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Sammanfattning 

Allt fler patienter är i behov av intravitreala injektioner, vilket ställer höga krav på att 

ögonsjukvården utökar sin kapacitet. En av kärnkompetenserna som sjuksköterskan 

ska förhålla sig till, är säker vård och syftet med denna studie var att undersöka 

ögonsjuksköterskans upplevelse av att främja säker vård vid intravitreala injektioner. 

Studien utfördes som en intervjustudie med beskrivande kvalitativ design och 

induktiv ansats. Data analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen 

resulterade i tre huvudkategorier; Välfungerande rutiner”, ”Kontinuitet i team” samt 

”Främja patientdelaktighet”. Eftersom antalet patienter ökar, upplever 

ögonsjuksköterskorna att kapaciteten att ta hand om de stora volymerna riskerar att 

äventyra patientsäkerheten. Ögonsjuksköterskorna upplever att de genom kontinuitet 

skapar en säker vård genom att teamet är sammansvetsat och patienterna känner sig 

trygga med att träffa samma vårdpersonal vid behandlingarna. Oroliga patienter kan 

utgöra en risk för att en vårdskada uppstår och ögonsjuksköterskorna strävar efter att 

få patienterna delaktiga och välinformerade för att även de själva ska känna 

medansvar i den egna vården. Resultatet visar även på att välfungerade rutiner främjar 

säker vård. Vidare forskning kan bidra till att standardiserade vårdplaner kan arbetas 

fram och att den säkra vården kan bedrivas med hög kvalitet på alla 

ögonmottagningar.  
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Abstract 

An increasing number of patients are in need of intravitreal injections which lead to a 

need of extending capacity at eye clinics. One of the essential core competencies in 

nursing care is safe care and the purpose of this study was to investigate 

ophthalmologic nurse´s experiences of promoting safe care in conjunction with 

intravitreal injections. The study was conducted as an interview study with descriptive 

qualitative design with inductive approach. Data was analyzed with qualitative 

manifest content analysis resulting in three main categories; “Well-functioning 

routines”, “Continuityin the team” and “Promote patient-participation”. As the 

number of patients increases, ophthalmologic nurses’ experience their ability taking 

care even more endanger patient safety. Ophthalmologic nurses experience that they 

provide safe care through continuity and a consolidated team. The patients feel safe 

when meeting the same healthcare staff when receiving the treatments. Worried 

patients may be at risk of healthcare injuries and therefore the nurses strive to inform 

and involve the patients ensuring that they feel co-responsible in their own care. The 

result also shows that well-functioning routines promote safe care. Further research 

may be performed in part of developing standardized care plans promoting safe care 

at eye clinics. 
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Inledning  

Age- related macula degeneration (AMD), det vill säga åldersrelaterade förändringar i 

gula fläcken, är en av de vanligast förekommande åldersrelaterade ögonsjukdomarna 

(Statens beredning för medicinsk utredning [SBU], 2008). Sjukdomen orsakar 

synnedsättning i form av försämrad central synskärpa och lässyn. Det finns två olika 

huvudgrupper av sjukdomen där så kallad våt AMD kan behandlas med intravitreala 

injektioner, medan det idag inte finns någon behandling av torr AMD. Våt 

neovaskulär AMD uppstår av att nybildade blodkärl från koroidea (åderhinnan) växer 

in i retina (näthinnan) och orsakar läckage av vätska, blod och proteiner, vilken 

behandlas med injicering av läkemedel i ögat, som hämmar tillväxtfaktorer, vilka 

orsakar kärlnybildningen (SBU, 2008).  Initialt var det läkare som gav de intravitreala 

injektionerna medan det idag är allt vanligare att ögonsjuksköterskor ger injektionerna 

(Austeng, Sund Morken, Blome, Follestad & Halsteinli, 2016).    

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är säker vård, vilken innebär att 

sjuksköterskan ska arbeta för att minska risker i vården och ha de kunskaper som 

krävs för att kunna upprätthålla en säker vård (Forsberg, 2016). Detta ansvar delas 

med övriga professioner och utgår ifrån ett samarbete i teamet och med både patienter 

och närstående. Säker vård handlar om att genom ett gott ledarskap utveckla 

arbetsprocesser och system som leder till samarbete i team, god kommunikation, 

informationsöverföring, kapacitet att använda standardiserade arbetsmetoder samt 

tekniska färdigheter. Vårdskador drabbar nästan var tionde patient och de vanligaste 

vårdskadorna är vårdrelaterade infektioner, skador som uppkommit av felaktig 

läkemedelsanvändning samt kirurgiska skador. För att undvika vårdskador krävs god 

yrkeskunskap och ett etiskt förhållningssätt (Forsberg, 2016). 

Bakgrund 

AMD är en av de främsta orsakerna till grav synnedsättning hos den äldre 

befolkningen (Thetford, Hodge, Harding, Taylor & Knox, 2013; Michelotti et al., 

2014). Det finns två typer av AMD, atrofisk torr AMD och exsudativ våt AMD 

(Wang, Xu, Wang, Chen & Peng., 2015) där möjligheterna att behandla våt AMD 

utvecklats och ökat de senaste åren (Thetford et al., 2013). Den behandling, som 

erbjuds idag, är så kallad anti-vaskulär endotel tillväxtfaktor (anti-VEGF), en 

behandling, som ges via intravitreal injektion. Behandlingen upprepas regelbundet 

och med olika tidsintervall beroende på preparat (Michelotti et al., 2014). 

Behandlingsbara tillstånd har ökat och allt fler ögontillstånd kan behandlas med 

intravitreala injektioner, såsom exempelvis makulaödem orsakade av diabetes och 

retinala venocklusioner (Ruao, Andreu-Fenoll, Dolz-Marco & Gallego-Pinazo, 2017; 

Austeng et al., 2016).  

I och med att kapaciteten av utförda behandlingar utökas, är studier genomförda om 

hur säkerheten påverkas om den intravitreala injektionen administreras av 
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sjuksköterskor (DaCosta et al., 2014). DaCosta et al.(2014) presenterar en studie 

omfattande en period på 24-månader och med 4000 injektioner utförda av 

sjuksköterskor, i vilken inga komplikationer uppstod i form av endoftalmiter, 

näthinneavlossning, linsskada, glaskroppsblödning eller uveiter. Dessutom var 

majoriteten av de patienter, som deltog i studien, nöjda med sin behandling som 

helhet, såsom den tekniska kvalitén, professionellt bemötande, information och 

kompetens (DaCosta et al., 2014). Även kostnaderna för den givna vården är 

granskade samt om tillfredsställelsen skiljde sig åt om en sjuksköterska 

administrerade den intravitreala injektionen istället för en läkare (Austeng et al., 

2016). Bedömning av kontraindikationer, utförandet av en steril procedur, 

information till patienten och dokumentation i patientregister undersöktes. Tidigare är 

olika typer av anti-VEGF- läkemedel samt effekten av olika VEGF- strategier 

jämförda, medan i den här studien jämfördes olika professioner inom sjukvården med 

resultatet om att vården är säker när sjuksköterskan administrerar injektionen 

(Austeng et al., 2016).  

Det ökade antalet patienter, som är i behov av intravitreala injektioner skapar stor 

press på personalen på ögonklinikerna (Burton., Shew & Gibson, 2013). Stress kan 

orsaka risksituationer, eftersom att närvaron i en situation påverkas av stress och för 

att upprätthålla en säker vård krävs bra arbetsmetoder (Forsberg, 2016). För att kunna 

möta denna utveckling är det nödvändigt att nya modeller inom ögonsjukvården 

utformas (Samalia, Garland & Squirrell, 2016). Det är inte rimligt att begära att den 

arbetskraften, som finns tillgänglig idag, ska ”göra mer” och ”fortare” utan det som 

behöver utvecklas är smartare arbetsätt med hjälp av de kunskaper och färdigheter, 

som redan finns i det tvärprofessionella teamet (Samalia et al., 2016). Genom att 

utbilda ögonsjuksköterskor i att ge intravitreala injektioner kan kapaciteten öka och 

flödet förbättras samtidigt som det har visat sig att vården upprätthålls säker (Samalia 

et al., 2016; Austeng et al., 2016; Michelotti et al., 2012). 

Säker vård 

Säker vård innefattar att ha kunskap om vilka risker, som finns i vården, och arbeta 

för att minimera vårdskador (Forsberg, 2016). För att upprätthålla en säker vård 

behövs utvecklingsarbete, standardiserade arbetsmetoder och en god kommunikation. 

Processen för en god patientsäkerhet pågår ständigt och berör alla professioner. Säker 

vård upprätthålls genom yrkeskunskap såsom icke tekniska kunskaper, tekniska 

kunskaper och systemkunskap. Icke tekniska färdigheter beskrivs som förmågan att 

hantera stress, lösa problem samt se till patientens behov medan de tekniska 

färdigheterna är de kunskaper och den yrkeskunskap, som utvecklas under 

grundutbildningen och vidareutvecklas genom fortbildning. Systemkunskap används 

för förståelsen av hur en säker vård skapas genom organisationen (Forsberg, 2016). 

En av komponenterna i kärnkompetensen säker vård, är att sjuksköterskan skall ha 

förmåga att även under stress kunna handla etiskt och att ha ett etiskt förhållningssätt 



 

 3 

(Forsberg, 2016). Stress kan leda till att närvaron i situationen blir påverkad, vilket i 

sin tur kan skapa en risksituation. En orolig och otrygg patient kan till exempel ha 

svårt att säga ifrån och det i sin tur leder till att vården inte bedrivs på ett säkert sätt. 

En god säkerhetskultur innebär att om patientsäkerheten hotas, måste alla våga säga 

ifrån och den personen som gör det, behöver bli lyssnad på (Forsberg, 2016).  

Rädsla och oro hos patienterna är som störst innan de får den första injektionen 

(Thetford et al., 2013), främst på grund av att patienterna upplever en rädsla för det 

okända. Dessutom blir oron värre om väntetiden inför behandlingen blir för lång. 

Oroliga patienter löper i sin tur större risk att drabbas av vårdskador, eftersom att de 

har svårt att vara stilla när injektionen ges. Sjuksköterskan är en trygghet och ett stöd 

genom hela den proceduren. För att minska rädslan hos patienterna krävs information 

och en god kommunikation (Thetford et al., 2013). Eftersom två av förutsättningarna 

för säker vård är information och patientdelaktighet, är det av stor betydelse att 

patienten känner sig delaktig i den egna vården och genom att anpassa 

patientinformationen, underlättar det för patienten att ta till sig informationen och på 

så sätt medverka till säker vård (Forsberg, 2016). Däremot kan det vara svårt som 

sjuksköterska att veta om informationen är rätt tolkad. Bristande kommunikation är 

ofta en bakomliggande faktor till vårdskador, eftersom den kan vara uppfattad på 

annat sätt än den var avsedd för, eller rätt uppfattad men bara en del av informationen 

har gått fram. Informationen kan även vara rätt uppfattad, men feltolkad när det gäller 

budskapets innebörd (Edberg et al., 2013). 

Sjuksköterskan ansvarar för att ge den enskilde patienten tillräckligt med information, 

för att patienten själv ska kunna ge samtycke till vård och behandling (International 

Councils of Nurses [ICN] 2012). Det finns olika principer, såsom att 

autonomiprincipen innefattar att patienten har rätt till självbestämmande och hälso- 

och sjukvårdspersonal har en skyldighet att respektera den rättigheten (Sandman & 

Kjellström, 2013). En annan är rättviseprincipen, som bygger på att alla ska behandlas 

rättvist och att alla människor är lika mycket värda och om det är så att resurser 

fördelas olika, måste de utgå från rättvisa villkor. Göra-gott principen innebär att alla 

människor har en moralisk skyldighet att förebygga skada eller minska de skador, 

som uppstått. Målet är att främja det goda, hälsa samt välbefinnande och till exempel 

vid beslut om en behandling skall ges, ska förväntad effekt av behandlingen alltid 

vägas mot risker och biverkningar för patienten. Slutligen kommer icke-skada 

principen, vilken innebär att alla människor har en moralisk skyldighet att inte skada 

andra. Människor skall inte förorsakas skador i form av kränkt integritet, fysisk 

smärta eller psykisk smärta. Ett sätt att illustrera icke-skada principen är att genom 

hälso- och sjukvårdspersonalens handlande, skall inte patienten försättas i sämre läge 

än om ingen agerar (Sandman & Kjellström, 2013).  

Säker vård upprätthålls genom delaktighet och god kommunikation med patienter och 

anhöriga (Forsberg, 2016) och forskning visar att om patienten inte tillgodogjort sig 
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informationen, leder det till risker vid intravitreala injektioner (Thetford et al., 2013). 

Autonomiprincipen upprätthålls när patienten är delaktig och har fått den information 

som krävs för att kunna samverka till beslut (Sandman & Kjellström, 2013). 

Ögonsjukvården ställs inför höga krav när antalet patienter, som är i behov av 

intravitreala injektioner ökar kraftigt (DaCosta et al., 2014), vilket innebär att det 

också ställs allt högre krav på jämlik vård. Rättviseprincipen ökar kraven på 

sjukvårdpersonalen att handla rätt så att resurser fördelas rättvist (Sandman & 

Kjellstöm, 2013). När det är aktuellt med intravitreala injektioner, innebär göra-gott 

principen att de patienter, som skall få injektioner, är välinformerade om hur 

behandlingen går till (Thetford et al., 2013) och vilka resultat och biverkningar de kan 

förvänta sig (Sandman & Kjellstöm, 2013). Icke-skada pricipen innefattar vid 

intravitreala injektioner att patienterna inte utsätts för skada (Sandman & Kjellström, 

2013) och eftersom framförallt många äldre patienter upplever oro och rädsla för att 

få intravitreala injektioner, utsätts de för ökad risk att skadas (Thetford et al., 2013), 

därför ska riskerna minimeras genom att arbeta patientsäkert (Forsberg, 2016). Fler 

och fler patienter är i behov av behandling med inravitreal injektion, vilket ställer 

krav på ögonsjukvården att utöka sin kapacitet (DaCosta et al., 2014), detta medför 

även krav på att säkerheten måste upprätthållas eller ökas. 

Problemformulering 

Säker vård är en kärnkompetens sjuksköterskan ska förhålla sig till, vilket innefattar 

en process för att minska vårdskador och utveckla en patientsäker vård. Därför är det 

av intresse att undersöka ögonsjuksköterskans upplevelse av att främja säker vård vid 

intravitreala injektioner när patientantalet ökar, innefattande hela vårdförloppet såsom 

administrering av injektionen, assistans när injektionen ges samt mötet innan och efter 

behandlingen. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka ögonsjuksköterskans upplevelse av att främja 

säker vård vid intravitreala injektioner. 

Metod 

Design 

Studien är en pilotstudie, vilken genomfördes som en intervjustudie med beskrivande 

kvalitativ design. Designen valdes eftersom att sjuksköterskors upplevelse av att 

främja säker vård var aktuellt att undersökas och vald metod anses lämplig eftersom 

kvalitativa studier identifierar upplevelser om ett fenomen hos den som intervjuas 

(Patel & Davidson 2003). Kvalitiva studier skapar även förståelse för erfarenheter 

inom det ämnet som ska undersökas (Polit & Beck 2017). Induktiv ansats användes, 

vilket innebär att data analyserades förutsättningslöst (Graneheim & Lundman 2004). 
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Intervjuerna analyserades med systematisk och manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004).  

Urval 

Fyra ögonkliniker i Västergötland och fem ögonkliniker i Skåne/Blekinge kontaktades 

via mail till enhetschefer för intervjuer med ögonsjuksköterskor, som arbetar med 

intravitreala injektioner. Inklusionskriterier var sjuksköterskor med vidareutbildning 

till ögonsjuksköterskor och som har arbetat kliniskt med intravitreala injektioner i 

minst ett år. Tre av enhetscheferna vid ögonkliniker i Västergötland samt tre av 

enhetscheferna på ögonkliniker i Skåne/Blekinge, svarade på förfrågan om att delta i 

studien. En av klinikerna i Västergötland återkopplade inte. Två av klinikerna i 

Skåne/Blekinge uppfyllde inte inklusionskriterierna vad gäller utbildning till 

ögonsjuksköterska. Bekvämlighetsurval gjordes utifrån ögonsjuksköterskor, som har 

ett extra intresse för denna patientkategori. Genom mailkontakt med de informanter, 

som via enhetscheferna uttryckte intresse av att delta, bokades intervjuer med en 

ögonsjuksköterska vid varje klinik in. För att ge betänketid fick informanterna 

informationsbrev och det skriftliga samtycket via mail innan mötet och tid för muntlig 

information samt underskrift av samtycket ägde rum innan intervjuerna startade.  

Datainsamling 

Datainsamlingen ägde rum under våren 2018 och sex intervjuer utfördes på de olika 

klinikerna i passande avskild lokal, som valdes av informanten. Intervjuerna delades 

upp utifrån de ansvariga för studiens geografiska plats i Sverige. Tre intervjuer i 

Västergötland samt tre intervjuer i Skåne/Blekinge utfördes totalt. Intervjuerna varade 

mellan 12-33 minuter och spelades in med hjälp av en smartphone. Intervjuguiden 

(Bilaga A) användes som grund i intervjuerna, vilka var semistrukturerade och utgick 

ifrån kärnkompetensen säker vård. Intervjuerna startade med den öppna frågan 

”Beskriv hur ni arbetar för en säker vård i samband med intravitreala injektioner” och 

utvecklades sedan vidare med hjälp av intervjuguiden (Bilaga A). Vid de tillfällen 

informanten inte förstod innebörden i en fråga, formulerades den om för att 

förtydliga. Det strävades efter att intervjuerna skulle vara avslappnade och 

informanterna gavs utrymme att tala utefter egna erfarenheter. Det betonades att 

utgångspunkten var att det inte finns rätta eller felaktiga svar. Samtliga frågor i 

intervjuguiden ställdes i alla intervjuer och avslutades med frågan ”Är det något som 

vi inte tagit upp och som du vill tillägga?”.  

Databearbetning 

Bearbetningen av data utgick ifrån systematisk och manifest innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Manifest innehållsanalys innebär att data analyseras 

utefter vad som är viktigt i det som sägs och utgår från det som svarar mot syftet. 

Meningsbärande enheter plockas ut och kondenseras sedan utan att betydande fakta 

går förlorad. Enheterna kodas och dessa koder används för att systematiskt kunna 
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koppla samman de olika enheterna med varandra. Utefter koderna kan kategorier växa 

fram (Graneheim & Lundman, 2004). Materialet transkriberades så fort som möjligt 

efter att intervjun var utförd. Den som ansvarade för intervjun transkriberade. 

Ljudfilen raderades därefter omedelbart. Det transkriberade materialet 

avidentifierades och förvarades sedan inlåst i ett skåp vid respektive ansvarigs 

arbetsplats tills studien var godkänd, därefter förstördes materialet. 

Databearbetningens första steg utgjordes av att intervjuerna transkriberades ordagrant 

och lästes igenom flertalet gånger enskilt för att skapa förståelse och bekantskap för 

materialet. När data blev bekant följde det andra steget med att bearbeta texten genom 

att enheter färgkodades. Detta innebar att meningar och stycken, som hörde ihop, fick 

samma färg och efter det kunde meningsbärande enheter plockas ut. I steg tre 

kondenserades de meningsbärande enheterna för att få en mer lätthanterlig text utan 

att viktiga och centrala begrepp förlorades. Steg ett till tre i databearbetningen 

utfördes enskilt av de intervjuer respektive intervjuare utförde. De tre första stegen 

diskuterades och jämfördes dock gemensamt under processens gång. I steg fyra 

kodades de meningsbärande enheterna med utgångspunkt från innebörden och 

textremsor skapades. Textremsorna kunde sedan kopplas samman utefter koderna och 

dess textnära innehåll, vilket kan liknas vid etiketter. Materialet diskuterades tills 

samförstånd uppnåddes och en sammanställning kunde utföras gemensamt. 

Kategorier skapades utefter vilka textnära koder och textremsor som hörde ihop med 

varandra och som bildade en sammanhängande enhet. Analysprocessen visas i tabell 

1. 

Meningsbärande 

enheter 

Kondenserade 

meningsbärande 

enheter 

Kod Kategori 

När patienten 

kommer in på 

operation så kollar 

samtliga personal 

på operation så 

personnumret 

stämmer plus 

vilket läkemedel 

det är. 

Samtlig personal på 

operation 

kontrollerar 

personnummer och 

läkemedel. 

Alla 

kontrollerar 

Välfungerande 

rutiner 

Dom säger själva 

att dom känner 

trygghet i att träffa 

samma personer 

hela tiden. 

Patienterna är 

trygga med att 

träffa samma 

personal 

Träffa samma 

personal 

Kontinuitet i 

teamet 

När patienterna 

kommer till oss på 

injektionsdagen så 

På injektionsdagen 

ges muntlig och 

skriftlig information 

Information 

ges både 

skriftligt och 

Främja 

patientdelaktighet 
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går vi igenom 

muntligt 

hygienrutiner och 

så ger vi dem 

skriftlig 

information och 

det gör en 

ögonsjuksköterska 

till patienten av en 

ögonsjuksköterska 

muntligt. 

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

All data som svarade på syftet togs med och inget exkluderades. När data tillhörde 

flera kategorier diskuterades dessa tills en kategori kunde fastställas. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ska allt material relaterat till syftet tas med och inget 

får uteslutas. Först delades data in i nio kategorier, som sedan efter ytterligare analys 

resulterade i sammanslagningar med fyra huvudkategorier och två underkategorier 

vilket slutligen resulterade i tre övergripande kategorier. 

Forskningsetiska överväganden 

I samband med forskning tillämpas de forskningsetiska principerna, vilka innehåller 

Vetenskapsrådet fyra huvudkrav: samtyckeskravet om rätten att själv bestämma över 

sin medverkan, informationskravet där alla deltagare i studien ska informeras om 

forskarens syfte, nyttjandekravet där allt insamlat material endast används i 

forskningsändamål samt konfidentialitetskravet där alla personuppgifter ska skyddas 

och förvaras på ett sätt att inga obehöriga kan ta del av materialet. 

Konfidentialitetskravet innefattar även att forskningsresultatet presenteras så att 

forskningspersonerna inte kan röjas (Vetenskapsrådet, 2002). Etiskt godkännande från 

etikprövningsgruppen vid Akademin för hälsa och välfärd, Högskolan i Halmstad 

erhölls i januari 2018 med diarienummer UI 2017/1430. Ett skriftligt tillstånd från 

verksamhetscheferna (Bilaga B) vid de olika klinikerna avseende tillåtelse att 

genomföra studien samt skriftliga medgivanden från de deltagande sjuksköterskorna 

utformades. Muntlig och skriftlig information om frivilligt deltagande gavs och att de 

som intervjuades kunde avbryta sin medverkan utan att förklara varför enligt paragraf 

16 och 17, Lag om etikprövning för forskning, som avser människor (2003:460). 

Även ett informationsbrev utformades innehållande syftet med studien, metod och 

utförande, detta lämnades ut skriftligt till alla som intervjuades (Bilaga C). I brevet 

fanns även information om sekretess och att data avidentifierats så att deltagande 

sjuksköterskor inte kan identifieras. Tillsammans med informationsbrevet följde en 

blankett att skriva under om informerat samtycke (Bilaga D). Vid mötet gavs muntlig 

information om studien och tillfälle för de som intervjuades att ställa frågor. 

Ögonsjuksköterskorna intervjuades av sjuksköterskor under utbildning till 

ögonsjuksköterskor och det bör tas i beaktande att alla människor har en sårbarhet. De 

ögonsjuksköterskor, som intervjuades, var inte i någon beroendeställning till de som 

intervjuade och förväntades inte komma i någon utsatt situation eller utsättas för 
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risker. Frågorna ställdes med en öppenhet för att finna svar som istället gagnar 

verksamheterna och dess patienter, vilket innebar att det inte blev personliga frågor 

utan istället kan resultatet av studien vara betydelsefullt för ögonsjuksköterskor i det 

dagliga arbetet. 

Resultat 

Främjande av säker vård i samband med intravitreala injektioner omfattar tre 

kategorier; ”Välfungerande rutiner”, ”Kontinuitet i teamet” samt Främja 

patientdelaktighet”. Kategorierna visas i figur 1. 

 

Figur 1 – Kategorier 

Välfungerande rutiner 

Ögonsjuksköterskorna uttrycker att det är en väldigt stor patientgrupp, som kommer 

för behandling av intravitreala injektioner, vilket medför att de träffar ett stort antal 

patienter varje arbetspass. Från att till en början vara 20 injektioner på en dag, ökar 

det progressivt så att det istället kan bli 24 och så vidare. Det innebär ett högt tempo 

samtidigt som den höga arbetsbelastningen medför att ögonsjuksköterskorna blir 

trötta och okoncentrerade. Dessutom innebär det höga tempot att det lätt kan bli 

slentrian. I och med konsekvenserna av allt fler patienter behandlas med injektioner, 

kan det innebära svårigheter i att bedriva säker vård.   

..ibland kan vi ha uppåt 23-24 patienter, och det är väl sagt mellan 18-

20 egentligen. (5) 

..så där kan jag tycka att det kan äventyra patientsäkerheten när man 

har för många! Man blir trött och okoncentrerad också.(2) 

..efter en tid blir det slentrian och det får det inte bli, men det är lätt 

att det blir det när det är ett snabbt tempo.(3) 

Välfungerande 
rutiner 

Kontinuitet i 
teamet 

Främja 
patientdelaktighet 
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Samtidigt som ögonsjuksköterskorna beskriver att det behövs mer personal, finns det 

mottagningar som plockar bort personal för att effektivisera. Mottagningarna präglas 

av en löpandebandprincip och mötena är korta. Väntetiderna blir trots det långa och 

patienterna får inte komma på de intervaller som de ska, vilket gör att patienterna blir 

allt sämre och ögonsjuksköterskorna uttrycker att patientsäkerheten hotas. 

..det är väldigt löpandeband, vi har många väldigt snabba korta 

besök. (1) 

..vi kan ju inte behandla så stora volymer, vi behöver ha lite 

förstärkning.(2) 

De långa väntetiderna och att patienterna inte kommer in i tid skapar frustration hos 

ögonsjuksköterskorna. Fastän att de känner att de har genomarbetade rutiner och att 

vården bedrivs säkert på plats är det stora orosmomentet att så många patienter står på 

kö för att få injektioner och risken för att de inte kommer in i tid samt att väntelistorna 

ökar fortskridande. Ögonsjuksköterskorna upplever att det stora antalet patienter, och 

i fall dessa kan behandlas i tid så att synen bevaras så länge som möjligt, är en risk för 

den säkra vården.  

Det finns en hel del variationer på hur arbetet runt omkring injektionerna går till rent 

praktiskt. Utifrån ögonsjuksköterskornas beskrivningar är antalet personer på 

operationssalen gemensamt för alla kliniker, att det är tre personer som arbetar i ett 

team inne på salen. Alla arbetar enligt steril rutin och patienterna är klädda i rock, 

mössa och skoskydd. Patientens öga, som är aktuellt för injektion, markeras antingen 

med märkpenna eller med lapp på mössan där det står höger eller vänster. Vem 

patienten träffar i förberedelserummet varierar mellan läkare, ögonsjuksköterskor och 

undersköterskor. För att förhindra vårdskada görs en yttre inspektion av ögat innan 

injektionen ska ges och beroende på teamets uppbyggnad, kan det vara olika 

professioner som utför den. Förkylda patienter och patienter med kladdiga ögon 

fångas upp i förberedelserummet om patienten inte själv ringt och avbokat tiden. 

Ibland kan det komma patienter som inte är tillräckligt rena, vilket kan äventyra 

patientsäkerheten. Hygien uttrycker ögonsjuksköterskorna som en viktig komponent i 

att arbeta säkert i samband med injektionerna. En av ögonsjuksköterskorna beskriver 

att det kan vara känsligt att ta upp med patienten vad gäller hygien, men extra tid 

brukar tas till detta för att arbeta förebyggande genom att informera noggrant 

angående vikten av en god hygien och vad det innebär för att inte vårdskador ska 

uppstå. För att förhindra att patienter drabbas av endoftalmiter och andra vårdskador, 

har en del av ögonmottagningarna tagit hjälp av hygiensjuksköterskor för att se över 

rutiner och arbetssätt. 

Operationssal används med extra ventilation och de personer som är inne på sal, 

håller sig på salen för att minska risken för infektioner. Några av 
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ögonsjuksköterskorna beskriver att salen ligger i anslutning till ögonmottagningen 

och andra att den ligger vid operationsavdelningen. Munskydd används inne på 

operationssalen. För att förhindra att fel öga behandlas respektive fel patient är det 

flera av ögonsjuksköterskorna som beskriver att de högt säger vilket öga det är samt 

vilket läkemedel som ska injiceras, även identitetskontrollen görs så att alla på salen 

hör. Flera av ögonsjuksköterskorna benämner att det är när de säger vilket öga det är 

högt så alla hör, som risken att fel öga behandlas minimeras. En av 

ögonsjuksköterskorna berättar att det vid ett tillfälle var på väg att bli fel, men då ögat 

benämndes högt och patienten reagerade resulterade det i att rätt öga behandlades. 

Genom den händelsen skapades en personlig rutin att säga vilket öga högt för sig 

själv, men även högt så patienten och de andra i teamet hör, då kan alla vara med och 

förhindra att fel öga behandlas. 

Teamets rutiner och arbetssätt är utarbetat genom processgrupper med alla 

yrkeskategorier involverade. Ögonsjuksköterskorna upplever att de är långt komna i 

denna process och att rutinerna och arbetssättet är väldigt genomarbetade och 

slimmade. För att arbeta fram rutinerna har de olika ögonmottagningarna tagit hjälp 

av varandra genom exempelvis studiebesök. Även personer utifrån har kopplats in för 

att göra processen så optimal som möjligt, vilket är något som ögonsjuksköterskorna 

tycker är positivt.     

Arbetsgången vad gäller användandet av olika kontroller i form av checklistor, PM, 

rutinbeskrivningar, arbetsbeskrivningar, flödesscheman och avvikelserapportering 

varierar. En av ögonsjuksköterskorna nämner att de dokument som används är under 

ständig uppdatering och ses som ett levande dokument eftersom effektiviseringar 

utförs hela tiden. Alla ögonsjuksköterskor, som intervjuades är noga med att belysa 

att identitetskontroll alltid utförs men alla använder inte checklistor för detta.  

..vi har flödesschema, arbetsbeskrivning och checklista.(2) 

..vi har checklista som vi kryssar i och fyller i där vi fyller i id-

kontroll, vilket öga det är, vilket läkemedel vi använder, allergier.(1) 

..vi har en rutinbeskrivning om hur vi ska gå tillväga och vad som ska 

ske under operationen.(3) 

Några av ögonsjuksköterskorna beskriver att användning av arbetsbeskrivning, PM 

och rutinbeskrivningar gör att personalen arbetar likvärdigt och ger ett stöd för att 

säkra vården. Detta motverkar att egenhändiga rutiner skapas, vilket skulle kunna 

äventyra patientsäkerheten uttrycker en av ögonsjuksköterskorna. Sen finns det dem, 

som inte använder sig av checklistor, men som ändå arbetar utefter PM och de 

riktlinjer som finns där. En viss osäkerhet upptäcktes dock, vilket kan utläsas av 

citatet nedan. 
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..det andra är liksom som man blivit upplärd, så här gör vi här 

ungefär.. jag är faktiskt osäker på om det står nedskrivit något PM.(5) 

..vi gör på samma sätt ungefär alla som jobbar med detta så vi följer 

inga riktlinjer precis vad jag vet.(4) 

Samtliga ögonsjuksköterskor är medvetna om att avvikelserapporter bör skrivas när 

någon avvikelse inträffar och en del av ögonsjuksköterskorna uttrycker att det är för 

att vidareutveckla vården och att göra vården säkrare. Dock verkar det vara ovanligt 

att de skrivs av ögonsjuksköterskan utan oftast är avvikelserna medicinskt inriktade, 

såsom exempelvis vid insjuknande i endoftalmiter och problem med teknisk 

utrustning. 

Kontinuitet i teamet  

Ögonsjuksköterskorna beskriver att kontinuitet främjar både patienter och personal. 

Det är oftast återkommande patienter, som personalen träffar regelbundet och 

patienterna blir trygga av att träffa samma personal.  

..det är ju patienter som är återkommande så man lär ju känna dom, 

man har ett ansikte när man ser namnet och jag tycker att det ger en 

bra kommunikation.(6) 

Ögonsjuksköterskorna upplever att patienterna känner en trygghet i att träffa samma 

personer upprepade gånger och att det är ett sammansvetsat team som patienterna 

möter. Samverkan i team är något som ögonsjuksköterskorna berättar mycket om och 

teamet består av variationer av administrativ personal, undersköterskor, 

sjuksköterskor och läkare. Teamets uppbyggnad och hur de arbetar tillsammans 

bygger på kontinuitet och skapar en trygghet i arbetet. Flera av ögonsjuksköterskorna 

berättar att patienterna uttrycker att de uppskattar att träffa samma personer och att de 

lär känna de som arbetar med denna patientgrupp. Vissa team består av en 

undersköterska som tar emot patienten, en sjuksköterska som administrerar 

injektionen och en sjuksköterska som assisterar vid injektionen samt en 

undersköterska på operationssalen. Andra team har sjuksköterska i 

förberedelserummet, läkare som administrerar injektionen, sjuksköterska som 

assisterar samt en undersköterska som är behjälplig på salen. Vidare kan det vara två 

operationssalar aktiva parallellt och en läkare som träffar patienten i 

förberedelserummet och sedan injicerar på de olika rummen där en sjuksköterska och 

en undersköterska är på plats på vardera två operationssalar.   

..vi har ett jättebra samarbete, det har tagit några år innan vi fick 

kläm på det, nu vet vi precis, alla har sin uppgift i teamet och jag 

tycker det flyter på jättebra.(2) 
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Kommunikationen i teamet beskrivs av ögonsjuksköterskorna som välfungerande. Är 

det någon som är osäker så vågar alla i teamet fråga och alla kan fråga alla. Det finns 

ingen prestige i teamet utan klimatet är öppet. Det är ofta en liten grupp, som arbetar 

specifikt med den här patientgruppen, vilket gör att teamet är väletablerat enligt 

ögonsjuksköterskorna som även beskriver det som att de alltid har möjlighet att 

kommunicera med varandra. De känner att de alltid har någon att fråga om det behövs 

eftersom att alla arbetar nära varandra.  

Främja patientdelaktighet 

En stor riskfaktor, som ögonsjuksköterskorna uttryckte under intervjuerna, var 

patienter som är oroliga, vilket kan utgöra en risk för att en vårdskada uppstår. 

Oroliga patienter har ofta svårt att ligga stilla, att hålla blicken stilla och spänner sig, 

vilket försvårar vid injektionen menar de.   

..patienten är nervös när den kommer till.. speciellt första gången och 

vissa blir aldrig vana och få de här injektionerna medans andra kan 

hantera det på ett bättre sätt.(1) 

En av ögonsjuksköterskorna beskriver att när patienterna sluter sig och är väldigt 

nervösa så har sjuksköterskan som uppgift att läsa in situationen och agera utefter det. 

Flera av ögonsjuksköterskorna berättar om situationer då injektionen inte blivit av på 

grund av att patienten varit väldigt orolig och nervös. 

..någon gång har vi fått börja om och gett lugnande så det har fått 

verka, och någon gång har de bara snabbt injicerat och det har gått 

ändå. (2) 

..då är det så ibland att läkaren inte ger någon behandling utan de får 

återkomma en eller två gånger till och fungerar det inte då heller så 

får patienten ingen behandling för deras egen säkerhet.(6) 

..någon gång vet jag att läkaren sa –jag är ledsen men vi kan inte ge 

detta idag.(4) 

I vissa fall märks inte oron av förrän det är dags att ge injektionen. Patienten kniper 

ibland ihop ögat så att ögonspringan blir väldigt liten och det är då svårt att sätta 

blefarostaten, som ska hålla ögat öppet. Ett annat fall, som beskrivs av en av 

ögonsjuksköterskorna, är när patienten behövt hjälp med att hålla huvudet stilla för att 

injektionen överhuvudtaget ska kunna ges. Språkliga förbistringar kan också skapa 

möten där patienterna är oroliga. När kommunikationen brister på grund av att till 

exempel tolk saknas så blir situationen väldigt otillfredsställande. En av 
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ögonsjuksköterskorna exemplifierar detta och menar att vården inte är säker om 

kommunikationen inte fungerar. 

Ögonsjuksköterskan informerar om vad behandlingen innebär och vikten av att 

komma på de kontinuerliga kontrollerna och behandlingarna. 

..när patienterna kommer till oss på injektionsdagen så går vi igenom 

muntligt hygienrutiner och så ger vi dem skriftlig information och det 

gör en ögonsjuksköterska.(1) 

Patienterna informeras även om hur de ska tänka efter behandlingen. Genom att 

patienterna får information och har tagit till sig den, kan de lättare bli delaktiga i 

vården. Patientdelaktigheten spelar stor roll, eftersom att patienten kan föra med sig 

mycket av infektionerna själv och då försäkrar sig sjuksköterskan om att patienterna 

vet hur de ska hantera det på allra bästa sätt i hemmet. Patienterna blir välinformerade 

om att de har ett eget ansvar och att de bör höra av sig vid försämring eller tecken på 

infektion. Ibland kan patienterna välja att vänta på kallelse för nytt besök och har 

under tiden blivit sämre utan att höra av sig. Ögonsjuksköterskorna lägger mycket 

vikt vid att patienten är medveten om när hen ska höra av sig genom både muntlig och 

skriftlig information samt involverar patienten för att generera medansvar i den egna 

vården. Delaktigheten varierar bland patienterna och en del har full koll på hur många 

injektioner de fått, vilket läkemedel de får och vilken sjukdom de har medan andra 

inte har en aning om varför de får injektionsbehandlingarna.  

Ögonsjuksköterskorna beskriver hur informationen på själva injektionsdagen går till 

på lite olika sätt. Några av dem lyfter fram att patienten bör vara välinformerad innan 

första injektionen för att minska på frågorna på själva injektionsdagen. Då frågor ändå 

dyker upp under injektionsdagen riktas dessa till mottagningsbesöken.  

..så länge dom inte ställer frågor inne på operation så gör vi det... för 

doktorn blir väldigt ofta… -nej nu ska vi injicera vi får prata på nästa 

mottagningsbesök istället.(4) 

..och man försöker ha samtalet så kort och koncist som möjligt när 

patienten har massa frågor. (2) 

..klart att dom har frågor men allt ska egentligen vara besvarat innan, 

det får inte vara så mycket på operationsdagen.(5) 

En av ögonsjuksköterskorna berättar att en av anledningarna är att aerosoler frigörs i 

luften inne i operationssalen, och för att minimera risken för infektioner vill de hålla 

samtalet kort därinne. Några av ögonsjuksköterskorna beskriver samma situationer 
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annorlunda, att tiden måste finnas och att patienterna får ställa de frågor som de 

önskar.  

..patienten känner nog att de kan ställa de frågor de behöver. (3) 

..och de har alltid möjlighet att ställa frågor både till mig och till 

doktorn vid injektionstillfället.(6) 

..vi har ändå inte släppt på den biten att vi sitter ner i lugn och ro och 

pratar med patienterna speciellt om de har mycket frågor.(1) 

Kommunikationen som sker i förberedelserummet upplevs som mest fördelaktiga, 

eftersom att ögonsjuksköterskan sitter ner i lugn och ro med patienten. Beroende på 

hur teamet är uppbyggt kan det även vara undersköterska eller läkare som träffar 

patienten i förberedelserummet, men de ögonsjuksköterskor som sitter ner med 

patienten innan injektionen beskriver det som mycket värdefullt.  

Ögonsjuksköterskorna berättar att den skriftliga informationen är väldigt betydelsefull 

och att den helst bör ges innan första injektionstillfället. Det är väldigt mycket 

information om hygien, förhållningsätt och så vidare, som är svårt för patienterna att 

memorera, speciellt vid nervositet beskriver en av ögonsjuksköterskorna.  

..när patienten kommer första gången och är jättenervös och så 

rabblar vi.. så då får du tänka på att ha rena handdukar, och rent 

örngott och på två dagar får du inte vistas i dammiga miljöer, och så 

får du helst inte ta i ansiktet idag.. alltså det blir så mycket 

information.. då är det bra med den skriftliga informationen också. (1) 

Ögonsjuksköterskorna lyfter fram den skriftliga informationen, som mycket viktig, 

dels på grund av att det är svårt att minnas allt som sägs, men även för att nå ut till 

andra instanser till exempel hemsjukvården eller äldreboenden. Vid byte av preparat 

ges dessutom ny skriftlig och muntlig information. Utvecklingsmässigt så är skriftlig 

information på olika språk på väg att tryckas upp på en av ögonmottagningarna för att 

främja den säkra vården ytterligare. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen förs utefter begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör alla studiers forskningsresultats värderas 

utefter de tre begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet.  
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Trovärdighet 

Kvalitativ studie valdes, eftersom att sjuksköterskornas upplevelse av att främja säker 

vård vid intravitreala injektioner var aktuellt att belysa och enligt Polit & Beck (2017) 

så används kvalitativa studier för att fånga uppfattningar kring det ämne som ska 

undersökas (Polit & Beck, 2017). Klinikerna valdes utefter geografiskt avstånd från 

ansvariga för studien. Eventuellt kunde resultatet bli annorlunda om alla Sveriges 

ögonkliniker var representerade, men på grund av tidsperspektivet samt kostnader 

kunde inte detta genomföras. När kontakt med klinikerna togs var den en viss 

tidsfördröjning innan intervjuerna kunde påbörjas. I efterhand så hade det varit 

effektivt att intervjua fler vid samma klinik. Det hade varit intressant ur 

forskningssynpunkt att se hur ögonsjuksköterskor vid samma klinik upplever 

främjande av säker vård avseende denna patientgrupp. I studiens resultat presenteras 

inte från vilken klinik data kommer ifrån på grund av risken att identifiering av 

informanterna skulle kunna göras. Hela patientbesöket var ämnat att inkluderas och 

inte bara mötet på operationssalen, vilket var en av anledningarna till att 

operationssjuksköterskor exkluderades, en annan anledning var att just 

ögonsjuksköterskornas upplevelse var av fokus i denna studie. Studiens resultat visar 

sig dock handla mycket om själva injektionstillfället och eftersom kvalitativa studier 

riktar sig åt att utforska den som intervjuas uppfattning om ett fenomen (Patel & 

Davidson 2003) så finns inte svaren i förväg utan intervjuerna är induktivt utformade 

(Patel & Davidson, 2003).  

Studien omfattade ögonsjuksköterskor, som arbetat kliniskt i minst ett år, eftersom att 

kärnkompetensen säker vård och en djupare förståelse för denna önskades för att 

trovärdigheten i studien skulle ökas. Det fanns en viss svårighet i att hitta 

ögonsjuksköterskor som arbetade med hela förloppet, vilket ledde till att två 

tillfrågade mottagningar exkluderades, där det endast fanns allmänsjuksköterskor 

samt operationssjuksköterskor som arbetade med injektionstillfället.   

Databearbetningen utfördes enskilt i de första stegen och sedan gemensamt för att 

skapa en gemensam bild av resultatet. Eftersom att en kontakt under analysprocessen 

hela tiden fanns, så kunde samförstånd skapas och ett trovärdigt resultat växa fram. 

Resultatet innehåller svar från alla informanter och ingen informant dominerar i 

resultatet. Varje textremsa har tagits med och inget har uteslutits. Dock finns det en 

risk att citaten överväger åt något håll, men risken bedöms som mycket liten, eftersom 

att alla textremsor är inkluderade. Citaten användes för att förstärka de olika delarna 

samt påvisa likheter och skillnader i informanternas svar. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) används citat för att öka läsarens möjlighet att bedöma 

trovärdigheten. Citaten är även helt fria från tolkningar och värderingar, vilket stärker 

studiens trovärdighet. 
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Pålitlighet 

Det är inte helt fastställt hur många informanter, som blev tillfrågade av 

enhetscheferna på klinikerna. Målet var dock att intervjua sex informanter, vilket 

uppfylldes så denna svaghet bedöms som obetydlig i sammanhanget. 

Datainsamlingen genomfördes i form av intervjuer. Eftersom att intervjuerna utfördes 

av två olika personer och inte av en och samma, så kan det ha påverkat resultatet. 

Eventuellt skilde sig intervjuteknik åt och svaren kan på så vis påverkats. Hur 

genomförandet av intervjuerna skulle gå till, diskuterades dock innan samt efter 

utförda intervjuer och en så samlad uppfattning som möjligt skapades. Enligt Patel 

och Davidson (2003) är förberedelserna viktiga för att lyckas.  

Miljön där intervjuerna äger rum bör vara ostörd och distraktioner är en vanlig fälla 

vid inspelning av intervjuer (Polit & Beck, 2017). Vid intervjutillfällena, som ägde 

rum på informanternas arbetsplats i vald avskild lokal, presenterades först studien och 

tid för frågor fanns. Inga störande moment upplevdes under de sex intervjuerna. Det 

strävades efter att få en så tillåtande stämning som möjligt och det poängterades att 

det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Efter fler utförda intervjuer, upplevde de 

ansvariga för studien att det blev lättare att utföra intervjuerna och tekniken 

utvecklades allt eftersom, vilket stärker pålitligheten. Patel & Davidson (2003) 

betonar vikten av att träning krävs för att skapa en god intervjuteknik. 

Semistrukturerade intervjuer användes för att få deltagarna att tala så fritt som möjligt 

inom ämnet. Frågorna i intervjuguiden bör komma i en logisk ordning och ska vara 

öppna så att inga svar kan bli endast ”ja” eller ”nej” (Polit & Beck, 2017). 

Intervjuguiden, som användes var i logisk ordning och den första öppna frågan fick 

deltagarna att tala fritt inom ämnet. Vid fråga två och efterföljande frågor kunde 

svaret dock bli endast kort som ”bra”, då ombads informanten om att förtydliga och 

utveckla sitt svar.  

Kvalitativa studier kräver en högre nivå av tillit hos deltagarna och kräver strategier 

för att skapa trovärdighet. Det är en balansgång i att försöka skapa identifiering med 

forskningspersonerna samtidigt som en vis distans måste finnas (Polit & Beck 2017). 

Tre av informanterna hade de som intervjuat träffat tidigare, däremot utan att ha 

någon närmare relation och de intervjuerna var väldigt mycket mer avslappnade, 

vilket stärkte studiens resultats trovärdighet, eftersom att svaren återspeglade det. 

Tiden för intervjuerna skilde sig mellan 12 till 33 minuter, tidsskillnaden upplevdes 

ändå inte som någon begränsning, eftersom att innehållet är det viktiga. Det faktum 

att intervjuerna spelades in elektroniskt kan begränsa den som intervjuas enligt Patel 

& Davidson (2003) och påverka svaren. Detta kunde märkas till en början men allt 

eftersom intervjuerna fortsatte upplevde ansvariga för studien att det inte störde att 

intervjuerna spelades in utan att informanterna kunde bortse från det.  
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Överförbarhet 

Trovärdigheten bedöms även utefter överförbarheten och för att främja 

överförbarheten ska utförandet beskrivas så tydligt som möjligt (Graneheim & 

Lundman, 2004). Läsaren beslutar sedan om studien är överförbar till ett annat 

sammanhang. För att stärka överförbarheten är redogörelsen för denna studies 

sammanhang, urval, informanter, datainsamling, databearbetning och analysprocess 

så distinkt och noggrann som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004). 

Ögonsjuksköterskor kan genom detta arbete få insyn och förståelse för hur den säkra 

vården används vid olika ögonkliniker. Främjande av säker vård uppmärksammas och 

medvetenhet lyfts fram kring ämnet. Genom att alla delar i arbetet beskrivs så 

ingående som möjligt, är arbetet överförbart till vidare forskning i större skala och 

med fler informanter. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar på områden som ögonsjuksköterskorna upplever som centrala vid 

främjande av säker vård. De kategorier som kunde fastställas var ”Välfungerande 

rutiner”,” Kontinuitet i team” samt ”Främja patientdelaktighet”. 

Ögonsjuksköterskorna beskriver svårigheter i att kunna behandla så stora volymer 

som det är inom denna patientgrupp idag, vilket kan äventyra säkerheten när 

kapaciteten inte räcker till. De belyser samtidigt strategier för att upprätthålla den 

säkra vården genom kontinuitet i arbetsätt och i mötet med patienten, samt att ge både 

muntlig och skriftlig information och att främja patientdelaktigheten.   

Välfungerande rutiner och att arbeta ”smartare” och inte ”hårdare” har visat sig ge 

lyckade resultat (Samalia, Garland & Squirrell, 2016). Tidigare forskning visar att 

kapaciteten kan ökas när sjuksköterskor injicerar intravitreala injektioner samtidigt 

som vården upprätthålls säker och kontinuitet för patienterna tillhandahålls (Dacosta 

et al, 2014). Kontinuitet i teamarbete och i att ha väl utarbetade rutiner lyftes som 

styrkor av ögonsjuksköterskorna i föreliggande studie. Samtliga ögonsjuksköterskor 

beskrev att alla i teamet vet vad de ska göra och att arbetet med dessa patienter 

ständigt effektiviseras. De arbetsbeskrivningar, som de arbetar utefter är levande 

dokument, vilka utvecklas hela tiden. För att upprätthålla den säkra vården krävs dels 

mer personal, men även rutiner som motverkar att ögonsjuksköterskorna blir trötta 

och okoncentrerade. Den ”löpandebandprincip” som råder, får inte prägla 

vårdpersonalens sätt att arbeta utan varje patientmöte måste vara unikt och det får inte 

bli slentrian. 

Att ha en god säkerhetskultur är en del i kärnkompetensen säker vård (Forsberg, 

2016). Det innebär att handla etiskt och att våga säga ifrån om det finns en risk för 

patientsäkerheten (Forsberg, 2016). Detta är något som ögonsjuksköterskorna tar upp, 

teamets goda sammanhållning samt att alla vågar fråga alla och att det är en god 

kommunikation i teamet. Systematiskt förbättringsarbete skapar säker vård genom att 

arbeta förebyggande och långsiktigt, detta uppnås när patientsäkerheten analyseras 
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noga och att förändringarna utvärderas fortlöpande (Edberg, 2013). Debriefing efter 

arbetspassets slut kan medverka till detta och ge alla tillfälle att få säga vad de tycker 

var bra, men även ge konstruktiv feedback till varandra. Resultaten kan maximeras 

och optimering av resurser sker med hjälp av samverkan i team (Ulrich & Crider, 

2017). Effektiva team ger en framgångsrik vård och kan skapas genom teamträning, 

då attityder, beteenden och tankemönster tränas i teamet (Ulrich & Crider, 2017). 

Ögonsjuksköterskorna i denna studie är eniga om att det team de tillhör vid 

intravitreala injektioner fungerar väl. För att kunna möta det ökade antalet patienter, 

som är i behov av behandling, krävs dock effektivare metoder, vilket kan uppnås 

genom teamträning. Att det är en liten grupp vårdpersonal, som arbetar tight 

tillsammans bidrar till kontinuiteten och stärker teamets förutsättningar att lyckas.   

Sjuksköterskans roll är viktig när det kommer till kommunikation och information 

(Thretford et al., 2013). Muntlig information och utrymme till att ställa frågor är 

betydande för att skapa trygghet (Thretford et al., 2013). Kommunikation är viktig för 

att lyckas bedriva säker vård med hög kvalitet (Norouzinia, Aghabarari, Shiri, Karimi 

& Samami, 2015). En välinformerad patient bidrar till säker vård enligt 

ögonsjuksköterskorna, där information ges både muntligt och skriftligt. Patienterna 

ska helst vara så välinformerade som möjligt innan första tillfället för att minimera 

frågor på själva injektionsdagen. Ögonsjuksköterskorna uttrycker detta olika, några är 

noga med att hålla frågorna korta under själva injektionen och andra säger att tid för 

frågor måste finnas.  

De vanligaste barriärerna för en god kommunikation, som sjuksköterskor identifierar 

är bristande tid och en stressad arbetssituation. Patienterna identifierar barriärer som 

sjuksköterskans ovilja till kommunikation och brist på förståelse för patientens behov. 

Exempel på andra barriärer kan vara språkliga skillnader, kultur och kön (Norouzinia 

et al., 2015). Ögonsjuksköterskorna uttrycker att språkliga förbistringar kan skapa 

risksituationer, såsom om tolk saknas. Det saknades skriftlig information på olika 

språk, vilket ses som en förbättringspotential och något som en av 

ögonmottagningarna snart skulle kunna använda sig av.  

Ögonsjuksköterskorna lyfter fram att mycket arbete läggs på att få patienten delaktig i 

sin vård och att skapa ett egenansvar såsom när patienten bör höra av sig till 

ögonmottagningen, för att exempelvis uppmärksamma infektioner i tid eller om synen 

plötsligt blir försämrad, för att vårdskador på så sätt kan förhindras. För att skapa god 

omvårdnad av patienter med våt AMD, bör sjuksköterskan se patienten som en 

individ med rätt att vara delaktig i sin vård (Emsfors, Christensson & Elgán, 2017). 

Patienten känner sig bekräftad genom att sjuksköterskan är respektfull och engagerad 

i mötet. Med ett inbjudande och vänligt bemötande upplever patienten en gemenskap 

och vårdkontakten stärks. Sjuksköterskan ansvarar för att patienten ska känna sig 

säker och viktig och på så vis skapas även förtroende (Emsfors et al., 2017). För att 

egenansvar ska kunna främjas, krävs kunskap om den egna sjukdomen, behandlingen 
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samt egenvården, vilka är ögonsjuksköterskans utmaningar. Delaktigheten är ingen 

självklarhet, utan patienterna kan helt i vissa fall förlita sig på att vården har hela 

ansvaret. Det kan även vara en svår uppgift att ge information med tanke på hur den 

uppfattas och tolkas (Edberg, 2013). Kommunikationsmodeller kan användas för att 

minska risken för misstolkning, mottagaren kan lättare förstå informationen och då 

blir informationen även lättare att förmedla (Edberg, 2013). Alla kan ge den 

information, som bör ges, men för att säkerställa att patienten är delaktig och tar till 

sig informationen krävs kunskaper. Det kan vara att som ögonsjuksköterska förvissa 

sig om att patienten faktiskt tagit till sig och kan återge de som sagts, men även att ha 

förmåga att känna in situationen om nervositet och oro påverkar.        

Ögonsjuksköterskan är ansvarig för att se till att patienter med våt AMD känner att de 

får en god omvårdnad, eftersom de planerar stora delar av vården av patienten vid 

själva injektionstillfället, men även innan och efter behandlingen (Emsfors et al., 

2017). Det har visat sig i tidigare studier att oroliga patienter utgör en risk, eftersom 

att de kan ha svårt att vara stilla när injektionen ges, vilket i sin tur kan leda till 

vårdskador (Thetford et al., 2013; Burton et al., 2013). Det har även visat sig, att trots 

upprepade injektioner blir upplevelsen inte bättre (Tailor, Beasley, Yang & 

Narendran, 2011). De ögonsjuksköterskor, som är intervjuade i den här studien, 

bekräftar detta och beskriver att det ofta är inför den första injektionen som 

patienterna är oroliga, men det förekommer att en del aldrig vänjer sig. Ibland blir det 

till och med så att patienten inte kan få någon injektion på grund av risken för 

vårdskada. För att lindra oro innan första injektionen, är det viktigt att lyssna till 

patienten och att förklara med utgångspunkt från patientens behov. Forskning visar att 

sjuksköterskan har en stor roll när det kommer till att lugna och inbringa trygghet hos 

patienten i dessa lägen (Thetford et al., 2013; Burton et al., 2013). Genom information 

om hur det ska gå till och vad som kommer ske, känner sig patienterna mindre oroliga 

(Thetford et al., 2013). När patienter utbildas om sin egen sjukdom och de insatser 

som sker i relation till den, så kan de själva vara delaktiga i sin egen säkerhet 

(Forsberg, 2016). Patienten och dess anhöriga tillhör teamet (Forsberg, 2016) och det 

framkommer att kontinuiteten bidrar till detta, patienterna blir trygga genom att träffa 

samma personal och på så sätt känner de sig inkluderade. Mötet med patienten, som 

ögonsjuksköterskan har i förberedelserummet, beskrivs som mycket värdefullt för att 

specifikt kunna använda deras specifika kompetens inom omvårdnad.  

Tidigare studier påvisar att förhållandet mellan vårdpersonal och patienten är 

avgörande för att minska oro vid intravitreala injektioner (McCloud & Lake, 2015). 

Att patienterna lär känna personalen och personalen lär känna patienterna bidrar till 

trygghet och lyckade behandlingsresultat (McCloud & Lake, 2015). Det visar sig även 

i resultatet till den här studien, eftersom ögonsjuksköterskorna uttrycker att 

kontinuiteten är viktig faktor vid främjande av säker vård. Kontinuitet skapar en unik 

vårdrelation med en patient, eftersom att patienter blir trygga med att träffa samma 

personal, vilket i sin tur leder till att patienterna inte är lika oroliga och vågar fråga 
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frågor samt uttrycka vad de känner. Tidigare studier påvisar att patienter, som har 

kontinuitet i vården och träffar samma sjuksköterska samt får längre rådgivningar, är 

mer tillfredsställda (Desborough et al., 2016). Sjuksköterskans stödjande roll är 

viktigt för lyckade behandlingsresultat och detta uppnås genom kontinuitet samt att 

sjuksköterskan får tid till återkommande samtal med patienterna (Desborough et al., 

2016). Eftersom att behandlingsresultaten då främjas och vårdskador förhindras samt 

att delaktighet och egenansvar gynnas, så kan fler samtal mellan patienterna och 

ögonsjuksköterskor leda till goda effekter, samhällsekonomiskt. När vårdskador 

undviks och säker vård kan upprätthållas, kan mer tid i sin tur ägnas till ett ökat antal 

behandlingar för att öka kapaciteten där det krävs.  

När det kommer till välfungerande rutiner, så finns det olika uppfattningar om detta 

bland de sex ögonsjuksköterskor som intervjuades i denna studie, där vissa säger att 

det är som de blivit upplärda och andra visar på utarbetade arbetsbeskrivningar, som 

de följer. Likväl verkar det finnas en stabil grund när det kommer till detta, eftersom 

att samtliga utförligt beskriver hur de går tillväga för att främja den säkra vården vid 

intravitreala injektioner. För att producera säker vård bör välgenomtänkta och 

evidensbaserade arbetsätt skapas (Forsberg, 2016). Dessa rutiner ska utformas utefter 

vad som identifieras som god vård och vad som passar i aktuella vårdsituationer, där 

standardiserade vårdplaner är ett exempel på en sådan process (Forsberg, 2016). 

Nationella standardvårdplaner skulle ge en säkrare vård vid intravitreala injektioner, 

vilket skulle inkludera hela det tvärprofessionella teamet. Även om de olika 

klinikernas arbetssätt skiljer sig när det kommer till hur teamet är uppbyggt, så kan 

standardiserade vårdplaner tillämpas när det kommer till strategier som främjar säker 

vård i form av att se över de tre kategorierna som framkom i denna studie; 

”Välfungerande rutiner”, ”Kontinuitet i team” samt ”Främja patientdelaktighet”. 

Konklusion och implikation 

Antalet patienter som är i behov av intravitreala injektioner ökar ständigt och det 

medför en ökad belastning på ögonsjukvården. Ögonsjuksköterskornas upplevelse av 

att främja den säkra vården vid intravitreala injektioner kan beskrivas inom tre 

kategorier; välfungerande rutiner, kontinuitet i team samt främja patientdelaktighet. 

Eftersom att kapaciteten ständigt behöver utvecklas och större volymer behandlas, 

uttrycker ögonsjuksköterskorna detta som en risk för patientsäkerheten, eftersom det 

kan lätt blir slentrian med tanke på den ”löpandebandprincip” som råder idag. 

Ögonsjuksköterskorna uttrycker att kontinuitet bidrar till säker vård och att teamet blir 

sammansvetsat när en mindre grupp personal har ansvar för denna patientgrupp. 

Patienterna känner sig trygga med att träffa samma personal när de kommer för 

behandlingarna. Det blir en säker arbetsmiljö när alla i teamet vet vad de ska göra och 

alla kan fråga alla. Välinformerade patienter har stor betydelse för att säkra vården, 

patientdelaktigheten medför att ett egenansvar skapas och vårdskador kan förhindras.  
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Vidare studier kan på sikt leda till att standardvårdplaner kan arbetas fram. Genom att 

standardisera arbetet blir vården säkrare och vårdens kvalitet ökar. Det är en utmaning 

att i framtiden kunna utöka i den takt som råder och samtidigt upprätthålla den säkra 

vården, men med hjälp av vidare forskning kan säkra metoder utformas. För att 

utveckla den svenska ögonsjukvården kan intervjuer med patienter om deras 

upplevelser bidra till ytterligare kunskaper inom området säker vård vid intravitreala 

injektioner.  
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BILAGA A  

 

Intervjuguide 

 
Intervjufrågor    

Fråga 1 

 

Beskriv hur ni arbetar 

för att få en säker vård 

i samband med 

intravitreala 

injektioner? 

 

 

Fråga 2 

Hur upplever du 

kommunikationen 

mellan dig som 

sjuksköterska och 

patient i samband med 

behandlingen?  

(innan, under och efter 

injektionen) 

 

 

Fråga 3 

Hur upplever du 

samarbetet mellan 

personerna i teamet? 

 

 

Fråga 4 

Beskriv hur 

kommunikationen i 

teamet fungerar? 

 

 

Fråga 5 

Kan du ge exempel på 

metoder eller verktyg 

som ni använder för 

att undvika 

vårdskador 

Hur är dessa till hjälp? 

 

Fråga 6 
Om en vårdskada 

uppstår, hur gör ni då? 
 

 

Fråga 7 

Berätta om någon 

gång när du kände att 

det fanns en risk för 

den säkra vården 

Hur upplevde du det? 

 

 

Vad gjorde du/ni bra, 

vad blev mindre bra? 

Fråga 8 

Berätta om någon i 

personalen som gjort 

något bra för säker 

vård 

 

 

Fråga 9 

Om du skulle kunna 

ändra på något, vad 

skulle du ändra på då? 

 

 

Fråga 10 

Är det något som vi 

inte tagit upp som du 

vill tillägga? 

 

 



BILAGA B  

 

 

Informationsbrev till ansvarig verksamhetschef 

 

Detta brev är till dig som berörd verksamhetschef för godkännande av rekrytering av verksam 

ögonsjuksköterska vid XXX 

Vi är två studenter som skriver examensarbete på magisternivå inom specialisering ögonsjukvård 

– oftalmologisk omvårdnad. Syftet med studien är att undersöka ögonsjuksköterskans upplevelse 

av att främja säker vård vid intravtreala injektioner.   

Ansvariga för studien är Pernilla Jensen och Sofia Kroon, legitimerade sjuksköterskor. 

Studien är godkänd av Lokala etikprövningsgruppen vid Högskolan i Halmstad. Som huvudman 

står Högskolan i Halmstad. Resultatet kommer att presenteras i form av magisteruppsats inriktning 

ögonsjukvård. 

Du är varmt välkommen att kontakta oss om Du har några frågor om studien.  

Med vänliga hälsningar,  

Pernilla Jensen och Sofia Kroon  

Studenter vid Högskolan i Halmstad 

Akademin för hälsa och välfärd 

 

Pernilla Jensen Telefon XXX  Mail XXX 

Sofia Kroon  Telefon XXX  Mail XXX 

Handledare 

Jeanette Källstrand 

Universitetslektor, Med Dr. 

Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad 

Telefon: XXX 

Mail: XXX 

 

 



BILAGA C  

 

 

 

 

 

 

Intyg från verksamhetschef  

 

Jag ger mitt samtycke till rekrytering av ögonsjuksköterskor vid XXX för att ingå i en studie om 

främjande av säker vård vid intrevitreala injektioner. Jag intygar att jag har de resurser som krävs 

så som ekonomiska, strukturella, personella samt garanterar forskningspersonernas säkerhet. 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Ort/Datum 

 

………………………………………………………………………………….. 

Namnteckning/ Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………………………….. 

Klinik 

…………………………………………………………………………………. 

Telefonnummer /Mail



BILAGA D  

 

 

Informationsbrev 

Magisteruppsats vid Högskolan i Halmstad 

Främjande av säker vård vid intravitreala injektioner  

Vi är två studenter som skriver examensarbete på magisternivå inom specialisering ögonsjukvård – 

oftalmologisk omvårdnad. Syftet med studien är att undersöka ögonsjuksköterskans upplevelse av att 

främja säker vård vid intravitreala injektioner.   

Upplägg 

Magisteruppsatsen utförs som en pilotstudie där datainsamling sker i form av intervjuer. Du som deltar 

ska vara ögonsjuksköterska, ha arbetat mer än ett år samt ha ett intresse för denna patientgrupp. 

Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta utan att förklara varför.  

Under intervjuerna ställs öppna frågor. Intervjuerna spelas in för att sedan skrivas ut. Grundregel vid 

intervjuerna är att alla svar är bra och det finns inget rätt eller fel.  

Studien är godkänd av Lokala etikprövningsgruppen vid Högskolan i Halmstad samt av Er 

verksamhetschef. En samtyckesblankett bifogats detta mail så att du i lugn och ro skall kunna läsa 

igenom det före intervjutillfället. I samband med intervjun går vi igenom blanketten muntligt och 

underskrift sker.  

Intervjuerna beräknas ta cirka 30-40 minuter och kommer äga rum på Er klinik i passande avskild 

lokal.  

Hantering av data 

Inspelat och utskrivet intervjumaterial hanteras konfidentiellt, det innebär att bara vi som utför studien 

har tillgång till materialet. Du kommer inte kunna identifieras då inga namn kommer att användas i 

studien. Materialet kommer att förvaras i ett låst skåp. Efter att studien är godkänd förstörs materialet. 

Magisteruppsatsen kommer att publiceras på DIVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet.  

 

 



BILAGA D  

 

Du är varmt välkommen att kontakta oss om Du har några frågor om studien.  

Med vänliga hälsningar,  

Pernilla Jensen och Sofia Kroon  

Studenter vid Högskolan i Halmstad 

Akademin för hälsa och välfärd 

 

Pernilla Jensen Telefon XXX  MailXXX 

Sofia Kroon  TelefonXXX  MailXXX 

Handledare 

Jeanette Källstrand 

Universitetslektor, Med Dr. 

Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i halmstad 

Telefon: XXX 

Mail:XXX 

 

 

 

 

 



 

 

 

Samtycke till deltagande 

Främjande av säker vård vid intravitreala injektioner 

 

Jag ger härmed mitt samtycke till deltagande i pilotstudien som har syftet att undersöka 

ögonsjuksköterskans upplevelse av att främja säker vård vid intravitreala injektioner. 

Jag är medveten om hur studien kommer gå till och har tagit del av informationen kring studien. 

Jag har fått information om att all data hanteras konfidentiellt och att jag som enskild person inte 

kan identifieras. Jag vet vart jag ska vända mig vid frågor om studien.  

Mitt deltagande är frivilligt och jag kan när som helst under studiens gång avbryta mitt deltagande 

utan att förklara varför.   

Jag ger mitt samtycke till Pernilla Jensen och Sofia Kroon att förvara och bearbeta den 

information som samlas in under studien. 

 

 

…………………………………………………………………………………. 

Ort/Datum 

 

………………………………………………………………………………….. 

Namnteckning/ Namnförtydligande 

 

………………………………………………………………………………….. 

Ort/Datum 

…………………………………………………………………………………. 

Namnteckning intervjuare/Namnförtydligand 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Pernilla Jensen och Sofia Kroon


