 
 

1 (Cinahl) 

0 
 

0 
 

10 

0 
 

0 
 

0 

 
 
 

1 

PubMed Glaucoma 
AND 
barriers  
AND 
complience 

58400 
 

121 
 

28 

0 
 

0 
 

28 

 
 
 

4  

0 
 

0 
 

8 

0 
 

0 
 

1 

 
 
 

2 

PubMed Glaucoma 
AND 
Compliance 
AND 
factors 
AND 
Qualitative 

58400 
 

743 
 

193 
 

4 

0 
 

0 
 

0 
 

4 

 
 
 
 
 
 

0 
 

0 
 

0 
 

4 

0 
 

0 
 

0 
 

2 

 
 
 
 
 

2 

PubMed Glaucoma 
AND 
factors 
AND 
qualitative 

58400 
 

8978 
 

34 

0 
 

0 
 

34 

  
 
 

1 

 
 
 

1 

 
 
 

1 

Pubmed Glaucoma 
AND 
Tsai 
(författare) 
AND 
compliance 

58400 
 

152 
 

9 

0 
 

0 
 

9 

 
 
 
 

1 

0 
 

0 
 

1 

0 
 

0 
 

1 

 
 
 
 

1 
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Bilaga 2. Sammanställning av artiklar (n=14) som ligger till grund för resultatet 
Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Boland, M, V., Chang D, S., 
Frazier, T., Plyler, R., & 
Friedman, D, S 
 
2014 
 
USA 

Electronic Monitoring to Assess 
Adherence With Once-Daily 
Glaucoma Medications and Risk 
Factors for Nonadherence 

Att bedöma följsamheten med 
glaukommedicin som tas en gång 
om dagen samt riskfaktorer för 
icke följsamhet.   
 

Kvantitativ 
Prospektiv kohort studie 
 
Frågeformulär med skalor 
samt medicinburk med 
elektroniskt lock för 
mätning av när, och hur 
ofta medicinen togs. 
 
  

n = 491  
 
407 deltagare höll sig kvar i 
studien under dess 3 månader. 

82,8% av de 407 deltagarna tog 
sina ögondroppar korrekt under 
75 % av dagarna under 3 
månaders tid och bedömdes vara 
följsamma. 17,2% var icke 
följsamma. 5 olika orsaksfaktorer 
identifierades. 

24/29= 83 % 
 
Hög 

Cohen Castel, O., Keinan-
Boker, L., Geyer, O., 
Milman, U., & Karkabi, K. 
 
2014 
 
Israel 

Factors associated with adherence to 
glaucoma pharmacotherapy in 
primary care setting. 

Att identifiera faktorer associerat 
med följsamhet till 
glaukommedicinering i 
primärvården, med fokus på 
doktorns roll. 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 
 
Telefonintervju 
Med hjälp av 
frågeformulär 

n = 738 
 
Klusterurval genom att 
slumpmässigt välja 27 
vårdcentraler och sedan valdes 
lämpliga patienter därifrån.  

Åtta faktorer identifierades för 
samband med låg följsamhet. Det 
fanns inget samband att 
patientens relation med sin läkare 
skulle påverka följsamheten. 

27/29= 93 % 
 
Hög 

Curtis,C., Lo, E., Ooi,L., 
Bennet,L., & Long, J. 
 
2009 
 
Australien 

Factors affecting compliance with eye 
drop therapy for glaucoma in a 
multicultural outpatient setting 

Att bedöma och utvärdera om 
patienter med tolkbehov påverkar 
patientens vanor, kunskap om 
sjukdomsprocessen vid glaukom 
samt kunskap om korrekt 
handhavande vid instillation av 
ögondroppar. 

Kvantitativ. 
 
Patienterna fick fylla i ett 
frågeformulär med enkla 
frågor 

N =100 
 
53 kvinnor, 47 män deltog i 
studien, deltagarna var mellan 
18-90 år, medelåldern var 74 
år. Patienter valdes snarare 
från olika kulturer än från 
vilket språk de pratade. 24 
olika språk fanns med som 
första språk. 25 % hade inte 
engelska som modersmål.  
  

Det skiljer sig inte i följsamhet 
hos patienter som har 
engelskspråkig bakgrund eller 
inte. Tolkbehov påverkar inte 
följsamheten. Det finns 
bekymmer hos båda könen och i 
olika åldrar. De patienter som har 
haft behandling i över 12 
månader gynnas av fortsatt 
utbildning om sjukdomen och 
droppteknik. 

20/29= 68  % 
 
Medel 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Dreer, L.E., Girkin, C.A., 
Campbell, L., Wood, A., 
Gao, L., & Owlsey, C. 
 
2013 
 
USA 

Glaucoma Medication Adherence 
among African Americans: 
Program Development 

Att belysa hinder och “förstärkare” 
relaterat till glaukommedicinering 
bland Afroamerikaner. Samt 
tillföra idéer till utvecklingen av ett 
kulturellt anpassat hälsofrämjande 
program för att förbättra 
följsamheten av 
glaukommedicineringen hos 
Afroamerikaner. 

Kvalitativ studie. 
 

N = 89 deltagare  
 
uppdelade i 12 grupper som 
representerade ett mixat urval 
av kön, ålder och 
sociademografisk bakgrund. 56 
kvinnor, 33 män, medelålder 
68 år gamla 

Flera faktorer lyftes fram för icke 
följsamhet och även flera faktorer 
som förstärker följsamhet. Flera 
komponenter lyftes fram, för att i 
det hälsofrämjande programmet 
öka deltagarnas bemästrande av 
glukomsjukdomen 

23/25= 92 % 
 
Hög 

Hwang, D., Liu, C., Pu,C., 
Chou P., & Chou, P. 
 
2014 
 
Taiwan 

Persistence of topical glaucoma 
medication, a nationwide 
population.based cohort study in 
Taiwan 

Uppskatta följsamheten av 
behandling med ögondroppar 2 år 
efter diagnos, och utvärdera 
riskfaktorer för icke följsamhet hos 
patienter i Taiwan med 
öppenvinkel glaukom och ockulär 
hypertension.   

Kvantitativ,  
 
retroperspektiv kohort 
studie. 

N =3134  
 
Patienter som hade 
uppföljningsdata 2 år efter 
diagnos. De valdes ut från the 
National insurance reseach 
Database från år 2000 där de 
var förmånstagare. 

2 år efter diagnos var 24,2 % av 
patienterna följsamma med sin 
medicinering. Flera faktorer 
påverkade följsamheten. 
Följsamheten är låg i Taiwan, 
även om 
sjukvårds/medicinkostnader, 
täcks till största delen av det 
riksomfattande 
sjukförsäkringssystemet. Studien 
tyder på att andra än 
kostnadsfaktorer, såsom läkare 
och patient relation och 
patientutbildning kan spela en 
viktig roll i den fortsatta glaukom 
medicinering. 
 

29/29= 100 % 
 
Hög 

Lacey, J., Cate, H., & 
Broadway, D.C. 
 
2009 
 
Storbritannien  

Barriers to adherence with glaucoma 
medications: a qualitative research 
study 

Att få en bättre förståelse för de 
faktorer som påverkar patientens 
följsamhet till behandling av 
glaukom samt utforska möjliga 
metoder för att förbättra deras 
följsamhet 

Kvalitativ metod. 
 
Öppna frågor samt 
djupintervjuer. 
 

N =24 deltagare 
 
Patienter som hade två eller 
fler ögondroppar och 
behandlats minst 1 år. 

Bristfällig utbildning, dålig 
motivation, glömska och besvär 
med dropp appliceringen, 
misstron på dropparnas 
effektivitet var de orsaker som 
påverkade följsamheten. Det 
fanns även ålders och 
individuella skillnader. 
 
 

28/29= 96 % 
 
Hög 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Newman-Casey, P.A., 
Robin, A.L., Blachley, T., 
Farris, K., Heisler, M., 
Resnicoe, K., & Lee, P.P. 
 
2015 
 
USA 
 

The Most Common Barriers to 
Glaucoma Medication Adherence 

Att ta reda på de vanligaste 
förekommande hindren för en 
optimal glaukombehandling samt 
att identifiera de hinder som bidrar 
till dålig följsamhet. 

Kvantitativ 
Prospektiv 
 
Frågeformulär på 33 
frågor. 

N = 185  
 
Både män och kvinnor ingick i 
studien och hade mer än 1 
ögondroppsbehandling 

27 % visade på dålig följsamhet. 
Detta berodde på låg 
egenvårdsförmåga, glömska, 
svårigheter att applicera 
dropparna samt problem med 
droppschemat. 

29/29= 100 % 
 
Hög 

Nordmann, J.P.,Denis, P., 
Vigneux, M., Trudeau, E., 
Guillemin, I., & Berdeux, G. 
 
2007 
 
Storbritannien  

Development of the conceptual 
framework for the eye-drop. 
Satisfaction questionnaire (EDSQ) 
in glaucoma using a qualitative 
study 

Syftet med denna studie var att 
utveckla ett frågeformulär för att 
bedöma patientens tillfredsställelse 
och följsamheten med 
behandlingen vid glaukom. 
 

Kvalitativ studie.  
 
Intervju. 

N = 15  
 
8 män, 7 kvinnor från 
frankrike, England. Medelålder 
68 år. 7 st hade diagnos OHT, 
8st POAG sedan 16 år tillbaks 
och hade minst 1 sorts 
ögondroppe. 

Analysen från datan av 
intervjuerna resulterade i ett 
frågeformulär som innehåller 6 
domäner med olika frågor och 
skulle kunna användas för att 
kunna identifiera patienter som 
riskerar ha dålig följsamhet i sin 
ögondroppsbehandling. 
 
 

21/25= 84 % 
 
Hög 

Olthoff, C., Hoevenaars, J., 
Van den borne, B., Webers, 
C.,Schouten,J. 
 
2009 
 
Tyskland 

Prevalence and determinants of non-
adherence to topical hypotensive 
treatment in Dutch glaucoma 
patients 

Att belysa förekomsten av den 
avgörande faktorn för icke 
följsamhet av 
ögondroppsbehandling vid 
glaukom så att möjligheterna till 
följsamhet ökar. 

Kvantitativ 
tvärsnittstudie.  
 
Frågeformulär 

N =166  
 
från 60 olika ögonkliniker. 

27 % hade 
complienceproblematik. De 
yngre deltagarna hade högre risk 
att vara oföljsamma. Glömska, 
otillgänglighet, svårigheter med 
appliceringen av ögondroppen 
var de vanligaste orsakerna. Dålig 
undervisning hur man 
administrerar droppen var också 
en anledning. Det fanns inga 
skillnader mellan kön, 
utbildningsnivå, försäkring, 
sjukdomsduration eller om någon 
annan familjemedlem hade 
glaukom. 
 

26/29 =89% 
 
Hög 
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Sleath, B., Ballinger, R., 
Covert, D., Robin, A., Byrd, 
J., & Tudor,G. 
 
2009 
 
USA 
 

Self-reported Prevalence and Factors 
Associated with nonadherence with 
glaucoma medications in Veteran 
Outpatients 

Att fastställa den självuppskattade 
förekomsten av följsamhet den 
senaste veckan, och faktorer vid 
icke följsamhet med glukom 
medicinering hos veteraner. 

Kvantitativ.  
 
Frågeformulär 

N = 141  
 
patienter med glukom, icke 
vita 45, %, vita 44,0%, okänd 
data 10,6%. deltagarna valdes 
ut från en klinik för veteraner. 
Endast män var med i studien. 

Icke vita patienter hade sämre 
följsamhet än vita patienter 27 % 
vs.11.3%. 
19,1 % av alla deltagarna uppgav 
att de ej varit 100 % följsamma 
sista veckan.  
67.4 % av patienterna 
rapporterade att de hade mer än 
1 svårighet med administrationen 
av ögondroppar. De 3 vanligaste 
svårigheterna var att dropparna 
föll på kinden, för många 
droppar som kom ur flaskan och 
svårighet att läsa instruktionerna. 
 
 
 
 
 

19/29= 65 %  
 
Medel 

Park, H. M., Kang K-D., & 
Moon, J. 
 
2012 
 
Korea 

Noncompliance with glaucoma 
medication in Korean patients: a 
multicenter qualitative study. 

Att undersöka de vanligaste 
biverkningarna av ögondroppar för 
glaukom. Faktorer som påverkar 
följsamheten och anvädningen var 
örtmediciner för glaukom 
behandling i Sydkorea.   

Kvalitativ. 
 
Djupintervjuer. 

N = 581 
 
Diagnostiserade med glaukom 
i ena eller i båda ögonen och 
ordinerade ögondroppar i 
minst en månad innan studien. 
Det var jämnt fördelat mellan 
könen. Åldern på deltagarna 
låg på 53,9 +/- 18,14 år.  

Röda ögon, stickande känsla och 
dimsyn var de vanligaste 
förekommande biverkningarna. 
Kunskap om glaukom var den 
faktor som gjorde att patienten 
var följsam. Glömska var den 
faktor som var den vanligaste 
anledningen till oföljsamhet. 
Endast 2,9 % av patienterna 
använde örtmediciner.  
 
 
 
 
 

23/25= 92 % 
 
Hög 
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Tsai, J., McClure, C, Ramos, 
S.,Schlundt, D., Pichert, J. 
 
2003 
 

Compliance Barriers in Glaucoma: 
A Systematic Classification 

Att identifiera, beskriva och 
klassificera dagliga hinder för 
compliance för att kunna utveckla 
en taxonomi för patienter med 
glaukom. 

Kvalitativ. 
 
Intervju. 

N = 48  
 
 
19 män och 29 kvinnor. 

71 olika faktorer rapporterades. 
Dessa blev indelade i 4 
kategorier. Situation/miljö 49 %, 
medicinska faktorer 32 %, patient 
faktorer 16 %, vårdpersonal 
faktorer 3 % 
En systematisk klassificering (dvs 
taxonomi) av dessa faktorer 
gjordes för att hjälpa till att 
optimera patientutbildning och 
problemlösning avseende 
föreskrivna terapeutiska regimer 
. 

19/25= 76 % 
 
Medel 

Tsai.T., Robin, AL., Smith. 
JP 3rd. 
 
2007 
 
USA 

An evaluation of how glaucoma 
patients use topical medications: a 
pilot study 

Att utvärdera 
patienters administrationsteknik av 
ögondroppar vid glaukom samt 
hur de förvarar och hanterar 
ögondropparna. Dessa faktorer 
förbises ofta och är starkt 
relaterade till framgång av 
behandlingen. 

Kvantitativ.  
 
Frågeformulär. 

N =253  
 
Diagnostiserade med olika 
former av glaukom. 

17,4 % var beroende av andra för 
att kunna droppa sina ögon. 
82,6% droppade själv men angav 
flera olika svårigheter.  
Endast 34 % tvättade alltid 
händerna innan administrationen. 
Endast 12,2% förvarade sina 
droppar rätt. Resultatet tyder på 
ett behov av undervisning i 
administration för att minska 
patienternas frustration och 
förbättra deras följsamhet. 

24/29 =82 % 
 
Hög 

Waterman,H., Brunton, L., 
Fenerty,L., Mottershead,J., 
Richardson, C., & 
Spencer,F. 
 
2013 
 
Storbrittanien 

Adherence to ocular hypotensive 
therapy: patient health education 
needs and views on group education 

Syftet med intervjuerna var att 
identifiera utbildningsbehoven när 
det gäller följsamheten av 
ögondroppar samt se möjligheten 
till grupputbildning för dessa 
patienter. 

Kvalitativ.  
 
Intervju med öppna 
frågor. 

N =27  
 
14 män och 13 kvinnor som 
hade fått sin 
öppenvinkelglaukomdiagnos, u
nder de senaste 12 månaderna. 

9 kategorier av utbildningsbehov 
identifierades. 
Majoriteten av patienterna hade 
något positivt att säga om 
gruppundervisning, och ungefär 
hälften av patienterna uppgav att 
de skulle delta om de erbjöds.  

23/25 =92 %   
 
Hög 
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