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Sammanfattning 

Följsamheten av ocklusionsbehandling hos barn med amblyopi är bristfällig. Det finns 

begränsat med forskning om vilka erfarenheter vårdpersonal har av denna bristande 

följsamhet, och det vore därför av intresse att undersöka vilka åtgärder 

ögonsjuksköterskor upplever kan vidtas för att främja följsamheten. Syftet med 

pilotstudien var därför att undersöka hur ögonsjuksköterskan kan främja följsamheten 

av ocklusionsbehandling. Studien genomfördes som en beskrivande, kvalitativ 

pilotstudie med induktiv ansats där data analyserades med manifest kvalitativ 

dataanalys. I resultatet framkom fem kategorier, vilka påvisade vikten av att 

ögonsjuksköterskor tänker på att bemöta vårdnadshavare och barn med ett icke-

dömande förhållningssätt, att ge tydlig och individanpassad information både muntligt 

och skriftligt, samt olika praktiska råd kring själva genomförandet av behandlingen. I 

resultatet framkom även vikten av att skapa en personlig relation vårdpersonal, 

vårdnadshavare och barn emellan och betydelsen av täta återbesök, samt hur ett gott 

samarbete och stöd kollegor emellan kan främja följsamheten. Rekommendationer för 

vårdverksamhet är bland annat att ge vårdnadshavare och barn kontinuitet vid 

besöken och rekommendationer för utbildning inom omvårdnad att lära ut vikten av 

ett positivt förhållningssätt och att ställa öppna frågor. Större studier med samma syfte 

är av intresse, samt forskning kring hur information på internet påverkar följsamheten.
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Abstract 

Adherence to occlusion therapy with amblyopic children is inadequate. There is 

limited with research about medical staff’s experiences of inadequate occlusion 

therapy. Therefore it is of importance investigating which arrangements ophthalmic 

nurses’ perceive can be taken to improve adherence. The purpose of this pilot study 

was to investigate how ophthalmic nurses can improve adherence to occlusion 

therapy. The study was conducted as a descriptive, qualitative pilot study with an 

inductive approach where data was analyzed with manifest qualitative content 

analysis. Five different categories were revealed and showed the importance of a non-

judgmental attitude among ophthalmic nurses towards the child and the caregivers, 

the importance of giving both verbal and written comprehensible, individualized 

information. Practical advice about carrying out the occlusion therapy emerged in the 

data along with the importance of creating a personal relationship between the 

medical staff and the child/caregiver. Frequent revisits were seen as important, and 

good support and cooperation between colleagues was believed to be able to improve 

adherence. Recommendations for care activities is to give the child and the caregivers 

continuity during visits and a recommendation for nursingeducation is to teach the 

importance of a positive attitude and open-ended questions. Larger studies with the 

same purpose are of interest, also further research of how information on the internet 

affects adherence to occlusion therapy.
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Inledning 

Hos barn kan synutvecklingen av olika anledningar ibland störas. Ygge (2016) 

beskriver det som att ett, eller i sällsynta fall till och med båda ögonen, fått för dålig 

träning och att synskärpan därför är nedsatt. Prevalensen av amblyopi i Sverige 

beräknas vara ungefär 1 % hos 13-åringar och sägs dessutom vara den vanligaste 

orsaken till monokulärt dålig syn hos vuxna i 20-70 års ålder (Ygge, 2016). För att 

stimulera synutvecklingen på det amblyopa ögat och se till att detta öga används 

aktivt är det brukligt att på något sätt tillfälligt störa synen på det bättre ögat (Wu & 

Hunter, 2006). Det är då vanligt att en så kallad ocklusionsbehandling används 

(Ansons & Davis, 2014). 

Behandlingen måste påbörjas i tidig ålder i barndomen, då effekten av 

ocklusionsbehandling minskar med åldern (Epelbaum, Milleret, Buisseret & Duffer, 

1993; Fronius, Cirina, Ackermann, Kohnen & Diehl, 2014). Därför är det av stor 

betydelse vid vilken ålder ocklusionsbehandlingen påbörjas och att den följs som 

ordinerat. Dessvärre visar det sig att följsamheten är ganska dålig när det kommer till 

ocklusionsbehandling (Al-Yahya et al., 2012; Al-Zuhabi et al., 2009; Dixon-Woods, 

Awan & Gottlob, 2006), vilket i de allra flesta fall dessvärre leder till en utebliven 

förbättring av synskärpan (Simons & Preslans, 1999). 

Omvårdnadsåtgärder har visat sig kunna förbättra patienters följsamhet till den 

behandling de genomgår (Burke, Dunbar-Jacob, Orchard & Sereika, 2005). Coster, 

Watkins och Norman (2018) påvisar dessutom att specialistsjuksköterskor ibland har 

en möjlighet att öka patienters följsamhet till behandlingar mer effektivt än läkare. 

Bakgrund 

Amblyopi 

I de fall det föreligger olikheter mellan ögonen, som till exempel skelning, katarakt i 

ett öga eller olika refraktion mellan ögonen, finns det en risk att signalerna från det 

öga som ser bättre inhiberar signalerna från det öga som ser sämre (Gunton, 2013). 

Det här leder i sin tur till anatomiska förändringar längs med synbanan, och bristen på 

optiska signaler från det sämre ögat ger en sämre utvecklad synskärpa (Gunton, 

2013). Inom ögonsjukvården benämns detta amblyopi och definieras som 

”…defective visual acuity (VA) in one or both eyes, which persists after correction of 

the refractive error and removal of any pathological obstacle to vision.” (Ansons & 

Davis, 2014, s.285). Den nedsatta synskärpan har dock stor potential att förbättras om 

den upptäcks och behandlas i ung ålder (Gunton, 2013). 
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Behandling av amblyopi 

Refraktiv korrigering 

För att försöka öka synskärpan på ett amblyopt öga måste först och främst eventuella 

refraktiva fel korrigeras med glasögon eller linser (Ansons & Davis, 2014). Detta för 

att barnet ska få en så skarp bild som möjligt in till näthinnan (Wu & Hunter, 2006). 

Vid andra patologiska fel, som till exempel katarakt, opereras barnet för att ta bort 

den grumling som stör synen. I regel är det dock otillräckligt att bara ge barnet en klar 

bild in till näthinnan för att få amblyopin att minska (Ansons & Davis, 2014; Wu & 

Hunter, 2006).  

Ocklusionsbehandling 

För att ytterligare främja användningen av det amblyopa ögat är ocklusionsbehandling 

vanligt (Ansons & Davis, 2014). Det bättre ögat ockluderas då med till exempel en 

klisterlapp eller frostat glas (Ansons & Davis, 2014). I vissa fall kan det amblyopa 

ögat stimuleras genom att det bättre ögat förhindras att fokusera med hjälp av 

ackomodationsstörande droppar, men det har visat sig att ocklusionsbehandling 

förbättrar det amblyopa ögats synskärpa fortare (Wu & Hunter, 2006). Det finns olika 

grader av ocklusion, som till exempel totaltocklusion där allt ljus eller alla konturer 

utestängs helt från ögat, eller partiell ocklusion där vissa filter kan göra att konturer 

kan urskiljas, men med reducerad skärpa (Ansons & Davis, 2014). 

Ocklusionsbehandlingen kan ordineras på full tid – antingen 24 timmar om dygnet 

eller all vaken tid, eller så kan den ordineras på deltid – vid vissa speciella aktiviteter 

eller ett visst antal timmar om dygnet (Ansons & Davis, 2014).  

Åldern på barnet då behandlingen genomförs spelar också stor roll för resultatet 

(Epelbaum, et al., 1993; Fronius et al., 2014). Effekten av ocklusionsbehandlingen är 

som mest uttalad innan 7-års ålder (Fronius et al, 2014) och det bästa resultatet nås 

om ocklusionsbehandlingen startar före 3-års ålder (Epelbaum et al., 1993). Effekten 

minskar sedan för varje år som går (Epelbaum et al., 1993).  

Följsamhet till ocklusionsbehandling 

World Health Organization [WHO] (2003) definierar följsamhet som ”the extent to 

which a persons’ behavior – taking medication, following a diet and/or executing 

lifestyle changes, corresponds with agreed recommendations from a health care 

provider” (WHO, 2003, s.3). Följsamheten av ocklusionsbehandlingen är lite av en 

utmaning både för vårdnadshavarna och för barnet, vilket medför att följsamheten av 

behandlingen inte blir så bra (Al-Yahya et al., 2012; Al-Zuhabi et al., 2009; Dixon-

Woods et al., 2006). Det har visat sig att det ibland bara är 45% av barnen som har bra 

följsamhet (Al-Zuhabi et al., 2009). Det här innebär att hela 55 % av barnen, alltså 

mer än hälften av dem, av olika anledningar inte sköter sin ocklusionsbehandling, 

som är ordinerad.  
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Det finns en hel del olika anledningar till varför det uppstår dålig följsamhet, men 

framförallt verkar det bero på svårigheter med att få barnet att samarbeta (Al-Yahya et 

al., 2012; Al-Zuhabi et al., 2009; Dixon-Woods et al., 2006). Bland annat anges 

anledningar som att lappen kliar och att det blir varmt och svettigt under den (Al-

Yahya et al., 2012). Ett annat problem är också det sociala stigma, som kan uppstå när 

ett barn går runt med en lapp för ett öga (Al-Yahya et al., 2012; Dixon-Woods et al., 

2006), och att vårdnadshavarna i vissa fall har svårt att förstå varför barnet skall 

ocklusionsbehandlas (Al-Zuhabi et al., 2009; Dixon-Woods et al., 2006). 

Trots mycket forskning kring amblyopi, ocklusionsbehandling och följsamhet, är 

följsamheten fortfarande ett stort problem (Al-Yahya et al., 2012; Al-Zuhabi et al., 

2009; Dixon-Woods et al., 2006). Ungefär 90 % av de barn, som inte genomför en 

planerad ocklusionsbehandling, får ingen förbättrad synskärpa, och utebliven 

behandling kan i vissa fall till och med leda till en ytterligare försämrad synskärpa 

(Simon & Preslans, 1999). Det amblyopa ögats synskärpa är alltså starkt korrelerad 

med att ocklusionsbehandlingen genomförs som ordinerat (Al-Zuhabi et al., 2009). 

Specialistsjuksköterskans roll 

Specialistsjuksköterskan arbetar ofta kliniskt oberoende av andra, och behöver ofta ta 

ett stort ansvar och viktiga, självständiga beslut om patienternas vård (Daly & 

Carnwell, 2003). Patientens kontakt med specialistsjuksköterskan ger en möjlighet för 

patienten att få ta del av expertråd, som ökar kvalitén på vården (Mills, Bachmann, 

Campbell, Hine & McGowan, 1999). För de patienter som är i behov av tätare besök 

ökas möjligheten att oftare få tillgång till den specialiserade vården (Mills et al., 

1999) och väntetider reduceras (Clarke et al., 2005). Kontakten med 

specialistsjuksköterskan kan upplevas mindre dramatisk och mindre stigmatiserande 

än kontakt med andra yrkeskategorier inom vården och patienten upplever ofta en 

tillfredsställelse med att rådgöra med specialistsjuksköterskan (Epstein et al., 2010). 

Det framkommer att kontakten med en specialistsjuksköterska ses som väldigt 

värdefull, speciellt kontinuerlig kontakt över en period, där specialistsjuksköterskan 

lyssnar och förklarar och på så sätt underlättar vårdnadshavarnas beslutstagande om 

sitt barns vård (Bray, Callery & Kirk, 2012). Den verbala kommunikationen 

sjuksköterska och patient emellan visar sig även kunna stärka patientens 

självförtroende (Fenwick, Barclay & Schmied, 2001). 

Teoretisk Referensram 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

För att bättre kunna möta framtidens krav på hälso- och sjukvård har Institute of 

Medicine of the National Academies [IOM] och Quality of Safety Education for 

Nurses [QSEN] samverkat för att ta fram kärnkompetenser, som skall stå till grund 

för alla vårdprofessioners utbildning (Forsberg, 2016). Dessa kärnkompetenser, som 

är personcentrerad vård, säker vård, informatik, teamsamverkan, evidensbaserad vård 
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och förbättringskunskap, är nödvändiga för att en god och säker vård skall kunna 

bedrivas och IOM och QSEN rekommenderar att dessa kärnkompetenser skall utgöra 

en grund i sjuksköterskeutbildningen (Cronenwett et al., 2007)  

Teamsamverkan 

Inom hälso- och sjukvård finns det många olika yrkeskategorier, som var och en 

bidrar till vården med sin specifika yrkesskicklighet (Edberg et al., 2015). 

Kärnkompetensen Teamsamverkan skall hjälpa de olika professionerna att 

komplettera varandras kunskaper och främja lärande och beslutsfattande, främja ett 

gemensamt mål med vården, samt en dialog mellan de olika professionerna. Allt för 

att försöka uppnå en så god och säker hälso- och sjukvård som möjligt (Forsberg, 

2016). Genom att samverka i team tillsammans med olika yrkeskategorier, finns en 

möjlighet att skapa en mer omfattande och samlad kompetens tillsammans än den 

som var och en har för sig (Edberg et al., 2015). 

Idén om teamsamverkan startade i USA på 1930-talet och spred sig sedan till 

psykiatrin i Sverige på 1950-talet (Edberg et al., 2015). Det visade sig att 

teamsamverkan bidrog till att skapa en annorlunda och mer öppen psykiatrisk vård. 

Idén om teamsamverkan spred sig sedan vidare till den somatiska vården på 1970-

talet med insikten om att ett gott teamarbete var avgörande för vårdens kvalitet 

(Edberg et al., 2015). 

Specialistutbildade sjuksköterskor ingår ofta i så kallade interprofessionella team där 

teamet är sammansatt av flera olika yrkeskategorier (Edberg et al., 2015). Inom 

teamet lyfts olika professionella överväganden och värderingar fram, vilket ger ett 

ömsesidigt kunskapsutbyte och en gemensam förståelse. Med stor respekt och öppen 

kommunikation inom teamet kan svåra uppgifter lösas med goda resultat som följd. 

Det goda samarbetet yrkeskategorierna emellan främjar inte bara patienternas hälsa 

utan också de olika teammedlemmarnas hälsa (Edberg et al., 2015). 

Teamarbetet är inget hot mot specialistkompetenserna utan bidrar istället till att 

kompetensen kan utnyttjas effektivare (Edberg et al., 2015). Hälso- och sjukvården 

förväntas hela tiden att bli bättre och mer säker, vilket innebär att den samlade 

kompetensen måste ha en bredd och ett djup som går långt över det enstaka 

professionella arbetet (Edberg et al., 2015).  

Problemformulering 

Forskning som utgår från vilka erfarenheter vårdpersonalen har, såsom exempelvis 

ögonsjuksköterskor, är begränsat. Ögonsjuksköterskor med ortoptistutbildning möter 

ocklusionsbehandlande patienter dagligen och har därmed en stor samlad erfarenhet 

av bristande följsamhet. Det vore därför av betydelse att genom intervjuer undersöka 

deras erfarenheter av problemet, varför det uppstår och vilka relevanta åtgärder 
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ögonsjuksköterskor och övrig vårdpersonal kan vidta för att främja 

ocklusionsbehandling. 

Syfte 

Syftet med pilotstudien var att undersöka hur ögonsjuksköterskan kan främja barnets 

följsamhet av ocklusionsbehandling.  

Metod 

Design 

Designen var en beskrivande, kvalitativ pilotstudie med induktiv ansats. Genom 

forskningsintervjuer ges en möjlighet att förstå hur deltagaren ser på världen och vad 

deltagarens uppfattning är om det ämne som diskuteras (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Urval 

Urvalet av deltagare var ett icke slumpmässigt bekvämlighetsurval av tre stycken 

ögonsjuksköterskor med ortoptistutbildning, som arbetar på ögonmottagningar i södra 

Sverige. Inklusionskriterier var att det skulle vara ögonsjuksköterskor med både 

ögonsjuksköterske- och ortoptistutbildning, samt minst ett års erfarenhet av att arbeta 

med barn som ocklusionsbehandlar. Informationsbrev skickades ut till två klinikers 

verksamhetschefer och efter verksamhetschefernas godkännande uppsöktes tre 

ögonsjuksköterskor på deras arbetsplatser. Ögonsjuksköterskorna tillfrågades om 

deltagande i pilotstudien och fick samtidigt ett informationsbrev om pilotstudien. 

Ungefär en vecka efter att de blivit tillfrågade kontaktades de återigen på deras 

arbetsplatser och fick då möjlighet att lämna muntligt samtycke. Samtliga tackade ja 

till att delta. 

Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes under januari 2018, vid den tid och i det rum på 

arbetsplatsen som informanten själv valde. Semistrukturerade intervjuer (Bilaga A) 

genomfördes där deltagarens svar följdes upp med följdfrågor som ”Hur menar du?”, 

”Kan du förtydliga” och ”Kan du utveckla?” för att försöka få ut så mycket som 

möjligt av intervjuerna. Intervjuerna tog mellan 20 och 42 minuter och spelades in 

med hjälp av inspelningsfunktionen på en smartphone. Därefter transkriberades det 

inspelade materialet av samma person som genomförde intervjuerna. 

Dataanalys 

Manifest kvalitativ dataanalys genomfördes enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Efter att intervjuerna transkriberats lästes de igenom flera gånger för att skapa en 

sammanhängande förståelse för innehållet i dem. Därefter plockades meningsbärande 

enheter ut ur texterna. Meningsbärande enheter är en samling ord, meningar eller 

paragrafer som har ett samband med varandra och innehåller relevant information för 
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pilotstudiens syfte. Enligt metoden måste all relevant data som svarar mot syftet 

inkluderas. Meningsenheterna skrevs in i första kolumnen av en lång tabell. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna, alltså förkortades utan att själva 

innebörden i dem förlorades. Kondenseringarna skrevs in i andra kolumnen efter 

respektive meningsenhet. De kondenserade meningsbärande enheterna fick därefter 

varsin kod till höger om kondenseringen, något som Graneheim och Lundman (2004) 

benämner som en etikett, vilken beskriver innehållet i den. Därefter klipptes varje 

meningsenhet med kondensering och kod ut i pappersremsor. De koder som hade 

samma eller liknande betydelse lades ihop i grupper på ett stort underlag och skapade 

underkategorier, mindre grupper med innehåll som hade något gemensamt. 

Underkategorierna som hade något gemensamt lades sedan ihop i större grupper, och 

skapade kategorier, se exempel i Tabell 1. Kategorierna blev i möjligaste mån 

ömsesidigt uteslutande, men som Graneheim och Lundman (2004) påpekar, kan det 

ibland vara svårt att göra dem helt ömsesidigt uteslutande då det handlar om 

erfarenheter och upplevelser.  
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Tabell 1. Exempel från analysprocessen.  

 

 
 

 

Forskningsetiska överväganden 

Innan pilotstudien påbörjades godkändes den av den lokala etikprövningsgruppen vid 

Akademin för Hälsa och Välfärd, Högskolan i Halmstad, diarienummer UI 

2017/1472. Vid de ögonkliniker där eventuella deltagare fanns tillfrågades respektive 

verksamhetschef om godkännande (Bilaga B) innan eventuella deltagare tillfrågades.  

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ställs det fyra stora krav vid forskning på människor. 

Det första kravet är Informationskravet som tillgodosågs genom att deltagaren först 

fick muntlig information om den kommande pilotstudien - vad syftet var, varför 

pilotstudien skulle genomföras, hur datamaterialet skulle hanteras och att deltagandet 
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var helt frivilligt och skulle kunna avbrytas när som helst utan att uppge orsak. 

Deltagaren fick även all denna information skriftligt vid samma tillfälle i ett 

informationsbrev (Bilaga C). Det andra kravet som är Samtyckeskravet tillgodosågs 

genom att kontakt togs med deltagaren några dagar efter att muntlig och skriftlig 

information givits och då tillfrågades om att delta i pilotstudien. I tidigare skriftlig och 

muntlig information hade det framgått att deltagandet var helt frivilligt och att 

deltagaren när som, utan att förklara varför, kunde avbryta sin medverkan. 

Informationen om detta upprepades då ny kontakt togs och om personen ifråga 

önskade delta fick personen ge ett muntligt godkännande – alltså ett informerat 

samtycke (Bilaga D). Sandman och Kjellström (2013) beskriver att ett skriftligt 

samtycke ibland kan upplevas mer tvingande och därför blev det i det här fallet 

istället ett muntligt sådant som dokumenterades av författaren som genomförde 

pilotstudien. Det tredje kravet som är Konfidentialitetskravet kom att tillgodoses 

genom att det dokumenterade muntliga samtycket förvarades inlåst. Tillgång till 

pappersdokument och filer angående pilotstudien hade bara författaren som 

genomförde pilotstudien. De inspelade intervjuerna flyttades så fort som möjligt över 

från den smartphone som användes, till en dator med lösenord där även de kodade, 

avidentifierade transkriberade intervjuerna sedan förvarades. Det fjärde kravet är 

Nyttjandekravet och detta tillgodosågs genom att deltagaren intygades om att alla 

uppgifter som skulle framkomma i intervjun enbart skulle komma att användas till 

den planerade pilotstudien som deltagaren samtyckt till. 

Deltagarna stod inte i beroendeställning till författaren och därför beräknades risken 

att kränka eller orsaka skada som väldigt liten, det togs dock i beaktande att alla 

människor har en sårbarhet. En annan eventuell risk för deltagaren i projektet var att 

hen kunde känna sig missförstådd efter intervjun. För att motverka detta fick 

deltagaren ta del av sin intervju efter att den transkriberats och därmed möjlighet att 

påtala om det var något som blivit fel i materialet så att detta kunde korrigeras. 

Deltagarna i pilotstudien upplevde att det transkriberade materialet stämde överens 

med deras egna upplevelser och erfarenheter, varför inga korrigeringar behövde 

genomföras. 
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Resultat 

Dataanalysen gav upphov till fem olika kategorier (Figur 1.); Bemötande, Noggrann 

och tydlig information, Främjande råd, Uppföljning, samt Kollegialt stöd och 

samarbete. 

 

Figur 1. Kategorier 

Bemötande 

Informanterna var överens om att bemötandet var väldigt viktigt i mötet med 

vårdnadshavarna och barnet. De påtalade speciellt vikten av att ställa öppna frågor 

och låta vårdnadshavarna och barnet själva berätta hur genomförandet av 

ocklusionsbehandlingen gått. Detta för att få en så rättvisande bild som möjligt av 

följsamheten och inte ta den för given. Upplevelsen var att öppna frågor gav mer 

uppriktiga svar, vilket citatet nedan påvisar. 

…det tror jag är viktigt att fråga så att man inte tar för givet att 

compliance…om du ställer ledande frågor så säger dom ”Jaja, vi har 

haft lapp”, än att ställa frågor ”hur mycket lapp har ni haft en 

VANLIG vecka, hur mycket lapp har ni haft?” Så att dom själv får 

berätta ”Njaa, det blir ju inte så mycket då ” så att man liksom känner 

det… 
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Något som sedan var viktigt, efter att ha fått svar på frågan om hur behandlingen gått, 

var att inte ha ett dömande sätt mot vårdnadshavarna och barnet. Det var viktigt att ha 

ett positivt förhållningssätt och visa att hen som ögonsjuksköterska trodde på dem. 

Det var också viktigt att visa förståelse för att det kanske varit svårt, och inte 

ifrågasätta eller moralisera i de fall där följsamheten varit dålig.  

…grejen är att jag har märkt att dom som ”slöar” (gör 

citationstecken), ofta YNGRE (betonar) föräldrar som inte ORKAR 

(betonar)…där hjälper inte moraltanten…[…]…för dom förstår…dom 

har egentligen förstått att det här är nått som måste göras och jag tror 

dom har förstått det här med synsystemet och hela, det är bara att 

dom inte, det är mer att dom måste känna att du tror på dom, för ingen 

förälder blir ju en bättre förälder av att få höra att dom är en dålig 

förälder. 

För att vidare försöka främja följsamheten var det viktigt för ögonsjuksköterskan att 

försöka få vårdnadshavarna och barnet att känna en delaktighet i behandlingen, och 

att ögonsjuksköterskan vid besöken var positiv, visade glädje över framsteg, försökte 

uppmuntra och motivera vårdnadshavarna och barnet, samt försökte få dem att förstå 

att behandlingen var värd mödan. 

Det är mer bara… att kalla dom, att fråga hur det går…är där EN rad 

till så är det bara så att YES, du blir jätteglad för deras skull att 

liksom TJOHOOO, TITTA!! […]…Jamen att det faktiskt händer 

nånting, att det är värt det! 

I de fall där det varit problem och svårighet att följa den ordinerade behandlingen var 

det viktigt för ögonsjuksköterskan att verkligen lyssna på vårdnadshavarna och 

barnet. Det var viktigt att visa att ögonsjuksköterskan fanns där för vårdnadshavarna 

och barnet och att de försökte reda ut vad som varit svårt, att de försökte hitta 

lösningar på eventuella problem, och att de försökte erbjuda vårdnadshavarna och 

barnet alternativ. Fungerade inte klisterlapparna, de kanske kliade eller var 

obehagliga, fanns det kanske någon annan lapp som fungerade och därför kunde det 

vara till stor hjälp om de erbjöd olika sorters ocklusion för att främja följsamheten. 

Vårdnadshavarna och barnet kunde förevisats olika sorters klisterlappar, tyglappar 

eller så kallade ryserfilter (sätts på glasöga, har olika grad av genomsläpplighet), samt 

att det faktiskt går att tillverka lappar ganska lätt själv för den som vill. Fungerade 

inte ocklusionen alls kunde barnet istället erbjudas atropinbehandling 

(ackomodationsstörande droppar). 
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…att se olika varianter och förklara att man kan ha lappen på 

glasögat […] det finns ryser man kan ha på glasögat, vad gör man när 

det kliar när man inte tål klistret, det hära vardagliga bekymret, att vi 

finns tillhands när dom har frågor. 

Noggrann och tydlig information 

Alla informanter var rörande överens om vikten av att ge noggrann och tydlig 

information, då olika vårdnadshavare var olika insatt i skelning, amblyopi och 

ocklusionsbehandling. Upplevelsen var att många vårdnadshavare verkade behöva 

höra samma information många gånger om för att den skulle sjunka in. 

Ögonsjuksköterskor behövde därför lägga stor vikt vid att upprepa informationen vid 

varje besök. Något som upplevdes väldigt viktigt var att de inte bara informerade 

noggrant muntligt, utan att de även skickade med skriftlig information hem. Detta för 

att barnet och vårdnadshavarna skulle ha en möjlighet att gå tillbaka till informationen 

igen efter besöket. Ibland var det dessutom mor/far-föräldrar, eller någon annan 

anhörig, som var med vid själva besöket, och skriftlig information kunde vara ett sätt 

att säkerställa att rätt information kom med hem till vårdnadshavarna. I de fall då det 

rådde delad vårdnad var det också viktigt att all information inte fastnade hos bara 

den ena vårdnadshavaren, utan att skriftlig, noggrann och tydlig information följde 

med hem, som den andra vårdnadshavaren också kunde ta del av. 

Och där tror jag det är viktigt att ha det skriftliga också… Det blir 

bättre. Man kan gå tillbaks till pappersdokumentet och läsa, och så 

kommer farmor och frågar ”Jamen inte ska hon väl behöva att ha 

lappen på lördagar?”, jamen det står här att det är sju dagar i veckan 

(knackar fingret i bordet)…så att man kan gå tillbaka till ett skriftligt 

dokument. 

Några av informanterna upplevde också att internet fyllde en viss funktion, och 

hänvisade till speciella sidor på nätet, så att vårdnadshavarna och barnet kunde läsa på 

mer. Det framkom dock att internet skulle användas med viss försiktighet då det fanns 

en del information som kunde förvilla och vilseleda. 

Det kan finnas någon rapport på nätet från Indien där man inte 

behövde ha lapp och det blev väldigt bra, alltså det […] kan också 

vilseleda. 

Informanterna var dock överens om att det var väldigt viktigt att informationen som 

framfördes var riktigt tydlig, och att den som informerade försäkrade sig om att 

framförallt vårdnadshavarna förstod den, då många av barnen var för små för att 

förstå den. För att främja följsamheten var informanternas upplevelse att 

vårdnadshavarna verkligen var tvungna att förstå varför barnet behövde 

ocklusionsbehandlas och vilken funktion själva behandlingen hade. Ett vanligt 
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missförstånd var att behandlingen på något sätt skulle förbättra en skelning, och 

därför var det viktigt att ögonsjuksköterskan var tydlig med att förklara att det var 

synskärpan som skulle förbättras. Ett sätt att försäkra sig om att de hade förstått kunde 

vara att de ställde motfrågor till vårdnadshavarna, och eventuellt även till barnet om 

det var lite äldre. Det framkom även att det var viktigt att de var tydliga med vad som 

skulle hända om barnet inte ocklusionsbehandlades, och vilka konsekvenser en 

utebliven behandling kunde medföra. De påtalade även vikten av att tydligt informera 

om att barnet skulle fortsätta med behandlingen tills dess att de skulle komma på ett 

nytt besök, och att de skulle ringa om det skulle uppstå några problem. 

När jag…om jag pratar om mig själv…så brukar jag försöka 

fråga…försöka få en uppfattning om patienterna förstår vad jag 

säger…att man inte bara ger dom informationen och sen sitter dom 

och säger ja. 

Informanterna berättade också om vikten av att anpassa och förenkla informationen 

som framfördes till vårdnadshavarna och barnet. Det var viktigt att använda ett språk 

som de förstod, att de till exempel använde metaforer för att på ett enklare sätt 

förklara synsystemet och att de kanske pratade om procent vid förklaring av 

synskärpans förbättring. Något av det allra viktigaste var dock att inte ge alldeles för 

mycket information vid ett och samma tillfälle, då det kunde bli överväldigande och 

alldeles för mycket för vårdnadshavarna och barnet att ta in och hålla reda på. 

Man förklarar ganska enkelt vad det handlar om, för man kan inte gå 

in hur teroretiskt som helst. Dessutom är det patienten, dom kan inte 

ta in… ja ibland har jag spunnit igång och verkligen börjat prata 

synsystem, men går du ut och gör det i liksom fem minuter, håller 

föreläsningar, du tappar patienten där… 

Främjande råd 

Informanterna berättade om viktiga saker att tänka på och ge råd om för att försöka 

främja följsamheten till ocklusionsbehandling. Något som utgjorde en bas i det hela 

var att ögonsjuksköterskor som jobbade med ocklusionsbehandlande vårdnadshavare 

och barn hade mycket god kunskap om och erfarenhet av ocklusionsbehandling, för 

att kunna ge vårdnadshavarna och barnet kvalificerade, främjande råd. 

…men en djup kunskap om… vad ska jag säga, rent faktiskt kunskap, 

att man kan ämnet, gör att du lättare kan förklara alla 

vinklingsfrågor, för det tycker jag är bland det svåraste själv att 

förklara…[…]…och där är det viktigt att ha både kunskap och 

erfarenhet förstås. 
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Det mest framträdande rådet som samtliga informanter lyfte fram var att försöka hitta 

en rutin som fungerade i varje enskild familj. Med en rutin, där det inte fick tummas 

på reglerna, underlättades och främjades genomförandet av ocklusionsbehandlingen. 

Som en del av rådet att hitta en rutin upplevde alla informanter att det ofta främjade 

följsamheten att ta hjälp av barnomsorg och skola. Då dagarna inom barnomsorg och 

skola redan var ganska rutinstyrda kunde ocklusionsbehandlingar som inte fungerade 

hemma ibland fungera bättre där. Om barnet hade svårt att acceptera lappen när den 

sattes på och barnomsorg och skola inte ville ta den konflikten med barnet fanns 

möjligheten att lappen sattes på innan avfärd till barnomsorg/skola. 

…kanske förskoleverksamheten ja är inblandade och det är ju också 

väldigt rutinmässigt, där gör man saker på rutin och man har regler 

som gäller och det tror jag är viktigt. 

Något som också var väldigt viktigt var att ge vårdnadshavarna rådet att försöka göra 

ocklusionsbehandlingen till en positiv upplevelse. Att på ett positivt sätt prata om att 

barnet var lite extra speciellt som fick ha den där lappen som inte så många andra fick 

ha. Att vårdnadshavarna ägnade väldigt mycket tid åt barnet i början av behandlingen, 

speciellt innan barnet accepterat att ha ocklusionen på, att de läste tillsammans, 

kanske spelade ett spel tillsammans eller något annat som barnet tyckte var roligt. Att 

de på något sätt belönade barnet, att de lät barnet göra nästan precis vad hen ville 

under tiden ocklusionen satt på, till exempel sitta med en Ipad eller spela TV-spel. 

…och man kan försöka få nåt positivt, att man försöker göra något 

roligt med barnen när man lappar, så att det blir nåt positivt, och det 

kan ju ögonsköterskorna också ge råd om … 

I övrigt påpekades vikten av att ge råd om att det borde finnas en vuxen som tog tag i 

behandlingen och såg till att den genomfördes. 

…att nån vuxen och styr, att det finns inget val, utan att det här ska 

göras. 

Det framfördes även hur viktigt det var att råda vårdnadshavarna att kämpa på med 

ocklusionsbehandlingen, att ge det tid eftersom de flesta barn förr eller senare faktiskt 

accepterade att ha ocklusionen på sig. I vissa fall behövde barnet ibland ta en paus 

några dagar eller en vecka, men sen var det bara att återuppta det igen. En 

motiverande faktor uppfattades vara att information om att den största effekten av 

behandlingen kom just under den första tiden, upplevdes hjälpa vårdnadshavarna och 

barnet att kämpa på med behandlingen lite extra. 

…samtidigt handlar det om en lappintroduktion, för förr eller senare 

så accepterar barnen dom… 
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Uppföljning 

Informanterna berättade också om hur viktigt det var att vårdnadshavarna och deras 

barn kom tillbaka på ett uppföljande återbesök inom 2-3 månader efter första besöket. 

Detta för att både vårdpersonalen, vårdnadshavarna och barnet skulle få någon form 

av återkoppling om hur behandlingen gått. Ifall synskärpan förbättrats vid första 

återbesöket upplevdes följsamheten bli lättare att få till. Att kalla tillbaka 

vårdnadshavarna och barnet på täta återbesök gav även ögonsjuksköterskan en 

möjlighet att oftare upprepa informationen och budskapet om lappbehandlingen. I 

familjer där följsamheten var sämre valde några av informanterna att kalla tillbaka 

vårdnadshavarna och barnet ännu tätare än andra, för att försöka uppmuntra och 

peppa dem, samt för att försöka förmedla en känsla av att personalen fanns där för 

dem. Att kalla till tätare återbesök vid dålig följsamhet gjorde även att eventuella 

problem snabbare kunde lösas, istället för att vårdnadshavarna och barnet kanske 

struntade i lappen i ett halvår innan nästa besök. 

…men jag tror att det är viktigt, framförallt för dom som inte 

compliance är bra på, att man träffar patienten oftare och att man kan 

informera och visa på synskärpan om den går upp… 

Det framkom även en önskan bland informanterna om att vårdnadshavarna och barnet 

borde gå till samma ögonsjuksköterska vid återbesöken för att försöka bygga upp en 

personlig relation dem emellan. Vissa barn ocklusionsbehandlades i flera år och den 

personliga relationen kunde då göra att personalen dels kunde känna ett större ansvar 

för barnets behandling, samt att återbesök och information kunde planeras bättre, då 

det fanns en bättre relation dem emellan. 

Ja, dom som jag inte har en relation till, […] jag känner att, inte mitt 

ansvar, eller jag vet inte…inte så, men att dom försvinner ut i…jag 

bara hoppas det går bra för dom som jag inte känner så bra… 

Kollegialt stöd och samarbete 

Informanterna påpekade att en fördel med stöd och samarbete mellan kollegor inom 

olika professioner var just att de olika kompetenserna inom ett team fyllde olika 

funktioner i arbetet med att främja följsamheten. I vissa fall kunde det vara så att 

läkare såg mer till det medicinska, men att ögonsjuksköterskor, med eller utan 

ortoptistutbildning, tänkte mer på omvårdnaden och att de därför kunde förklara saker 

för vårdnadshavarna på lite olika sätt. Beskedet att ens barn har problem med synen 

och plötsligt behövde en behandling kunde komma lite som en chock och bli en form 

av sorg för vårdnadshavarna. Där kunde interaktion mellan olika former av 

kompetenser stödja vårdnadshavarna, då alla kom med samma information, men 

kunde presentera den på olika sätt, och de med mer omvårdnadsutbildning kunde ta 
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sig mer tid att prata och förklara för vårdnadshavarna och barnet och därigenom 

främja följsamheten. 

…kan va lite chockartat att ett barn får glasögon vid ett 

förstagångsbesök […]…nästan lite sorg att ens barn har ett… 

handikapp eller nånting och behöver liksom behandling. Kanske är det 

första kontakten som ett barn är ”sjukt” eller vad jag ska 

säga…teamsamverkan hjälper…att det är någon annan vid nästa 

besök förklarar det en gång till, fast med andra ord. 

En fördel var också att tillgängligheten till ögonsjukvården ökade då det 

kompetensmässigt inte var tvunget att vara bara en läkare som vårdnadshavarna och 

barnet besökte. Utöver tillgängligheten var också fördelen att träffa andra 

kompetenser än läkare, att vårdnadshavarna och barnet i vissa fall vågade vara mer 

uppriktiga med ögonsjuksköterskor och ärligt berätta hur följsamheten till 

ocklusionsbehandlingen gått.  

Jaaa…teamet hjälper att det kommer från någon annan än från en 

läkare…mmm….de e nog min åsikt…att det är positivt. Och att man 

törs svara och att man törs vara ärlig…det är som att gå till 

tandläkaren: ”Borstar du tänderna noggrant med tandtråd varje 

dag?” ”Mmm, japp!” och så sen frågar tandhygienisten att ”ja här 

ser jag att du är lite…ehh du hur ofta kör du tandtråden? Hade du 

hela förra veckan?” ” Nääää, bara en dag”. 

En annan fördel var också att ett tätt samarbete och stöd mellan professionerna gjorde 

att personalen kände varandra väl och visste hur de olika personerna i teamet tänkte 

och jobbade, vilket underlättade deras eget arbete med att främja följsamheten. 

[…] om man har en, om en god teamsamverkan, så vet man ju lite vad 

ens kollegor, hur man informerar, om dom ger skriftlig/muntlig 

information, lite vad dom har fått för information vid första 

besöket…[…] det tror jag ändå kan påverka…jamen jag vet att 

föräldrar har fått en bra information när dom har varit hos min 

kollega…och att man kanske inte behöver berätta allt från början om 

man känner att föräldern har förstått . 

Den största vinsten av samarbete mellan professionerna verkade dock vara 

möjligheten att hjälpa och stödja varandra. Möjligheten att diskutera 

vårdnadshavarnas och barnets följsamhet till behandlingen, fråga och rådgöra med 

varandra, hjälpa varandra att se på olika åtgärder på nya sätt och därigenom lösa 

problem, samt att lära av varandra. 
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[Teamsamverkan] kan komma med infallsv…att man kan se på 

problemet på ett nytt sätt som man inte ens har tänkt på innan…så det 

är hela tiden att man får input och…nytt sätt att se på saker…ja…man 

snappar upp saker som man kanske inte hade gjort annars liksom 

…man pratar med varandra, man lär av varandra liksom… 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Pilotstudiens metod och tillförlitlighet diskuteras utifrån de vedertagna begreppen 

trovärdighet, bekräftelsebarhet, pålitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2017; 

Graneheim & Lundman, 2004).  

Valet av metod föll på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med induktiv ansats då 

pilotstudiens syfte var att undersöka hur ögonsjuksköterskan kan främja följsamheten 

av ocklusionsbehandling. Tanken var att genom intervjuer försöka få fram upplevelser 

av hur ögonsjuksköterskan kan agera för att främja följsamheten, då Höglund Nielsen 

och Granskär (2017) menar att intervjuer kan belysa vilka personliga erfarenheter 

olika människor har.  

Urvalet inför pilotstudien blev tyvärr väldigt litet med enbart tre informanter, då det 

skulle ta för mycket tid att genomföra fler intervjuer, och bli för mycket data för 

enbart en person att analysera. Av den anledningen är denna studie enbart en 

pilotstudie. Enligt Polit och Beck (2017) kan dock datamättnad uppnås av ett relativt 

litet antal informanter om informanterna kan kommunicera effektivt och har god 

insikt i det som diskuteras, men trots det är urvalet för litet för att vara annat än en 

pilotstudie. Inklusionskriterierna att intervjua ögonsjuksköterskor med 

ortoptistutbildning och minst ett års erfarenhet av att jobba med barn som 

ocklusionsbehandlar upplevdes som ett väldigt bra urval och stärkte trovärdigheten, 

då informanterna hade mycket att berätta om följsamhet och vad ögonsjuksköterskor 

kan försöka göra för att främja den. De tre informanterna var enbart kvinnor, då inga 

manliga ögonsjuksköterskor med ortoptistutbildning fanns tillgängliga på tillfrågade 

kliniker, och därför går ett eventuellt genusperspektiv förlorat. För att pilotstudien 

skulle kunna genomföras av bara en författare blev urvalet ett bekvämlighetsurval för 

att informanterna skulle vara lättare att åka till. I en mer omfattande studie hade 

trovärdigheten kunnat styrkas ytterligare, med inte bara fler informanter, utan även ett 

mer slumpmässigt urval av informanter, spridda på fler kliniker inom Sverige.  

Intervjuerna genomfördes ostört på den plats och vid den tid som informanten själv 

valde, vilket upplevdes göra att informanten kände sig bekväm under intervjun. 

Vetskapen om sekretess och att ingen annan skulle få ta del av vem som deltog i 

pilotstudien upplevdes även den göra att uppriktiga tankar och erfarenheter kunde 

presenteras, vilket stärker trovärdigheten. Innan intervjun startade skapades även en 
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god kontakt och en trevlig stämning med småprat. Intervjun fortgick sedan så länge 

som informanten kände att det fanns mer att berätta och avslutades alltså när ämnet 

kändes mättat. 

En styrka avseende trovärdigheten var att intervjuerna lästes igenom flera gånger 

innan meningsenheterna plockades ut. Detta gjorde att författaren hade en god inblick 

i intervjun när analysprocessen påbörjades. För att stärka trovärdigheten var 

författaren även noggrann med att inte plocka ut för stora meningsenheter, men inte 

heller för små. Graneheim och Lundman (2004) påpekar att för stora eller för små 

meningsenheter kan vara svåra att hantera, samt att det är viktigt att inte exkludera 

meningsenheter som svarar på studiens syfte eller inkludera meningsenheter som inte 

svarar på syftet. Detta kontrollerades flera gånger under analysens gång. En svaghet 

vid analysen var dock det faktum att det enbart fanns en person som plockade ut 

meningsenheterna och sedan kondenserade, kodade och slog ihop dessa i kategorier. 

Ett försök att styrka trovärdigheten och även bekräftelsebarheten var att handledaren 

till pilotstudien fick ta del av och granska alla meningsenheter, kondenseringar, 

kodningar och underkategorier som sedan mynnade ut i de slutgiltiga kategorierna 

och resultatet.   

En svaghet för studiens pålitlighet var att författaren endast genomfört en kvalitativ 

forskningsintervju innan denna pilotstudies intervjuer började. Bristande erfarenhet 

kan ha gjort att författaren inte ställde tillräckligt många, eller rätt sorts följdfrågor, 

för att få ut mesta möjliga information om pilotstudiens syfte. Detta märktes vid något 

tillfälle då meningsenheter plockades ut, då det upplevdes som att det kanske kunde 

finnas mer att få fram om frågan. Trots den något bristande erfarenheten kunde 

författaren vid vissa tillfällen, med uppföljande frågor, hjälpa informanten tillbaka till 

det ämne som efterfrågades, då samtalet gled iväg från syftet.  

En styrka för pilotstudiens pålitlighet var att frågorna som användes var öppna och 

ledde till bra samtal mellan informant och författare. En annan styrka var att alla 

intervjuer utgick från samma intervjuguide, så att alla intervjuer skulle ha samma 

förutsättningar, då Graneheim och Lundman (2004) påtalar att det är viktigt att alla 

informanter får samma frågor. Vid forskningsintervjuer är det även viktigt att vara en 

god lyssnare och att inte låta förförståelsen färga intervjun eller resultatet (Polit & 

Beck, 2017). Den förförståelse som fanns inför intervjuerna var att följsamheten 

brister, men ingen kunskap om hur det skall försöka åtgärdas, vilket stärker 

bekräftelsebarheten då författaren höll sig neutral. Då det inte fanns någon 

förförståelse om åtgärder riktades stor uppmärksamhet åt att lyssna och ställa 

följdfrågor under intervjuerna. 

Själva intervjun spelades in på en smartphone för att någon data inte skulle gå 

förlorad och intervjuerna transkriberades sedan väldigt noggrant, ganska omgående 

efter intervjun, för att intervjun skulle finnas färskt i minnet under transkriberingen. 
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Informanterna fick sedan ett utdrag av sin egen intervju att gå igenom för att se så att 

inga missuppfattningar skett eller om de skulle vilja tillägga något. Polit och Beck 

(2017) kallar detta ”member checking” och det stärker pålitligheten då informanten 

får en möjlighet att korrigera missuppfattningar. Ingen av informanterna önskade 

genomföra några korrigeringar, vilket ytterligare stärker pålitligheten. 

Det är upp till varje läsare att avgöra om resultatet är möjligt att överföra på en annan 

grupp (Graneheim & Lundman, 2004). För att läsaren skall kunna avgöra detta är det 

viktigt att urval, insamlingen av data, analys av data, samt att studiens resultat är 

noggrant beskrivet (Polit & Beck, 2017). Dessa delar av denna pilotstudie är beskrivet 

så noggrant som möjligt, så att alla läsare skall ha en god möjlighet att göra en 

bedömning av överförbarheten. I resultatdelen styrks dessutom varje kategori med 

citat från intervjuerna, vilket enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar 

överförbarheten. 

Då studien är en pilotstudie med enbart tre informanter, alla dessutom kvinnor, är det 

svårt för studiens författare att säga hur överförbarheten skulle kunna se ut. En styrka 

i det hela är att vissa delar i resultatet faktiskt lyftes fram av alla tre informanter var 

för sig, vilket talar för att det bör finnas en viss överförbarhet i studien.  

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det fanns många olika omvårdnadsåtgärder som 

ögonsjuksköterskan kunde använda sig av för att försöka främja följsamheten av 

ocklusionsbehandling hos vårdnadshavare och barn. Bland annat var bemötandet 

viktigt för att få en rättvisande bild av hur behandlingen gått, samt för att motivera 

och stödja vårdnadshavarna och barnet och därigenom främja följsamheten. Att 

vårdnadshavarna och barnet fick komma på täta återbesök uppfattades som viktigt och 

att de fick möjlighet till kontinuitet med samma vårdgivare vid sina besök. Stöd och 

samarbete kollegor emellan upplevdes som en positiv del i det kliniska arbetet och 

samarbetet olika yrkeskategorier emellan ansågs kunna underlätta arbetet och ge en 

möjlighet till nya insikter och lösningar i arbetet med att främja följsamheten. 

Resultatet visade även på vikten av att ge tydlig och adekvat information för att 

vårdnadshavare och barn skulle förstå varför behandlingen genomfördes, hur den 

skulle genomföras och varför det var så viktigt att den genomfördes. Det lyftes även 

flertalet praktiskt råd, som exempelvis att ta hjälp av barnomsorgen under 

ocklusionsbehandlingen, som ögonsjuksköterskor kunde ge för att försöka underlätta 

genomförandet av behandlingen.  

Något som informanterna ansåg var viktigt var att ställa öppna frågor till 

vårdnadshavarna och barnet, för att få fram så uppriktiga svar som möjligt om 

följsamheten till behandlingen. Öppna frågor kan ge patienter en större möjlighet att 

fritt beskriva sina problem och ger vårdpersonal en större mängd med viktig 

information (Ernesäter, Engström, Winblad & Holmström, 2014). Öppna frågor ger 
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även patienter en annan möjlighet att lyfta fram negativa erfarenheter och känslor, då 

slutna frågor kan ge en felaktigt positiv bild av det som efterfrågas (Altschuler et al., 

2008). Att vårdpersonal ställer öppna frågor har även visat sig ge en högre 

tillfredsställelse bland patienter, då många patienter vill få möjligheten att få berätta 

om sin oro och om sina bekymmer, samt att det ger patienterna en upplevelse av att 

vårdpersonalen faktiskt vill lyssna på de problem patienterna har (Robinson & 

Heritage, 2006). Sättet att bemöta och prata med vårdnadshavarna och barnet visar sig 

alltså ha stor betydelse för ögonsjuksköterskan då det kan hjälpa hen att få en mer 

rättvisande bild av hur behandlingen går, och för att ta reda på eventuella problem 

som kan behöva lösas. Skillnaden mellan en öppen och sluten fråga kan uppfattas som 

ganska liten, men det är uppenbart att denna detalj spelar stor roll inom omvårdnaden 

av vårdnadshavarna och barnet. Att som ögonsjuksköterska lägga stor vikt vid att 

tänka på hur frågor ställs för att försöka få så adekvata svar av patienterna som 

möjligt är viktigt, då omvårdnadsinsatserna i det här fallet till ganska stor del baseras 

på det som vårdnadshavarna och barnet berättar. Att använda sig av öppna frågor 

borde kunna förbättra både vårdnadshavarnas och barnets mående, samt följsamheten 

till behandlingen och behandlingens framgång. 

Informanterna påtalade även vikten av att bemöta vårdnadshavarna och barnet med en 

positiv inställning och vara noga med att inte ha en dömande attityd i de fall där 

följsamheten inte varit så bra som önskat. En positiv attityd och inställning hos 

vårdpersonalen kan främja patientens motivation att följa den planerade behandlingen 

(Dima, Schweitzer, Amico & Wanless, 2013). Dessutom bär patienter som är 

vårdnadshavare ibland på en oro över de åsikter vårdpersonal kan ha (Appleton, 

Fowler & Brown, 2017), och en dömande attityd från vårdpersonal kan i vissa fall 

försvåra uppbyggnaden av en stödjande relation, patient och personal emellan, och 

göra det svårt för patienten att acceptera och ta emot det stöd som erbjuds (MacVicar, 

Humphrey & Forbes-McKay, 2017). Den verbala kommunikationen sjuksköterska 

och patient emellan har visat sig kunna stärka patientens självförtroende (Fenwick et 

al., 2001), men som Appleton et al. (2017) och MacVicar et al. (2017) påvisar, så kan 

bemötande och verbal kommunikation också påverka patienters relation till 

vårdpersonalen negativt och skapa hinder i den fortsatta behandlingen. I de fall där 

vårdnadshavare känner att de bemöts med en dömande attityd, finns det en risk att 

bemötandet blir en sorts katalysator för vårdnadshavarna att börja söka sig till 

alternativa källor med information, till exempel till olika forum på internet (Appleton 

et al., 2017). Informanterna i denna pilotstudie lyfte ett varningens finger just 

angående internet, då de menade att en del information på internet kan vara 

vilseledande. Ett dömande bemötande utgör alltså då en risk för att patienten söker sig 

till felaktig information på internet. Trots detta framkom det i den här pilotstudien att 

vissa informanter väljer att hänvisa patienter till några utvalda sidor. Edberg et al. 

(2015) och Forsberg (2016) lyfter att några av kärnkompetenserna inom 

sjuksköterskeyrket bland annat är Informatik och Evidensbaserad omvårdnad, vilket 

innebär att det åligger sjuksköterskor att besitta en kompetens att avgöra om 
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information som finns att tillgå är tillförlitlig och baserad på evidens. Frågan är dock 

om vårdnadshavarna och barnet håller sig bara till de sidor som de blir anvisade till, 

eller om de väljer att inhämta information även från andra sidor, och vilken möjlighet 

vårdnadshavarna då har att avgöra om informationen de kommer åt är tillförlitlig. Det 

bästa vore därför att ögonsjuksköterskor jobbar med ett etiskt perspektiv och försöker 

hålla en positiv attityd, och i möjligaste mån försöker ge ett intryck av att inte vara 

dömande, för att undvika att vårdnadshavare och barn söker sig till mindre tillförlitlig 

information på internet. Det vore kanske även av vikt att påtala för vårdnadshavare 

och barn att det finns mycket vilseledande information på internet och att de helst 

bara skall ta till sig den information som ögonsjukvården hänvisar till, samt att lyfta 

eventuella frågor som kan uppkomma om de läser något på internet som inte stämmer 

med den information som ögonsjukvården gett dem.  

Samtliga informanter lyfte också olika aspekter av att förse vårdnadshavarna och 

barnet med noggrann och tydlig information för den specifika individen. Dels lyftes 

åsikten att kombinationen av muntlig och skriftlig information var viktigt, för att 

vårdnadshavarna och barnet skulle ha information med sig hem, för att kunna gå 

tillbaka till och läsa igenom flera gånger, vilket stöds av Andersson, Otterstrom-

Rydberg och Karlsson (2015). Informanterna i den här pilotstudien lyfte också vikten 

av att anpassa informationen till vårdnadshavarna, för att vårdnadshavarna skulle 

förstå informationen så bra som möjligt. Kekäle, Söderlund, Koskenvesa, Talvensaari 

och Airaksinen (2016) lyfter fram detsamma, att information som är anpassad efter 

patientens behov har visat sig påverka patientens följsamhet positivt. Patienter önskar 

ofta få information öga mot öga av vårdpersonal, men uttrycker också ett behov av att 

behöva den anpassade informationen skriftligt (Kekäle et al., 2016). Dels har en 

utökad, noggrann information om behandlingars funktion, vinster och eventuella 

biverkningar, visat sig öka patienters förståelse av själva behandlingen, men även gett 

dem en större tillfredsställelse med den omvårdnad de fått (Heisig et al. 2015). Med 

en större förståelse och tillfredsställelse påvisas en ökad följsamhet till behandlingen 

(Heisig et al. 2015). Att ge vårdnadshavarna och barnet rätt och tydlig information 

både muntligt och skriftligt är alltid väldigt viktigt ur omvårdnadssynpunkt då det kan 

ge en större förståelse och tillfredsställelse, och i detta fall även en ökad följsamhet. 

Rätt mängd tydlig information kan kanske även göra att vårdnadshavarna och barnet 

får svar på alla sina eventuella frågor och därmed inte ger sig ut på internet för att 

söka efter information bland källor som inte innehåller någon evidensbaserad 

information. 

Informanterna i den här pilotstudien menade att en personlig relation till 

vårdnadshavarna och barnet, samt täta besök var viktigt för följsamheten av 

behandlingen. Kontakten med en specialistsjuksköterska är ofta väldigt värdefull, 

speciellt kontinuerlig kontakt över en period, där specialistsjuksköterskan lyssnar och 

förklarar och på så sätt underlättar vårdnadshavarnas beslutstagande om sitt barns 

vård (Bray et al., 2012). Behandlingar som pågår under längre tid kräver ofta 
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fortlöpande stöd från vårdpersonal, för att motivationen till att följa behandlingen 

skall bevaras (Kekäle et al., 2016). Patienter kan uppleva frustration att behöva 

planera det dagliga livet utifrån en speciell behandling (Dima, et al., 2013) och utan 

fortlöpande stöd och uppmuntran försämras ofta följsamheten (Kekäle et al., 2016). 

Informanterna i den här pilotstudien menade att täta besök, där vårdnadshavarna 

kunde se att behandlingen faktiskt påverkade barnets synskärpa positivt, var 

främjande för deras följsamhet. Detta stöds av Dima et al. (2016) som påtalar att 

patienter motiveras av att känna en viss personlig kontroll över att se att deras 

handlingar faktiskt ger kliniska resultat. Här finns alltså ett klart samband mellan 

ögonsjuksköterskans möjlighet att kontinuerligt träffa, stödja och uppmuntra 

vårdnadshavarna och barnet för att främja deras följsamhet till den behandling de 

genomför. Det vore med andra ord troligtvis bra för följsamheten till 

ocklusionbehandlingar att kliniker runt om i landet i möjligaste mån lägger upp sina 

verksamheter på så sätt att vårdnadshavarna och barnet får möjlighet att komma på 

täta besök till samma ögonsjuksköterska så att en personlig relation kan skapas. 

Kontakt med specialistsjuksköterskor medför att tillgängligheten till den 

specialiserade vården ökar (Mills et al., 1999). Informanterna i denna pilotstudie 

påtalade att tillgängligheten ökade då alla besök inte kompetensmässigt alltid var 

tvunget att vara hos en läkare, utan att många av vårdnadshavarna och barnen även 

kunde gå till ögonsjuksköterskorna. Samlade kunskaper, förmågor, skickligheter och 

resurser som finns inom teamet kan ge en mer heltäckande förståelse av patienten och 

en effektivare användning av resurser (Hewitt et al., 2015). Denna pilotstudies 

intervjuer påvisade även att informanterna sammantaget var väldigt positivt inställda 

till samarbete mellan professionerna, då de bland annat upplevde att kollegorna lär 

känna varandra väl och har en möjlighet att rådgöra och diskutera saker med varandra 

och komma på nya lösningar tillsammans för att hjälpa vårdnadshavarna och barnen. 

Teamsamverkan har vid flera tillfällen visat sig vara positivt då den kan underlätta 

kommunikationen mellan olika yrkeskategorier (Al-Sayah et al., 2014; Hewitt et al. 

2015; Kennedy, Armstrong & Woodward, 2015) och teamsamverkan bidrar dessutom 

till vänskapliga relationer medlemmarna emellan (Hewitt et al., 2015; Kennedy et al., 

2015). God teamsamverkan kan göra att alla medlemmar inom teamet uppfattas som 

jämställda och att medlemmarna inom teamet hjälper varandra oavsett ”rang” (Hewitt 

et al., 2015).  Samtidigt påtalar Al-Sayah et al. (2014) att sjuksköterskors roll ibland 

kan vara ganska svag inom ett team i början, då andra teammedlemmar kan ha dålig 

insikt i vilken kompetens de besitter. Det i sin tur medför att sjuksköterskornas 

kompetens inte används ordentligt. Fördelarna med teamsamverkan går dessutom 

förlorade om det inte finns någon som tar på sig ledarskapsrollen inom teamet 

(Solheim, McElmurry & Kim, 2007; Suddick & De Souza, 2007), eller om 

teammedlemmarna har olika åsikter om vårdens mål (Suddick & De Souza, 2007). 

Andra fallgropar inom teamsamverkan kan bland annat vara dålig kommunikation 

mellan teamets medlemmar (Solheim et al., 2007; Suddick & De Souza, 2007), en 

bristande öppenhet, eller om det rent av uppstår dispyter inom teamet (Suddick & De 
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Souza, 2007). Dålig teamsamverkan kan då bli en nackdel för patienten och medföra 

att patienten inte får den hjälp som behövs (Suddick & De Souza, 2007).  

Det framkommer att samarbete kollegor emellan och teamsamverkan är en fördel för 

både personal, vårdnadshavare och barn, om den fungerar väl. En god teamsamverkan 

är alltså ur ett samhällsperspektiv positivt, då verksamheten fungerar bättre och 

tillgängligheten till den specialiserade vården ökar, vilket reducerar väntetider för 

vårdnadshavarna och barnet. Informanterna i den här pilotstudien hade enbart positiva 

åsikter om samarbete och teamsamverkan, men det framkom inte hur väl de upplevde 

att den fungerade på deras kliniker eller hur de arbetade för att främja den. Då teamets 

framgång i sin tur påverkar hur god vård och omvårdnad vårdnadshavarna och barnet 

får, borde det vara en hög prioritet inom ögonsjukvården att alla gör sitt yttersta för att 

främja teamsamverkan mellan professionerna. Det borde vara av stor vikt att alla 

professioner vet vad teamsamverkan är, vilka fördelar det har och hur det påverkar 

både personalen, vårdnadshavarna och barnet. Det vore kanske en idé att de olika 

professionerna inom ögonsjukvården får utbildning i hur teamsamverkan påverkar 

stämningen på arbetsplatsen och att stämningen i sin tur avspeglar vilken vård och 

omvårdnad vårdnadshavare och barn får. Djupare kunskaper om fördelarna med 

teamsamverkan kan kanske öka motivationen för de olika professionerna att främja en 

välfungerande sådan. Det vore förmodligen även en god idé att se till att teamen 

kontinuerligt sitter ner i möten tillsammans, då det skulle kunna hjälpa andra 

professioner att få en bättre inblick i vilka kompetenser ögonsjuksköterskorna har och 

undvika att deras kompetens inte används ordentligt. Kontinuerliga möten skulle även 

kunna ge medlemmarna en chans att främja en öppen dialog och god kommunikation, 

ge en möjlighet till problemlösning där alla får ge sin syn på saken och komma med 

förslag, samt se till att alla har samma mål med vården. Med ömsesidig respekt 

mellan professionerna går det att komma långt.  

Konklusion och Implikation 

Pilotstudiens resultat påvisade vikten av att ögonsjuksköterskor tänker på att bemöta 

vårdnadshavarna och barnet med ett positivt, icke dömande förhållningssätt. Det 

framkom att det var viktigt att tydlig information framfördes både muntligt och 

skriftligt, samt att den anpassades för att vårdnadshavarna och barnet skulle förstå 

den. Informanterna framförde också en del olika främjande råd som kunde ges till 

vårdnadshavarna och barnet för att försöka främja följsamheten till deras behandling. 

Vikten av att skapa en personlig relation och att komma på täta återbesök lyftes, samt 

hur samarbetet mellan kollegor på olika sätt kunde främja följsamheten, bland annat 

genom att öka vårdnadshavarnas och barnets tillgänglighet till vården och hjälpa 

ögonsjuksköterskor att hitta nya lösningar på de problem som uppstod. 

Utifrån resultatet i pilotstudien är en rekommendation för klinisk verksamhet att lägga 

stor vikt vid att vårdnadshavarna och barnet får en möjlighet till kontinuitet vid sina 

återbesök. En rekommendation är även att kliniken tillhandahåller tydlig skriftlig 
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information kring behandlingen, som kan delas ut till vårdnadshavarna och barnet, 

samt att verksamheterna lägger ner mycket tid och energi på att främja en 

välfungerande teamsamverkan då det i sin tur speglar hur god vård och omvårdnad 

vårdnadshavarna och barnet får. En rekommendation för utbildning är att studenter 

inom omvårdnad lär sig vikten av ett positivt bemötande och öppna frågor. 

Då denna studie är en pilotstudie vore det av intresse att göra en liknande studie med 

samma syfte, men med ett större urval av informanter för en större tillförlitlighet. Det 

vore även av intresse att fortsätta forska kring hur information på internet påverkar 

patienters följsamhet till olika behandlingar, däribland ocklusionsbehandling.  
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BILAGA A  

 

Intervjuguide 

 

Fråga 1 
Många studier tyder på att följsamheten av ocklusionsbehandling är dålig. Vad är din 

erfarenhet av följsamheten? 

 

 

Klargörande frågor 

 Vad är det som gör att den är dålig? Vilka anledningar upplever du framförs av 

barn och vårdnadshavare? 

 Vad är det som gör att den fungerar bra? Vilka anledningar upplever du framförs 

av barn och vårdnadshavare? 

 Hur upplever du att informationen patienterna och dess vårdnadshavare fått av 

ögonsjukvården påverkat deras följsamhet? 

 Kan du berätta om ett typiskt fall där följsamheten är dålig? 

 Kan du berätta om ett typiskt fall där följsamheten är bra? 

 

 

Fråga 2 
Vad upplever du att vårdpersonal inom ögonsjukvården, däribland ögonsjuksköterskor, 

behöver bli bättre på för att främja följsamheten av ocklusionsbehandling? 

 

 

Klargörande frågor 

 Hur upplever du att informationen patienterna och dess vårdnadshavare fått av 

ögonsjukvården uppfattats? 

 Vad kan ögonsjuksköterskor bli bättre på att informera om? 

 Vad kan ögonsjuksköterskor bli bättre på att ge råd och tips om kring själva 

genomförandet av ocklusionsbehandling? 

 

 

Fråga 3 
Teamsamverkan med så kallade interprofessionella team där flera olika yrkeskategorier 

samverkar har visat sig ge goda resultat inom vård och omsorg. Har du några upplevelser 

av teamsamverkan? 

 

 

Klargörande frågor 

 Hur tror du en god teamsamverkan skulle kunna påverka följsamheten av 

ocklusionsbehandling? 

 



BILAGA B  

 

 

                     Akademin för Hälsa och Välfärd 

Informationsbrev 

Förfrågan om verksamhetschefs godkännande av datainsamling 

 

Jag är student vid Högskolan i Halmstad och läser specialistutbildningen inom 

oftalmologisk omvårdnad. Som examensarbete skall jag skriva en magisteruppsats där jag 

genomför en pilotstudie med syfte att undersöka hur ögonsjuksköterskor kan vara delaktiga 

i att främja följsamheten av ocklusionsbehandling. Pilotstudien kommer att ge fördjupad 

kunskap i orsaker till dålig följsamhet vid ocklusionsbehandling och insikt i vilka 

omvårdnadsåtgärder som kan vidtas för att försöka stödja barnen och deras 

vårdnadshavare.  

Jag önskar härmed Ditt godkännande att få intervjua upp till tre ortoptister i eran 

verksamhet. Ortoptisterna skall ha ögonsjuksköterske- och ortoptistutbildning, samt minst 

ett års erfarenhet av att arbeta med barn som ocklusionbehandlar. Pilotstudien är godkänd 

av den lokala etikprövningsgruppen på Akademin för Hälsa och Välfärd vid Högskolan i 

Halmstad.  

Ortoptisterna kommer att få både muntlig och skriftlig information om pilotstudien och får 

sedan lämna ett informerat samtycke. Därefter kommer jag genomföra semistrukturerade 

intervjuer på den plats och vid den tid som ortoptisten väljer och intervjun beräknas ta 30 

till 60 minuter. Intervjun kommer att spelas in på en smartphone och när intervjun 

transkriberas kommer all data att avidentifieras. Sedan kommer jag att bearbeta den 

transkriberade intervjun för att få fram all den data som svarar mot studiens syfte. Det 

kommer enbart vara jag som har tillgång till intervjuerna och det transkriberade materialet. 

All data kommer att hanteras konfidentiellt och förvaras inlåst eller digitalt 

lösenordsskyddat. Deltagandet i studien kommer att vara helt frivilligt och deltagaren får 

när som helst, utan att behöva förklara varför, avbryta sin medverkan. 

Har Du några frågor eller funderingar om studien är Du varmt välkommen att höra av dig 

till mig eller min handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jeanette Renström Björkdahl 

Student vid Högskolan i Halmstad 

Akademin för Hälsa och Välfärd 

 



BILAGA B  

 

 

Jeanette Renström Björkdahl   

Telefon: XXXX    

Telefon arbete: XXXX   

Mail: XXXX 

 

Handledare: 

Jeanette Källstrand 

Universitetslektor, Med Dr. 

Akademin för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad 

Telefon arbete: XXXX 

Mail: XXXX 

 

Godkännande 

Undertecknande verksamhetschef godkänner härmed att student Jeanette Renström 

Björkdahl får lov att genomföra den datainsamling som informationen här ovan beskriver. 

 

-----------------------------------------   ---------------------------------------- 

Namnteckning      Namnförtydligande 

 

----------------------------------------   ---------------------------------------- 

Befattning       Ord och Datum 

 

 



BILAGA C  

 

         

       Akademin för Hälsa och Välfärd 

Informationsbrev      

Förfrågan om att delta i en studie om ocklusionsbehandling. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur ögonsjuksköterskor kan vara delaktiga i att främja 

följsamheten av ocklusionsbehandling.  

 

Studien är en magisteruppsats och ingår i utbildningen till ögonsjuksköterska vid 

Högskolan i Halmstad. Jag som planerar att genomföra studien jobbar som sjuksköterska 

vid en Ögonklinik i Lund och kommer mycket i kontakt med barn med olika 

synnedsättningar och önskar därför fördjupa mig inom ämnet ocklusionsbehandling. 

 

Du som deltar skall arbeta som ortoptist och ha både ögonsjuksköterske- och 

ortoptistutbildning, samt minst ett års erfarenhet av att jobba med barn som 

ocklusionsbehandlar. Studien är en så kallad pilotstudie och är tänkt att genomföras med 

intervjuer. Det finns inga svar som är rätt eller fel, utan det är Dina upplevelser och 

erfarenheter av ocklusionsbehandling som är i fokus. Den data som kommer fram vid 

intervjuerna kommer enbart användas till denna studie som Du lämnat samtycke till. 

 

Intervjun beräknas ta kring 30-60 minuter och genomförs på en plats och tid som Du 

bestämmer. Intervjun kommer att spelas in på en smartphone. Efter intervjun kommer 

ljudfilerna så snart som möjligt föras över till en dator och sedan transkriberas, alltså 

skrivas ner ordagrant. När detta skett kommer Du få ta del av den nerskrivna intervjun för 

att se så att jag inte har missförstått något under intervjun.  

 

I samband med att ljudfilerna transkriberas kommer de också att avidentifieras. Allt 

material kring intervjun kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att det bara är 

jag som kommer veta att det är Du som deltar i studien. Både ljudfilerna och övriga 

dokument som rör studien kommer att förvaras inlåst eller i en lösenordsskyddad dator som 

bara jag som utför studien har tillgång till. I studien används inga namn och det kommer 

inte vara möjligt att identifiera vem uppgifterna kommer ifrån. När studien är godkänd 

kommer ljudfilerna att raderas.  

 

Studien är godkänd av den lokala etikprövningsgruppen på Akademin för Hälsa och 

Välfärd, Högskolan i Halmstad. Din verksamhetschef har också godkänt att studien 

genomförs. Ditt deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avslutas utan några 

frågor om varför du vill avbryta. 

När studien är godkänd kommer den att publiceras på det Digitala Vetenskapliga Arkivet 

(DiVA) där du kan finna den, du kan även vända dig till mig för att ta del av  

den. 
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Du kan fundera på ett eventuellt deltagande i några dagar och sedan kommer jag att ta 

kontakt med dig, antingen personligen på din arbetsplats eller via telefon för att höra om du 

vill ge ditt samtycke till deltagande. 

 

Har Du några frågor eller funderingar om studien är Du varmt välkommen att höra av 

dig till mig eller min handledare. 

 

Med vänliga hälsningar 

Jeanette Renström Björkdahl 

Student vid Högskolan i Halmstad 

Akademin för Hälsa och Välfärd 

 

 

 

Jeanette Renström Björkdahl 

Telefon: XXXX 

Telefon arbete: XXXX 

Mail: XXXX 

 

Handledare: 

Jeanette Källstrand 

Universitetslektor, Med Dr. 

Akademin för Hälsa och Välfärd vid Högskolan i Halmstad 

Telefon arbete: XXXX 

Mail: XXXX 
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Samtycke till deltagande 

Ocklusionsbehandling och följsamhet - hur kan ögonsjuksköterskan 

främja den? 

Härmed lämnar nedanstående person muntligt samtycke till att delta i studien med syfte 

att undersöka hur ögonsjuksköterskor kan vara delaktiga i att främja följsamheten av 

ocklusionsbehandling 

Nedanstående person lämnar sitt muntliga samtycke till att studenten Jeanette Renström 

Björkdahl får samla in, förvara och bearbeta den information som kommer fram i 

studien. 

Information om studiens syfte har lämnats både muntligt och skriftligt. Informationen 

beskriver hur studien kommer att genomföras, hur mycket tid den beräknas att ta i 

anspråk, att enbart författaren som genomför studien kommer ha tillgång till datan under 

studiens gång och att datan kommer förvaras inlåst eller digitalt lösenordsskyddad. 

Personen har också fått information om att när datan är färdigbearbetad kommer den 

publiceras i formen av en magisteruppsats. 

All information som framkommer i studien kommer att hanteras konfidentiellt och 

datan kommer att avidentifieras. 

Det har funnits möjlighet att ställa frågor om studien och att få dessa frågor besvarade. 

Deltagare i studien har även fått kontaktuppgifter för att nå författaren för att kunna 

ställa fler frågor vid behov. 

Samtycke till deltagande i studien är helt frivilligt och kan när som helst, utan att det 

ställs några frågor, dras tillbaka. 

muntligt samtycke

--------------------------------------------- 

Namn på deltagaren 

 

Ovanstående deltagare har lämnat muntligt samtycke         ☐         ☐      

                     Ja          Nej 

 

---------------------------------------------                ------------------------------------------ 

Namnteckning på författare som mottagit              Namnförtydligande 

           --------------------------------------------- 

           Ort och datum 
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Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
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