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Indelning diabetesretinopati
Ingen

Mild retinopati
enstaka blödningar

Måttlig, pre-proliferativ retinopati
kärlförändringar

Allvarlig retinopati
större blödningar

Proliferativ retinopati
nybildade blodkärl



1, Näthinneavlossning
2, Friskt öga
3, Gula fläcken
4, Blinda fläcken

3
4

Ögonbottenfotografering



DIABETES-
RETINOPATI:
Kärlnybildning 

DIABETES-
RETINOPATI:
Kärlnybildning på 
iris.

DIABETESRETINOPATI ISCHEMI MED KÄRLNYBILDNINGAR



Mätning synskärpa

Mäter antal bokstäver

5 bokstäver per rad

100 bokstäver max

ETDRS
Early Treatment Diabetic 
Retinopathy Study

ETDRS Chart R, designed by Ferris, Kassoff, Bresnick, and Bailey for use in the Early 
Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS). Chart and optotype dimensions in 
millimeters precisely as specified by Ferris et al. (1982).



ETDRS - visus
ETDRS omräkning

Visus Antal bokstäver
0,02 5
0,03 10
0,04 15
0,05 20
0,06 25
0,08 30
0,1 35
0,12 40
0,16 45
0,2 50
0,25 55
0,32 60
0,4 65
0,5 70
0,63 75
0,8 80
1,0 85



Mätning av ödem 
OCT - Optical Coherence Tomography   

Svullnad vid gula fläcken (makula) - makulaödem

Gula fläcken – synskärpa och färgseende 

(Bandello et al, 2010, Lang, 2012)



Behandling av retinopati

Laserbehandling
Reducerar risken för allvarlig 
synförlust

Få personer upplever signifikant 
förbättring av synskärpan

Laserbehandling ges på 
ögonkliniken

Anti-VEGF behandling
Leder till förbättrad synskärpa?

Injektion i operationssal



Laserbehandling

Från 1985 fram till 2011 var laser standardbehandling

Reducerar risken för allvarlig synförlust

Få personer upplever signifikant förbättring av synskärpan

Laserbehandling ges på ögonkliniken

(ETDRS,1985, Beck, Edwards, Aiello, och Bressler, 2009, Elman, Aiello, Beck & Bressler, 2010)



Anti-VEGF behandling

År 2011 godkändes anti-VEGF 
behandling

Anti-VEGF behandling leder till 
förbättrad synskärpa

Injektion i ögats glaskropp under 
sterila former i operationssal med 
lokalbedövning och inleds som 3 
månatliga injektioner 

(Massin et al., 2010, Brown et al, 2013, DRCRnet, 2015, Elman et al, 
2012, Mitchell et al, 2011, Nguyen et al, 2012)



Anti-VEGF effekt på makulaödem

före

1 v  efter
injektion

1 mån

3 mån

6 mån

(OCT= Optical Coherence Tomography)



Övergripande syfte

Att beskriva:

Ögon- och synrelaterade mått (OCT och ETDRS) 
Patientrapporterat utfallsmått (NEI-VFG 25 samt SF-36) 

Hos personer med diabetes som behandlas med anti-
VEGF injektioner för diabetesmakulaödem i klinisk 
rutinsjukvård



Datainsamling

FÖRE EFTER 1 ÅR

Datainsamlingstillfällen

Injektioner/besök

EFTER 4 ÅREFTER 4 MÅN



The National Eye Institute 25-item
Visual Functioning Questionnaire- NEI VFQ-25

(Mangione, 2001)



Subskalor NEI VFQ-25

(Mangione, 2001)

General Vision Generell synförmåga
Ocular Pain Smärta i ögat

Near Activities Svårighet att se på nära håll

Distance Activities Svårighet att se på långt håll

Color Vision Förändrat färgseende

Peripheral Vision Förändrat perifert seende

Social Functioning Svårigheter med sociala aktiviteter relaterat till synförmåga

Mental Health Svårighet med mental hälsa relaterat till synförmåga

Role Difficulties Svårigheter i vardagen relaterat till synen

Dependency Ökat beroende till andra relaterat till synförmågan

Driving Svårighet att köra bil relaterat till synförmågan

General Health Generell hälsa 

Composite Score Sammansatt poäng 



Short Form-36 Health Survey-
SF-36

3) De följande frågorna handlar om aktiviteter som Du kan tänkas utföra under 
en vanlig dag.  Är Du på grund av Ditt hälsotillstånd begränsad i dessa 
aktiviteter nu?  Om så är fallet, hur mycket?

Ja, mycket begränsad      Ja, lite begränsad          Nej, inte alls begränsad

a Ansträngande aktiviteter, som att  springa, lyfta tunga saker, delta i ansträngande 
sporter  

b Måttligt ansträngande aktiviteter, som att flytta ett bord, dammsuga, 
skogspromenader eller trädgårdsarbete

c Lyfta eller bära matkassar
d Gå uppför flera trappor
e Gå uppför en trappa
f Böja Dig eller gå ner på  knä
g Gå mer än två kilometer
h Gå några hundra meter
i Gå hundra meter
j Bada eller klä på Dig                                                           (Ware & Sherbourne 1995, Sullivan, 1995)



Domäner SF-36

Domains Domäner
Physical Functioning Fysisk funktion 
Role Physical Rollfunktion - fysiska begränsningar
Bodily Pain Smärta 
General Health  Allmän hälsa 
Vitality Vitalitet 
Social Functioning Social funktion 
Role Emotional Rollfunktion – emotionella begränsningar 

Mental Health Psykiskt välbefinnande/mental hälsa

(Ware & Sherbourne 1995, Sullivan, 1995)



Delstudie 1



Syfte 
Att beskriva PRO i en kohort av svenska patienter med 
diabetes som skulle påbörja anti-VEGF-behandling för 
synnedsättning på grund av DME i klinisk rutinsjukvård

Att undersöka sambandet mellan PRO i relation till  
synnedsättning och grad av retinopati



Inklusion av deltagare

Personer som skulle påbörja anti-VEGF-behandling på 
två ögonkliniker (n=59)

Inklusionskriterier: 
– över 18 år
– inga kognitiva funktionsnedsättningar
– tala och förstå det svenska språket utan tolk



Deltagare n=59 

Män/ kvinnor 30/29
Medelålder (år) 68.5 (±10, 45-86)
Medellängd (cm) 167 (150-186)
Medelvikt (kg) 83 (47-159)
Grundskola 56%
Gymnasium 32%
Universitet 16%
Sammanboende 64%
Ensamboende 36%
Pensionär 66%
Yrkesarbetande 27%
2 eller fler Diabeteskomplikationer 68%



Deltagare

HbA1c (mmol/mol) 68 (±16) (39-120)
Diabetesduration (år) 17 (±10) (0-49)
Insulin 39%
Tabletter 24%
Tablett och insulin 37%
Behandling i sämsta ögat 61%
Tidigare laserbehandling 68%
Synskärpa ETDRS bokstäver 63.9 (± 13.2) 
Makulasvullnad (µm) 396 (±129) 



Resultat NEI VFQ-25
Lägst poäng för generell hälsa (medelvärde 35,65± 22,04) 

Högsta poäng för beroende (medelvärde 93,48± 18,12)

Signifikanta samband mellan graden av objektiv mätt 
synnedsättning och subjektivt skattad synnedsättning.

Inga samband retinopati och subjektiv skattade 
synnedsättning.



Resultat SF-36
Lägst poäng  för generell hälsa (56,55 ± 22,14) 

Högst poäng för emotionella begränsningar (88,73 ±
22,32)

Inga signifikanta samband kunde ses i någon av SF-36 
domäner när det gäller 

• graden av synskada
• nivå av retinopati



Konklusion
Patienter som skall påbörja anti-VEGF behandling för 
synhotande diabetesmakulaödem i klinisk rutinsjukvård:

Rapporterar låg generell hälsa 
Synspecifika frågeformulär ger en sannare bild 



Studie 2 



Syfte

Att beskriva deltagarnas tankar och känslor kring
injektionsbehandlingen, kunskap om sambandet
mellan diabetesmakulaödem och synnedsättning och 
om synnedsättningen påverkar deras dagliga liv



Deltagare n = 21 

Män/ kvinnor 11/10 
Ålder (år, median, range) 68 (49-86)
HbA1c (mmol/mol, median, range) 66 (48-84)
OCT (µm, median, range) 358 (258-648)
ETDRS (bokstäver, median, range) 67 (36-84)
SF-36 Generell Hälsa 52
NEI VFQ-25 Generell Hälsa 37.5



Övergripande tema-

“Att vara vid ett vägskäl och en avgörande fas i livet med 
en osäker utgång” 

Jag vill inte förlora min syn… det är jag allra mest
rädd för….

Jag kände att jag var tvungen att göra detta.. Jag 
hade inget annat val…



Konklusion

Personer med  DME som ska påbörja anti-VEGF 
injektionsbehandling är en utsatt grupp med individuella
behov av information och stöd inom olika områden. 

Ett utökat samarbete mellan olika vårdgivare skulle kunna
ge positiva effekter för denna grupp. 



Studie 3 



Syfte

Att beskriva: 

patientrapporterade utfallsmått  

förändringar i synskärpa 

förändringar av HbA1c och eventuell relation till synskärpa 



Metod

n = 58

Data samlades in vid 4 och 12 månader efter 
behandlingsstart 



Resultat efter 1 år –
hela kohorten  

• generell hälsa
• att se på nära och långt håll
• sammansatt poäng 

NEI VFQ-25 visade signifikant 
förbättring av 

Minskat makulaödem

Ingen signifikant förändring i HbA1c



Resultat efter 1 år uppdelat i 
2 grupper

30 deltagare - kliniskt 
signifikant förbättrad 
synskärpa

- förbättring subskalor 
VFQ-25 
- minskat makulaödem

28 deltagare -
oförändrad eller 
försämrad synskärpa

- ingen förändring VFQ-25
- minskat makulaödem



HbA1c

Gruppen som inte fick 
förbättrad synskärpa: 

• hade signifikant högre 
HbA1c vid baslinjen 

• minskade HbA1c (ej 
signifikant)  

En kombination av högt
HbA1c vid baslinjen och
sänkning över tid skulle

kunna vara en förklaring

• till minskad effekt av 
given behandling



Studie 4



Syfte

Att jämföra patientrapporterade utfallsmått före 
behandlingsstart och efter 4 års behandling

Att utvärdera synskärpa och makulasvullnad



Deltagare 

Baslinje
n-59

Efter ett år 
n-58

1 avböjde

Efter 4 år 
n-37
9 avlidit
2 avböjde
10 ingen kontakt  



Resultat

Män/ Kvinnor 21/16

Ålder 
(år, mean, SD) 68 (± 8) 

HbA1c 
(mmol/mol, mean, SD) 64.5 (± 13.3) 

ETDRS 
(mean, SD) 66.5 (± 10.0)

OCT 
(µm, mean, SD) 378 (± 89)



Resultat 

Synskärpa Makulasvullnad



Resultat

NEI VFQ-25 visade att 
gruppen signifikant 
förbättrat förmågan att se 
på nära håll

SF-36 visade inga 
signifikanta skillnader för 
någon av domänerna

Första året fick deltagarna i medel 
5 injektioner, resterande tid, 2 
injektioner per år

Kompletterande behandling för 
DME 



Konklusion

Deltagarna upplevde en förbättrad
synförmåga på nära håll

Resultatet visade en förbättrad
synskärpa på distans efter 3 år för att
åter sjunka vid fyraårs-uppföljningen



Konklusion

Personer med diabetes som ska påbörja anti-VEGF behandling för DME upplever en 
låg generell hälsa samt  oro inför injektionerna och försämrad synskärpa 

Efter ett år: 

livskvalitet och synskärpan significant förbättrats

makulaödemet signifikant minskat hos 52 % av deltagarna

Efter fyra år: 

Förmåga att se på nära håll bibehölls synskärpan minskar på distans

minskad svullnaden i makula kvarstod



Framtida forskning

Studera samarbetet mellan ögonkliniker och diabetes-
vården för att tydliggöra vem som ansvarar för att
tillhandahålla den information och det stöd som dessa 
personer behöver

Fortsätta följa dessa personer över tid för att se hur PRO 
resultat och medicinska effekter förändras över tid.

Anti-VEGF behandling en kardiovaskulär risk för sköra 
patienter?
Porta, M., Striglia, E. Intravitreal anti-VEGF agents and cardiovascular risk. Intern Emerg Med 15, 199–210 (2020). 
https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1007/s11739-019-02253-7 





Tack för uppmärksamheten


