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Abstrakt 

Bakgrund: Intravitreala injektioner där läkemedel administreras till ögats glaskropp är en 

välanvänd behandlingsmetod. Det förekommer att patienter känner både oro och ångest inför- 

samt smärta i samband med injektionen. 

Syfte: Syftet var att beskriva förekomsten av oro samt ångest före och smärta under 

intravitreala injektioner, samt att fastställa sambandet mellan upplevd oro, ångest och smärta. 

Metod: En kvantitativ enkätstudie genomfördes på S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm. Oro 

och ångest mättes innan behandlingen och smärta efter behandlingen med validerade 

mätinstrument. 

Resultat: Den självskattade oron, ångesten och smärtan vid de intravitreala injektionerna var 

generellt låg. Medelvärdet för självskattad oro var 2,7 (SD=2,7), medelvärdet för självskattad 

ångest var 10,4 (SD=3,6) och medelvärdet för självskattad smärta var 2,3 (SD=2,1). 

Resultatet visade att det fanns ett bivariat signifikant samband mellan oro och ångest samt 

smärta vid injektionen. Resultatet visade även att numerisk skattningsskala (NRS) för oro 

korrelerade starkare med självskattad smärta än ångesten enligt State Trait Anxiety Inventory 

(STAI-S). 

Slutsats: I framtiden kan interventioner utvecklas för att minska patientens oro och ångest 

innan injektionen, vilket kan förbättra upplevelsen av injektionerna och minska upplevelsen 

av smärta. Att undersöka upplevelsen av oro vid intravitreala injektioner med NRS skalan 

skulle kliniskt kunna implementeras inom ögonsjukvården. 

Nyckelord: Intravitreal injektion, oro, ångest, smärta, åldersrelaterad makuladegeneration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Abstract 

Background: Intravitreal injections where drugs are administered to the eye's vitreous body is 

a well-used method of treatment. There are patients experiencing worry, anxiety and pain 

associated with the injection. 

Purpose: The purpose was to describe the occurrence of worry as well as anxiety pre- and 

pain during intravitreal injections, as well as establish the relationship between perceived 

worry, anxiety and pain. 

Method: A quantitative survey was conducted at S:t Erik's Eye Hospital in Stockholm. Worry 

and anxiety were measured before treatment and pain after treatment with validated 

measuring instruments. 

Results: The self-assessed worry, anxiety and pain during the intravitreal injections were 

generally low. The mean for self-assessed worry was 2.7 (SD=2.7), the mean for self-assessed 

anxiety was 10.4 (SD=3.6) and the mean for self-assessed pain was 2.3 (SD=2.1). The result 

showed that there was a bivariate significant correlation between worry and anxiety, and pain 

at the injection. The results also showed that worry according to the Numeric Rating Scale 

(NRS) correlated more strongly with self-assessed pain than anxiety according to State-Trait 

Anxiety Inventory (STAI).  

Conclusion: In the future, interventions may be developed to reduce the patient's worry and 

anxiety before injection, which can improve the experience of the injections and reduce the 

experience of pain. Examining the experience of worry in intravitreal injections with the NRS 

scale could be clinically implemented within eye care. 

 

Keywords: Intravitreal injection, worry, anxiety, pain, age-related macular degeneration. 
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INLEDNING 

Hos personer äldre än 50 år är åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) den 

dominerande orsaken till blindhet i västvärlden. Efter 70 års ålder ökar förekomsten 

dramatiskt (Kerr 2010). Det finns två sena former av AMD vilka orsakar den största 

synnedsättningen. Dessa är våt (neovaskulär) AMD samt sen torr AMD (geografisk 

atrofi) (Lim, Mitchell, Seddon, Holz & Wong 2012). Den neovaskulära AMD´n har ofta 

ett snabbt förlopp, medan den torra AMD´n progredierar under ett flertal år, och kan 

övergå till en neovaskulär AMD (Kerr 2010). Det finns idag ingen behandling som kan 

bota eller garanterat stabilisera progressen vid neovaskulär AMD, däremot har 

utvecklandet av icke-selektiva vascular endothelial growth factor (VEGF) inhibitorer 

förbättrat behandlingen (Kerr 2010). Anti-VEGF läkemedlen administreras via 

intravitreala injektioner. Rekommenderat regimen har varit att patienten behöver få 

dessa injektioner månadsvis, under flera månader för en god effekt (Day et al. 2011).  

 

Kvalitativa studier har visat att patienter upplever oro och ångest inför intravitreal 

behandling (Boyle, Vukicevic, Koklanis, Itsiopoulos & Rees 2017; Thetford, Hodge, 

Harding, Taylor & Knox 2013), och flera delar i processen kring injektionen kan 

upplevas som obehagliga och smärtsamma (Tailor, Beasley, Yang & Narendran 2011). 

Däremot saknas det kunskap om hur vanligt förekommande detta är och vilken 

betydelse oro och ångest före behandlingen har för smärtupplevelsen under 

behandlingen. För att kunna utveckla interventioner för att minska detta lidande är det 

angeläget att öka kunskapen om förekomsten av dessa problem, samt fastställa om det 

finns ett samband mellan upplevd oro och ångest innan samt smärta under behandling. 

 

BAKGRUND 

Intravitreala injektioner 

Indikationer för intravitreala injektioner 

Vid neovaskulär AMD orsakas synnedsättningen av så kallad koroidal 

neovaskularisering, då blodkärl från koroidea har växt igenom neuroretina och läcker 

blod, vätska och lipider. Detta leder till subretinal- eller intraretinal vätska och 

blödningar i retina. Neovaskulär AMD orsakar en kraftig och snabb synnedsättning hos 

patienter med AMD. De upplever ofta ett nedsatt centralt seende eller en mörk fläck 

centralt. De kan också uppleva att raka linjer blir krokiga, så kallad metamorfopsi (Lim 

et al. 2012).  
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Läckaget kan klassificeras som klassisk-, ockult- eller kombinerad koroidal 

neovaskularisering. Vid ockult koroidal neovaskularisering ligger kärlnybildningen 

under retinala pigmentepitelet, medan kärlnybildningen vid klassisk koroidal 

neovaskularisering har tagit sig igenom det retinala pigmentepitelet (Lim et al. 2012). 

Neovaskulär AMD behandlas med intravitreala injektioner. Injektionerna används även 

för behandling av flera andra sjukdomar, såsom diabetesretinopati och diabetes 

makulaödem (DME) (Green-Simms, Ekdawi & Bakri 2011) samt makulaödem orsakat 

av ventrombos och neovaskularisering sekundärt till trauma (Ramírez, del Barrio Manso 

& Sánchez 2014).   

 

Genomförande 

En intravitreal injektion innebär att läkemedel injiceras till ögats glaskropp genom 

skleran vid pars plana (Simó & Hernández 2008) och beskrivs som ett bra sätt att 

leverera läkemedel till retina vid flertalet vitreoretinala sjukdomar (Lee et al. 2016). 

Intravitreala injektioner är idag en väl accepterad och välanvänd metod (Green-Simms, 

Ekdawi & Bakri 2011). Det sker en pågående utveckling av den bästa tekniken för att 

genomföra intravitreala injektioner (Anijeet, Hanson, Bhagey & Bates 2007) och flera 

studier har sett att injektionsutförandet varierar mellan oftalmologer gällande bland 

annat läkemedelshantering, nålstorlek, samt pre- och postoperativa åtgärder (Anijeet et 

al. 2007; Green-Simms, Ekdawi & Bakri 2011; Huang, Sultan, Zhou, Tressler & Mo 

2016; Xing, Dorrepaal & Gale 2014;). Den vanliga behandlings proceduren vid en 

intravitreal injektion är att patienten erhåller bedövningsdroppar som kan svida och 

upplevas som obehagliga. Beroende på behandlande klinik, ges patienten därefter 

antingen droppar med 5% Povidone-jod, eller så sköljs ögat med Klorhexidinlösning 0,5 

mg/ml i preoperativt antiseptiskt syfte (Merani & Hunyor 2015). En steril duk placeras 

över ansiktet varefter en ögonlockshållare (blefarostat) sätts på plats (Huang et al. 

2016). Punkten för injektionen mäts ut för att vara säker på att nålen passerar genom 

pars plana. Om injektionen ges mer posteriort finns en ökad risk för amotio, ges den 

mer anteriort finns en ökad risk för utvecklande av traumatisk katarakt. Om nålen 

penetrerar ciliarkroppen kan blödningar uppstå. På vissa kliniker utförs postoperativa 

kontroller som visuskontroll i form av handrörelse eller fingerräkning samt 

ögontrycksmätning (Green-Simms, Ekdawi & Bakri 2011). Även sjuksköterskor, med 

delegering och utbildning, kan utföra injektioner (DaCosta et al. 2014).  
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Då antalet injektions-patienter blir fler och fler, ökar bördan på ögonklinikerna att 

behandla alla som är i behov av intravitreala injektioner. För att lätta på detta tryck på 

behandlande oftalmologer, kan fler sjuksköterskor ges utbildning i att genomföra 

injektionerna. I en studie med 4000 injektioner utförda av sjuksköterskor i 

Storbritannien, sågs inga allvarliga synhotande komplikationer, samt att patienterna var 

nöjda med behandlingen (DaCosta et al. 2014). 

 

Vid neovaskulär AMD ses en ökning av icke-selektiva vascular endothelial growth 

factor (VEGF) som främjar kärlnybildning och kärlläckage. Anti-VEGF läkemedel 

används för att motverka denna effekt (Moja et al. 2015). Exempel på anti-VEGF 

läkemedel som används intravitrealt är bevacizumab (Avastin), ranibizumab (Lucentis) 

och aflibercept (Eylea) (Modi, Tanchon & Ehlers 2015). Anti-VEGF läkemedel används 

även vid behandling av diabetesmakulaödem, proliferativ diabetesretinopati (Simó & 

Hernández, 2008) samt makulaödem orsakad av central retinal vensocklusion (CRVO) 

eller grenvensocklusion (BRVO). För att behandla BRVO och CRVO kan även 

intravitreala injektioner med dexametason (Ozurdex), som är en kortikosteroid användas 

(Chiquet et al. 2015). Intravitreala injektioner med kortikosteroider används även vid 

diabetesmakulaödem (Goñi et al. 2016). En av de vanligaste behandlingsregimen vid 

neovaskulär AMD är den så kallade “treat-and-extend” regimen, vilket innebär att 

månatliga injektioner initialt ges i tre månader (García-Layana et al. 2015). När 

maximal synskärpa uppnåtts och/eller inga tecken på sjukdomsaktivitet förekommer, 

utökas sedan behandlings-intervallen till dess att syn- eller sjukdomsförsämring 

tillkommer (Mantel, Niderprim, Gianniou, Deli & Ambresin 2014).  

 

Biverkningar 

Även om behandlingen med anti-VEGF injektioner har förbättrat synprognosen för 

patienter med neovaskulär AMD, krävs det ofta återkommande injektioner och varje 

injektion utgör en risk för biverkningar. Biverkningar som kan uppstå vid intravitreala 

injektioner är endoftalmit, regmatogen näthinneavlossning, uveit, glaskroppsblödning 

och retinala rupturer (Day et al. 2011). Enligt Huang et al. (2015) är även ett ökat 

ögontryck och traumatisk katarakt biverkningar som kan uppstå. Risken för 

biverkningar vid intravitreal behandling mot neovaskulär AMD är dock relativt liten. I 

deras studie var förekomsten av glaskroppsblödning, traumatisk katarakt, retinal ruptur- 

och avlossning mellan 0,03% till 0,11%.  
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Enligt Modi, Tanchon och Ehlers (2015) är det troligt att många av biverkningarna 

beror på den intravitreala injektionen snarare än på det läkemedel som administreras. 

Simó och Hernández (2008) uppger att det finns en risk att administrering av anti-

VEGF läkemedel intravitrealt kan orsaka systemiska biverkningar då de kan ta sig in i 

cirkulationssystemet. Biverkningar som skulle kunna uppstå är exempelvis hypertension 

och proteinuri.  

 

Endoftalmit sekundärt till en intravitreal injektion är en allvarlig komplikation (Merani 

& Hunyor 2015). Kliniska fynd vid endoftalmit är bland annat hypopyon, rött öga, irit, 

nedsatt och suddig syn samt smärta (Artunay, Yuzbasioglu, Rasier, Sengül & 

Bahcecioglu 2009). Risken för endoftalmit vid administrering av anti-VEGF läkemedel 

intravitrealt varierar alltifrån 0,02% (VanderBeek, Bonaffini & Ma 2015) till 0,09% risk 

per injektion (Day et al. 2011). Enligt VanderBeek, Bonaffini och Ma (2015) är 

sannolikheten att drabbas av endoftalmit efter en intravitreal injektion med steroider 

större än vid en injektion med anti-VEGF läkemedel. De patienter som erhöll steroider 

hade en risk på 0,13% att drabbas av endoftalmit efter injektionen. I en studie av 

Entezari et al. (2016) utvecklade patienter som behandlats med anti-VEGF läkemedel 

akut bakteriell endoftalmit inom loppet av 12-48 timmar. Endoftalmit behandlas med 

antibiotika intravenöst och intravitrealt (Hasler et al. 2014). I vissa fall utförs även pars 

plana vitrektomi (PPV) (Entezari et al. 2016; Al-Rashaed, Alsulaiman, Alrushood, 

Almasaud & Arevalo 2016). Patienterna som drabbas av endoftalmit får en uttalad 

synnedsättning och vissa återfår aldrig den förlorade synskärpan (Hasler et al. 2014). 

Risken för ett ökat ögontryck var den vanligaste biverkningen i studien av Huang et al. 

(2015) med en förekomst på 1,28% per injektion. Även Kim, Mantravadi, Hur och 

Covert (2008) uppger att det är relativt vanligt att ögontrycket stiger efter en intravitreal 

injektion. Vanligen återgår ögontrycket inom 30 minuter till under 30 mmHg, vilket 

även studien av Lee et al. (2016) stödjer. Steroider som dexametason förknippas oftare 

med förhöjt ögontryck än anti-VEGF injektioner (Chiquet et al. 2015).  

 

Praktiska konsekvenser  

Patienter som behandlas med intravitreala injektioner har beskrivit praktiska 

konsekvenser av behandlingen. Resan till och från behandlingen samt ekonomiska 

faktorer är ett exempel (Boyle et al. 2017).  
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Patienterna i en Australiensisk studie av Boyle et al. (2017) uttryckte en acceptans över 

de kostnader för behandlingen som gällde läkemedlet och besöken. De var däremot 

mindre nöjda över kostnaderna för parkering och transport. Medvetenheten hos 

patienterna att behandlingen var viktig gjorde att de var villiga att göra uppoffringar för 

att ha råd med behandlingen. Även om de uppgav en motvilja att resa långa sträckor för 

att få behandling var de ändå villiga att ta sig till behandlingstillfället. En viktig aspekt 

som togs upp var det faktum att patienter som genomgår behandling för neovaskulär 

AMD ofta är oförmögna att själva köra bil på grund av sin synnedsättning. Detta leder 

till att de blir beroende av anhöriga eller omsorgspersonal att följa med till 

behandlingen, eller att de behöver åka kommunalt. Anhöriga kan behöva ta ut ledighet 

från sina egna arbeten för att följa med till behandlingen. Att tvingas resa kommunalt 

till och från behandlingen ansågs ofta vara problematiskt. Enligt Sivaprasad och 

Oyetunde (2016) har en minskad väntetid och att få injektionen närmare hemmet 

beskrivits som önskvärda förbättringar av behandlingen enligt patienter. Även att få 

färre injektioner, men erhålla samma synförbättring. De återkommande och frekventa 

sjukhusbesöken påverkade patienternas livskvalitet på olika sätt.  

 

Oro och ångest 

Oro är ett normalt och nödvändigt mänskligt tillstånd, men om oron ökar och blir 

orimligt stor eller oproportionell, kan den bli en börda för individen (Von Knorring, L. 

Hedin & Von Knorring, A-L. 2015). Oro skapar motivation samt är till hjälp att vara 

både beredd på, och utföra, det som måste göras. Den kan även ge en känsla av kontroll 

över sin ångest, men med tiden kan symtom som muskelspänningar vara orsakade av att 

själva oron för att bli orolig blivit värre, vilket kan leda till försämrad livskvalitet 

(Ottosson & Giacomo 2008). Det är naturligt att känna oro vid sjukdom där en individ 

förlorar kontrollen och integriteten riskerar att kränkas (Adlitzer et al. 2016). Oro och 

ängslan är lindrigare former av ångest, medan panik och skräck tillhör en svårare form 

(Ottosson & Giacomo 2008). World health organization (WHO) klassar general anxiety 

disorder (GAD) som en diagnos. Då en person upplever ångest, ökar upplevelsen av 

både oro och rädsla (WHO 1990). Ångest innebär symtom som känsla av olust, 

osäkerhet eller oro kopplad till förväntad olycka eller fara. Symtomen kan yttra sig som 

både psykiska och fysiska, samt likna reaktioner på stress (Socialstyrelsen 2016).  
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Ångest beskrivs som ett känslomässigt och obehagligt tillstånd med stor rädsla. Det kan 

ge fysiska symtom som hjärtklappning, motorisk rastlöshet, sömnstörningar och 

hyperventilering. Det kan också yttra sig i nedstämdhet, rädsla, oro och spändhet 

(Adlitzer et al. 2016). Ångest, så som alla andra känslor, ingår i livet. Normal ångest ger 

en signal om att något måste göras åt en fara som hotar, och går endast tillfälligt ut över 

livskvaliteten. Patologisk ångest kan däremot upplevas som invalidiserande (Ottosson & 

Giacomo 2008). Ångesten kan ge fysiska, psykiska, existentiella och sociala 

konsekvenser. Den fysiska delen av ångest är nära kopplad till, samt kan påverka 

upplevelsen av smärta (Adlitzer et al. 2016). 

 

Oro och ångest i samband med en intravitreala injektioner 

Tidigare studier har påvisat att det förekommer att patienter upplever oro och ångest 

inför en intravitreal injektion (Boyle et al. 2017; Burton, Shaw & Gibson 2013; 

Sivaprasad & Oyetunde 2016; Thetford et al. 2013). Både Thetford et al. (2013) och 

Boyle et al. (2017) såg att oron och ångesten inför injektionen varierade mycket från 

individ till individ. I studien av Sivaprasad och Oyetunde (2016) var över hälften av 

patienterna oroliga redan två dagar innan injektionen vilket yttrade sig i att de hade svårt 

att tänka på annat än injektionen, sömnen kunde påverkas, de var spända och hade svårt 

att slappna av. Vissa av patienterna i studien av Thetford et al. (2013) uppgav att rädslan 

att förlora synen var mer oroande än själva injektionen i ögat, även om injektionen 

också uppfattades som obehaglig. Det förekom att oron och ångesten inför 

behandlingen var värre än att få själva injektionen. En anledning till denna oro och 

ångest inför injektionen kan bero på bristande information. I studien av Burton, Shaw 

och Gibson (2013) beskrivs liknande att patienterna inte minns oron och ångesten de 

upplevde initialt inför injektionen eftersom de efter genomgången behandling insåg att 

det inte var lika smärtsamt som de från början trodde. Många önskade att någon lugnat 

dem inför det första besöket och uppgav att de själva vid senare tillfällen försökte lugna 

andra som skulle få en injektion för första gången. Vissa uttryckte en oro över att inte 

längre kunna utföra fritidsaktiviteter på grund av den synförsämring som sjukdomen 

kan orsaka. Charalampidou, Nolan, Ormonde och Beatty (2011) uppger att patienten 

direkt efter injektionen kan uppleva färgade ljusblixtar och grumlingar som i vissa fall 

kan orsaka oro. Patienterna ansåg att denna oro hade kunnat minska om de fått bättre 

information innan injektionen. 
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Smärta 

Smärta är en känslomässig och subjektiv företeelse. Individen lär sig dess innebörd i 

samband med skada under livets gång (International Association for the Study of Pain 

(IASP 2012). Den kan beskrivas på många olika sätt eftersom den är en individuell 

upplevelse, och det är omöjlig att jämföra en persons smärtupplevelse med en annans 

(Norrbrink & Lundeberg 2012). Smärta är förenat med obehag samt är kopplad till våra 

känslor, varför den av psykologiska skäl även kan uppkomma vid frånvaro av 

vävnadsskada (IASP 2012), och oavsett undersökningsfynd är smärtupplevelsen reell 

för patienten (Norrbrink & Lundeberg 2012). Definitionen av smärta enligt IASP är 

“Smärta är en obehaglig sensorisk och emotionell upplevelse förenad med verklig eller 

möjlig vävnadsskada eller beskriven som sådan skada.” (Norrbrink & Lundberg 2012, s. 

11). Smärta klassificeras som antingen långvarig eller akut, samt efter etiologi. Den kan 

även variera över tid. För att överleva är det en drivkraft att kunna känna smärta, samt 

en viktig förmåga. Vid akut smärta talar den om skada eller hot, och är en 

varningssignal genom sitt syfte att skydda oss (Norrbrink & Lundeberg 2012).  

 

Smärta i samband med intravitreala injektioner 

Smärta vid en intravitreal injektion beror inte bara på själva nålsticket. Även andra delar 

i processen kring injektionen kan upplevas som obehagliga. När den sterila duken 

appliceras och tas bort, när blefarostaten sätts på plats och väntan på injektionen är bara 

vissa av de steg som enligt patienter kan upplevas som obehagliga (Tailor et al. 2011). I 

en studie av Haas, Falkner-Radler, Wimpissinger, Malina och Binder (2016) skattade 

patienter som erhållit fler injektioner högre smärta enligt Visuell Analog Skala (VAS), 

och deltagarna i studien av Tailor et al. (2011) ansåg att det oavsett hur många gånger 

de genomgått injektionen inte blev lättare. Eftersom patienter som behandlas med 

intravitreala injektioner ofta återkommer för behandling flertalet gånger, anser både 

Costa de Andrade och Maia de Carvalho (2015) samt Haas et al. (2016) att det är av stor 

vikt att patienternas upplevelse av smärta blir så lindrig som möjligt för att motivera till 

att de fortsätter sin behandling. 

 

För att minimera upplevelsen av smärta vid en intravitreal injektion har olika anestesi-

alternativ studerats (Costa de Andrade & Maia de Carvalho 2015; Sanabria et al. 2013; 

Yau, Jackman, Hooper & Sheidow 2011). Det har inte setts någon skillnad i skattad 

smärta mellan olika typer av topikal anestesi (Yau et al. 2011).  
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Medan Costa de Andrade och Maia de Carvalho (2015) såg att subkonjunktival anestesi 

gav en bättre smärtlindring än gel- och topikal anestesi, men orsakade även en större 

mängd biverkningar som chemos, hyposfagma och hyperemi. Det har även gjorts 

studier på om storleken på injektionsnålen har effekt på smärtupplevelsen vid 

intravitreala injektioner (Güler, Bilgin, Çapkin, Şimşek & Bilak 2015; Haas et al. 2016). 

En injektion med en 30-gauge (g) nål ansågs mer behaglig än en injektion med en 27g 

nål, då patienterna som fick injektion med en 30g nål skattade lägre smärta (Güler et al. 

2015). I motsats till detta fann Haas et al. (2016) ingen skillnad i smärta mellan 27g 

nålen och 30g nålen. Däremot föredrog majoriteten av läkarna att använda en 30g nål, 

även om de inte uppgav någon skillnad i hantering eller hur lätt de två olika nålarna 

penetrerade vid injektionen.  

 

Det finns sedan tidigare få studier i Europa som har undersökt sambandet mellan oro, 

ångest och smärta vid intravitreala injektioner. En studie gjord i Israel av Segal et al. 

(2016) har studerat detta samband. Deras resultat visade att oro innan en intravitreal 

injektion hade ett signifikant samband med smärta vid injektionen. Det kan dock finnas 

skäl att upprepa denna studie eftersom den är genomförd i ett annat land och en annan 

kontext, för att se om resultatet är överförbart till en svensk kontext. Studien baserades 

även på enkla metoder för att mäta oro, medan ett mer sammansatt mått saknades. Det 

kan därför finnas skäl att göra en liknande studie för att styrka deras resultat och även 

studera oro och ångest med ett mer sammansatt mått. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Behandling med intravitreala injektioner är viktigt för att undvika allvarliga synskador 

och blindhet. Det är därför viktigt med följsamhet till behandlingen. Oro, ångest och 

smärta utgör en risk för att behandling uteblir samtidigt som dessa problem i sig kan 

utgöra ett stort lidande för patienten. Kvalitativa studier visar att upplevelser av oro, 

ångest och smärta förekommer hos de som behandlas med intravitreala injektioner, men 

få studier har undersökt prevalensen av dessa problem. Det saknas också kunskap om 

det finns ett samband mellan oro och ångest före behandling och smärtupplevelsen 

under behandlingen. Denna kunskap är betydelsefull för att kunna utveckla 

interventioner som kan reducera smärtan i samband med behandlingen. 
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SYFTE 

Syftet var att beskriva förekomsten av oro samt ångest före och smärta under 

intravitreala injektioner, samt att fastställa sambandet mellan upplevd oro, ångest och 

smärta. 

 

METOD 

Design 

Studien hade en icke-experimentell och korrelerande design med före- och 

eftermätningar. 

 

Urval och kontext 

Urvalet skedde vid S:t Eriks Ögonsjukhus i Stockholm. Det är ett högspecialiserat 

sjukhus med ett fullständigt utbud av ögonsjukvård, samt ledande i Sverige inom 

forskning och utbildning i oftalmologi. På S:t Eriks Ögonsjukhus genomfördes år 2016 

13.000 intravitreala injektioner (S:t Eriks Ögonsjukhus, u.å).  

 

Urvalskriterierna var vuxna patienter, 18 år och äldre, som behandlades med 

intravitreala injektioner på retinamottagningen samt operationsavdelningen under fyra 

veckor våren 2017. Deltagarna erhöll antingen behandling med Eylea eller Lucentis. 

Patienter som inte kunde tala eller läsa svenska exkluderades, samt patienter som av 

någon anledning inte kunde ge samtycke till deltagande i studien, exempelvis på grund 

av kognitiv svikt. Ett konsekutivt urval tillämpades, vilket innebär att alla patienter som 

motsvarade inklusionskriterierna under de veckor datainsamlingen pågick tillfrågades. 

Detta för att minimera risken för partiskhet inför vilka som fick deltaga (Polit & Beck 

2016). Urvalets storlek baserades på de statistiska analyser som kom att genomföras 

(multipel regressionsanalys). Eftersom regressionsanalysen justerades för fem 

prediktorer (dvs sex prediktorer totalt) krävdes minst 97 enkäter för tillräckligt god 

statistisk power (1-β = 0.8, α = 0.05) för att detektera en medelstor effekt (Green 1991). 

För att garanterat uppnå denna mängd data distribuerades mer än dubbelt så många 

enkäter ut. 
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Procedur och datainsamling 

När patienterna anlände till mottagningen eller operationsavdelningen tillfrågades de 

om deltagande i studien genom en kort muntlig sammanfattning om studien och 

genomförandet. De som visade intresse av att delta fick ett informationsbrev med mer 

utförlig information och kontaktuppgifter till studieansvariga (NE och MJ) (Bilaga 1). 

Patienterna fick läsa igenom informationsbrevet, och de som accepterade påbörjade 

ifyllandet av den första delen av enkäten. I de flesta fall kunde deltagarna fylla i enkäten 

självständigt, i andra fall fick anhöriga eller någon av studieansvariga bistå med 

ifyllandet. När denna del var klar tog deltagaren med enkäten in till behandlingsrummet 

där injektionen administrerades. Enkäten förvarades under denna tid antingen i en låda 

tillsammans med andra tillhörigheter eller på ett särskilt anordnat bord inne i 

behandlingsrummet. När injektionen var genomförd fyllde deltagaren i andra delen av 

enkäten. Ingen tidsbegränsning för ifyllandet av skattad smärta vid injektionen fanns. 

När enkäten besvarats lämnades den i ett osignerat svarskuvert i en låda utanför 

behandlingsrummet, alternativt lämnades direkt till studieansvariga. 

 

Alla deltagare träffade läkare innan injektionen, samt fick dilaterande ögondroppar. 

Vissa deltagare var bokade direkt till injektionen, medan andra först genomgick en 

förberedande undersökning där visus och optical coherence tomography (OCT) 

genomfördes före ställningstagande om injektion. I övrigt var behandlingsprocessen 

densamma för alla deltagare. Totalt delades 204 enkäter ut, varav 169 kunde användas 

till resultatberäkningar. Av totalt 204 utdelade enkäter var det 11 patienter som inte fick 

någon injektion och 21 som inte hade kompletta data för oro, ångest eller smärta varför 

de exkluderades. Tre patienter lämnade inte tillbaka enkäten.  

 

Datainsamlingsmetod 

Enkäten bestod av 17 frågor uppdelade i två delar. Den första delen av enkäten bestod 

bland annat av studiespecifika bakgrundsfrågor gällande deltagarnas kön, ursprung, 

ålder och ögonstatus samt frågor gällande deltagarnas oro och ångest inför injektionen. 

Vissa frågor besvarades genom att kryssa i det påstående som bäst stämde överens med 

studiedeltagarna, andra besvarades med fritext, till exempel uppskattningen av antalet 

tidigare injektioner de fått under de senaste fem åren. Den andra delen handlade om 

deltagarnas upplevelse av smärta vid injektionen.  
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Validerade instrument användes för att mäta oro, ångest samt smärta. Upplevelsen av 

ångest mättes med en kort version av Stait Trait Anxiety Inventory, medan oro och 

smärta mättes med en numerisk skattningsskala. 

  

Stait Trait Anxiety Inventory (STAI) är ett självskattningsinstrument med två delar; 

Stait- Anxiety (S-anxiety) samt Trait- Anxiety (T-Anxiety). STAI-S mäter det 

nuvarande tillståndet utifrån ångest och STAI-T mäter den allmänna benägenheten att 

känna ångest. Formuläret kommer med en instruktion om ifyllandet. Det finns fyra 

svarsalternativ för STAI-S som löper från; 1) inte alls, 2) ganska lite, 3) ganska mycket 

och 4) mycket. Frågorna summeras för att få en totalsumma. Högre poäng indikerar 

mer/större ångest. Vissa frågor behandlar avsaknad av ångest, och svarspoängen bör då 

reverseras innan frågorna summeras ihop (Julian 2011). Ursprungligen består STAI-S 

av 20 frågor, men en kortare version med sex frågor har tagits fram (Marteau & Bekker 

1992). Deras version översattes och användes i denna studie (Bilaga 2). Den korta 

versionen använder sig inte av delskalor och totalpoängen kan variera mellan sex och 

24. Reliabiliteten i termer av interna konsistensen var utmärkt i den aktuella studien, 

mätt med Cronbach´s alfa (α = 0,893).  

 

Numerisk skattningsskala (NRS) är en 11 gradig skala som sträcker sig från noll, vilket 

innebär ingen oro eller smärta, till 10 vilket innebär värsta tänkbara oro eller smärta. 

NRS kan antingen administreras skriftligt eller muntligt (Williamson & Hoggart 2005). 

För ytterligare information om enkäten se bilaga 2. 

 

Databearbetning 

Datan analyserades med SPSS statistics 24 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). 

Sambandet mellan oro, ångest och smärta fastställdes i ett första steg med Pearsons 

korrelationsanalys. I ett andra steg fastställdes sambandet med en multipel linjär 

regressionsmodell, med justeringar för kön, ålder, antal tidigare injektioner, tidigare 

operationer och information. Totalt testades två modeller där den ena hade oro som 

oberoende variabel och smärta som beroende variabel, medan den andra hade ångest 

som oberoende variabel och smärta som beroende variabel. Justeringsvariablerna var 

desamma i båda regressionsmodellerna. 
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ETISKA REFLEKTIONER 

Innan studiens start inhämtades ett skriftligt tillstånd för genomförande från 

verksamhetscheferna på operationsavdelningen och retinamottagningen på S:t Eriks 

Ögonsjukhus. Ett möte med ansvariga på retinamottagningen skedde där studien 

presenterades muntligt och enkätens utformning granskades. Vidare har ett etiskt 

utlåtande från Etikkommittén Sydost inhämtats, och studien har följt 

Helsingforsdeklarationens grundläggande dokument om etiska riktlinjer för 

humanforskning. De grundläggande etiska principerna togs också i beaktning. 

Deltagarnas medverkan i studien ger ny kunskap för att fastställa om ett samband finns 

mellan oro och ångest inför- samt upplevd smärta under intravitreala injektioner. Alla 

tillfrågade hade även lika stor chans att vara med i studien. Detta i enlighet med 

Kjellström (2012) som uppger att det är en viktig etisk aspekt i en studie att något av 

betydelse undersöks och att urvalet är rättvist. För att minimera riskerna för deltagarna i 

studien genomfördes studien konfidentiellt. Inga personuppgifter inhämtades eller 

kunde kopplas till en viss enkät. Inlämnandet av enkäten skedde också i ett osignerat 

svarskuvert. Studien var anonym i det avseendet att det inte går att koppla en individs 

svar till datan. Enligt Kjellström (2012) kan risker för patienter som deltar i en studie 

vara att konfidentiella uppgifter läcker ut och det finns även emotionella risker med 

deltagande. För att minimera eventuella emotionella risker skedde reflektion över de 

frågor som kom att ingå i enkäten så att dessa inte skulle resultera in en ökad oro eller 

ångest för att genomföra behandlingen.  

   

Informerat samtycke införskaffades från alla deltagare för att säkerställa att de frivilligt 

ville delta i studien och att de var insatta i innebörden av att medverka. För att kunna ge 

ett informerat samtycke bör patienten få tid på sig att läsa igenom information om 

arbetet, ta ett beslut om de vill deltaga och efter att de fått ta del av innebörd och 

genomförande under betänketid kunna välja om de vill medverka. För att kunna ge 

informerat samtycke måste patienten kunna förstå innebörden av den information de tar 

del av. Beslutet ska ske frivilligt och utan att de känner press på att behöva delta. Med 

fördel kan informationen ges både skriftligt och muntligt (Kjellström 2012). Processen 

med injektioner kan i vissa fall vara mycket effektiv och det fanns vid en del tillfällen 

lite tid från att patienterna anlände tills dess att de erhöll sin injektion. Patienterna 

tillfrågades därför om deltagande så tidigt som möjligt efter att de kommit till 

mottagningen eller operationsavdelningen.  
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De fick en kort muntlig presentation och hade sedan tid att läsa igenom 

informationsbrevet i lugn och ro. Antalet frågor i enkäten togs även i beaktning för att 

minska respondentbördan.  

 

Sammanfattningsvis kan det anses att studien inte är förknippad med några större etiska 

problem. Det går inte att spåra en individ till insamlad data då kodning av enkäterna 

skedde först vid databearbetningen. Vidare är inte frågorna av känslig natur. Det enda 

som kan ha utgjort ett problem är att deltagarna informerades om att studien handlar om 

oro, ångest och smärta, vilket kan ha orsakat just dessa problem hos deltagarna. Ingen 

sådan reaktion har dock framkommit under studiens genomförande. 

 

RESULTAT  

Beskrivning av deltagarna 

Totalt deltog 169 deltagare i studien. Medelåldern hos deltagarna var 72,5 år (SD=11,0). 

Av dessa var 80 män (47%), 88 kvinnor (52%) och en (0,6%) hade en annan 

könsidentitet. Majoriteten (84%) av deltagarna var födda i Sverige. Den vanligaste 

bakomliggande sjukdomen till injektionen var åldersförändringar i gula fläcken hos 104 

deltagare (62%), följt av retinal venocklusion hos 36 deltagare (21%) och diabetes hos 

23 deltagare (14%). Av dessa hade nio deltagare (5%) fler än en bakomliggande 

sjukdom. Deltagarna hade i genomsnitt fått 10,7 (SD=9,7) tidigare injektioner och 60 

deltagare (36%) hade genomgått en tidigare ögonoperation. Av dessa hade fyra 

deltagare (2%) genomgått fler än en tidigare ögonoperation. Det var 164 deltagare 

(97%) som inte hade tagit något lugnande läkemedel det senaste året och 147 deltagare 

(88%) hade inte tagit något lugnande läkemedel inför injektionen. Majoriteten (91%) av 

deltagarna ansåg att de fått tillräckligt med information inför ingreppet. Vissa enkäter 

var inte fullständigt ifyllda gällande bakgrundfrågorna vilket presenteras som bortfall. 

För ytterligare information om bakgrundsdata se tabell 1.  
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Tabell 1. Beskrivning av deltagarna 

     

Ålder, medelvärde (SD) 72,5 (11,0)  Tidigare ögonoperationer
d
, n (%) 

Bortfall, n (%) 3 (1,8)  Nej 112 (66,3) 

   Katarakt 50 (29,6) 

Kön, n (%)   Amotio 2 (1,2) 

Man 80 (47,3)  Glaukom 1 (0,6) 

Kvinna 88 (52,1)  Skelning 1 (0,6) 

Annan Könsidentitet 1 (0,6)  Vet inte 0 (0,0) 

   Annan 
b 

6 (3,6) 

Ursprung/Födelseland, n (%)  Bortfall 1 (0,6) 

Sverige 142 (84,0)    

Övriga Norden 13 (7,7)  Lugnande läkemedel senaste året, n 

(%) 

Övriga Europa 5 (3,0)  Ja, regelbundet 9 (5,3) 

Övriga Världen 8 (4,7)  Ja, vid enstaka tillfälle 12 (7,1) 

Bortfall 1 (0,6)  Nej 147 (87,0) 

   Bortfall 1 (0,6) 

Medicinskt tillstånd
c
, n (%)    

Åldersförändringar i gula 

fläcken 

104 (61,5)  Lugnande inför injektionen, n (%) 

Diabetes 23 (13,6)  Ja 5 (3,0) 

Retinal venocklusion 36 (21,3)  Nej 164 (97,0) 

Vet inte 7 (4,1)    

Annan
a 

7 (4,1)  Information, n (%)  

   Tillräcklig 153 (90,5) 

Antal tidigare injektioner, 

medelvärde (SD) 

10,7 (9,7)  Otillräcklig 14 (8,3) 

Bortfall, n (%) 10 (5,9)  Bortfall 2 (1,2) 

     
a
 Ärr i cornea, Mactel type 1 (Macular telangiectasia), medfödd annan degeneration i 

bakre polen, annan, blödning, glaukom, central serös chorioretinopati. 

 
b
 Makulahål, laser, infektion, ögonlock, corneal transplantation, vitrektomi. 

 
c
 Nio av deltagarna hade fler än en bakomliggande sjukdom.  

 
d
 Fyra av deltagarna hade genomgått fler än en tidigare ögonoperation.  
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Förekomst av oro, ångest och smärta 

Den självskattade oron, ångesten och smärtan vid de intravitreala injektionerna i studien 

var generellt låg. Medelvärdet för självskattad oro enligt NRS var 2,7 (SD=2,7). Av 

dessa skattade 47 deltagare (28%) ingen  oro, medan resterande 122 deltagare (72%) 

skattade någon form av oro till värsta tänkbara oro (NRS = 1-10). 

 

Medelvärdet för självskattad ångest enligt STAI var 10,4 (SD=3,6). Av dessa skattade 

26 deltagare (15%) inga ångestproblem, resterande 143 deltagare (85%) skattade 

ångesten i någon form till näst intill maximal ångest (STAI = 6-22). 

  

Medelvärdet för den självskattade smärtan enligt NRS var 2,3 (SD=2,1). Av dessa 

skattade 34 deltagare (20%) ingen smärta, medan resterande 135 deltagare (80%) 

skattade smärtan i någon grad till näst intill maximal smärta (NRS = 1-9).  

  

Bivariata samband mellan oro, ångest och smärta (Korrelationsanalys) 

Det fanns ett bivariat signifikant samband mellan självskattad oro och ångest samt 

smärta (r = 0,45, p < 0,001 och r = 0,35, p < 0,001 respektive). Förutom detta fanns ett 

signifikant samband mellan oro och kön (r = 0,26, p < 0,001) samt ålder (r = -0,24, p < 

0,01). Det fanns även ett signifikant samband mellan ångest och kön (r = 0,29, p < 

0,001), ångest och ålder (r = -0,24, p < 0,01) samt ångest och otillräcklig information (r 

= 0,21, p < 0,01). Kvinnor skattade större oro och ångest jämfört med män och yngre 

deltagare skattade en större oro och ångest än äldre deltagare. Inga av de andra 

variablerna förutom oro och ångest hade ett signifikant samband med smärta. Oron 

enligt NRS visade sig ha starkare korrelation med smärta (r = 0,45, p < 0,001) än ångest 

enligt STAI och smärta (r = 0,35, p < 0,001). Sambandet mellan oro och ångest var 

starkt (r = 0,82, p < 0,001) (Tabell 2). 
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Tabell 2. Bivariata samband mellan oro, ångest och smärta (Pearson 

korrelationer) 

 

1 

Oro 

(NRS) 

2 

Ångest 

(STAI) 

3 

Smärta 

(NRS) 

4 

Kön 

(kvinna) 

5 

Ålder 

6 

Antal 

tidigare 

injektioner 

7 

Tidigare 

ögonoperation 

8 

Otillräcklig 

information 

1 Oro (NRS) 1,00        

2 Ångest 

(STAI) 
0,82*** 1,00       

3 Smärta 

(NRS) 
0,45*** 0,35*** 1,00      

4 Kön 

(kvinna) 
0,26*** 0,29*** 0,06 1,00     

5 Ålder -0,24** -0,24** -0,11 0,08 1,00    

6 Antal 

tidigare 

injektioner 

-0,15 -0,13 -0,07 0,00 0,19* 1,00   

7 Tidigare 

ögonoperation 
0,05 0,08 0,06 0,08 0,35*** 0,00 1,00  

8 Otillräcklig 

information 
0,10 0,21** 0,05 0,11 -0,04 -0,01 0,06 1,00 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

 

Multipla samband mellan oro, ångest och smärta (Regressionsanalys) 

Regressionsanalysen visade att sambandet mellan oro, ångest och smärta kvarstod då 

modellen justerats för bakgrundsvariablerna. Ökad oro var associerat med ökad 

självskattad smärta och förklarade 20% av den totala variationen. På samma sätt var 

ökad ångest associerat med ökad självskattad smärta och förklarade 13% av den totala 

variationen. Regressionsanalysen visade inget signifikant samband mellan smärta och 

bakgrundsvariablerna, det vill säga kön, ålder, antalet tidigare injektioner, tidigare 

operationer och information (Tabell 3 och 4). 
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Tabell 3. Multipla samband mellan oro och smärta (Regressionsanalys). 

 B 95 % CI för B P-värde 

Oro (NRS) 0,34 0,22/0,47 <0,001 

Kön (kvinna) -0,18 -0,82/0,45 0,57 

Ålder -0,00 -0,03/0,03 0,84 

Antal tidigare injektioner 0,01 -0,03/0,04 0,72 

Tidigare ögonoperation 0,28 -0,41/0,98 0,42 

Otillräcklig information 0,01 -1,05/1,07 0,99 

Model Statistics: F(146,6)=6,12, p<0,001, R
2
=0,201  

 

B = ostandardiserad regressionskoefficient; CI = konfidensintervall 

 

Tabell 4. Multipla samband mellan ångest och smärta (Regressionsanalys) 

 B 95 % CI för B P-värde 

Ångest (STAI) 0,20 0,10/0,30 <0,001 

Kön (kvinna) -0,11 -0,78/0,55 0,74 

Ålder -0,01 -0,04/0,02 0,60 

Antal tidigare injektioner 0,00 -0,03/0,04 0,85 

Tidigare ögonoperation 0,32 -0,40/1,05 0,38 

Otillräcklig information -0,23 -1,35/0,89 0,69 

Model Statistics: F(146,6)=3,75, p=0,002, R
2
=0,134 

B = ostandardiserad regressionskoefficient; CI = konfidensintervall 

 

För att möjliggöra korrelations- och regressionsberäkningarna genomfördes dessa utan 

enkäten med annan könsidenitet.  

 

DISKUSSION 

Vad vi känner till är detta en av de första studier som studerat sambandet mellan oro, 

ångest och smärta där sambandet är justerat för andra tänkbara kovariater. Resultatet 

visade att förekomsten av oro och ångest var hög och dessutom associerat med 

upplevelsen av smärta under själva behandlingen. Designen stärker studiens interna och 

externa validitet.  
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Resultatdiskussion 

Våra fynd visar att en övervägande majoritet skattade någon grad av oro eller ångest 

inför behandlingen. Av deltagarna skattade en majoritet problem med oro (72%), ångest 

(85%), och smärta (80%). Tidigare studier har sett att det förekommer oro och ångest 

inför intravitreala injektioner, men inte i vilken utsträckning (Boyle et al. 2017; Burton, 

Shaw & Gibson 2013; Sivaprasad & Oyetunde 2016; Thetford et al. 2013). I studien av 

Segal et al. (2016) studerades däremot även förekomsten av oro innan en intravitreal 

injektion och smärta vid injektionen. I deras studie skattade 25% av deltagarna oron 

enligt VAS sex eller mer och 8,4% skattade smärtan enligt VAS som mer än sex. 

Orsaken till oro och ångest inför en injektion har studerats mer utförligt bland annat i 

studien av Boyle et al. (2017). Vanliga orsaker till behandlingsrelaterad oro och ångest i 

samband med en intravitreal injektion var enligt dem rädslan att förlora synen, tidigare 

obehagliga erfarenheter, lång väntetid, oro över säkerhetsrisker och biverkningar, samt 

osäkerhet kring behandlingsprocessen. Författarna såg även att oron och ångesten 

minskade efter genomförd injektion, troligen på grund av en större medvetenhet om hur 

behandlingen går till. Ändå skattade patienterna en högre smärta efter att ha fått fler 

injektioner. Vi fann däremot inget signifikant samband mellan skattad oro, ångest och 

smärta och antalet tidigare injektioner. 

 

Vi fann vidare att det fanns ett signifikant samband mellan oro och ångest inför en 

intravitreal injektion och självskattad smärta vid injektionen. I en studie av Segal et al. 

(2016) sågs ett liknande resultat, att oro enligt VAS hade ett signifikant samband med 

smärtan enligt VAS vid en intravitreal injektion. Vårt resultat visade inget signifikant 

samband mellan självskattad smärta och kön eller ålder. Inte heller i studierna av Güler 

et al. (2015) och Moisseiev, Regenbogen, Bartfeld & Barak (2012) sågs ett signifikant 

samband mellan smärta och kön eller ålder. I vår studie sågs inte heller något samband 

mellan antalet tidigare injektioner och självskattad smärta, vilket även Moisseiev et al. 

(2012) stödjer med sitt resultat. Till skillnad från dessa resultat påvisade Haas et al. 

(2016) ett signifikant samband mellan smärta enligt VAS och både kön och antalet 

tidigare injektioner. Patienter som fått fler injektioner skattade mer smärta och kvinnor 

skattade större smärta än män. Enligt Adlitzer et al. (2016) är ångest ett tillstånd som 

kan ge fysiska symtom och kan ha påverkan på en persons upplevelse av smärta.  
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International Association for the Study of Pain (IASP 2012) beskriver smärta som nära 

korrelerad med våra känslor och att smärta kan upplevas även utan förekomst av en 

vävnadsskada.  

Det finns därför skäl att anta att en nära koppling mellan känslor, såsom oro och ångest, 

kan vara en förklaring till upplevelsen av en ökad smärta vid ökad oro eller ångest. En 

patient som är orolig spänner sig troligtvis mer än en icke-orolig. Detta kan leda till att 

både blefarostaten känns mer obehaglig, samt att själva ögonblicket då injektionen 

administreras upplevs som mer smärtsam. Oro och ångest är komplexa företeelser och 

många deltagare i studien anmärkte på att det inte räcker att undersöka oron inför en 

intravitreal injektion med några enkla frågor i en enkät. Det finns därför skäl att utforska 

detta vidare med andra metoder, t.ex. genom intervjustudier. 

 

Eftersom vårt resultat visade på att oron och ångesten inför en intravitreal injektion 

påverkar upplevelsen av smärta vid injektionen, skulle metoder för att minska 

patientens oro och ångest även kunna förbättra smärtupplevelsen vid injektionen. Enligt 

Pittman och Kridli (2011) spelar sjuksköterskans omvårdnad en väsentlig roll i att skapa 

en stressfri och lugn omgivning för att främja patienternas läkning och välmående. 

Enligt Gomez et al. (2016) och Burton, Shaw och Gibson (2013) kan handhållning 

förbättra patientens upplevelse av den intravitreala injektionen. Patienternas upplevelse 

av oro och ångest i samband med en intravitreal injektion kan även minskas genom att 

de får lyssna på musik innan och under injektionen (Chen, Seth, Rao, Huang & 

Aldeman 2012). Genom att spela musik förser sjuksköterskor en avslappnad och 

bekväm omgivning i en ofta stressig och obekväm vårdmiljö (Pittman & Kridli 2011). 

Väntetiden i samband med en intravitreal injektion kan orsaka ökad oro och ångest 

(Thetford et al. 2013), men oavsett sinnesstämning kan känslan av att återfå hälsa hjälpa 

patienten att balansera humöret under väntetiden (Svensson, Nilsson & Svantesson 

2016). Att erbjuda aktiviteter som patienterna kan engagera sig i under väntetiden, för 

att ge distraktion och minska stressen, kan vara fördelaktigt (Sivaprasad & Oyetunde 

2016). På S:t Eriks Ögonsjukhus finns möjlighet att få behandling även på kvällstid. 

Detta gynnar patienterna, då de eller eventuella anhöriga, inte måste ta ledigt från 

arbetet för att ta sig till injektionerna. I studien av Boyle et al. (2017) beskrev 

patienterna att just organiserandet kring behandlingstillfället med transport och 

medföljare var en börda som injektionerna skapade.  
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Något förvånande kunde inget samband mellan den information deltagaren fått innan 

injektionen och upplevelsen av oro inför injektionen påvisas. Däremot fanns det ett 

signifikant samband mellan information och ångest. Vi anser att detta var 

anmärkningsvärt då vikten av att ge utförlig och individanpassad information ofta 

påtalas inom sjukvården. I studierna av Burton, Shaw och Gibson (2013) och Thetford 

et al. (2013) belystes vikten av tydlig information inför en intravitreal injektion för att 

minska patientens oro och ångest inför injektionen. Enligt Thetford et al. (2013) grundar 

sig mycket av oron och ångesten i den ovisshet patienten har innan injektionen är 

genomgången. Efter genomförd injektion minskade däremot oron samt ångesten och 

patienterna upplevde en lättnad att det var över. Det framkom också att upplevelsen av 

injektionen var mindre obehaglig än förväntat. Även Boyle et al. (2017) såg att oron 

samt ångesten minskade efter genomförd injektion, troligen på grund av en större 

medvetenhet om behandlingsprocessen. Patienterna i studierna av Burton, Shaw och 

Gibson (2013) och Thetford et al. (2013) uttryckte även en önskan av mer utförlig 

information om bland annat prognosen och den fortsatta behandlingen. Anledningen till 

våra negativa fynd skulle kunna förklaras av på vilket sätt frågan ställdes; 

svarsalternativen var antingen att de ansåg sig ha fått tillräckligt eller otillräckligt med 

information. Hade frågan ställts annorlunda eller om utrymme getts att utveckla svaret, 

kanske resultatet hade sett annorlunda ut. Även om det inte påvisades något samband 

mellan information och oro är det positivt att 91% av patienterna uppgav att de erhållit 

tillräckligt med information. 

 

Vårt resultat visade att den enkla NRS skalan för upplevd oro inför en intravitreal 

injektion korrelerade starkare med självskattad smärta än vad STAI gjorde, trots att 

STAI är ett mer sammansatt mått. Även förklaringsgraden (R
2
 värdet) var högre för oro 

enligt NRS än ångest enligt STAI. Oro och ångest är två liknande emotionella tillstånd, 

och våra fynd visade att en övervägande majoritet skattade någon grad av oro eller 

ångest inför behandlingen. Detta i kombination med att oro och ångest var associerat 

med upplevd smärta visar på betydelsen att fånga upp de som upplever problem med 

oro och ångest. För att kunna fånga patienter med oro och ångest är det därför viktigt att 

låta patienterna skatta oro och ångest inför behandlingen. Enligt Pittman och Kridli 

(2011) är det viktigt att identifiera, bedöma och behandla en preoperativ oro och ångest. 

Enligt Fioravanti-Bastos, Cheniaux och Landeira-Fernandez (2011) är användandet av 

korta skalor, framförall i klinisk verksamhet, en fördel då det ofta är begränsat med tid. 
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Våra resultat styrker användandet av ett enkelt instrument för att mäta oro och vi anser 

därför att skattningar av oro med NRS skalan bör införas för att utvärdera patienters oro 

inför intravitreala injektioner. 

 

Metoddiskussion 

Vi genomförde en kvantitativ, korrelerande, icke-experimentell studie med före- och 

eftermätningar, då vårt syfte var att fastställa sambandet mellan oro, ångest och smärta 

vid en intravitreal injektion. Ingen av dessa variabler kan eller bör manipuleras. När ett 

samband mellan variabler ska fastställas utan att den oberoende variabeln manipuleras, 

kan en kvantitativ, icke-experimentell metod användas för att besvara forskningsfrågan 

(Polit & Beck 2016). Denna design möjliggjorde att vi fick kunskap om hur deltagarna 

upplevde de intravitreala injektionerna när det gäller oro, ångest och smärta. Enligt 

Billhult och Gunnarsson (2012) kan en kvantitativ studiedesign vara ett bra alternativ 

om forskaren vill samla in en stor mängd data på kort tid, vilket även uttrycks av Polit 

och Beck (2016). Dessutom svarade en kvantitativ metod mot syftet då vi ville studera 

sambandet mellan oro, ångest och smärta på en generell nivå (Polit & Beck 2016). 

 

Urvalet i studien var inte så stort i jämförelse med populationen som behandlas med 

intravitreala injektioner. Problematiken vid urvalsförfarandet och datainsamlingen var 

att patienter som behandlas med intravitreala injektioner ofta återkommer regelbundet, 

vanligtvis med en månads intervall. För att inte riskera att inkludera samma patient två 

gånger skedde datainsamlingen under fyra efterföljande veckor. Trots detta förekom det 

vid ett fåtal tillfällen att patienter återkom då de skulle få en injektion i andra ögat. 

Dessa tillfrågades inte om att deltaga igen. Urvalet skedde endast på ett sjukhus i 

Stockholm, men på båda mottagningarna där intravitreala injektioner genomförs. Det 

hade varit fördelaktigt om urvalet utökats till fler sjukhus eller mottagningar där 

intravitreala injektioner utförs, eftersom det kan finnas en speciell kultur som speglas i 

fynden från endast en vårdenhet. Av de tillfrågade patienterna var det ett flertal som inte 

önskade att deltaga i studien, oftast på grund av att de inte såg att läsa texten på enkäten. 

Det bör tas i beaktning att dessa patienter troligen tillhör en patientgrupp som upplever 

mycket oro och ångest, då injektionerna kan vara deras sista hopp om att inte förlora 

synen helt. Detta innebär att studien kan ha underskattat problemet med oro och ångest. 

Totalt var bortfallet i studien 17%, varav majoriteten utgjordes av icke-fullständigt 

ifyllda enkäter.  
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Enligt Ejlertsson (2012) har storleken på bortfallet betydelse för generaliserbarheten. 

Eftersom datainsamlingen genomfördes helt anonymt har det inte varit möjligt att 

jämföra eventuella skillnader mellan deltagarna och bortfallsgruppen. 

 

Det faktum att urvalet var relativt litet och även begränsat till endast ett sjukhus, kan 

påverka generaliserbarheten negativt enligt Polit och Beck (2016). Generaliserbarhet 

syftar på i vilken omfattning fynden kan appliceras till andra grupper och miljöer (Polit 

& Beck 2016). Urvalet var däremot jämnt fördelad mellan andelen män och kvinnor 

samt motsvarade den population som resultatet ska överföras på. Enligt Polit och Beck 

(2016) gynnar detta generaliserbarheten. Principen för behandling med intravitreala 

injektioner varierar inte heller nämnvärt mellan olika kliniker. Vi anser därför att vårt 

resultat är generaliserbart till patienter som ska genomgå en intravitreal injektion även 

på andra kliniker, både nationellt och internationellt. 

 

Enkäterna delades ut och samlades in av studieansvariga, vilket enligt Polit och Beck 

(2016) gynnar svarsfrekvensen. Deltagarnas upplevelse av oro, ångest och smärta 

mättes med beprövade och validerade mätskalor. Att använda redan existerande 

mätinstrument underlättar jämförelser mellan liknande studiers resultat. Enligt Polit och 

Beck (2016) är det svårt och tidskrävande att själv utveckla valida mätinstrument, varför 

redan existerande mätinstrument bör användas i möjligaste mån. Fördelen med 

självskattningsinstrument, såsom enkäter, är att de är ett kostnadseffektivt sätt att 

undersöka ett stort urval patienter under kort tid. Det minimerar också risken för 

intervju bias och möjliggör även fullständig anonymitet. Nackdelen är att alla inte klarar 

av att svara på dem, exempelvis om patienten inte ser att läsa och det är större risk att få 

uteblivna svar på frågor i en enkät jämfört med en intervju (Polit & Beck 2016). 

Eftersom oro och ångest kan vara svårt att mäta med en enkel fråga, använde vi ett mer 

sammansatt mått för att mäta graden av ångest genom en kortare version av Stait Trait 

Anxiety Inventory (STAI-S). Enligt Marteau och Bekker (1992) ger denna korta 

version, i jämförelse med den fullständiga versionen av STAI, liknande och jämförbara 

resultat samt har en dokumenterad validitet och reliabilitet. Marteau och Bekkers korta 

version av STAI-S stöds även av Tluczek, Henriques och Brown (2009), som uppger att 

även denna version har god reliabilitet och validitet i jämförelse med den fullständiga 

versionen.  
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Vi valde att använda den korta versionen av STAI-S istället för den fullständiga för att 

minska respondentbördan och för att möjliggöra för deltagarna att hinna besvara 

enkäten i lugn och ro. Den interna konsistensen för STAI-S i vår studie var mycket 

tillfredsställande och stödjer därmed tidigare slutsatser rörande reliabiliteten (Tluczek, 

Henriques och Brown 2009). Fördelar med en kortare version av STAI-S är att den är 

mer lättanvänd och minskar svarsbias (Fioravanti-Bastos, Cheniaux & Landeira-

Fernandez 2011). En nackdel är att den inte är validerad för användning inom just 

ögonsjukvård eller vid intravitreala injektioner. Korta versioner av STAI-S har däremot 

validerats och använts inom bland annat blodgivning (Chell, Waller & Masser 2016) 

och mekaniskt andningsstöd (Perpiñá-Galvañ, Richart-Martínez, Cabañero-Martínez & 

Martínez-Durá 2011). En mätning med STAI-S ger inte garanterat svar på om patienten 

känner ångest just inför injektionen, då den undersöker det tillstånd patienten känner 

precis innan injektionen. Det kan förekomma att en patient upplever ångest sedan 

tidigare, över andra saker. Flera deltagare i vår studie reagerade även på frågorna i STAI 

och påpekade att vissa frågor var svåra att förstå och tolka.  

 

Deltagarnas upplevelse av oro och smärta undersöktes med (NRS). Ware, Epps, Herr 

och Packard (2006) anger att NRS skalan är enkel att använda, samt har god reliabilitet 

och validitet. Smärtan skattades snarast efter att injektionen var genomförd, men det 

varierade mellan deltagarna hur lång tid efter injektionen frågan besvarades. Detta har 

dock sannolikt ingen större betydelse, vilket stöds av en studie av Yau et al. (2011). I 

denna studie sågs ingen skillnad i skattat smärta enligt VAS direkt efter injektionen eller 

15 minuter efter injektionen. Det förekom att deltagare i vår studie uttryckte att 

injektionen i sig inte var smärtsam, men däremot andra delar i processen kring 

behandlingen. Enligt Thetford et al. (2013) var det framförallt administreringen av 

ögondroppar, avlägsnandet av sterila draperingen och nålsticket i sig som beskrevs som 

smärtsamma och obehagliga. 

  

Det finns en uppenbar risk för fel då data matas in manuellt i en databas. För att undvika 

denna typ av fel validerades den slutliga SPSS-versionen genom att stickprov 

genomfördes för att kontrollera att enkäterna förts in korrekt i databasen. Av samma 

skäl utvärderades också att inga orimliga värden förekom i den slutliga databasen 

genom att genomföra deskriptiva analyser på samtliga variabler. Vi kan dock inte 

utesluta att det kan ha förekommit felinmatningar, även om risken för detta minimerats. 
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Ordet anxiety används synonymt inom engelskan för båda de svenska uttrycken oro och 

ångest. Detta har för oss inneburit svårigheter med begreppen i vår tolkning av vad 

författarna av artiklarna har menat, så vida inte validerade skalor som NRS/VAS, som 

mäter oro, eller STAI, som mäter ångest använts. Vi har i vår studie valt att skilja på 

dessa begrepp, eftersom ångest är en diagnos (WHO 1990), medan oro endast är ett 

tillstånd.  

 

Slutsats och kliniska implikationer 

Upplevelsen av oro och ångest var vanligt förekommande bland deltagarna. Det fanns 

även ett samband mellan en deltagares upplevelse av oro och ångest innan den 

intravitreala injektionen och självskattad smärta vid injektionen. Patienter bör därför 

inför behandling skattas rörande oro eller ångest, för att identifiera de med stora 

problem, och därmed ökad risk för smärta under behandling. Den enkla NRS skalan för 

skattning av oro inför en injektion korrelerade starkare med självskattad smärta än 

ångest enligt STAI. Att undersöka patienters upplevelse av oro vid intravitreala 

injektioner med NRS skalan är något som kliniskt kan implementeras inom 

ögonsjukvården. Genom att enkelt ta reda på en patients upplevelse av oro inför en 

intravitreal injektion kan sjuksköterskan anpassa vården individuellt för varje individ 

och ge en god omvårdnad till patienter vid dessa behandlingar. Eftersom antalet 

patienter som behandlas med intravitreala injektioner ökar, och sällan blir 

färdigbehandlade, bör detta resultat tas i beaktning för att minska patienternas lidande. 

 

Förslag till vidare forskning 

Ytterligare studier från fler kliniker angående sambandet mellan oro samt ångest innan 

en intravitreal injektion och självskattad smärta vid injektionen skulle behöva 

genomföras för att stärka vårt resultat. Att utveckla och testa interventioner i syfte att 

minska patientens oro och ångest innan injektionen skulle också vara av stor betydelse. 

Det skulle även behöva genomföras valideringsstudier för att utvärdera NRS skalans 

möjlighet att fånga personer med orosproblematik inför intraviteral behandling. 
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       Bilaga 1, Informerat samtycke 

    

            

Information och förfrågan för deltagande i studie för 

magisteruppsats 

 

Titel 

Patientens upplevelse av oro och smärta i samband med en 

intravitreal injektion. 

 

Bakgrund och syfte 

Intravitreala injektioner (injektioner i ögats glaskropp) används vid 

olika tillstånd i ögonbotten. Det finns idag relativt lite forskning om 

hur patienten upplever dessa injektioner och om det föreligger 

någon oro inför en injektion. Syftet med studien är att beskriva 

patientens oro före och smärta under en intravitreal injektion, samt 

fastställa sambandet mellan upplevd oro och smärta. 

 

Förfrågan om medverkan 

Vi är intresserade av att få ytterligare kunskap och förståelse 

angående detta område för att i framtiden kunna förbättra patienters 

upplevelse av injektionen. Du tillfrågas härmed om deltagande i 

denna studie. 
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Hantering av data och konfidentialitet 

Enkäten besvaras konfidentiellt och kommer inte att kunna 

härledas till dig som enskild person. Inga av dina personuppgifter 

kommer att kunna härledas till din enkät eller studiens resultat. 

Svaren från enkäten kommer att sparas digitalt via skolans hemsida 

på en säker webbplats. De enskilda svaren förs in i ett 

statistikprogram för att göra beräkningar och presenteras sedan i ett 

resultat på gruppnivå. Enkäterna kommer att förvaras inlåsta i 10 

år. 

 

Praktiskt genomförande 

Du kommer att få fylla i ett flertal frågor i enkäten gällande din 

bakgrund, samt några medicinska frågor som berör din behandling. 

Du kommer även att få fylla i frågor angående din eventuella 

upplevelse av oro inför injektionen. Enkäten beräknas ta ca: 5 

minuter att fylla i. Efter att ha besvarat första delen av enkäten tar 

du med dig den in på operationssalen där behandlingen utförs. Efter 

genomförd injektion ber vi dig att besvara en fråga gällande din 

upplevelse av smärta vid injektionen. Därefter lämnar du enkäten i 

ett omärkt svarskuvert innan du går hem. 
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Eventuella risker 

Det finns små risker för dig att deltaga i studien. Det finns en liten 

risk att frågorna väcker tankar om din behandling som inte hade 

uppstått om du inte svarat på enkäten. Det finns inga direkta 

fördelar för dig att deltaga i studien, men genom att dela med dig 

av din erfarenhet bidrar du med kunskap som i framtiden kan 

förbättra upplevelsen av injektionerna. 

 

Ditt deltagande är frivilligt 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan att motivera varför. Detta kommer inte 

att få några negativa konsekvenser för dig eller din framtida vård. 

Enkäten besvaras konfidentiellt. Att besvara och lämna in enkäten 

innebär att du ger informerat samtycke och accepterar medverkan. 

Om du behöver hjälp med att besvara frågorna eller om du har 

funderingar kring studien, är du välkommen att ta kontakt med oss. 

Vi kommer att befinna oss i vänthallen under hela 

injektionstillfället, annars finner du våra kontaktuppgifter nedan. 

 

Studien är en magisteruppsats. Om du är intresserad av resultatet är 

du välkommen att antingen ta del av den i DIVA på 

Linnéuniversitetets hemsida: https://lnu.se/, eller kontakta oss. 

https://lnu.se/
https://lnu.se/
https://lnu.se/
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Kontaktuppgifter 

 

Neva Ekströmer, Sjuksköterska (student) 

Telefon: XXXX 

E-post: XXXX 

 

Mikaela Johansson, Sjuksköterska (student) 

Telefon: XXXX 

E-post: XXXX 

 

Kristofer Årestedt, Professor (handledare) 

Telefon: XXXX 

E-post: XXXX 
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         Bilaga 2, Enkät 

Instruktion          

 

Denna enkät är uppdelad i två delar. Den första 

delen skall fyllas i innan injektionen. Därefter tar du 

med enkäten in till behandlingsrummet och får fylla 

i andra delen efter genomgången injektion. 

Vi önskar att du svarar så sanningsenligt som 

möjligt på frågorna. Lägg inte för lång tid på att 

besvara en enskild fråga utan fyll i det som du först 

kommer att tänka på. 

 

 

Del 1, Fyll i innan injektionen 

 

 

1. Kön  

□    Man                   

□    Kvinna 

□    Annan könsidentitet 
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2. Ursprung/ Födelseland 

□    Sverige 

□    Övriga Norden 

□    Övriga Europa 

□    Övriga Världen 

 

3. Hur gammal är du?_______________________ 

 

 

4. Vilket av följande medicinska tillstånd har du? 

□    Åldersförändringar i gula fläcken 

□    Diabetes 

□    Retinal venocklusion (blodpropp i ögat) 

□    Vet inte 

 

□    Annan_________________________ 
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5.  Uppskatta hur många tidigare injektioner du 

fått under de senaste 5 åren 

 

__________________________________ 

 

6. Har du genomgått någon tidigare 

ögonoperation? 

□    Nej 

□    Ja, i så fall för vad: 

    □    Gråstarr 

    □    Näthinneavlossning / Näthinneförändringar 

    □    Glaukom (grön starr) 

    □    Skelning 

    □    Vet ej 

 

    □    Annan  ____________________________ 
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7. Har du tagit något lugnande läkemedel mot 

oro, ångest eller depression under det senaste 

året? 

□    Ja, regelbundet 

□    Ja, vid något enstaka 

tillfälle                                   

□    Nej 

8. Har du tagit något lugnande läkemedel inför 

dagens injektion? 

□    Ja                                   

□    Nej 

 

9. Hur upplever du informationen du fått före 

ingreppet? 

□    Tillräcklig 

□    Otillräcklig 

 

Läs följande påståenden och kryssa i det påstående 

som passar det tillstånd som Du känner just nu, i 

detta ögonblick.  
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10. Jag känner mig lugn 

□    Inte alls 

□    Ganska lite 

□    Ganska mycket 

□    Mycket 

 

11. Jag är spänd 

□    Inte alls 

□    Ganska lite 

□    Ganska mycket 

□    Mycket 

 

12. Jag känner mig upprörd 

□    Inte alls 

□    Ganska lite 

□    Ganska mycket 

□    Mycket 

 

  



43 

 

13. Jag känner mig avspänd 

□    Inte alls 

□    Ganska lite 

□    Ganska mycket 

□    Mycket 

 

14. Jag känner mig nöjd 

□    Inte alls 

□    Ganska lite 

□    Ganska mycket 

□    Mycket 

 

15. Jag är orolig 

□    Inte alls 

□    Ganska lite 

□    Ganska mycket 

□    Mycket 
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16. Skatta din oro inför injektionen enligt 

följande skala där 0 innebär ingen oro alls och 10 

innebär värsta tänkbara 

oro:                                                           

 

              0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

 

 

 

Slut på del 1. Resten av frågorna besvaras efter 

injektionen är utförd. 
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Del 2, Att fylla i efter injektionen 

 

1.Skatta den eventuella smärta du upplevde vid 

injektionen enligt följande skala där 0 innebär 

ingen smärta alls och 10 innebär värsta tänkbara 

smärta: 

 

 

0   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 

 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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      Bilaga 3, Svar från Etikkommittén  

 

 

 


