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Sammanfattning
Bakgrund: Personer som drabbats av glaukom eller diabetes ska erbjudas
undersökningar regelbundet. Sjuksköterskeledd mottagning är en åtgärd för att möta
efterfrågan. Syftet med studien var att undersöka personers erfarenhet av besök vid
sjuksköterskeledd mottagning inom ögonsjukvård. Metod: Tvärsnittsstudie med
kvantitativ ansats och konsekutivt urval. Under en månad svarade 187 respondenter
som besökte ögonmottagningen med anledning av diabetes eller glaukom på en enkät.
Sex enkätfrågor modifierade från den nationella patientenkäten avsåg att undersöka
erfarenheten av besöket. Enkäten besvarades digitalt direkt efter besöket. Enkätsvaren
var icke parametrisk på ordinalnivå med gradering 1= nej inte alls till 5 = Ja helt och
hållet. Resultat: Medianvärdet och typvärdet blev 5 i alla enskilda frågor och det
totala medelvärdet blev 4,96. Det fanns inga skillnader i erfarenhet avseende ålder,
anledning till besök, besökstyp eller upplevda synbesvär. Konklusion: Personer som
besökte den sjuksköterskeledda ögonmottagningen erfor att mottagningen bedrevs
personcentrerat. Frågor som ställdes med bakgrund i personcentrerad vård besvarades
instämmande av majoriteteten.
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Abstract
Background: People struck by glaucoma or diabetes shall be offered examination on
a regular basis. Nurseled clinic is a measure to cope with the demand. The purpose of
the study was to analyze people’s experience of a nurse-led clinic within
ophthalmology. Method: Cross sectional study with quantified approach and
consecutive selection. During one month, 187 participants who visited the clinic for
control of diabetic and glaucoma responded to a survey. Six questions modified from
the Swedish National Patient Survey were used. The data was collected in a digital
format directly after the visit. Questionnaire responses were on a non parametric
ordinal scale with responses between 1, no, not at all to 5 yes, I agree. Result: Median
and mode showed 5 and the total mean value showed 4,96. There was no difference in
the experience related to age, diagnosis, type of visit and vision impairment.
Conclusion: Visitors to a nurseled ophthalmology clinic experienced the clinic to be
carried out personcentered. The questionnaire was inquired targeted in personcentered
care and was agreed by the majority.
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Inledning
Ungefär 500 000 svenskar är drabbade av någon av de mest vanliga
ögonsjukdomarna, såsom glaukom och diabetesretinopati (Socialstyrelsen, 2016).
Prevalensen ökar med stigande ålder och sjukdomarna behöver kontrolleras
regelbundet. I Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd (2017) beskrivs att
efterfrågan på specialistutbildade ögonläkare och ögonsjuksköterskor överstiger
tillgången och bristen fortsätter tillta (Socialstyrelsen, 2017). Varierande åtgärder görs
av landsting och regioner för att möta efterfrågan såsom utlandsrekrytering eller att
nya yrkesgrupper anställs som till exempel optiker inom ögonsjukvården.
Kompetenshöjning och sjuksköterskemottagningar med delegation är också en åtgärd
för att öka tillgängligheten (Koivisto, 2017; Socialstyrelsen, 2017).
Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig och främja personers integritet,
självbeststämmande och delaktighet (SFS 2014:821). Rapporten International Health
Policy Survey visar att svensk sjukvård är sämre än flera andra jämförbara länder vad
det gäller tillgänglighet och delaktighet i vården (Myndigheten för vård- och
omsorgsanalys, 2017).
Sjuksköterskeledda mottagningar ökar runt om i världen (Moore, Williams, Manias,
& Varigos, 2006; Morcom, Dunn & Luxford, 2005; Strömberg, Mårtenson, Fridlund,
Levin, Karlsson & Dahlström, 2003). Till en början ansågs sjuksköterskeledda
mottagningar vara fördelaktigt utanför storstäderna där det inte fanns tillräckligt med
läkare. Mottagningarna visade sig vara effektiva och uppföljningen mer hållbar
(Bodenheimer, MacGregor, & Stothart, 2005; Raftery, Yao, Murchie, Campbell &
Ritchie, 2005).
På mottagningar där sjuksköterskeledd mottagning kombinerats med personcentrerad
vård ökade patienters förtroende. Känslor som ångest, sårbarhet och rädsla minskade
(Gilmartin & Wright, 2008; Larsson, 2013). Vårdrelationen förbättrades, upplevelsen
av trygghet, samarbete och livskvalitet ökade (Williams & Jones, 2006).

Bakgrund
I takt med att människor idag lever längre ökar också antalet personer som drabbas av
kroniska sjukdomar. Ögonsjukdom är en prioriterad fråga i folkhälsoarbetet
(OECD/EU, 2016). Förekomst av ögonsjukdomar är starkt åldersrelaterade och har
betydande inverkan på livet. Ögonsjukdom och den resulterande synförlusten har
visat sig vara en stark orsak till funktionsnedsättning (Burmedi, Becker, Heyl, Wahl
& Himmelsbach, 2002) samt ha en större inverkan på människans livskvalitet än
andra kroniska sjukdomar, till exempel kranskärlssjukdom (Langelaan, de Boer, van
Nispen, Wouters, Moll & van Rens, 2007). Över hälften av orsakerna till synförlust är
antingen behandlingsbara eller kan förebyggas (Bourne et al., 2017). De kroniska
sjukdomarna som diabetes och glaukom kräver undersökning och behandling hela
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livet. Prognoser visar tydligt att antalet ögonläkare kommer att vara för få för att
kunna möta det ökade vårdbehovet i framtiden (Ansah et al., 2015; Socialstyrelsen,
2017). Sjuksköterskeledd mottagning kan vara en strategi för att öka tillgängligheten
(Drury, 2017; Larsson, 2013; Strömberg et al., 2003).
En sjuksköterska med specialistutbildning inom ögonsjukvård arbetar med att
genomföra undersökningar för att upptäcka risker för synhotande skador,
diagnostisera samt kontrollera och ge behandling till personer som söker
ögonsjukvård (Kirkwood, Pesudovs, Loh & Coster, 2005; Riksföreningen för
ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009). I arbetet ses framförallt tre
stora diagnoser; glaukom, katarakt och makuladegeneration (Gallagher, 2017;
Kirkwood, Pesudovs, Latimer, & Coster, 2006). Ibland kan orsaken till ett
ögonproblem vara ett underliggande hälsoproblem och undersökningar görs för
kontroll av bland annat diabetes, inflammatoriska systemsjukdomar och neurologiska
sjukdomar (Kirkwood, Coster & Essex, 2006; Marmor, Kellner, Lai, Melles &
Mieler, 2016; Sandinha, Hebbar, Kenawy, Hope-Stone & Damato, 2012).
Sjuksköterskeledda mottagningar bidrar med kompletterande tjänster som syftar till
att minska väntetid för kliniska besök och möjliggöra att ögonläkare får mer tid att ta
hand om patienter med komplexa behov (Bentley, Stirling, Robinson & Minstrell,
2016). I allt högre utsträckning övertar ögonsjuksköterskorna den kontinuerliga
kontakten och skapar relationer med personer som söker vård (Hadavand, Heidary,
Heidary & Gharebaghi, 2013). En litteraturgranskning av Drury (2017) visar att
ögonsjuksköterskor kan ge grundläggande och avgörande vård som leder till ökad
tillgänglighet och patientnöjdhet. Andra litteraturgranskningar visar också på
patientnöjdhet och hög delaktighet vid besök på sjuksköterskeledd mottagning (Joo &
Huber, 2013; Randall, Crawford, Currie, River & Betihavas, 2017). Patienter upplever
en känsla av säkerhet (Nymberg & Drevenhorn, 2016), känner sig bekväma och
informerade (Edwall, Danielsson, & Ohrn, 2010) samt har en känsla av förtroende
(Edwall, Hellstrom, Ohrn & Danielsson, 2008) vid sjuksköterskeledd mottagning.
Patienterna fortsätter också gärna med besök på sjuksköterskeledd mottagning
(McDevitt & Melby, 2014).
Sjuksköterskeledda mottagningar förbättrar relationen mellan vårdgivare och patient
(Jakimowicz, Stirling & Duddle, 2015), ökar delaktigheten och möjliggör
individanpassad information (Horrocks, Andersson & Salisbury, 2002; Laurant,
Reeves, Hermans, Braspenning, Grol & Sibbald, 2005). Duffin (2012) anser att
etablering av en sjuksköterskeledd mottagning kräver noggrann planering, utbildning
och kompetens för att kunna bedöma patienters undersökningsresultat och fortsatt
uppföljning. I flertalet artiklar (Heale & Pilon, 2011; Johnson, Griffiths & Birch,
2003; Sandinha et al., 2012; Strömberg et al., 2003; Varma, Lunt, Johnson & Stanley,
2013) visas att planering är avgörande för framgång. Planering innebär att utbilda
sjuksköterskor, utveckla rutiner, säkerställa undersökningsprocesser och utvärdera
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kvaliteten på besöken (Heale & Pilon, 2011; Johnson et al., 2003; Sandinha et al.,
2012; Strömberg et al., 2003; Varma et al., 2013).
Teoretisk referensram
Personcentrerad vård är ett begrepp som först utvecklades av Carl Rogers (1988), och
har idag en plats i vårdorganisation och omvårdnadsteori (Alligood & Tomey, 2010;
Forsberg, 2016; Vårdförbundet, 2017). Rogers (1988) menar att för att kunna hjälpa
en annan person måste man förstå den andres subjektiva värld, hur den förstår sin
situation (Rogers, 1988). Regeringar och myndigheter rekommenderar en
personcentrerad vård där fokus läggs på personens behov och förväntningar (SFS
2014:821; Socialstyrelsen, 2015). Personcentrerad vård beskrivs som en vårdfilosofi
som grundas på humanistisk syn om att alla människor är unika, värdiga, kompetenta
och jämlika (Edvardsson, Winblad & Sandman, 2008; Epp, 2003; McCormack &
McCance, 2006). Smith (2010) menar att personcentrerad vård kan förstås ur ett
personfilosofiskt synsätt vilket innebär att människan har ett absolut värde som inte
kan reduceras oavsett förmågor, att personen själv bekräftas och utvecklas i
interaktionen med andra människor och omgivningen. Synen på person innebär att
människor ska mötas och behandlas med respekt, rättvisa och kärlek (Smith, 2010)
vilket omsätts i en personcentrerad vård där respekten för personens subjektiva
erfarenhet och värdighet bildar utgångspunkten (Edvardsson et al., 2008; Ekman,
2014; McCormack, 2004). Det personcentrerade synsättet förväntas leda till hälsa,
ökat välbefinnande och tillfredställelse för personer i behov av vård, vårdpersonal och
närstående (McCormack & McCance, 2006). Kunskapen om personen,
livsberättelsen, vem man är nu och vem man har varit är viktigt för att kunna utgå från
personens subjektiva erfarenheter (McCormack, 2004). Leplege, Gzil, Cammeli,
Lefeve, Pachoud och Ville (2007) menar att vården ska fokusera på att stödja varje
persons resurser att hantera sin situation då varje människa har potential att utvecklas
och förändras hela livet. Morgan och Yoder (2012) beskriver också personcentrerad
vård som ett holistiskt synsätt vilket är att se hela människan med fysiska, psykiska,
sociala och andliga behov. Varje person har rätt att behandlas med respekt och ses
som kompetent att fatta egna beslut angående sin vård (Morgan & Yoder, 2012).
Enligt Ekman (2014) innebär personcentrerad vård att känna personen bakom
patienten, en person som är unik med egen vilja, känslor och behov. Att se en person
med en sjukdom innebär att sätta personen före sjukdomen (Ekman, 2014). Genom att
ha ett holistiskt synsätt ses personcentrerad vård som personstärkande vård (Morgan
& Yoder, 2012). Edvardsson et al. (2008) och Ekman (2014) beskriver att
personstärkande vård innebär att sjuksköterskan delar ansvar och makt samt gör
personen delaktig i beslut rörande vården. Vidare menar Morgan och Yoder (2012) att
personstärkande vård uppmuntrar till självständighet och tilltro till sig själv, vilket
främjar personers delaktighet i beslutsfattande. Makten stärks genom en god
kommunikation och ömsesidig förhandling som uppmuntrar personen till kritiskt
tänkande och ta egna välgrundade beslut (Morgan & Yoder, 2012).
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Att kunna tillgodose människors behov av trygghet och tillit är en viktig del av
sjuksköterskans kompetens (Socialstyrelsen, 2015). När människor känner sig trygga
och upplever tillit till sjuksköterskan, leder det till en känsla av lugn och säkerhet
(Belcher, 2009). Dinc och Gastmans (2013) menar att när sjuksköterskan ser patienten
som en person och accepterar valet av livsstil ökar känslan av trygghet och tillit.
Sjuksköterskan gör personen delaktig i omvårdnaden vilket leder till känsla av tillit
till sin egen förmåga (Dinc & Gastmans, 2013). Enligt Ekman (2014) skapar
personens berättelse en gemensam grund för att diskutera och planera vård och
behandling. Personcentrerad vård innebär ett samarbete med utbyte av information,
gemensam överläggning och delat beslutsfattande vilket även ska dokumenteras
(Ekman, 2014).
Enligt Högskoleverket (2010) blir hälso- och sjukvården mer specialiserad och
kvalificerad. Det ökar kraven på kunskap och en sammansatt kompetens
(Högskoleverket, 2010). För sjuksköterskor utgörs kompetens av sex områden, så
kallade kärnkompetenser. Sjuksköterskans kärnkompetenser beskrivs som
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik (Cronenwett et al., 2007; Forsberg,
2016; Leksell & Lepp, 2013; Öhlén, 2013). Vid sjuksköterskeledd mottagning
förväntas sjuksköterskor ha specifik kompetens och omfattande medicinska kunskaper
(Gilmartin & Wright, 2008). En sjuksköterskeledd mottagning ger förutsättningar för
tillgänglighet, professionalism, kliniska färdigheter och medicinsk kunskap (Forbes &
While, 2009; Joo & Huber, 2013; Randall et al., 2017).
Problemformulering
Det finns ett behov hos dem som besöker sjukvården om att få ökad delaktighet och
tillgänglighet. Forskningen inom personcentrerad vård visar på tydliga positiva
effekter i form av ökad nöjdhet och delaktighet. Inom ögonsjukvården utvecklas
sjuksköterskeledda mottagningar för att möta efterfrågan på specialistvård. Det saknas
forskning kring personers erfarenheter av en sjuksköterskeledd mottagning inom
ögonsjukvård.

Syfte
Syftet med studien var att undersöka personers erfarenheter av besök vid
sjuksköterskeledd mottagning inom ögonsjukvård.

Metod
Design
En kvantitativ tvärsnittsstudie med konsekutivt urval genomfördes. Avsikten var att
undersöka en större grupp patienter och ge en tvärsnittsbild i den aktuella
populationen. Enligt Henricsson (2017) kan tvärsnittsstudie användas för att studera
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samband mellan olika faktorer Kvantitativa data samlades in genom enkäter som
besvarades av personer direkt efter ett besök på sjuksköterskeledd ögonmottagning.
Urval
Studien genomfördes på en ögonmottagning på ett mindre sjukhus i Sverige. Urvalet
bestod av personer som besökte sjuksköterskeledd mottagning under mars månad
2018. Inklusionskriterier var att besöket förekom med anledning för undersökning av
diabetes eller glaukom samt att den besökande var 18 år eller äldre. Besöket var bokat
på sjuksköterskeledd mottagning, där ögonsjuksköterskan genomför undersökning,
bestämmer resultat, kontrollerar behandling och planerar fortsatt vård. I studien
tillfrågades 199 personer som besökte den sjuksköterskeledda mottagningen och 12
personer valde att inte medverka. Det var 222 personer bokade, varav 18 personer
exkluderades från att delta och fem personer uteblev från sitt erbjudna besök. På den
sjuksköterskeledda mottagningen arbetade två specialistutbildade ögonsjuksköterskor.
Deras erfarenhet av arbeta inom ögonsjukvård var fem år respektive femton år.
Besökande delades in i grupper avseende ålder, anledning till besök, besökstyp och
upplevda synbesvär. Anledning till besök delades upp i undersökning av diabetes och
undersökning av glaukom på grund av att tidsåtgången vid besöket planeras olika för
dessa tillstånd. Tid avsatt för undersökning av diabetes var 10 minuter och
undersökning av glaukom 15-30 minuter. I gruppen diabetes ingick typ 1- och typ 2
diabetes och i gruppen glaukom ingick glaukom, okulär hypertension och
glaukomhereditet. Bortfallet blev de som inte ville medverka, inte var svensktalande
eller de som personalen efter subjektiv bedömning exkluderade på grund av nedsatt
kognitiv förmåga. Personer under 18 år tillfrågades inte. Exklusionskriterier var
personer som kontrollerades för makulaödem (svullnad i gula fläcken). Makulaödem i
förloppet av diabetesretinopati handläggs i dagsläget av ögonläkare.
Datainsamling
Enkätens grund är hämtad från den nationella patientenkäten. Den Nationella
Patientenkäten (Sveriges kommuner och landsting, 2016) är ett samlingsnamn för
återkommande nationella undersökningar av patienternas upplevelse av hälso- och
sjukvården. Den nationella patientenkäten innehåller 39 frågor och undersöker
helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet och involvering, respekt och bemötande,
kontinuitet och koordinering, information och kunskap samt tillgänglighet. Frågorna
omarbetades för att minska antalet frågor och svara mer mot syftet. Den nationella
patientenkäten innehåller till exempel fem frågor som inleds med fick du tillräcklig
information om… vilken i den här studien kortades ner till har du fått besked om ditt
undersökningsresultat och är du nöjd med informationen från sjuksköterskan. Frågor
som i den nationella patientenkäten direkt handlade om läkemedel, kommunikationen
mellan vårdpersonal, smärta under behandling/undersökning, studenter och
information till närstående exkluderades. Enligt McCormack och McCance (2006) är
mätbara variabler inom personcentrerad vård personers nöjdhet, delaktighet och
välmående (McCormack & McCance, 2006). Frågornas innehåll jämfördes genom att
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granska vetenskapliga artiklar som berörde ämnet personcentrerad vård och
sjuksköterskeledd mottagning inom ögonsjukvård. Enkäten, som i studien avsåg att
undersöka personers erfarenheter vid sjuksköterskeledd ögonmottagning, innehöll
strukturerade frågor. Det innebär enligt Polit och Beck (2016) att enkäten innehåller
frågor som är fastställda, ordnade och har fördesignade svarsalternativ. Frågorna i
enkäten undersökte personers erfarenhet av utrymmet att berätta vad hen ville, besked
av undersökningsresultat, om dialog förts angående fortsatt planering, känslan av
trygghet och om hen är nöjd med informationen. Ordinalskalan användes vilket
innebar att deltagarna tog ställning till sina åsikter på en fem gradig skala, från 1 nej
inte alls till 5 ja helt och hållet. Ordinalskalan är en skala som mäter attityder hos den
som besvarar enkäten genom att en måttenhet bestäms med olika skalsteg eller genom
negativa/positiva påståenden för att få fram index över flera enkelställda frågor
(Ejlertsson, 1999; Olsson & Sörensen, 2011). Enkäten gjordes med hjälp av esMaker,
enligt som Entergate (2018) är ett system för att skapa och hantera webbaserade
enkäter. Webbapplikationen esMaker är ett enkät- och analysverktyg som har
utvecklats av Entergate AB och används för att utföra enkätundersökningar. Entergate
AB är ett företag i Halmstad som utvecklar webbaserade tjänster för olika
organisationer och företag (Entergate, 2018). Webbapplikationen användes av
landstinget där undersökningen genomfördes.
Enkäten besvarades digitalt på Ipad, som tillhandahölls på ögonmottagningen, direkt
efter besöket. Svaren fördes automatiskt över i databasen esMaker. För de som hade
svårighet att läsa erbjöds medverkan med muntligt ställda frågor och där svaren
registrerades av sjuksköterska som närvarat vid besöket. Fem personer genomförde
enkäten muntligt. Enkäten besvarades en gång per besökande.
Målet var att få många respondenter och då fick tidsåtgången för att medverka i
enkäten inte vara för lång (Henricsson, 2017). Eliasson (2013) menar att fördelen med
frågor som har givna svarsalternativ är att svaren blir användbara utifrån syftet och
säkerheten att rätt svar noteras ökar. Det underlättar även målet att få många
respondenter att medverka eftersom det av många anses lätt att besvara (Eliasson,
2013). Korta svarsalternativ valdes med lika avstånd mellan de graderade alternativen.
Det gavs inte möjlighet att svara vet inte/kan inte ta ställning. Anledningen till det var
att frågorna ansågs handla om besöket respondenterna tidigare varit med om. Alla
hade erfarenheten men i olika grad reflekterat över besöket utifrån frågeinnehållet.
Enkäten innehöll endast frågor som var relevanta för alla respondenter.
Respondenterna kunde fylla i ett svarsalternativ per enkätfråga. Det fanns inte heller
några kommentarsfält. Enligt Bradburn, Sudman och Wansink (2004) och Brancato et
al. (2006) anses kommentarsfält/öppna svarsalternativ vara mer krävande, både för
respondenten som måste skriva svaret men också för dem som ska koda eller
analysera svaren (Bradburn et al., 2004; Brancato et al., 2006). I självadministrerade
frågeformulär finns det en risk för partiellt bortfall eller knapphändigt ifyllande på
öppna frågor (Statistiska centralbyrån, 2017). Vidare menar Bradburn et al. (2004)
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och Brancato et al. (2006) om resultatet ska användas kvantitativt krävs att en
kodningsmall utvecklas. Av de anledningarna ställdes endast frågor med slutna
svarsalternativ. Enkätfrågorna ses i bilaga A.
Information till deltagarna gavs som följer: ”Vi gör en enkätundersökning för att
utvärdera mottagningen. Det handlar om ditt besök här idag. Det är 6 frågor och det
tar endast några minuter. Var inte rädd för att ge låga siffror, det hjälper oss att
upptäcka vad som behöver förbättras. Dina svar kommer att vara anonyma, det enda
som registreras är din ålder och varför du är här. Frågorna kommer visas en i taget
och graderingen mellan 1-5 görs, nej inte alls till ja helt och hållet”.
Enkätundersökningen startade med att ögonsjuksköterskan fyllde i att information om
frivillighet och anonymitet givits alternativt om patienten exkluderats. Därefter fylldes
ålder, anledning till besök och besökstyp i. Respondenten började att markera
informerat samtycke som dokumenterades genom ett knapptryck och sedan påbörjade
respondenten enkäten. Frågorna var obligatoriska, nästa fråga visades ej förrän aktuell
fråga var besvarad.
Databearbetning
Från esMaker gjordes statistiska sammanställningar av enkätsvaren utifrån ålder,
anledning till besök, besökstyp och upplevda synbesvär. Lägesmått har använts i form
av medelvärde, median och typvärde. Om medianen sammanfaller med typvärdet
tyder det enligt Eliasson (2013) på att fördelningen är symmetrisk. Är medianen större
än medelvärdet så är variabeln negativt snedfördelat som troligen beror på något eller
några mycket låga värden i fördelningen av respondenter. Dessa kallas för extrema
värden (Eliasson, 2013). Åldersgrupperna och upplevda synbesvär valdes att
presenteras i två grupper, 18-64 år och ≥ 65 år respektive de som med sin nuvarande
syn upplever besvär i sitt dagliga liv (uppskattat synbesvär 2-5) och de som inte hade
några besvär (1 nej inte alls). Anledning till besök och besökstyp behöll sin indelning
i undersökning av diabetes och glaukom respektive nybesök och återbesök. Studiens
enkätsvar var icke parametrisk data på ordinalnivå från 1 nej inte alls – till 5 ja helt
och hållet. Resultatet redovisades med tabeller.
Forskningsetiska överväganden
Prövning av studien har gjorts i etisk prövningsnämnd Lund, med diarienummer
2018/78. Nämnden bedömde att undersökningen enligt ansökan utgjorde forskning
men inte innefattade behandling av känsliga personuppgifter och fann att studien inte
var tillståndspliktig. Mot bakgrund av de ringa riskerna för inblandande
forskningspersoner såg nämnden inga hinder för projektet från etiskt synpunkt. PUL
(Personuppgiftslagen)-ansvarig och chefläkare på sjukhuset har gett sitt tillstånd till
undersökningen.
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Deltagaren hade rätt att själva bestämma över sin medverkan och rätt att avbryta sin
medverkan när de önskade. Det gick dock inte att återkalla en redan registrerad enkät.
Om det verkade som att personer inte förstod informationen så fick de inte ingå i
studien. Enligt World Medical Association (2018) ska forskare undvika eller
förebygga skador och maximera fördelarna för deltagare i studien. Det innebär att
deltagarna inte får utsättas för onödig risk att skadas eller uppleva obehag. Studien
måste ha ett syfte som inte kan uppnås utan att den har deltagare (World Medical
Association, 2018). I studien fanns ingen kontrollgrupp och därför exkluderades ingen
från behandling. Det fanns inte risk för att någon skadas på grund av studien. Enligt
Forman (1997) bör forskaren om möjligt välja en grupp som är så lite utsatt som
möjligt därför bör vuxna hellre väljas än barn (Forsman, 1997). I undersökningen har
personer under 18 år därför exkluderats.
Uppgifter insamlade om enskilda personer användes endast för forskningsändamål
och inte för beslut eller åtgärder som påverkade den enskilde. Endast författarna av
föreliggande arbete hade inloggning för att kunna se deltagarnas svar i programmet
esMaker. Hela materialet behandlades konfidentiellt och förvarades via Esmaker
enligt Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) och Offentlighets - och sekretesslagen
(SFS 2009:400). esMaker klassificeras som en molntjänst, eller Software as a Service
(SaaS). Leverantör av tjänsten har vidtagit tekniska såväl som organisatoriska
säkerhetsåtgärder för att skydda kundens data. Detta innefattar driftövervakning
dygnet runt för att garantera tillgänglighet och förhindra otillbörlig trafik/åtkomst,
backup av data enligt dokumenterade rutiner (inklusive återställningsrutiner),
krypterad datatrafik, krypterad lagring av data, utvärdering av certifikat enligt rutiner,
utvärdering av sårbarheter och externa hot enligt rutin, kontinuerliga
säkerhetsuppdateringar av fysiska och mjukvarubaserade komponenter (Entergate,
2018).
För åtkomst av data krävs behörighet till användargränssnitt via personligt
lösenordskyddat användarkonto. Leverantören verkar aktivt för att uppfylla
registrerades fri- och rättigheter vid behandling av personuppgifter, allt enligt krav
från GDPR (General Data Protection Regulation). All lagring av data är fysiskt
placerad i Sverige (Entergate, 2018). Utbildning i esMaker genomfördes för att
säkerställa att handhavandet var säkert.
Studien uppfyllde Helsingforsdeklarationens etiska principer för medicinsk forskning
(World Medical Association, 2018) och Vetenskapsrådets etiska principer (2017).
Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra allmänna huvudkrav på forskning.
Deltagarna ska informeras om forskningens syfte, ge sitt samtycke, uppgifterna ska
behandlas konfidentiellt och insamlade uppgifter får endast för avsett forskningsmål.
Deltagarna gav sitt samtycke att delta i studien. Alla enkäter har förvarats så att ingen
obehörig fått åtkomst till dem. Efter att uppsatsen är godkänd kommer enkäterna att
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raderas ur esMaker. Alla svar på enkäten har behandlats konfidentiellt och deltagarna
har varit anonyma.
Den sammanfattande etiska bedömningen var att risken för att deltagarna kunde
komma till skada var liten. Studien var riktad mot personer som besöker
ögonmottagningen. Personerna har drabbats av kronisk sjukdom och kan enligt
Forsman (1997) uppleva en sårbarhet och utsatthet i sin situation. Det finns en risk att
negativa känslor uppkom genom att sjuksköterskan på mottagningen tillfrågade dem
om deltagande eller av frågorna. Nyttan med att genomföra undersökningen anses
överväga eftersom resultatet kan leda till bättre omhändertagande. Det kan även bli
till nytta för personer som besöker ögonsjukvården genom ökad kunskap om vården
vilket kan vara till grund för förbättringsarbete.

Resultat
Svarsfrekvensen blev 187 besvarade enkäter (93 %) av totalt 199 stycken. De yngsta
respondenterna representerades i gruppen 18-24 år och de äldsta representerades i
gruppen ≥ 85 år. Medianåldern bland respondenterna var 65-74 år, som också var den
största åldersgruppen.
Anledning till besök på ögonmottagningen fördelade sig lika mellan undersökning av
diabetes (50,8%) och undersökning av glaukom (49,2%). Åldersgrupperna fördelade
sig något olika. De som undersöktes för diabetes var något yngre än de som
undersöktes för glaukom (tabell 1).
Övervägande besökstyp var återbesök (95,2%). Nybesök och återbesök var fördelat
lika i anledning till besök, diabetes och glaukom. Inga nybesök fanns i åldern 85 år
och äldre och de flesta av nybesöken fanns i åldersgruppen 25-44 år (33,3%). De
flesta som kom för nybesök upplevde inga synbesvär i sitt dagliga liv (55,6%) vilket
var ungefär det samma som vid återbesök (52,8%).
Ungefär hälften (47,1%) upplevde besvär i sitt dagliga liv med sin nuvarande syn.
Upplevda synbesvär var större i åldern över 75 år (66,7%). I åldern 75-84 år var
medianvärdet 3 i erfarenheter av upplevda synbesvär. I åldersgruppen ≥ 85 år var
medianvärdet 2 och i de andra åldersgrupperna 1. De som besökte ögonmottagningen
för undersökning av glaukom upplevde mer synbesvär medianvärde 2 jämfört med de
som kom för undersökning av diabetes medianvärde 1.
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Tabell 1 Fördelning mellan anledning till besök i förhållande till ålder, besökstyp och
upplevda synbesvär i dagliga livet

Ålder
18-24 år
25-44 år
45-64 år
65-74 år
75-84 år
85-

Diabetes (n=95)
Antal
%
7
7,4
3
3,2
36
37,9
29
30,5
17
17,9
3
3,2

Glaukom (n=92)
Antal
%
0
0
4
4,3
17
19
31
34
34
37
6
6,5

Total (n=187)
Antal
%
7
3,7
7
3,7
53
28
60
32
51
27
9
4,8

Besökstyp
Nybesök
Återbesök

5
90

5,3
94,7

4
88

4,3
96

9
178

4,8
95

Med din nuvarande syn,
upplever du besvär i ditt
dagliga liv?
5 Ja helt och hållet
4
3
2
1 Nej inte alls

2
8
12
16
57

2,1
8,4
12,6
16,8
60

4
10
21
15
42

4,3
11
23
16
46

6
18
33
31
99

3,2
9,6
18
17
53

Majoriteten av respondenter ansåg att deras erfarenhet i stor utsträckning stämde väl
överens med frågorna se tabell 2. Medianvärde och typvärde är 5 i alla enskilda frågor
och det totala medelvärdet 4,96.
Medianen är större än medelvärdet i alla frågor. I frågan fick du utrymme att berätta
det du ville under besöket fanns två respondenter vid undersökning av diabetes som
svarade 1 Nej inte alls. De var de enda 1 nej inte alls som återfanns i enkätsvaren. En
var i åldern 45-64 år och en i 65-74 år. Båda var återbesök. I frågan har du fått besked
om ditt undersökningsresultat svarade en respondent fyra i jämförelse med de andra
åtta som svarade 5, ja helt och hållet i gruppen nybesök och diabetes.
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Tabell 2 Medelvärdet utifrån variabel och frågeställning
Anledning till
Ålder
besök
Besökstyp
Synbesvär
18 - 64 65 ≤ Diabetes Glaukom Nybesök Återbesök
Ja
Nej
(n=67) (n=120) (n=95)
(n=92)
(n=9)
(n=178) (n=88) (n=99)

Fick du utrymme att berätta
det du ville under besöket?

4,91

4,93

4,86

4,99

5

4,92

4,95

4,90

Har du fått besked om ditt
undersökningsresultat?

4,91

4,95

4,93

4,95

4,89

4,94

4,90

4,97

Upplevde du att en dialog
fördes angående fortsatt
planering?

4,99

4,92

4,90

4,98

5

4,94

4,91

4,97

Kände du dig trygg under
besöket?

5

4,98

4,99

4,99

5

4,99

4,98

5

4,99

4,98

4,97

5

5

4,98

4,98

5

Är du nöjd med
informationen från
sjuksköterskan?

Diskussion
Metoddiskussion
Enkäten i studien besvarades under en månad och är för liten för att vara en
stickprovsundersökning. För att resultatet ska kunna tolkas som en
stickprovsundersökning måste stickprovet enligt Eliasson (2013) utgöra mer än 10%
av den aktuella populationen för minska felmarginalerna. Resultatet av en
tvärsnittsstudie ger enligt Polit och Beck (2016) enbart en uppfattning om vad
besökande erfor vid ett tillfälle, vilket innebar att resultatet av denna studie riskerar att
inte vara representativt för hur det kunde ha sett ut vid ett annat tillfälle.
Ett konsekutivt urval innebar att alla tillgängliga personer som innefattades av
studiens inklusionskriterier blev tillfrågade om deltagande i studien under tidsramen
för datainsamling. Det finns en risk att resultatet för studien inte är representativt för
resten av året. En tidseffekt kan förekomma genom att en viss företeelse endast finns
under just den tid då urvalet pågått. Det kan motverkas genom att använda sig av en
längre tidsperiod för urvalet. Konsekutivt urval kan enligt Polit och Beck (2016) anses
vara den starkaste urvalsmetoden när det handlar om att göra urvalet löpande utifrån
en viss tillgänglig population. Respondenterna har inte aktivt valts ut utan inkluderats
löpande utifrån inklusionskriterierna (Polit & Beck, 2016).
Angivna exklusionskriterier kan anses ha betydelse då data samlades in genom
enkäter. Om läskunnigheten hade sin orsak av synbesvär lästes frågeställningarna upp
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av undersökande sjuksköterska men däremot enligt Polit och Beck (2016) var
tolkning av text avgörande för att respondenterna skulle förstå frågeställningarna
(Polit & Beck, 2016). Kognitiv nedsättning som vid till exempel demens kan innebära
att respondenterna inte svarar sanningsenligt på grund av att de missförstått
frågeställningarna. Det kan leda till att resultatet inte blir trovärdigt och utgöra en
svaghet för studien. Exklusionkriterier kan därför anses utgöra en styrka i denna
studie (Polit & Beck, 2016). Inga tester eller utredningar gjordes för att säkerställa att
respondenten var läskunnig och kognitivt adekvat. Det bekräftades endast genom en
bedömning av respektive ögonsjuksköterska. Det var upp till ögonsjuksköterskan som
delade ut enkäten att avgöra om den besökande skulle inkluderas eller ej. Det finns en
risk att personer som borde inkluderats valdes bort, likväl att personer som borde
exkluderats ändå fick vara med i studien. Risken för att ögonsjuksköterskan aktivt
undvek att dela ut enkäter till missnöjda besökande är minimal då alla som kom till
ögonmottagningen och uppfyllde inklusionskriterierna under perioden mars 2018
tillfrågades.
Besvarande enkäter blev 93 % (n=187). Det externa bortfallet i denna studie blev
därmed låg. Det som stärker studiens resultat är ett lågt bortfall och ett högt antal
besvarade enkäter. Enkäten besvarades digitalt, vilket tillsammans med den korta
tidsåtgången för ifyllande, kan ha bidragit till det låga bortfallet. Enligt Polit och Beck
(2016) bör svarsfrekvensen vara minst 65 %. Personlig överlämning av enkäter ökar
svarsfrekvensen (Polit & Beck, 2016). Sättet att överlämna utgör en styrka i studien
då osäkerhet minimeras kring huruvida det verkligen är respondenten själv som svarat
på enkäten, vilket inte kan garanteras när enkäter istället skickas hem.
Det finns en risk att respondenterna kan ha blivit påverkade av ögonsjuksköterskan
och kanske inte svarat sanningsenligt. Respondenterna kan ha upplevt en rädsla för
att ögonsjuksköterskan ska se vad de svarat på frågeställningarna och om den fortsatta
vården skulle påverkas. Om frågorna upplevs som känsliga finns även risken enligt
Statistiska centralbyrån (2017) att respondenten svarar oärligt (mätfel) eller att
respondenterna far illa (oetiskt samt försämrat undersökningsklimat och förtroende).
Ögonsjuksköterskan har även utformat frågeställningarna vilket enligt Polit och Beck
(2016) kan ha påverkat deras bemötande. Eftersom tidsintervallet för datainsamlingen
inte skilde sig åt i jämförelse med andra tidpunkter på året avseende inbokade besök
och utförda undersökningar, så kan det antas att inga större skillnader förelegat som
kan ha påverkat studiens resultat.
Enkäten utformades utifrån den nationella patientenkäten då det inte fanns något
validerat mätinstrument för att besvara syfte och frågeställningar tillgängligt.
Tidsåtgången för att fylla enkäten ska vara kort då högt antal respondenter önskades
därför minimerades antal frågor och ingen möjlighet till kommentar gavs. En
egenkonstruerad enkät gav författarna möjlighet fråga exakt vad som avsågs, längden
på enkäten gick att styra, samt att det var möjligt att välja skala för enkäten. Enligt
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Henriksson (2012) kan frågorna missuppfattas, svaren vara svåra att sammanställa
eller avspegla forskarens sätt att se på det som studeras. Polit och Beck (2016) menar
att egenkonstruerad enkät och frågor, ställer extra krav på hur frågorna ställs, och
frågan måste ställas mycket tydligt utifrån studiens syfte, för att erhålla tydliga svar.
Tydliga frågor kan även ge oklara svar, beroende på hur de är ställda (Polit och Beck
2012). Antalet skalsteg valdes till fem som enligt Eliasson (2013) och Statistiska
Centralbyrån (2016) är ändamålsenligt för studien. Om skalstegen är för många
förlorar de sin mening för respondenten och för få kan ge en missvisande bild
(Eliasson, 2013; Statistiska Centralbyrån, 2016). Svar som erhålls från en fråga med
ordinalskala menar Eliasson (2013) och Sveriges kommuner och landsting (2016) kan
rangordnas men det går inte att mäta hur personen som svarar på frågan tolkar
skillnader mellan de olika svarsalternativen. En person som svarat 5 på en fråga har
svarat starkare än om samma person svarat 4 men det går inte att uttala sig om exakt
hur stor skillnad det är mellan svarsalternativen (Eliasson, 2013; Sveriges kommuner
och landsting, 2016). En egenkonstruerad enkät innebär en svaghet då det enligt Polit
och Beck (2016) är ett tidskrävande arbete att utveckla ett mätinstrument för
självrapportering. Det genomfördes inte utlåtande av sakkunnig och
frågeställningarna testades inte på en större grupp testpersoner vilket krävs för att ge
en stark validitet för ett mätinstrument (Polit & Beck, 2016). Eliasson (2013) menar
att det hade stärkt resultatet om frågorna hade testats innan undersökningen
påbörjades. Frågorna kunde kompletterats eller ändrats om det verkade som att
frågorna kunde missuppfattas eller inte svarade mot syftet (Eliasson 2013).
Respondentens hela besök på ögonmottagningen utvärderades eftersom enkäten
besvaras i samband med att besöket avslutats. Data registrerades successivt vilket är
en styrka. Eventuella problem vid ifyllandet av enkäten kunde upptäckas och åtgärdas
direkt. Inga regelmässiga problem upptäcktes. Respondenten kunde inte hoppa över
någon fråga vilket ledde till att partiellt bortfall blev noll. Även objektbortfallet blev
noll då ingen respondent valde att avbryta sitt deltagande trots att de informerades om
möjligheten.
I enkäter kan skrivna ord tolkas olika från person till person. Att erfara en trygghet
under ett besök, till exempel, kan betyda olika beroende på vem som läser och svarar
på enkäten. Den kan ha inneburit en svaghet i fråga om validitet då säkerheten för att
enkäten mäter det som avsågs att mäta inte kan styrkas samt i fråga om reliabilitet då
precisionen för mätningen kan ha varit svag för enkäten som mätinstrument (Polit &
Beck, 2016). Genom att ha nationell patientenkät som utgångspunkt används ord och
frågeställning som är ändamålsenliga för utvärdering av hälso- och sjukvård.
För att öka validitet och reliabilitet i studien kunde en pilotstudie utförts. Studiens
reliabilitet stärks genom att en tydlig metodbeskrivning är presenterad. Bortfallet är
utförligt diskuterat men ingen bortfallsanalys är gjord. Styrkan med studien är en hög
svarsfrekvens vilket ger en hög validitet. Resultatet i studien stärks också av det låga
antalet uteblivna besök (n=5).
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Respondenterna tillfrågades om deltagande i studien i samband med ett besök vid
ögonmottagningen. Detta kan ha inneburit att den besökande kände sig tvingad att
delta i studien vilket bryter mot det etiska kravet om frivillighet (Polit & Beck, 2016).
För att bibehålla konfidentialitet efter att respondenterna deltagit sparades svaren ner
digitalt utan möjlig spårning av undersökaren. Anonymiteten bevarades genom att
respondenten själv skickade in enkäten digitalt.
Resultatdiskussion
Diabetes kan debutera hos yngre medan glaukom i första hand är en sjukdom som
drabbar äldre (Socialstyrelsen, 2016). Respondenterna som undersöktes för diabetes
var yngre än respondenterna som besökte mottagningen för undersökning av
glaukom. Det fanns en snedfördelning mellan nybesök och återbesök i resultatet men
det var en jämn fördelning mellan anledningen till besöket. Fördelningen anledning
till besök och besökstyp stämmer väl överens med hur det ser ut resten av året på
sjuksköterskeledd mottagning vid det mindre sjukhuset. Personen som har fått remiss
(nybesök) till ögonmottagningen besöker oftast läkare i första hand. Övervägande
besökstyp var återbesök (95,2%) vilket kan ha påverkat resultatet positivt. Enligt
Nymberg och Drevenhorn (2016) och Edwall et al. (2008) upplever personer som har
besökt mottagningen tidigare en högre känsla av säkerhet och trygghet än de som
kommer för första gången.
Amoaku et al. (2012) beskriver att vid ögonkomplikation hos personer som har
drabbats av diabetes kan makulaödem utvecklas, vilket kan påverka synen i hög grad.
Personer som kommer till ögonmottagningen för undersökning av makulaödem deltog
inte i undersökningen på grund av att resultatet alltid bedöms av läkare. Om personer
med makulaödem också deltagit i studien hade upplevelsen av synbesvär varit högre
hos respondenterna som undersökts för diabetes än i vårt resultat.
Respondenterna upplevde att de fick berätta det dem ville och att en dialog förts
angående fortsatt behandling. Jangland, Carlsson, Lundgren och Gunningberg (2012)
och Stenner, Courtenay och Carey (2011) menar att delaktighet och medbestämmande
i vården är en grundläggande del i den personcentrerade vården. Bala (2017) och
Rantala (2017) beskriver att personer som genomgår undersökningar av kroppens
funktioner, samtidigt som de bemöts av sjuksköterskan som en partner leder till att det
uppstår en dialog som gör att den besökande känner sig delaktig. Enligt Stenner et al.
(2011) upplevs den ömsesidiga relationen som mycket viktig för att skapa trygghet
och delaktighet. Under ett mottagningsbesök önskar personer bli mött på ett artigt,
ärligt och respektfullt sätt (Stenner et al., 2011). Ekman (2014) menar att i
personcentrerad vård är att lyssna till den egna berättelsen. Ferguson, Ward, Card,
Sheppard och McMurtry (2013) visar att när sjuksköterskan är lyhörd och visar ett
genuint intresse, lyssnar på önskemål och förstår den aktuella situationen skapas det
trygghet i relationen och delaktighet. Dinc och Gastmans (2013) menar att delaktighet
är en dynamisk process som är starkt kopplad till att blir sedd som en person.
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Kommunikation där sjuksköterskor visar intresse för patienters vardagliga liv menar
Ekman et al. (2011) kan bidra till relationer där besökande känner sig unika och vågar
berätta om sina behov. Bala (2017) menar att förutsättning för att personer ska erfar
delaktighet hör ihop med att fokus vid besöket läggs på nutid och framtid istället för
dåtid.
Resultatet visade att respondeterna var nöjda med informationen och kände trygghet
och delaktighet. Perla (2002) visar att information och kunskap inte bara möjliggör
och gynnar delaktighet. Enligt McCormack och McCance (2010) bör en kompetent
och professionell sjuksköterska kunna ge bemötande ur ett holistiskt perspektiv. Det
holistiska förhållningssättet är en stor och viktig del i skapandet av delaktighet och
personcentrerad omvårdnad (McCormack & McCance, 2010). Zandbelt, Smets, Oort,
Godfried och Haess (2007) visar dock att det diktatoriska förhållningssättet som
vårdpersonal kan uppvisa också kan öka patientens delaktighet snarare än minska den.
Patienterna blir vid dessa tillfällen lika angelägna att aktivt delta i vården. Att vara
delaktig i beslut kring vården kan ibland enligt Jangland et al. (2012) och Teh, Karp,
Reynolds, Weiner, D och Cleary (2009) upplevas otryggt och betungande vid svår
sjukdom eller hög ålder. Den besökande kan undra om vårdgivaren inte är kompetent
nog att ta egna beslut (Teh et al., 2009). Jangland et al. (2012) och Stenner et al., 2011
anser att delaktighet vid personcentrerad vård kan innebära att slippa fatta beslut och
känna trygghet i att överlämna sig till kunnig personal. Trygghet och tillit uppstår när
informationsutbyte och omvårdnad sker utifrån ett personcentrerat synsätt, där
personer möts utifrån sina egna förutsättningar (Jangland et al., 2012 & Stenner et al.,
2011).
Respondenterna kände sig trygga under besöket på mottagningen vilket tyder på att
ögonsjuksköterskan tagit hänsyn till, satt sig in i den besökandes situation och insett
att trygghet skapas på olika sätt. En bra organisation och planering var enligt Heale
och Pilon (2011), Larsson (2013), Rosengren (2016), Strömberg et al. (2003) och
Varma et al. (2013) viktiga grunder för att personer ska erfara trygghet och
delaktighet vid sjuksköterskeledd mottagning. Studien hade sannolikt fått ett sämre
resultat om de besökande hade fått sitta och vänta länge i väntrummet, mött stressad
personal eller upplevt att det var för lite tid avsatt för besöket (Heale & Pilon, 2011;
Larsson, 2013; Rosengren, 2016; Strömberg et al., 2003; Varma et al., 2013).
Sjuksköterskans kompetens har avgörande betydelse för erfarenhet av trygghet. Dinc
och Gastmans (2013) beskriver att ärlighet, trovärdighet, engagemang,
konfidentialitet och förmåga att ge goda råd är färdigheter hos sjuksköterskan som är
viktiga förutsättningar för trygghet (Dinc & Gastmans, 2013).
Respondenterna var nöjda med informationen från sjuksköterskan och hade fått
besked om sitt undersökningsresultat. Forsberg (2016) och Wihlborg (2018) menar att
professionell kompetens har många aspekter inte bara vad det gäller personcentrerat
bemötande, kliniska färdigheter och medicinsk kunskap utan också att förmågan till
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att reflektera både på ett personligt plan och tillsammans med kollegor finns
(Forsberg, 2016; Wihlborg, 2018). En del respondenterna gav lägre siffror i frågan om
de har fått besked om sitt undersökningsresultat. En orsak kan vara att när
undersökningsresultatet visade progression lämnades det vidare till läkare för
bedömning. Ögonsjuksköterskan har informerat om vad undersökningen visade men
beslut om fortsatt vård gjordes av läkare.
Merparten av personer som söker vården vill vara delaktiga i vården, vilket gör att de
behöver kunskap om sitt sjukdomsförlopp (Saleem J Alharbi, Carlström, Ekman,
Jarneborn & Olsson 2014). Bristfällig kunskap om sitt sjukdomsförlopp kan begränsa
delaktigheten i sin vård, vilket påverkar möjligheten att personcentrerad vård
upprätthålls. Tidigare forskning visar enligt Saleem J Alharbi et al. (2014) på att alla
inte är medvetna om på vilket sätt de kan vara delaktiga i vården. Sjuksköterskor har
ett ansvar i att informera gällande sjukdomsförlopp och vilka alternativ till behandling
det finns i vården. En ökad delaktighet främjar personcentrerad vård och en
förutsättning är information som leder till kunskapsgrundade beslut (Saleem J Alharbi
et al., 2014).
I resultatet var medianvärdet och typvärdet 5 och medelvärdet 4,93. Det tyder på att
respondenterna var nöjda med sitt besök på sjuksköterskeledd mottagning. Bala
(2017), Ekman (2014), Kitson, Marshall, Bassett och Zeitz (2012) och Sjögren,
Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2017) beskriver att det har betydelse
hur miljön uppfattas, inte bara bemötande och information för att erfara delaktighet.
Vidare lyfter de att trevliga lokaler, varm vänlig atmosfär och lokaler som är
anpassade efter besökandes behov är en viktig faktor för att få nöjda besökande (Bala,
2017; Ekman, 2014; Kitson et al., 2012; Sjögren et al., 2017). Efterfrågan på vård är
stort och för att få nöjda besökare måste arbetet fortsätta med att planera och
organisera vården. Kompetensen ska vidareutvecklas hos personalen med samtidig
reflektion av utförd omvårdnad.
Trots en omfattande sökning hittades inga större studier som utförts på
sjuksköterskeledda mottagningar inom ögonsjukvård. Drury (2017) menar att det är
viktigt att utvärdera och det finns behov av forskning på sjuksköterskeledda
ögonmottagningar. Det finns enskilda studier gjorda i Storbritannien, Nya Zeeland,
och Australien. Vidare menar Drury (2017) att det inte innebär att sjuksköterskeledda
mottagningar inom ögonsjukvård inte finns i andra länder utan snarare att det saknas
tillgängliga beskrivningar.

Konklusion och implikation
Resultatet visade att personer som kommer för kontroll av glaukom eller diabetes
erfar hög grad av personcentrerad vård vid sjuksköterskeledd mottagning oavsett ålder
och upplevda synbesvär. Omvårdnad inom ögonsjukvård kan utvecklas med
personcentrerad vård. Fortsatt forskning på området är intressant då sjuksköterskeledd
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mottagning ökar mer och mer inom hälso-och sjukvården. Det är viktigt med
kompetens för att bemöta personer som besöker vården. Sjuksköterskans roll är under
ständig utveckling och förändring och således bör vidareutbildning och specialisering
uppmuntras. Ytterligare forskning behövs för att utvärdera vården av
sjuksköterskeledda mottagningar med personcentrerad vård inom ögonsjukvård.
Framgångsfaktorer för att personer som söker vård ska erfara delaktighet behöver
definieras genom djupare och mer omfattande studier vilka kan ge mer generell
kunskap.
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