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Sammanfattning Katarakt är en grumling i ögats lins som leder till nedsatt syn. 

Detta tillstånd är fortfarande en av de främsta orsakerna till 
nedsatt syn i hela världen och kataraktoperationer är därför en 
av de vanligaste operationerna inom ögonkirurgi. Patienter 
upplever att den information de får om det kirurgiska ingreppet 
ofta är bristfällig. Det är komplext att ge information inför en 
ögonoperation. Syftet med denna integrativa litteraturstudie var 
att belysa faktorer som bidrar till patientnöjdhet i samband med 
kataraktoperationer. Datainsamling gjordes i specifika 
databaser som CINAHL, PubMed och SienceDirect, vilka 
innehåller flest tidskriftsartiklar från området medicin och 
omvårdnad. En analys av tio artiklar genomfördes. 
Litteraturstudien resulterade i tre kategorier av patientnöjdhet: 
Information, Hälso-och sjukvårdspersonalens bemötande och 
Trygghet. Många olika faktorer bidrar till patientnöjdhet. De 
viktigaste faktorerna är att få en individuell och 
patientanpassad information om kataraktoperationen, att hälso-
och sjukvårdpersonalen har ett respektfullt och vänligt 
bemötande mot patienten samt att kunna känna trygghet. 
Resultatet visade också att ögonsjuksköterskan har en viktig 
roll när det gäller att stödja och informera patienter i samband 
med kataraktoperationer. Genom att förstå patienters 
upplevelser kan ögonsjuksköterskan hjälpa och bemöta dem på 
ett bättre sätt. I utbildningen till ögonsjuksköterskor bör 
resultatet i denna litteraturstudie kunna användas men det 
rekommenderas att större studier görs om patientupplevelser 
vid kataraktoperationer i Sverige. 
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Abstract 
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A cataract is a clouding of the lens of the eye that leads to 
impaired vision. This condition remains one of the main 
causes of vision impairment worldwide. Cataract surgery is 
among the most common eye interventions all over the 
world. Patients often consider that the information they 
receive about the surgical procedure is inadequate. It is 
difficult to provide information about eye surgery. The aim 
of this integrative literature review was to highlight factors 
that contribute to patient satisfaction in cataract surgery. Data 
collection took place in databases such as CINAHL, PubMed 
and SienceDirect, which mainly contain scientific articles 
from the field of medicine and nursing. The study includes an 
analysis of ten articles. The literature review resulted in three 
categories of patient satisfaction: Information, Healthcare 
professionals` response and Safety. Many different factors 
that contribute to patient satisfaction. The most important 
factors are to get individual and patient information about 
cataract surgery, respectful and friendly encountering by the 
healthcare professionals and being able to feel safe. The 
result revealed even that the ophthalmic nurse has an 
important role in supporting and informing the patient in the 
context of cataract surgery. Ophthalmology nurses can 
encounter patients in a more professional manner if they 
understand patients` experiences. In the education of 
ophthalmology nurses, the result of this  literature study 
should be able to be used, but it is recommended that greater 
studies be done on patient experience in cataract surgery in 
Sweden. 
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Inledning  
 
Katarakt är en grumling i ögats lins som leder till nedsatt syn. Detta tillstånd är 
fortfarande en av de främsta orsakerna till dålig syn över hela världen (Prokofyeva, 
Wegener & Zrenner, 2013), vilket gör att blindhet och nedsatt syn i högre åldrar är ett 
stort problem. Det finns 30 miljoner blinda människor i världen och cirka 50 % av 
fallen är orsakade av katarakt. Kataraktoperationer är en av de vanligaste 
operationerna inom ögonkirurgi i världen (Saleem, Azeemi & Abdullah, 2017). Det är 
allmänt accepterat att den bästa behandlingsstrategin är kataraktkirurgi med 
intraokulär linsimplantation men kostnaderna för dessa operationer är stora (Zhu, 
Zhang, Chang & LU, 2017). Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) beskriver att 
människor idag lever längre och att antalet personer med katarakt därför förväntas 
öka. Enligt Nationella Kataraktregistret (2017) utfördes 119 815 kataraktoperationer i 
Sverige år 2016, ett antal som beräknas öka med över 3000 fall per år. 
 
Enligt Saleem et al. (2017) har patienternas kunskap om katarakt ökat markant. Den 
viktigaste informationskällan är ögonläkare och ögonsjuksköterskor. Emellertid avstår 
många patienter från operation, trots att de vet att katarakt är behandlingsbar. Detta 
beror antingen på rädsla för kirurgi eller ekonomiska orsaker. Det är viktigt för de 
flesta patienter att kunna diskutera både tidpunkten och linsvalet med läkaren före 
operation (Saleem et al., 2017).  
 
Muslow, Feeley och Tierney (2012) beskriver att patienter upplever att den 
information de får om det kirurgiska ingreppet ofta är bristfällig. Att informera och 
förbereda patienten inför operation kräver ibland mer tid av hälso-och 
sjukvårdpersonalen än planerat. Informationsbrist och missförstånd kan orsaka oro, 
osäkerhet och dåligt beslutsfattande. Enligt Forsberg (2016) är sjuksköterskans 
uppgift att informera och undervisa patienten samt att förbättra patientens egenvård 
med hjälp av informations-kommunikationsteknologi. 
 
Det finns mycket forskning och kunskap gällande den medicinska och tekniska delen 
av kataraktoperationen (Fung, Cohen, Stewart & Davies, 2005; Schoenfelder, Klewer, 
& Kugler, 2011). När det gäller faktorer som bidrar till patientnöjdhet i samband med 
kataraktoperation finns det däremot få publicerade studier (Schoenfelder et al., 2011). 
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Bakgrund  
 
Katarakt 
Världshälsoorganisationen definierar katarakt som en grumling av ögonlinsen, vilket 
hindrar ljusets passage (WHO, 2018). Ögonlinsens och hornhinnans funktion är att 
projicera en klar och noggrann bild av omvärlden på näthinnan. För att kunna 
åstadkomma detta måste linsen och hornhinnan vara transparenta. En unik och 
karakteristisk egenskap hos ögonlinsen är att den växer ständigt under hela livet. 
Linsfibrer lagras på varandra, vilket innebär att linsens storlek ökar och att främre 
kammaren blir grundare. Linsen blir med tiden mindre elastisk och det blir svårare att 
fokusera på nära håll. När linsen åldras ökar ljusspridningen och linskärnan blir 
grumlig. Förändringar i linsen börjar manifestera sig vid 40-50 års ålder och leder till 
kärnkatarakt i ålderdomen. Mer än hälften av befolkningen har katarakt vid 80 års 
ålder (Vrensen, 2009). 
 
De flesta katarakter relateras till åldrandet, men ibland kan en person födas med 
tillståndet. Katarakt kan även utvecklas efter en skada, inflammation eller sjukdom. 
Riskfaktorer för att utveckla katarakt är ärftlighet, rökning, diabetes mellitus, 
läkemedelsintag, långvarig exponering för solljus och trauma (WHO, 2018). Det finns 
tre olika typer av katarakt: kärnkatarakt, kortikal katarakt och bakre subkapsulär 
katarakt (Prokofyeva, Wegener & Zrenner, 2013). Personer oavsett typ av katarakt 
kan uppleva suddig syn, förlust av kontrast, halofenomen runt lampor, svårigheter 
med bländning och sämre färgseende. De kan också tro att deras glasögon är smutsiga 
eller repiga. Dessa förändringar i ögat kan påverka personens förmåga att utföra 
dagliga aktiviteter (Chua et al., 2017; Hardy, 2009). Äldre personer med katarakt har 
ökad risk för depression, risk för fall och större sannolikhet att råka ut för bilolyckor 
(Freeman et al., 2009). 
 
Katarakt beskrivs redan under antiken och operationer utfördes redan före Kristus. 
Ordet katarakt kommer från grekiskan och betyder både opacitet av linsen och 
vattenström (Ascas, Lizana, & Cristobal, 2009). Kataraktoperationer har historiskt sett 
inkluderat två metoder: couching och extraktion. Couching är den gamla kirurgiska 
metoden där linsen försköts eller fragmenterades med en böjd nål så att grumligheten 
flyttades från synfältet. Extraktion är en metod där hela grumligheten sugs bort 
(Brémond, Dommes & Engel, 2017; Haridas, 2009; Leffler & Wainsztein, 2016). 
 
I Europa genomfördes också kataraktoperationer med couchingmetoden till dess att 
en läkare, Harold Ridley, började ersätta linsen med plastlins i slutet av 1940-talet. 
Under andra världskriget gjorde Ridley en viktig upptäckt när han arbetade med 
skadade piloter. Han märkte att akrylplasten från flygplansdelar som hamnade i 
skadade piloters ögon inte orsakade avvisning som han hade förväntat sig. Detta ledde 
till att Ridley experimenterade med att använda artificiella linser i ögat för att 
korrigera synen efter kataraktoperation (Apple & Sims, 1996).  
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Charles Kelman introducerade phacoemulsifikation på 1960-talet. Metoden bygger på 
ultraljudsvågor som används för att sönderdela linsens kärna, som därefter kan sugas 
eller spolas ut ur ögat utan ett större snitt. Denna nya kirurgiska metod minskade 
behovet av en längre sjukhusvistelse och gjorde operationen mindre smärtsam 
(Prandey, Milverton & Maloof, 2004). Med dagens teknik är en kataraktoperation 
säker, snabb och kostnadseffektiv. Komplikationer drabbar endast 1% av patienter 
(Apple, Escobar-Gomez, Zaugg, Kleimann & Borkenstein, 2011). 
 
Före, under och efter kataraktoperationen 
Inför kataraktoperationen görs en preoperativ bedömning, då patienten undersöks av 
en ögonsjuksköterska och en ögonläkare. All undersökning som ögonsjuksköterskan 
utför bildar underlag för ögonläkarens beslut angående den nya linsens typ och styrka. 
Ögonsjuksköterskan informerar och svarar på patientens frågor under 
förundersökningen, under förberedelsen och efter operationen (Hardy, 2009). 
 
På operationsdagen träffar patienten först en ögonsjuksköterska som ansvarar för att 
patienten förbereds för operationen. Det är vanligt att patienterna känner ångest och 
rädsla på grund av att de befinner sig i en främmande miljö, det vill säga sjukhuset, 
och att de har otillräcklig kunskap om ingreppet. Andra faktorer som ger ångest och 
stress är att behöva lämna över kontrollen över sin kropp till hälso-och 
sjukvårdspersonalen (Pritchard, 2011).  
 
Vid kataraktoperation ges pupillvidgande droppar (Pritchard, 2011). Därefter följs 
patienten in i operationssalen och placeras i en operationsstol. Patientens öga sköljs 
rent och huden runt ögat tvättas med sprit. En steril duk placeras över ansiktet, tätt 
mot det öga som ska opereras. Duken fästs upp på ett sätt som gör att patienten kan 
andas obehindrat (Hardy, 2009). Därefter bedövas ögonen med lokalbedövning som 
injiceras i ögat och även ögondroppar appliceras direkt på hornhinnan (Malik, 
Fletcher, Chong, & Dasan, 2010). Patienten får titta in i mikroskopets ljus under 
operationen (Hardy, 2009). Många patienter störs och är rädda för att kunna se 
detaljerna i operationen (Ang, Au Eong, Lee, Chan & Tan, 2007; Chaurdhry et al., 
2014; Ramirez, Brodie, Rose-Nussbaumer & Ramanathan, 2017). På grund av 
utvidgningen av patientens pupill, mikroskopets starka ljus och övertäckning av 
patientens andra öga, ser patienten endast ljus och skuggor under operationen. 
Operationen tar mellan 10 och 20 minuter. När operationen är klar får patienten vila 
en kort stund innan hemgång. Patienten får komma tillbaka på efterkontroll till samma 
klinik eller till en optiker som undersöker det opererade ögat och mäter ögontrycket 
(Hardy, 2009). 
 
Patienter känner sig ofta oroliga för att inte kunna se efter operationen och inte kunna 
ta ansvar för sin egenvård.  Peroperativa komplikationer drabbar endast ett fåtal 
patienter och det vanligaste komplikationen är kapselruptur (Weingessel, Richter-
Mueksch, Weingessel, Gnad & Vècsei-Marlovits, 2008). En annan mera ovanlig men 
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desto allvarligare komplikation efter kataraktoperation är endoftalmit som beror på att 
bakterier har tagit sig in i de två öppna snitt som finns kvar på hornhinnan och orsakat 
infektion. Hög ålder och svagare immunförsvar vid kataraktoperation ökar risken för 
infektion (Hasmemian, Mirshahi, Khodaparast & Jabbarvand, 2016). 
 
De flesta patienter märker en liten förbättring under de första dagarna efter 
operationen men fullständig läkning kan ta flera månader. Efter operationen upplever 
patienterna ofta en skavande känsla och ibland värk som kan vara i flera veckor 
(Porela-Tiihonen, Kokki, Kaarniranta & Kokki, 2016). Patienterna uppmanas att 
kontrollera och omedelbart rapportera eventuella tecken på infektion, såsom rodnad 
och smärta (Hardy, 2009). Ögonsjuksköterskan informerar om antiinflammatoriska 
ögondroppar som patienten behöver använda för att främja läkning och förebygga 
inflammation. Droppteknikern skall demonstreras av ögonsjuksköterskan för att 
säkerställa att patienten kan utföra droppbehandlingen på rätt sätt. 
Ögonsjuksköterskan bör dessutom informera om vikten av handtvätt och hygien innan 
patienten administrerar sina ögondroppar. Om patienten har svårighet att använda 
ögondropparna på grund av reumatisk sjukdom, skall patienten informeras om 
hjälpmedel. Distriktsköterskan skall informeras om patienten bor ensam och behöver 
hjälp med ögondropparna i hemmet. Patienten rekommenderas besöka sin optiker när 
ögat är läkt för att prova ut nya glasögon (Hardy, 2009; Sipos, Stifter & Menapace, 
2011).  
 
Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan ska ta hänsyn till faktorer såsom informationens innehåll och 
tillräcklig tid för gott bemötande samt försäkra sig om att patienten har förstått 
informationen. Sjuksköterskan ska även vara observant och identifiera de patienter 
som behöver information men som inte har uttryckt en sådan önskan. Att identifiera 
outtalade behov av information hos patienten är en utmaning för sjuksköterskan. Det 
är viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam på de signaler som kan tyda på att 
patienten vill ställa en fråga, vilket kräver kunskap och erfarenhet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). 
 
Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor med specialisering inom 
ögonsjukvård (Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 
2009) ska ögonsjuksköterskan ha förmåga att ansvara för omvårdnaden av patienter 
med ögonsjukdomar där symtom från ögonen orsakas av tillstånd inom allmän 
kirurgi. Vidare ska ögonsjuksköterskan ha fördjupad kunskap om bemötande och 
information med hänsyn till patientens synförmåga och eventuella synskador, såsom i 
kontakten med patienter med åldersrelaterad katarakt, i syfte att kunna erbjuda en bra 
omvårdnad och vägleda patienten till kataraktoperation. Genom empati och lyhördhet 
skall ögonsjuksköterskan även kunna erbjuda stöd, samtal och närhet som inger 
trygghet, tröst och hopp till patient och närstående. Det är även ögonsjuksköterskans 
uppgift att förbereda patienter för undersökningar och behandlingar samt att stödja 
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dem i samband med ögonundersökningar och behandlingar inom ögonsjukvård  
(Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 
Information och utbildning till patienten om patientens diagnos och vårdplan är 
avgörande inom alla medicinska områden, inklusive oftalmologi, där brist på 
patientens engagemang kan leda till oåterkallelig synförsämring (Rosdahl, Swamy, 
Stinnet, & Muir, 2014).  
 
Ögonsjuksköterskan arbetar främst på mottagning men även på operationsavdelning 
och vårdavdelning (Mottram, 2011). Patienter med katarakt opereras främst i 
dagkirurgi. Dagkirurgi bedrivs med effektivitet och högt tempo och är på så sätt 
anpassad till hur vårt samhälle ser ut idag (Mottram, 2011). Dagkirurgiska ingrepp 
betyder att patienten opereras och skrivs ut från sjukhuset samma dag (Gilmartin, 
2004). Sjukhusvistelsen inom dagkirurgi är kort, och ögonsjuksköterskan har endast 
en begränsad tid för planering inför och i samband med ingreppet. 
Ögonsjuksköterskan har till uppgift att på relativt kort tid ge en patient anpassad 
information om det kommande ingreppet och om eftervård. God människokännedom 
är viktigt för att kunna anpassa informationen till patienten i fråga (Kleefstra, Kool, 
Zandbelt, & de Haes, 2012). Patienten som skickas hem strax efter ingreppet kan vara 
i fara för tidiga komplikationer och patienten kan ha ångest för att behöva ta över 
ansvaret för att sköta sin egenvård. Dagvårdspatienter upplever signifikant högre 
nivåer av pre- och postoperativ stress än inlagda patienter (Kleefstra et al., 2012; 
Mottram, 2011). Ögonsjuksköterskan har till uppgift att erbjuda utbildning och 
information för att öka vårdkvalitén och ge patienten en positiv upplevelse av den 
dagkirurgiska vården (Mottram, 2011; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
 
Patientnöjdhet  

Begreppet nöjd definieras som “känner sig ha fått sina omedelbara behov 
tillfredsställda på visst område” (Svensk Ordbok, u.å.). Patientnöjdhet är ett mått på 
hur nöjd patienten är med den vård som han eller hon fått från hälso-och 
sjukvårdpersonalen (Shirley & Sanders, 2013). Patientnöjdhet kan bero på olika 
faktorer så som patientens livsstil, sociala värderingar, emotionella reaktioner och 
hans eller hennes sjukvårdserfarenhet (Shirley & Sanders, 2013). Enligt Batbaatar, 
Dorjdagva, Luvsannyam och Pietro (2015) används termen patientnöjdhet ofta i 
dagens sjukvård både som ett mått på utvärdering av resultat och som ett sätt att mäta 
kvalitén på vårdprocessen. Patientnöjdhet i vårdsammanhang kan innebära en 
överensstämmelse mellan given vård och patientens behov, förväntningar samt 
önskningar (Batbaatar et al., 2015). Patientnöjdhet är ett komplext begrepp och beror 
på olika faktorer såsom vårdens varaktighet och effektivitet samt graden av empati 
och kommunikation mellan patienten och hälso-och sjukvårdpersonalen. En gynnsam 
faktor är en bra hälso-och sjukvårdpersonal-patientrelation. Patienter som är 
välinformerade om de nödvändiga förfarandena vid det kirurgiska ingreppet och den 
tid det förväntas ta är vanligtvis mer nöjda även om väntetiden är lång. En annan 
kritisk faktor som påverkar patientnöjdheten är den arbetsnöjdhet som hälso-och 
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sjukvårdpersonalen upplever. Nöjdhet med ett kirurgiskt utfall skiljer sig från 
patientnöjdhet med ett vanligt läkarbesök. Realistiska förväntningar och 
patientrapporterade resultatåtgärder är viktiga determinanter för patientnöjdhet efter 
kirurgiskt ingrepp. Hälso-och sjukvårdpersonal kan förbättra patientnöjdheten i 
praktiken genom ökad kunskap om framgångsprognoser och faktorer som påverkar 
patientnöjdhet (Alavi & Cervera-Servin, 2011; Shirley & Sanders, 2013). 

Teoretisk referensram 
För att kunna besvara frågan om vad som krävs för att göra en patient nöjd måste 
sjuksköterskan tala med patienten och försöka förstå hur patienten själv uppfattar sitt 
tillstånd. Enligt Travelbee (1971) är det som sker mellan patient och sjuksköterska 
omvårdnad som har konsekvenser för patientens tillstånd. Patienten är en individ med 
behov av sjuksköterskans omvårdnad. Travelbee beskriver omvårdnad som en 
mellanmänsklig process, där sjuksköterskan hjälper patienten och patientens familj att 
klara av sin sjukdom och sitt lidande samt att finna en mening i all behandling. 
Sjuksköterskans uppgift är att trösta och stödja den sjuka patienten med sina egna ord 
eller handlingar som skapar förtroende och hjälper patienten att återhämta sig. Det är 
viktigt att se hela patienten bakom sjukdomen. Travelbees teori bygger på en 
existentialistisk uppfattning. Varje människa upplever sin egen sjukdom och sitt 
lidande subjektivt. Travelbee hävdar att det är viktigare för sjuksköterskor att lyssna 
på patienten för att förstå hur patienten upplever sin sjukdom än att göra objektiva 
bedömningar. Ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg är kommunikation. Genom 
kommunikation delas eller förmedlas tankar och känslor. Kommunikation gör det 
möjligt för sjuksköterskan att etablera en bra relation med patienten för att kunna 
tillgodose patientens behov. Därför behöver sjuksköterskan ha kunskap och insikt för 
att kunna identifiera och tillgodose patientens behov (Travelbee, 1971). 
 
Problematisering 
En genomgång av vetenskapliga artiklar visar att det finns studier som beskriver att 
eftersom människor lever längre, kan det förväntas att allt fler personer med katarakt 
kommer att uppsöka den dagkirurgiska verksamheten. Forskning som beskriver vilka 
faktorer som bidrar till patientnöjdhet är begränsad. Föreliggande litteraturstudie 
behövs för att öka kunskapen och insikten om hur ögonsjuksköterskans information 
och omvårdnad bidrar till patientnöjdhet i samband med kataraktoperationer.  
 
Syfte  
Syftet var att belysa faktorer som bidrar till patientnöjdhet i samband med 
kataraktoperationer.   
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Metod  
Studien genomfördes som en integrativ litteraturstudie med kvalitativ ansats 
(Whittemore & Knafl, 2005). Denna metod gör det möjligt att inkludera både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar. Enligt Polit och Beck (2017) fokuserar den 
kvalitativa ansatsen på att tolka och skapa mening samt förståelse i människans 
subjektiva upplevelse av omvärlden. För att ta reda på vad som fanns beskrivet i 
litteraturen sammanställdes tillgänglig forskning om patientupplevelser i samband 
med kataraktoperationer. Dokumenterad sökstrategi användes och resultatet 
granskades kritiskt (Polit & Beck, 2017). En integrativ granskning är en metod som 
sammanfattar tidigare empirisk eller teoretisk litteratur för att kunna förstå ett visst 
fenomen eller sjukvårdsproblem (Polit & Beck, 2017; Whittemore & Knafl, 2005). 
Arbetsprocessen genomfördes i fem steg som följdes systematiskt: problematisering, 
datainsamling, dataevaluering (inklusion/exklusion), dataanalys och slutligen en 
presentation av fynden (Whittemore & Knafl, 2005) (Figur 1). 
 
 

 
Figur 1. Arbetsprocessen i fem steg. 
 
Datainsamling  
Sökningar genomfördes via Högskolan i Halmstads databaser. I ett första steg gjordes 
en utökad, ostrukturerad sökning i OneSearch där olika sökord testades. Därefter 
genomfördes en strukturerad databassökning med sökorden: cataract surgery, nurse, 
nursing care, patient education, patient information, patient satisfaction, quality of 
life. Sökningar gjordes i specifika databaser som CINAHL, PubMed och 
SienceDirect, som innehåller flest tidskriftsartiklar från området medicin och 
omvårdnad. Sökningarna gjordes som frisökning. Som boolesk operator användes 
AND i de olika sökningarna. Databassökningarna gjordes under januari, februari och 
mars 2018 (Bilaga, A). 
 

Presentation

Dataanalys

Dataevaluering

Datainsamling

Problematisering



  

 8 

Urvalskriterier var vetenskapligt granskade artiklar med fulltext och abstract som 
svarade mot litteraturstudiens syfte. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 
publicerade under 2000-talet. Inga specifika exklusionskriterier användes. De 
sökningar som gjordes resulterade i 3126 artiklar där framförallt titlar lästes, och i de 
fall då dessa inte gav tillräcklig information lästes även abstrakt. Det var 111 artiklar 
som hade titlar som motsvarade litteraturstudiens syfte. Genomläsningen av 
abstrakten till dessa 111 artiklar resulterade i att 92 exkluderades på grund av att en 
del var översiktsartiklar och en del artiklar hade abstrakt som inte svarade på 
litteraturstudiens syfte. De kvarvarande nitton artiklarna lästes mera noggrant varvid 
nio valdes bort, då de handlade om kataraktoperationer eller patientnöjdhet men inte 
om patientnöjdhet i samband med kataraktoperationer (Bilaga B). De återstående tio 
artiklarna kvalitetsgranskades. 
 

Dataevaluering 
Kvalitetsgranskningen genomfördes med Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation (GRADE) (Tabell 1). I detta steg granskades hur starkt 
det samlade vetenskapliga underlaget var i artiklarna. GRADE evidensgradering 
bygger på en fyrgradig skala från högt (ÅÅÅÅ), måttligt (ÅÅÅ), begränsat (ÅÅ) till 
mycket begränsat (Å) bevisvärde. Randomiserade studier har högt, 
observationsstudier begränsat och fallstudier otillräckligt bevisvärde. Från detta 
utgångsläge kan bevisvärdet sänkas eller höjas med tillämpning av ett antal olika 
bedömningskomponenter (SBU, 2014) (Bilaga C). 
 
Tabell 1: Kvalitetsbedömning enligt GRADE. 
 

Studiekvalitet I första hand bedöms de traditionella faktorerna, till exempel: randomisering, bortfall, 
blindning. Finns brister?  

Överensstämmelse Här bedöms om de olika studierna kommer fram till samma resultat eller är motstridiga. 
Studierna har gjorts av olika forskargrupper med olika populationer. Om studierna visar 
såväl över- som underrisker kan bevisvärdet justeras ned ett steg. 

Överförbarhet I vilken utsträckning det vetenskapliga underlaget är generaliserbart och relevant för 
svenska förhållanden. Om överförbarheten och relevansen är bristfälliga kan 
evidensstyrkan justeras ned ett steg. 

Precision i data Hur osäker är den sammanvägda effekten? Spretar resultaten mycket? 
Publiceringsbias Kommer studierna från samma forskargrupp? Har allt studiematerial redovisats? 

(SBU, 2014) 

Dataanalys 
Analysen var utförd i fyra steg enligt Whittemore och Knafls (2005) analysprocess: 
dataförenkling, dataöversikt, datajämförelse och dataverifiering. I det första steget, 
dataförenkling, reducerades data. De tio inkluderade artiklarna lästes igenom och 
sammanfattades på varsin sida (Bilaga D). Det andra steget, dataöversikt, handlade 
om att tydliggöra data från sammanfattad text som svarade mot litteraturstudiens 
syfte. Centrala delar färgmarkerades efter innehåll, och liknande fynd grupperades till 
teman. Det tredje steget, datajämförelse, handlade om att jämföra datamaterial utifrån 
likheter och skillnader för att finna mönster inom de olika teman. I steg fyra, 
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dataverifiering, drogs slutsatser av det inhämtade materialet och slutligen framkom tre 
kategorier.   
 
Förförståelse  
En författares förförståelse utgör en viktig del i analysarbetet och innebär att 
författaren noggrant granskar sina ställningstaganden under hela forskningsprocessen. 
I kvalitativa studier eftersträvar författaren att distansera sig från det som skall 
studeras för att resultaten inte ska färgas av författarens förförståelse (Dahlberg, 
Dahlberg & Nyström, 2008). Den förförståelse författaren hade i förhållande till 
föreliggande litteraturstudie utgjordes av tre års kliniskt arbete som sjuksköterska på 
en mindre ögonklinik. Det kliniska arbetet innebar att följa patienten från diagnos till 
operation. Den förförståelse som fanns inför litteraturstudien var att patienterna ofta 
kände sig oroliga inför operationen vilket ledde till sämre uppskattning av 
operationen. I sitt kliniska arbete upplevde sig författaren sakna kunskap om 
patienternas upplevelser och faktorer som kunde bidra till patientnöjdhet i samband 
med kataraktoperation.  
 
Etiska överväganden 
Etik inom forskning involverar krav som ställs på den forskare som utför studien och 
som anger hur deltagarna i studien ska behandlas för att skyddas från fysisk skada och 
kränkande behandling. Vetenskapsrådet har fastställt fyra huvudkrav när det gäller 
forskningsetiska principer: informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav 
och nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2017). Informationskravet innebär att 
forskningens syfte måste framföras till alla deltagarna som deltar i forskningen. 
Deltagarna ska vara medvetna om vad för forskningen de deltar i. Samtyckekravet 
innebär att deltagandet i forskningen är frivilligt och möjligheten att avsluta sitt 
deltagande gäller under hela forskningens gång. Konfidentialitetskrav innebär att 
obehöriga inte ska få tillgång till personuppgifter om deltagarna. All informationen 
ska behandlas med största möjliga konfidentialitet. Nyttjandekravet innebär att 
användningen av insamlat datamaterial inte får användas i något annat sammanhang 
än forskningssyftet för den här forskningen (Vetenskaprådet, 2017).  
 
Helsingforsdeklarationen är en samling etiska principer som är framtagna av 
Världsläkarsamfundet och som regelbundet uppdateras (World Medical Association, 
WMA, 2013).  Forskningsetikens principer bygger på att forskaren respekterar 
deltagarna och deras vilja. Enligt Helsingforsdeklarationen krävs samtycke från 
deltagarna, som även har rätt att avbryta sin medverkan i studien när som helst under 
pågående forskning utan att ge någon förklarning. Deltagarna ska informeras om 
forskningens syfte och metod samt det förväntade resultatet eller vinsten med 
forskningen. Helsingforsdeklarationen innebär fyra etiska principer: den autonoma 
principen, principen att göra gott, principen att inte skada och principen om rättvisa 
(WMA, 2013). De artiklar som inkluderades i föreliggande litteraturstudie har 
granskats av en etisk kommitté. Litteraturstudien utgör ingen risk för den enskilde 
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patienten och inget hot mot patientens integritet, då all data var avidentifierad och 
deltagarnas anonymitet garanterades i de enskilda studierna.  
  
Betydelse  
Kataraktoperation är ett av de vanligaste dagkirurgiska ingreppen inom ögonsjukvård 
idag. Patienter känner ofta ångest och rädsla inför kataraktoperationen, vilket kan 
försämra deras förmåga att förstå skriftlig och muntlig information samt orsaka ett 
dåligt beslutsfattande. Resultaten av denna litteraturstudie kan ge en vägledning om 
faktorer som leder till ökad patientnöjdhet i samband med kataraktoperationen. Hälso-
och sjukvårdpersonal kan nyttja denna kunskap för att förbättra vårdkvaliteten och 
patientnöjdeten. Förbättringar i patientnöjdhet kan även minska kostnaderna för 
hälso- och sjukvården genom att reducera behovet av så kallad second opinion och 
upprepade undersökningar.  
 
 
Resultat 
Litteraturstudien resulterade i tre kategorier som bidrog till patientnöjdheten: 
Information, Hälso-och sjukvårdpersonalens bemötande och Trygghet. Det resultat 
som framkom beskriver faktorer som bidrog till patientnöjdhet i hela vårdprocessen 
från det att patienten fick diagnosen katarakt till dess att ögonen läkt efter cirka en 
månad efter kataraktoperationen.  

Information 
Wasfi, Pai och Abd-Elsayed (2008) beskrev vikten av muntlig information från 
ögonläkaren och ögonsjuksköterskan.  Nijkamp, Ruiter, Roeling, Van den Borne, 
Hiddema, Hendriske och Nuijts (2002) fann att patienterna kände sig mycket lugnare 
när ögonläkare och ögonsjuksköterska förklarade att katarakt var en vanligt 
förekommande åkomma hos den äldre befolkningen och att kataraktoperation var en 
säker och framgångsrik metod. Patientnöjdheten ökade väsentligt när patienten fick 
adekvat och tydlig information om operationen före ingreppet (Kekecs, Jakubovits, 
Varga och Gombos, 2014; Nijkamp et al., 2002; Wasfi et al., 2008). Henderson et al. 
(2014) och Özlü, Tug och Yalya (2016) fann att en viktig orsak till ångest hos 
patienter var bristen på information om sjukdomen och dess behandlingsmetoder. 
Preoperativa diskussioner mellan patienten och ögonsjuksköterskan var mycket 
effektiva för att minska patientens ångest och öka patientnöjdheten. När 
ögonsjuksköterskan förklarade hur en kataraktoperation gick till, kände sig patienten 
nöjd, vågade ställa frågar under samtalet och upplevde ögonsjuksköterskan som 
hjälpsam och förstående (Henderson et al., 2014; Özlü et al., 2016). Det visade sig att 
postoperativ patientutbildning var den mest effektiva metoden och det viktigaste 
området för att förebygga komplikationer efter kataraktoperationen (Henderson et al., 
2014; Kekecs et al., 2014; Nijkamp et al., 2002; Wasfi et al., 2008; Özlü et al., 2016). 
Preoperativ diskussion och information ledde även till minskat behov av lugnande 
läkemedel i samband med kataraktoperationen (Henderson et al., 2014; Özlü et al., 



  

 11 

2016).  

Özlü et al. (2016) rapporterade att patienterna ville få kunskap om varje steg i 
kataraktoperationen för att förbereda sig så bra som möjligt. Wasfi et al. (2008) 
beskrev att flera patienter kände sig rädda när hälso-och sjukvårdpersonalen 
informerade dem om vilka komplikationer som kunde inträffa under eller efter 
operationen. En del patienter ansåg att ögonläkare och ögonsjuksköterskor använde 
sig av en “skrämseltaktik” för att avråda dem från kataraktoperationen (Wasfi et al., 
2008). Många upplevde att de inte fick tillräckligt med muntlig information och 
önskade få skriftlig preoperativ information från hälso-och sjukvårdpersonalen. 
Patienterna upplevde sig ibland som blockerade och ofta för nervösa för att kunna ta 
till sig viktig information. De upplevde att det var svårt att ta in för mycket 
information om kataraktoperationen på en och samma gång.  Ett standardiserat 
informationsblad att ta med sig hem visade sig vara uppskattat och ökade 
patientnöjdheten (Wasfi et al., 2008; Özlü et al., 2016).  

Nijkamp et al. (2002) beskrev att vissa patienter berättade att de var glada att inte 
behöva veta allt – “you need to make your own choice about what information you 
want to be exposed to…” (Nijkamp et al., 2002, s. 269). Andra patienter uppskattade 
när hälso-och sjukvårdpersonalen förklarade att ingen kataraktoperation var utan risk 
och att de måste försöka hjälpa till genom att ligga stilla under operationen. De kände 
sig inte rädda utan snarare delaktiga i ingreppet. I allmänhet föredrog patienter 
muntlig information framför skriftlig (Nijkamp et al., 2002). Henderson et al. (2014) 
visade att patientnöjdhet ökade när patienterna kunde diskutera linsval och att ha 
möjlighet att bestämma datum för kataraktoperationen.  

Pager (2005) beskrev att när patienter fick se en film om vad de kunde förvänta sig av 
kataraktkirurgi skedde en signifikant ökning av deras kunskap om kataraktoperationen 
samtidigt som deras ångest minskade och patientnöjdheten ökade. De patienter som 
inte fick tillräckligt med information om kataraktoperationen från ögonsjuksköterska 
och ögonläkare upplevde det som oroväckande och stressigt att själva behöva samla 
in information (Kekecs et al., 2014; Pager, 2005). Patienter berättade att de i stället 
diskuterade med anhöriga och grannar före kataraktoperationen men att denna 
information ofta visade sig vara helt felaktig eller missvisande (Pager, 2005; Wasfi et 
al., 2008).  

Nijkamp et al. (2002) och Wasfi, et al. (2008) beskrev att majoriteten av patienterna 
opererades för sin katarakt på utsatt datum och tid men förseningar upplevdes 
negativt, framför allt när väntetiden översteg två timmar och patienterna inte blev 
informerade om förseningen. Patienterna önskade information från hälso-och 
sjukvårdpersonalen om eventuella förseningar medan de satt i väntrummet (Nijkamp 
et al., 2002; Wasfi et al., 2008).  
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Hälso-och sjukvårdpersonalens bemötande 
Wasfi et al. (2008) ansåg att hälso-och sjukvårdpersonalens bemötande var väldigt 
viktigt för att öka patientnöjdheten. Patienterna lovordade vänligheten och det 
professionella bemötandet från ögonsjuksköterskor, ögonläkare och övrig hälso-och 
sjukvårdpersonal på kliniken (Haynes, Gale, Mugford & Davies, 2001; Wasfi et al., 
2008). Haynes et al. (2001) beskrev att en god relation mellan patienten och 
ögonsjuksköterskan var avgörande för att patienten skulle känna sig förstådd och 
behandlad med respekt, vilket ökade patientnöjdheten. “Your privacy was respected, 
you felt you were ready to go home after your operation and staff were sensitive to 
your feelings” (Haynes et al., 2001, s. 1637).  

Wei, Wang och Lin (2012) jämförde patientnöjdhet mellan två patientgrupper som 
valde olika typer av intraokulära linser. Den ena patientgruppen valde en speciell lins 
och betalade för kataraktoperationen medan den andra patientgruppen valde en vanlig 
lins och blev opererad utan patient kostnad. Patienternas postoperativa syn var lika 
bra i båda patientgrupperna men de som betalade för linsen hade större förväntningar 
på hälso-och sjukvårdpersonalen. Denna patientgrupp kände sig också mindre nöjd 
med hälso-och sjukvårdpersonalens attityd jämfört med den patientgrupp som inte 
betalade för kataraktoperationen. Patienterna ville ha tydligare förklaringar om 
kataraktoperationen, längre samtal med hälso-och sjukvårdpersonal och bättre miljö 
än på en vanlig ögon avdelning (Wei, et al., 2012).  
 
Haynes et al. (2001) undersökte patientnöjdheten på ett större regionalsjukhus vilket 
jämfördes med en mindre klinik som låg utanför staden. Patienternas nöjdhet 
påverkades även av närheten till kliniken (Haynes et al., 2001; Wasfi et al., 2008; Wei 
et al., 2012). Patienterna var lika nöjda med resultatet av kataraktoperationen och 
vården på båda verksamheterna, men de var betydligt mer nöjda med bemötandet på 
den mindre kliniken. Patienterna uppfattade hälso-och sjukvårdpersonalen som 
duktiga och proffsiga. Patienterna berättade att de kände sig trevligt bemötta, 
respekterade och de kände sig vara i hälso-och sjukvårdpersonalens uppmärksamhet 
hela tiden (Haynes et al., 2001; Wasfi et al., 2008). Många upplevde hälso-och 
sjukvårdpersonalen som bekanta och att de lyckades skapa en säker och kärleksfull 
vård “I cannot speak too highly of the skill, care and loving attention which I received 
during the weeks prior to and after my cataract operation” (Haynes et al., 2001, s. 
1637). 
 
Patienterna berättade att de kände sig förvirrade och mindre nöjda av det korta 
postoperativa besöket hos ögonsjuksköterskan på sjukhuset. Oroliga patienter ringde 
ofta ögonsjuksköterskan för att få stöd och prata om synen (Garcia-Gutierrez, 2012; 
Hoffman & Pelsoni, 2015; Nijkamp et al., 2002). Hoffman och Pelsoni (2015) visade 
att möjligheten till telefonkonsultation med ögonsjuksköterskor var förknippad med 
ökad patientnöjdhet, mindre oro och minskade resekostnader för patienter under den 
postoperativa perioden. Alla patienter upplevde att de hade fått tydliga och tillräckliga 
instruktioner från sjuksköterskan per telefon samt ibland möjlighet till ett extra besök 
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hos läkaren (Garcia-Gutierrez et al., 2012; Hoffman & Pelsoni, 2015; Nijkamp et al., 
2002). Patienter rapporterade också att de hade tillräckligt med möjligheter att ställa 
frågor utan att bli avbrutna under telefonsamtalet och berättade att allt kändes “more 
personal than clinic with more time to ask questions” (Hoffman & Pelsoni, 2015, s. 
413). 

Trygghet  

Wasfi, et al. (2008) beskrev att patienterna var nöjda ock kände sig trygga när 
väntetiden till kataraktoperation var mindre än 3 månader men 7 månaders väntetid 
upplevdes som alldeles för lång. Den långa väntetiden fram till ingreppet beskrevs 
som jobbig med en hel del oro och ångest för vad som skulle kunna hända (Wasfi, et 
al., 2008; Özlü et al., 2016). 

Nijkamp et al. (2002) visade att förtroende för ögonläkaren var en viktig faktor till 
trygghet. Goda tekniska färdigheter och lugnande kommentarer från hälso-och 
sjukvårdpersonalen under operationen skapade en lugn och trygg miljö. Vanliga 
synpunkter från patienterna var att de kände sig avslappnade och i goda händer under 
ingreppet med lugnande musik i bakgrunden. Att hälso-och sjukvårdpersonalen ibland 
pratade med varandra under kataraktoperationen upplevdes inte störande. Så länge 
samtalet pågick trodde patienterna att allt var under kontroll vilket ökade 
patientnöjdheten (Kekecs et al., 2014; Nijkamp et al., 2002; Wasfi et al., 2008). När 
patienterna upplevde att ögonläkarens och ögonsjuksköterskans uppmärksamhet var 
riktad mot dem kände de sig nöjda och trygga. Ett flöde av nöjda patienter till och 
från kliniken gav en lugn stämning ”det går på löpande band” (Nijkamp et al., 2002). 
Obehag under kataraktoperationen upplevdes stressande. Nästan alla var dock 
medvetna om att problem ögonblickligen kunde uppstå under kataraktoperationen. 
Patienterna kände sig hjälplösa när de låg under operationsduken och skakade av 
rädsla vilket påverkade patientnöjdheten negativt (Haynes et al., 2001; Nijkamp et al., 
2002; Wasfi et al., 2008). Wasfi et al. (2008) beskrev att patienterna kände sig säkrare 
och nöjdare när ögonsjuksköterskan höll dem i handen under kataraktoperationen. Det 
var viktigt för patienterna att ögonsjuksköterskan var en empatisk, vänlig, snäll och en 
hjälpsam person som kunde förstå patientens oro. Patienterna kände sig tryggare när 
de visste att ögonsjuksköterskan fanns i närheten under ingreppet. När de steg upp 
från operationsbordet kände de sig lättade och nöjda (Nijkamp et al., 2002; Wasfi et 
al., 2008) 

Patienter som kom för kataraktoperation av andra ögat kände sig mindre nervösa 
(Nijkamp et al., 2002). Tidigare erfarenhet var en viktig faktor som ökade patientens 
känsla av trygghet. Många beskrev dock att operationen av andra ögat upplevdes 
betydligt jobbigare än första ögat. Patienterna kände sig mindre nöjda när de upplevde 
en skillnad mellan de båda operationerna och trodde att det skulle orsaka sämre syn. 
De förväntade sig mer emotionellt stöd från ögonsjuksköterskan för att känna sig 
lugna och nöjda (Nijkamp et al., 2002).  
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Patienterna kände sig otrygga och rädda för komplikationer, sårbarheten hos det 
opererade ögat och försämrad syn upp till tre veckor efter ingreppet (Garcia-Gutierrez 
et al., 2012; Nijkamp et al., 2002; Wei et al., 2012). Den långa väntan på 
uppföljningsbesöket och väntetiden mellan första och andra ögonoperationen var 
förknippade med rädsla för en eventuell försämring av synen. Patienter som redan 
hade opererat första ögat jämförde de båda ögonens postoperativa synskärpa. 
Upplevda skillnader i skärpa var en källa till postoperativ oro som minskade 
patientnöjdheten (Garcia-Gutierrez et al., 2012; Nijkamp et al., 2002; Wei et al., 
2012).  

Diskussion 

Metoddiskussion  
Den metod som valdes för denna litteraturstudie var integrativ (Whittemore och 
Knafl, 2005). Metoden gör det möjligt att inkludera både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar. Den ger dessutom möjlighet att studera empirisk litteratur tillsammans med 
teoretisk litteratur för att förstå ett fenomen inom hälso- och sjukvården (Whittemore 
& Knafl, 2005). För att uppnå tillförlitlighet beskrivs nedan metoden i 
litteraturstudien utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet (Polit & Beck, 2017). 
 

Trovärdighet 

Det första steget för att stärka trovärdigheten i denna litteraturstudie var 
problematisering, det vill säga att formulera vad som skulle studeras och varför. Nästa 
steg var artikelsökningen, som genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 
SienceDirect, som innehåller artiklar inom omvårdnad och som kompletterar 
varandra. Fördelen med att använda mer än en databas var att det minskade risken att 
utelämna viktig information från andra artiklar. Det är en styrka att databaserna som 
användes är medicin och omvårdnadsinriktade. Därefter formulerades 
litteraturstudiens syfte och nyckelord identifierades. Artiklar som tycktes svara mot 
litteraturstudiens syfte gav en idé till sökord som sedan kunde användas i den 
systematiska artikelsökningen: cataract surgery, nurse, nursing care, patient 
education, patient information, patient satisfaction, quality of life (Bilaga A). 
Fritextsökning gjordes i olika kombinationer i de tre databaserna och den booleska 
operatorn AND användes för att bredda sökningarna.  

De flesta av artiklarna handlade om operationstekniker och patientens upplevelser av 
smärta. Dessa artiklar valdes bort på grund av att de föll utanför ramen för denna 
litteraturstudie. Beslut togs att använda artiklar publicerade efter år 2000. Försök 
gjordes även med begränsningar på 5 och 10 år men detta gav för få träffar och antalet 
år utökades därför till 18. En svaghet med att inkludera artiklar från år 2000 kan vara 
att kataraktoperationen utvecklats tekniskt de senaste 18 åren vilket kan påverka 
trovärdigheten. 
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Den systematiska sökningen resulterade i tio artiklar. I litteraturstudien används både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar, vilket skapar en bättre insikt i ämnet. En artikel 
var kvalitativ, åtta var kvantitativa och en både kvalitativ och kvantitativ. En svaghet 
med litteraturstudien är att endast en författare läste och granskade artiklarna, vilket 
kan innebära felaktiga tolkningar som minskar trovärdigheten. Citaten som används i 
denna litteraturstudie är på sitt originalspråk. Trovärdigheten ökar genom att använda 
citat från kvalitativa studier (Polit & Beck, 2017). I två artiklar exkluderades personer 
på grund av olämpligt fysiskt eller psykiskt tillstånd (Garcia-Gutierrez et al., 2012; 
Wasfi et al., 2008) och i annan artikel var en person inte tillgänglig (Hoffman & 
Pelosini., 2015). Varje artikel hade antingen ett etiskt godkännande eller ett etiskt 
forskningsresonemang. Detta säkerställer att studiernas utförande inte strider mot 
etiska principer, vilket utgör en styrka i litteraturstudier (Polit & Beck, 2017).  
 
De artiklar som stämde överens med syftet bedömdes och kvalitetsgranskades enligt 
bedömningsmallen i GRADE (SBU, 2014). Var och en av de tio artiklarna granskades 
i enlighet med den metod som använts i respektive artikel. Därefter kunde poäng dras 
ifrån eller läggas till, beroende på kvalitet och överförbarhet. Bedömningarna 
resulterade i tre artiklar med högt, två med måttligt och fem med begränsad 
evidensstyrka. De artiklar som bedömdes ha begränsad evidensstyrka ansågs ha 
tillräckligt högt vetenskaplig kvalitet för att kunna användas i litteraturstudien.  
 
Analysen utfördes i fyra steg enligt Whittemore och Knafls (2005) analysprocess.  
Utvalda meningsenheter översattes till svenska och de ord som gav upphov till 
osäkerhet kontrollerades i ett engelsk-svenskt lexikon. Noggrannhet iakttogs vid 
översättningen för att inte påverka litteraturstudiens resultat och trovärdighet. Därefter 
fattades beslutet att utgå ifrån de tre kategorier som framkommit, vilka således 
utgjorde grunden för litteraturstudiens resultat.  
 
Pålitlighet 

Pålitlighet baserades på hur väl litteraturstudiens syfte överensstämde med det resultat 
som framkom ur analysprocessen, samt att det material som litteraturstudien 
grundades på var relevant i förhållande till syftet och av bra kvalitet. Författaren till 
föreliggande litteraturstudie anser att litteraturstudien har god pålitlighet på grund av 
att hänvisning görs kontinuerligt till syftet, att forskningsprocessen har följts och att 
metoden finns tydligt beskriven (Polit & Beck, 2017).  
 
Bekräftelsebarhet 

Polit och Beck (2017) beskriver att bekräftelsebarhet innebär att litteraturstudien 
skulle representera deltagarnas upplevelse, inte påverkas av författarens egna 
värderingar. Litteraturstudien var objektivt gjord utan författarens egna värderingar 
vilket medförde bekräftelsebarhet. Det är viktigt att identifiera vilken utgångspunkt 
författaren har, alltså författarens förförståelse av fenomenet som ska undersökas 
(Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). För att medvetandegöra och minimera 
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förförståelsens påverkan försökte författaren under hela processen att ständig vara 
neutral och bortse från egna erfarenheter om faktorer som bidrar till patientnöjdhet 
vid kataraktoperation. 
 
Överförbarhet 

Enligt Polit och Beck (2017) handlar överförbarhet om hur och i vilken utsträckning 
resultatet i en studie kan överföras till olika situationer eller grupper. I föreliggande 
litteraturstudie inkluderades artiklar mest från EU-länder men även från USA, 
Australien, Taiwan och Turkiet. Författaren av föreliggande litteraturstudie 
eftersträvade att artiklarna skulle vara genomförda i förhållanden som påminde om de 
svenska för att öka överförbarheten. Det ansågs som en svaghet att resultatartiklarna 
inte var enbart från EU-länder utan många olika länder i världen. Dock kan det även 
ses som en styrka då det gav ett bredare perspektiv till litteraturstudien. Valda artiklar 
ansågs ha stora likheter och var därmed överförbara till svenska förhållanden. 
Överförbarheten av resultatet i artiklarna ansågs som god, eftersom de flesta 
uppvisade liknande tendenser. 
 
Resultatdiskussion  
I resultatet framkom att vid en upptäckt katarakt utgjorde individuell information om 
kataraktoperationen en stor del av ögonsjuksköterskans omvårdnad (Nijkamp et al., 
2002; Wasfi et al., 2008; Özlü et al., 2016). Preoperativa diskussioner mellan patient 
och hälso-och sjukvårdpersonal var mycket effektiva för att minska patientens ångest 
och öka patientnöjdhet (Hendersson et al., 2014; Nijkamp et al., 2002; Wasfi et al., 
2008; Özlü et al., 2016). Det framkom att patienterna kände sig lättade när de fick 
prata med ögonläkare och ögonsjuksköterska och fick muntlig information om det 
operativa ingreppet (Wasfi et al., 2008). Dock skiljde sig patienternas önskemål åt i 
fråga om den mängd information de önskade. Patientnöjdhet ökades när de fick även 
skriftlig och inspelad visuell information (Nijkamp et al., 2002; Pager 2005; Wasfi et 
al., 2008; Özlü et al., 2016). Det framkom även i resultatet att en del patienter 
upplevde den givna informationen som skrämmande (Nijkamp et al., 2002; Wasfi et 
al., 2008). För mycket information kunde utlösa oro hos en del patienter, det är därför 
komplicerat att avgöra vad som är rätt mängd information i samband med en 
kataraktoperation. För att tillgodose patienternas individuella behov av information 
behövs hög klinisk kompetens inom omvårdnad och en helhetsförståelse av den 
kliniska situationen. Denna kompetens kan utvecklas och tränas vilket kan höja 
vårdkvaliteten samt öka patientnöjdheten.  
 
Det visade sig också att individuellt anpassad information hade stor betydelse för 
patientnöjdheten (Hendersson et al., 2014; Özlü et al., 2016). Socialstyrelsen fastslår 
att varje patient behöver få information som hen förstår och kan ta till sig samt att 
informationen anpassas till patientens förutsättningar (Socialstyrelsen, 2015). 
Detta stöds även av hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som beskriver att hälso- 
och sjukvårdspersonal skall ge information till patienten och patientens närstående 



  

 17 

samt tillgodose patientens behov och säkerhet i vården. Enligt sjuksköterskans 
kärnkompetenser skulle sjuksköterskan se patienten som en hel människa och inte 
bara i förhållande till sjukdomen (Forsberg, 2016). Det är viktigt att sjuksköterskan 
upprättar en vårdrelation och ser den enskilda patientens behov. I vårdrelationen 
främjas patientens intresse av att vara delaktig i sin egen vård så att patienten känner 
sig sedd och delaktig vilket leder till större patientnöjdhet (Forsberg, 2016). Det 
framkom även i resultatet att en god vårdrelation ledde till ökad patientnöjdhet och 
förtroende hos patienter.  
 
Ögonsjuksköterskans bemötande är betydelsefull när det gäller kommunikation och 
information. Carr (2017) visade att en framgångsrik vård kräver att 
ögonsjuksköterskan har en effektiv kommunikationsförmåga så att hen kan få fram 
patienternas önskemål och känna igen samt tillgodose deras behov (Carr, 2017). 
Enligt Travelbee (1971) är målet med kommunikation att få kontakt med patienten 
och att uppmärksamma varje patients behov. Även detta belyser vikten av att i första 
hand se till vad patienten tycker är väsentligt. Sjuksköterskans mål med sin 
kommunikation är att stödja patienten och kontrollera att patienten har den kunskap 
som krävs för att förstå sin sjukdom och behandling (Travelbee, 1971). Av resultatet 
framgår att en god kommunikationsförmåga är porten till att nå fram till patienten så 
att hen känner sig väl omhändertagen och väl bemött. Patienterna upplevde ett bra 
bemötande från hälso-och sjukvårdpersonalen när kommunikationen var öppen, 
personlig och utan tidspress. 
 
I många länder är kataraktoperation normalt en dagvårdsprocess utan övernattning på 
sjukhus, vilket är mer kostnadseffektivt, snabbt och säkert, men många patienter har 
fortfarande svårt att acceptera dagsvårdsoperation (Weingessel et al., 2008). 
Enligt Mottram (2011) bedrivs dagkirurgi med effektivitet och högt tempo, vilket 
ställer höga krav på sjuksköterskor att under en begränsad tid informera och förbereda 
patienten inför operationen. Arbetsbelastningen har en negativ inverkan på 
sjuksköterskors interventioner och omvårdnad av patienter (Mottram, 2011). Det 
framkom i resultatet att patienterna upplevde att det var svårt att ta in för mycket 
information om kataraktoperationen på en och samma gång och att det var viktigt att 
kunna prata i lugn och ro utan att bli avbruten (Wasfi et al., 2008; Özlü et al., 2016). 
Carr (2017) beskriver att ett vanligt fel är när sjuksköterskan använder komplicerade 
medicinska ord, jargong och olika tekniska termer som är svåra för patienten att förstå 
(Carr, 2017). Därför är det som sjuksköterska viktigt att få bekräftat att patienten 
förstått informationen på rätt sätt. Sjuksköterskan är även ansvarig för att engagera 
sina patienter och se till att patientinformationen levereras på ett tydligt, koncist och 
konsekvent sätt. I likhet med tidigare forskning (Brown, Ramchandani, Gillow & 
Tsaloumas, 2004; Williams, Muir & Rosdahl, 2016) visar föreliggande resultat att ett 
lättläst, standardiserat informationsblad att ta med sig hem var uppskattat och att 
skriftlig information ökade patientnöjdheten (Wasfi et al., 2008; Özlü et al., 2016). 
För att ögonsjuksköterskan ska kunna uppfylla patienternas behov och önskningar i 
praktiken krävs tid vilket ofta är bristfälligt. Det är ibland svårt för 



  

 18 

ögonsjuksköterskan att i praktiken möta patienternas önskningar och samtidigt svara 
på arbetsgivarens krav på effektivitet och vårdproduktion. Genom att fler 
ögonsjuksköterskor anställs kan arbetsbelastningen minska och ögonsjuksköterskan 
kan ägna mer tid åt den enskilde patienten och tillgodose patientens individuella 
behov. Det är dock en förändring som kräver ekonomiska insatser. 
 
Majoriteten av patienterna kände sig rädda på operationsdagen (Haynes et al., 2001; 
Nijkamp et al., 2002; Wasfi et al., 2008). Patienter som upplevde en hög nivå av oro 
före operationen var mer sårbara jämfört med de med en låg nivå (Mokashi et al., 
2004; Travelbee, 1971). Resultatet visade, vilket även stöds av Gilmartin och Wright 
(2007), att en lugnande atmosfär och ett vänligt bemötande av ögonsjuksköterskor 
och ögonläkare gjorde att patienterna kände sig trygga och deras oro minskade 
(Haynes et al., 2001; Wasfi et al., 2008). Forsberg (2016) anser att en god relation 
mellan patient och ögonsjuksköterska var avgörande för att patienten skulle känna sig 
trygg och lugn vilket stämmer överens med Haynes et al. (2001). En snabb 
kartläggning av patientens intellektuella nivå, orostillstånd är av stor vikt för att kunna 
lämna adekvat information som är nödvändigt för att tryggt kunna genomgå 
kataraktoperationen och sköta efterföljande droppbehandling. 
 
Patienterna uppskattade när de fick tydliga och enkla instruktioner innan och under 
kataraktoperationen, vilket förutsätter att ögonsjuksköterskan har skapat en bra 
relation med patienten (Kekecs et al., 2014; Nijkamp et al., 2002; Wasfi et al., 2008).  
Det framkom att patienterna önskade information från hälso-och sjukvårdpersonalen 
om förseningar och ville inte känna sig bortglömda i väntrummet. När patienterna fick 
sitta länge i väntrummet innan kataraktoperationen blev de mera nervösa och spända, 
vilket kunde påverka operationen negativt (Nijkamp et al., 2002; Wasfi et al., 2008). 
Oroliga patienter som rör sig mycket under ingreppet på grund av rädsla för att bli 
blinda eller oväntad smärta, kan störa ögonläkaren som behöver operera dessa 
patienter extra försiktigt (Kekecs et al., 2014; Nijkamp et al., 2002; Wasfi et al., 
2008). Detta överensstämmer väl med Muslow, Feeley och Tierney (2012), som 
beskriver att en välinformerad patient har mindre risk för medicinskt fel och större 
kunskap om sin egen individuella säkerhet (Muslow et. al., 2012). Bristfällig 
preoperativ information kan skapa oro och förvirring och medföra en större risk att 
operationen misslyckas. Det är viktigt att nå fram till patienten med rätt och 
individanpassad information samt att ögonsjuksköterskan visar medkänsla så att 
patienten kan vara delaktig i sin kataraktoperation med lugn utstrålning. 
 
Respekt var avgörande för en god vårdrelation och patientnöjdhet (Haynes et al., 
2001; Wasfi et al., 2008). I detta ingick att ögonsjuksköterskan använde sina 
kunskaper och sin omsorg i bemötandet på rätt sätt. När ögonsjuksköterskan bemötte 
patienten med lyhördhet och respekt bidrog det till att patienten kände sig stöttad, 
accepterad och förstådd (Haynes et al., 2001; Wasfi et al., 2008). Enligt Travelbee 
(1971) är det viktigt att vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient fungerar 
optimalt för att patienten skall uppleva trygghet och tillfredsställelse. Det är 
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grundläggande att som ögonsjuksköterska kunna se individen bakom sjukdomen och 
utgå från vad patienten anser är viktigt. 
 
Kirkwood, Pesudovs, Latimer och Coster (2006) fann att de två viktigaste faktorerna 
för patientnöjdhet är bättre syn efter kataraktoperationen och tillräcklig pre- och 
postoperativ information från hälso-och sjukvårdpersonalen. Detta stämmer också väl 
överens med resultatet i denna litteraturstudie som visar att synförbättring ökade 
patientnöjdheten. Emellertid Wei et al. (2012) fann att när patienten betalade för 
kataraktoperationen var förväntningarna på hälso-och sjukvårdspersonalens 
bemötande och omvårdnad större, även om patienten var nöjd med sin syn efter 
operationen vilket bekräftas av även Tan, Foo, Teoh och Wong, (2014). Det visar hur 
känsliga och utsatta patienterna känner sig och att de är i en beroendeställning till det 
hälso-och sjukvårdpersonal som skall utföra ingreppet på dem. Tillit och respekt är 
avgörande för patientnöjdheten.  
 
Det var viktigt för patienterna att ögonsjuksköterskan var en empatisk, snäll och en 
hjälpsam person som kunde förstå deras oro och ångest (Wasfi et al., 2008). 
Patienterna kände sig tryggare när de visste att ögonsjuksköterskan fanns i närheten 
under kataraktoperationen (Nijkamp et al., 2002; Wasfi et al., 2008). Att kunna 
tillgodose patienternas behov av trygghet och tillit är en viktig del av hälso-och 
sjukvårdpersonalens kompetens (Socialstyrelsen, 2015). Trygghet anses vara 
betydande för patientnöjdhet. Att känna trygghet är väsentligt för god omvårdnad. 
Ögonsjuksköterskan bemöter kontinuerligt patienter med oro, osäkerhet och rädsla. 
Patienter kan känna sig otrygga inom vården då det inte är helt ovanligt att de känner 
sig utelämnade, utan delaktighet och med en känsla av ovisshet inför 
kataraktoperationen. Ögonsjuksköterskans viktigaste uppgift är att förmedla och 
skapa trygghet i dessa situationer.  
 
Resultatet visar också att patienterna var nöjda och kände sig trygga med väntetider 
på upp till tre månader men att längre väntetider ökade patientens missnöje (Wasfi, et 
al., 2008; Özlü et al., 2016). Med allt större förväntningar på högre livskvalitet hos 
äldre beräknas antalet personer som genomgår kataraktkirurgi växa avsevärt. Inom de 
närmaste tjugo åren förväntas antalet kataraktoperationer fördubblas, vilket leder till 
ännu längre väntetider. Långa väntetider för kataraktoperation har blivit en viktig 
fråga i länder med övervägande offentligt finansierad hälso-och sjukvårdssystem 
(Weingessel, Wahl & Vécsei-Marlovits, 2018). Olyckligtvis är långa väntetider 
associerade med en försämring av synskärpa. Individer med katarakt är kända för att 
ha ökad risk för fall och höftfrakturer samt bilolyckor (Freeman et al., 2009). 
Väntetider skall om möjligt alltid kortas för att minska oro och ångest hos patienterna 
i väntans tider. När patienterna kommer till snabbt blir de ofta supernöjda och kan 
känna att deras problem är löst för gott eftersom det är ett botande ingrepp.  
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Det visade sig att patienterna upplevde oro för synförsämring efter operationen och de 
behövde ofta postoperativ information och stöd från hälso-och sjukvårdpersonalen 
(Garcia-Gutierrez et al., 2012; Hoffman & Pelsoni, 2015; Nijkamp et al., 2002; Wasfi 
et al., 2008). Möjligheten till telefonkonsultation ökade patienternas nöjdhet på grund 
av att de upplevde samtalet som mer personligt och att de fick tillräckligt med tid att 
ställa frågor (Garcia-Gutierrez et al., 2012; Hoffman & Pelsoni, 2015; Nijkamp et al., 
2002; Wasfi et al., 2008). Enligt Godden (2010) är möjligheten till ett postoperativt 
telefonsamtal med ögonsjuksköterskan viktigt i omvårdnadsprocessen. Dagkirurgiska 
patienter har mer komplexa problem och de genomgår alltmer komplicerade 
förfaranden (Godden, 2010). Patienterna upplevde det ofta negativt när de inte förstod 
operationsingreppet eller betydelsen av postoperativ egenvård. Det är nödvändigt för 
en postoperativ patient som känner sig osäker eller orolig att kunna prata med en 
ögonsjuksköterska via telefon (Garcia-Gutierrez, et al., 2012; Wasfi et al., 2008). Det 
bekräftas av Tan et al. (2014) att patienterna uppskattar möjligheten till 
telefonkonsultation med ögonsjuksköterska efter kataraktoperationen. Patienter 
förväntar sig att hälso-och sjukvårdpersonalen uppträder på ett vänligt och 
professionellt sätt under samtalet (Edberg et al., 2015). Telefonsamtal med patienter 
räcker i de flesta fallen och endast ett fåtal behöver bokas för en uppföljande 
läkarkontroll. Det visar även vikten av tillgängligheten samt omvårdnadens betydelse.  

 
Konklusion och implikation 
  
Genom att förstå patienternas upplevelser kan ögonsjuksköterskan hjälpa och bemöta 
patienterna på ett bättre sätt. Något som framkom tydligt var patienternas behov av 
information om själva ingreppet och känslan av trygghet samt ett bra bemötande. 
Individuell information utifrån patientens behov är en avgörande faktor för 
patientnöjdheten. En skriftlig eller inspelad visuell information i kombination med 
muntlig information säkerställer att viktiga och nödvändiga fakta förmedlas till 
patienterna. Rädsla hos patienterna är mycket vanligt som ofta leder till 
kommunikationssvårigheter. Ett bra bemötande samt en empatisk behandling skapar 
trygghet och en brygga som leder till tillit. Patienterna kan då känna sig mera 
avslappnade och medverka bättre för att klara ingreppet så smidigt så möjligt. En god 
relation mellan patienterna och ögonsjuksköterskan var därför avgörande för att 
patienterna skulle känna sig förstådda och behandlade med respekt, vilket ökade 
patientnöjdheten. God postoperativ synskärpa ökar avsevärt livskvalitén hos 
individen. Detta medför även en minskad kostnad för samhället eftersom patienterna 
med en god synskärpa klarar sig bättre på egen hand utan stöd från samhället.  Det 
finns få studier om patientupplevelser i samband med kataraktoperation och det är 
därför önskvärt med mer forskning inom området. Under denna litteraturstudies 
datainsamling, har inga svenska studier avseende problematiken påträffats. Studier i 
syfte att nå vetenskapliga belägg för de faktorer som påverkar svenska patienters 
upplevelse i samband med kataraktoperation är ett nödvändigt underlag för att 
ytterligare förbättra svenska kataraktoperationsverksamheten. 



  

 

Referenser 
 
 
Alavi, K., & Cervera-Servin, J.A. (2011). Patient Satisfaction and Surgery: Can it Be 

Measured? In Non-traditional outcomes in Colon and Rectal Surgery. Seminars 
in Colon and Rectal Surgery, 22(4), 231-234. 

Ang, C-L. Au Eong, G.K., Lee, S.S.G., Chan, S.P., & Tan, C.S.H. (2007). Patients 
expectation and experience of visual sensation during phacoemulsification 
under topical anesthesia. Eye, 21, 1162-1167. 

Apple, D.J., Escobar-Gomez, M., Zaugg, B., Kleimann, B., & Borkenstein, A. (2011). 
Modern Cataract Surgery: Unfinished Business and Unanswered Questions. 
Survey of Ophtalmology, 56(1). Doi: 10.1016/j. survophthal.2011.10.001. 

Apple, D.J., & Sims, J. (1996). Harold Ridley and the Invention of the Intraocular 
Lens. Survey of Ophtalmology, 40 (4), 279-292. Doi:10.1016/S0039-
6257(96)82003-0. 

Ascas, F.J., Lizana, J., & Cristobal, J.A. (2009). Cataract surgery in Egypt. J Cataract 
Refract Surg, 35(3), 607-608. 

Batbaatar, E., Dorjdagva, J., Luvsannyam, A., & Pietro, A. (2015). 
Conceptualisationof patient satisfaction: a systematic narrative literature review. 
Perspectives in Public health, 135(5), 243-250.  

Brémond, R., Dommes, A., & Engel, L. (2017). Driving at night with a cataract: Risk 
homeostasis? Transportation Research. 53, 61-73. Doi: /10.1016/j. 
trf.2017.12.009.  

Brown, H., Ramchandani, M., Gillow, J.T., & Tsalaumas, M. D. (2004) J. Med 
Ethics, 30, 218-220. Doi: 10.1136/jme.2003.003723. 

Carr, D.D. (2017). Motiational Interviewing Supports Patient Centered-Care and 
Communikation. Journal of the New York State Nurses Association, 45(1), 39-
43.  

Chaurdhry, T.A., Aqil, A., Aziz, K., Javed, A.A., Tauqir, M.Z., & Ahmad, K. (2014). 
Patient`s visual experience during phacoemulsification cataract surgery and 
associated fear. BMC Res Notes, 20(7), 663. 

Chua, J., Lim, B., Fenwick, E.K., Gan, A.T.L., Tan, A.G., Lamoureux, E., Mitchell, 
P., Wang, J.J., Wong, T.Y., & Cheng, C-H. (2017). Prelevence, Risk Factors, 
and Impact of Undiagnosed Visually Significant Cataract: the Singapore 
Epidemiology of Eye Diseases Study. Plos One, 12(1). Doi: 
10.1371/journal.phone.0170804.  



  

 

Dahlberg, K., Dahlberg, H., & Nyström, M. (2008). Reflective lifeworld research. 
Lund: Studentlitteratur.  

Edberg, A-K., Ehrenberg, A., Friberg, F., Wallin, L., Wijk, H. & Öhlén, J. (red). 
(2015). Omvårdnad på avancerad nivå-kärnkompetenser inom sjuksköterskans 
specialistområden. Lund: Studentlitteratur. 

Forsberg, A. (2016) Omvårdnad på akademisk grund- att utvecklas och ta ansvar. 
Stockholm: Natur & Kultur.   

Freeman, E.E., Gresset, J., Djafari, F., Aubin, M-J., Couture, S., Bruen, R., Laporte, 
A., & Boisjoly, H. (2009). Cataract-related vision loss and depression in a 
cohort of patients awaiting cataract surgery. Can J Ophthalmol, 44(2), 171-6. 
Doi: 10.3129/i09-001.    

Fung, D., Cohen, M.M., Stewart, S., & Davies, A. (2005). What Determines Patient 
Satisfaction with Cataract Care Under Topical Local Anesthesia and Monitored 
Sedation in a Community Hospital Setting? Anesthesia & Analgesia, 100, 1644-
1650.                                                                                       

*Garcia-Gutierrez, S., Quintana, J.M., Aguire, U., Barrio, I., Las Hayas, C., & 
Gonzales, N. (2012). Impact of clinical and patient-reported outcomes on 
patient satisfaction with cataract extraction. John Wiley & Sons Ltd Health 
Expectation, 17, 765-775. 

Gilmartin, J. (2004). Day surgery: patients perceptions of nurse-led preadmission 
clinic. Journal of Clinical Nursing, 13(2), 243-250. Doi: 
10.1046/j.13652702.2003.00836. 

Gilmartin, J., & Wright, K. (2007). The nurse`s role in day surgery: a literature 
review. Internernational Nursing Review, 54, 183-190.  

Godden, B. (2010). Postoperative Phone Calls: Is There Another Way? Journal Of 
Peri Anesthesia Nursing, 25(6), 405-408. Doi: 10.1016/j.opan.20110.09.004. 

Hardy, J. (2009). Supporting patient undergoing cataract extraction. Nursing 
Standard, 24(14), 51-56. 

Haridas, R.P. (2009). Cataract surgery without anaesthasia: two descriptions by 
Arthur Jacob. Anaesthesia and Intensive Care, 37(1), 26-41.   

Hasmemian, H., Mirshahi, R., Khodaparast, M., & Jabbarvand, M. (2016). Post-
cataract surgery endophthalmitis: Brief literature review. Journal of Current 
Ophtalmology, 28(3), 101-105. Doi:10.1016/j.joco.2016.05.002. 

*Haynes, R., Gale, S., Mugford, M., & Davies, P. (2001) Cataract surgery in a 
community hospital outreach clinic: patients` costs and satisfaction. Social 



  

 

Sience & Medicine, 53(12), 1631-1640. Doi: /10.1016/ SO277-9536(00)00448-
2. 

*Henderson, B.A., Solomon, K., Masket, S., Potvin, R., Holland, E.J., Cionni, R., & 
Sandoval, H. (2014). A survey of potential and previous cataract-surgey 
patients: what the ophtalmologist should know. Clinical Ophtalmolog, 8, 1595-
1602. Doi: 10.2147/OPTH.S69133. 

 *Hoffman, J., & Pelosini, L. (2015). Telephone follow-up for cataract surgery: 
feasibility and patient satisfaction study. International Journal of Health Care 
Quality Assurance, 29(49). Doi:10.1108/IJHCQA-08-2015-0096. 

*Kekecs, Z., Jakubovits, E., Varga, K., & Gombos, K. (2014). Effects of patients 
education and therapeutic suggestions on cataract surgery patients: A 
randomized controlled clinical trial. Patient Education and Counseling, 94(1), 
116-122. Doi: 10.1016/j.pec.2013.09.019. 

Kirkwood, B.J., Pesudovs, K., Latimer, P., & Coster, D.J. (2006). The efficacy of 
nurse-led preoperative cataract assesment and postoperative care clinic. Health 
Care, 184, 278-281.  

Kleefstra, S.M, Kool, R.B., Zandbelt, L.C., & de Haes, J.C.J.M. (2012). An 
instrument assessing patient satisfaction with day care in hospitals. BMC Health 
Services Research, 12(1), 125-134. 

Leffler, C.T., & Wainsztein, R.D. (2016). The first cataract surgeons in latin America: 
1611-1830. Clinical Ophtalmology, 10, 679-694. Doi: 10.2147/OPTHS.105825. 

Malik, A., Fletcher, E.C., Chong, V., & Dasan, J. ( 2010). Local aneshasia for cataract 
surgery. Journal of Cataract & Refractive Surgery, 36(1), 133-152. Doi: 
10.1016/j jcrs.2009.10.025. 

Mottram, A. (2011). ” Like a trip to mcdonalds”: a grounded theory study of patient 
experiences of day surgery. Internalional Journal of Nursing Studies, 48(2), 
165-174. Doi: 10.1016/j.ijnurstu. 

Mokashi, A., Leatherbarrow, B., Kincey, J., Slater, R., Hillier, V. & Mayer, S. (2004). 
Eye, 18, 147-151. Doi: 10.1038/sj.eye.6700568.  

Muslow, J., Feeley, M., & Tierney, S. (2012). Beyond consent-improving 
understanding in surgical patients. The American Journal of Surgery, 203, 112-
120. Doi: 10.1016/j.amjsurg.2010.12.010. 

Nationella Kataraktregistret (2017). Årsraporter från nationella kataraktregistret 
2016. Hämtad 2018-06-03, från: http://rcsyd.se/kataraktreg/wp-
content/uploads/sites/6/2015/09/Årsrapport-NCR-2016_20170912_Final.pdf 



  

 

*Nijkamp, M.D., Ruiter, A.C., Roeling, M., Van den Borne, B., Hiddema, F., 
Hendriske, F., & Nuijts, R.M.M.A. (2002). Factors related to fear in patients 
undergoing cataract surgery: a qualitative study focusing on factors assosiated 
with fear and reassurance among patients who need to undergo cataract surgery. 
Patient Education and Counseling, 47, 265-272. 

*Pager, C.K. (2005). Randomised controlled trial of preoperative information to 
improve satisfaction with cataract surgery. British Journal of Ophtalmology, 89, 
10-13. Doi: 10.1136/bjo.2004.048637.  

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2017). Essential of Nursing Research: appraised evidence 
for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health. 

Porela-Tiihonen, S., Kokki, H., Kaarniranta, K., & Kokki, M. (2016). Recovery after 
cataract surgery. Acta Ophthalmol, 94 (2), 1-34. Doi: 10.1111/aos.13055. 

Prandey, S.K., Milverton, E.J., & Maloof, A. J. (2004). A tribute to Charles David 
Kelman MD: ophtalmologist, inventor and pioneer of phacoemulsification 
surgery. Clinical and Experimental Ophtalmology, 32(5), 529-533. 

Pritchard, M.J. (2011). Using targeted information to meet the the needs of surgical 
patients. Nursing standard, 25(51), 35-39. Doi: 
10.7748/ns2011.08.25.51.35.c8659. 

Prokofyeva, E., Wegener, A., & Zrenner, E. (2013). Cataract prevalence and 
prevention in Europé: a literature review. Acta Ophtalmologica, 91, 395-405. 
Doi: 10.1111/j.1755-3768.2012.02444.x. 

Ramirez, D.A., Brodie, F.L., Rose-Nussbaumer, J., & Ramanathan, S. (2017). Anxiety 
in patients undergoing cataract surgery: a pre- and postoperative comparison. 
Clinical Ophthalmology, 11, 1979-1986. Doi: 10.2147/OPTH.S146135. 

Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening. (2009).   
Kompetensbeskrivning, legitimerad sjuksköterska med specialisering inom 
ögonsjukvård. Hämtad 2017-03-06, från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/ogonsjukvard.kompbeskr_webb.pdf 

Rosdahl, J.A., Swamy, L., Stinnett, S., & Muir, K. (2014). Patient education 
preferences in ophthalmic care. Patient Preference and Adherence, 8, 565.  

Saleem, S., Azeemi, M.S., & Abdullah, R. (2017). Cataract Disease: Awarness and its 
treatment among patient presenting to ophtalmology outdoor Jinnah Hospital 



  

 

Lahore. The Professional Medical Journal, 24(9), 1420-1424. Doi: 
10.17957/TPMJ/ 17.4078. 

SBU. (2014). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården- En handbok. 
Stockholm: Elanders Sverige AB. 

Schoenfelder, T., Klewer, J., & Kugler, J. (2011). Analysis of factors associated with 
patient satisfaction in ophthalmology: the influence of demographic data, visit 
characteristics and perceptions of received care. Ophtalmic & Physiological 
Optics, 31(6). 580-587. Doi: 10.1111/j.1475-1313.00869.x. 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 2018-06-25, från 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

Shirley, E.D., & Sanders, J.O. (2013). Patient satisfaction: Implications and predictors 
of success. J Bone Joint Surg Am, 95(10). Doi: 10.2106/JBJS.L. 01048. 

Sipos, E., Sifter, E., & Menapace, R. (2011). Patient satisfaction and postoperative 
pain with different postoperative therapy regimens after standardized cataract 
surgery: a randomized intraindividual comparasion. International 
Ophtalmology, 31, 453-460.  

Socialstyrelsen, (2015). Din skyldighet att informera och göra patient delaktig- 
Handbok för vårdgivare, chefer och personal. Hämtad: 2018-04-15, från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19801/2015-4-
10.pdf  

Socialstyrelsen, (2015). Att mötas i hälso-och sjukvård. Hämtad: 2018-08-20, 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19620/2015-1-
5.pdf 

Svenska Ordbok. (u.å). Nöjd. Hämtad:2018-06-04. Från: 
https://svenska.se/tre/?sok=nöjd&pz=2 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad 
sjuksköterska. Hämtad: 2018-06-09, från 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-
sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-
publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-
webb.pdf 

Tan, P., Foo, F.Y., Teoh, S.C., & Wong, H.T. (2014). Evaluation of a nurse-
administrerad telephone questionnaire for post-operative cataract surgery 



  

 

review. International Journal of Health Care Quality Assurance, 27(4), 347-
354.  

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. Philadelphia: F.A. Davis Co. 
 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad: 2018-03-18, från 
https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/ 

Vrensen, G.F.J.M. (2009). Early cortical lens opacites: a short overview. Acta     
Ophtamologica, 87, 602-610. Doi:10.1111/j.1755-3768.2009.01674.x.  

*Wasfi, E.I., Pai, P., & Abd-Elsayed, A.A. (2008). Patient satisfaction with cataract 
surgery. International Archives of Medicine, 1(22). Doi:10.1186/1755-7682-1-
22.  

*Wei, C-H., Wang, S-M., & Lin, J-C. (2012). A study of patient satisfaction after 
cataract surgery with implanation of different types of intraocular lenses. BMC 
Research Notes, 5(592). Doi: 10.1186/1756-0500-5-592. 

Weingessel, B., Richter-Mueksch, S, Weingessel, A., Gnad, H., & Vécsei-Marlovits, 
P.V. (2008). Is day-case cataract surgery an attractive alternative from the 
patient`s point of view? A questionnaire survey.  Wien Klin Wochenschr, 120, 
756-760. Doi: 10.1007/s00508-008-1113-3. 

Weingessel, B., Wahl, M., & Vécsei- Marlovits, P.V. (2018). Patients` maximum 
acceptable waiting time for cataract surgery: a comparison at two time-points 7 
years apart. Acta Ophthalmologica, 96(1), 88-89. Doi:  
ezproxy.bib.hh.se/10.1111/aos.13439. 

Williams, A.M., Muir, W.K., & Rosdahl, J.A. (2016). Readability of patienteducation 
materials in ophthalmology: a single-institution study and systematic review. 
BMC Ophtalmology, 16 (133). Doi: 10.1186/s 12886-016-0315-0. 

Whittemore, R., & Knafl, K. (2005). The integrative review: updated methodology. 
Journal of advanced Nursing, 52(5), 546-553. Doi: 10.111/j.1365-
2648.2005.03621. 

World Health Organization [WHO]. (2018). Priority eye diseases. Hämtad 2018-02-
06, från http://www.who.int/blindness/causes/priority/en/index1.html 

World Medical Associacion [WMA]. (2013). Declaration of Helsinki-Ethical 
principles for medical research involving human subjects. Hämtad: 18-03-18 
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-
principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 

 



  

 

Zhu, X., Zhang, S., Chang, R., & Lu, Y. (2017).  New cataract markers: mechanisms 
of disease. Clinica Chimica Acta, 472, 41-45. Doi: 10.1016/j.cca.2017.07.010. 

*Özlü, Z.K., Tug, Ö., & Yalya, A.C. (2016). Inevitable problems of older people: 
presurgery information effect on anxiety levels in patient undergoing cataract 
surgery. Journal of Clinical Nursing, 25, 1388-1394. Doi: 10.1111/jocn.13233. 



   

 BILAGA A 
Tabell 2: Sökhistorik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
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Catarct surgery AND patient 
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Catarct surgery AND patient 
satisfaction AND nursing care 0 0 0 0 
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2018-02-26 SienceDirect 
Cataract surgery AND nurse AND 
patient satisfaction 182 15 3 1 

2018-03-05 SienceDirect 
Cataract surgery AND patient 
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Publicerings-
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Garcia-Gutierrez, S., Quintana, J.M., 
Aguire, U., Barrio, I., Las Hayas, C., 
& Gonzales, N. (2012). Impact of 
clinical and patient-reported 
outcomes on patient satisfaction 
with cataract extraction.  

Prospektiv 

Kohortstudie 
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brister 

Anger själva låg 
generaliserbarhet 
till andra sjukhus. 

 

God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej Begränsad ÅÅ 

Haynes, R., Gale, S., Mugford, M., 
& Davies, P. (2001). Cataract 
surgery in a community hospital 
outreach clinic: patients` costs and 
satisfaction. 

Intervjuer Inga 
brister 

God överförbarhet God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej  Begränsad ÅÅ 

Henderson, B.A., Solomon, K., 
Masket, S., Potvin, R., Holland, E.J., 
Cionni, R., & Sandoval, H. (2014). 
A survey of potential and previous 
cataract-surgery patients: what the 
ophthalmologist should know. 

Randomiserade 

Telefonintervju-
studie 

(enkät) 
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brister 

God överförbarhet God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej Hög ÅÅÅÅ 

Hoffman, J., & Pelosini, L. (2015). 
Telephone follow-up for cataract 
surgery: feasibility and patient 
satisfaction study. 

Prospektiv 

Kohortstudie 

Inga 
brister 

God överförbarhet God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej  Måttligt ÅÅÅ 

Kekecs, Z., Jakubovits, E., Varga, 
K., & Gombos, K. (2014). Effects of 
patient education and therapeutic 
suggestions on cataract surgery 
patients: A randomized controlled 
clinical trial. 

Randomiserade Inga 
brister 

Anger själva att 
studien har ett antal 
begränsningar 

 

God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej Måttligt ÅÅÅ 

Nijkamp, M.D., Ruiter, A.C., 
Roeling, M., Van den Borne, B., 
Hiddema, F., Hendriske, F., & 
Nuijts, R.M.M.A. (2002). Factors 
related to fear in patients undergoing 
cataract surgery: a qualitative study 
focusing on factors associated with 
fear and reassurance among patients 
who need to undergo cataract 
surgery. 

Intervjuer Inga 
brister 

God överförbarhet God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej  Begränsad ÅÅ 

Pager, C.K. (2005). Randomised 
controlled trial of preoperative 
information to improve satisfaction 
with cataract surgery. 

Randomiserade Inga 
brister 

God överförbarhet God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej  Hög ÅÅÅÅ 

Wasfi, E.I., Pai, P., & Abd-Elsayed, 
A.A. (2008). Patient satisfaction 
with cataract surgery.  

Retrospektiv 

Kohortstudie 

(enkät) 

Inga 
brister 

 

God överförbarhet God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej Begränsad ÅÅ 

 

Wei, C-H., Wang, S-M., & Lin, J-C. 
(2012). A study of patient 
satisfaction after cataract surgery 
with implantation of different types 
of intraocular lenses. 

Tvärsnittstudie 

Strukturerade 
frågor 

Inga 
brister 

God överförbarhet God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej Begränsad ÅÅ 

 Özlü, Z.K., Tug, Ö., & Yalya, A.C. 
(2016). Inevitable problems of older 
people: presurgery information 
effect on anxiety levels in patients 
undergoing cataract surgery. 

Randomiserade  Inga 
brister 

God överförbarhet God 
överensstämmelse 

God 
precision 

Nej  Hög ÅÅÅÅ 
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Tabell 5: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 
 

Referens Garcia-Gutierrez, S., Quintana, J.M., Aguire, U., Barrio, I., Las Hayas, C., & Gonzales, N. (2012). Impact of 
clinical and patient-reported outcomes on patient satisfaction with cataract extraction. John Wiley & Sons Ltd 
Health Expectation, 17, 765-775. 

Land  
Databas 

Spanien 
CINAHL 

Syfte Att identifiera variabler relaterade till patientnöjdhet i samband med kataraktoperation för att bestämma 
förhållandet mellan tillfredsställelse och synskärpa samt visuell funktion. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv, kohortstudie 

Urval 7438 patienter som genomgått kataraktoperation rekryterades. 

Datainsamling Synskärpa och visuell funktion mättes före samt 6 veckor efter operation. Patienterna besvarade ett 
frågeformulär före operation och 3 månader efter operation angående förväntningar.  

Dataanalys ANOVA. 

Bortfall 3103 patienter föll bort på grund av olika kriterier. 

Slutsats Synskärpaförändringen och den visuella funktionsförändringen ledde till patientnöjdhet i samband med 
kataraktoperation. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Begränsad  



                                                                                                                                         

 

     BILAGA D 
Artikel 2  

 
 
 

Referens Haynes, R., Gale, S., Mugford, M., & Davies, P. (2001) Cataract surgery in a community hospital outreach 
clinic: patients’ costs and satisfaction. Social Science & Medicine, 53(12), 1631-1640. Doi: /10.1016/ SO277-
9536(00)00448-2. 

Land  
Databas 

England 
ScienceDirect 

Syfte Att undersöka patientnöjdhet mellan ett större regionsjukhus och en mindre klinik som låg 40 km från 
Norwicks centrum. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ/Kvalitativ 
Intervju och enkät. 

Urval I studien deltog 201 patienter från regionsjukhuset och 198 patienter från en mindre klinik utanför staden. 
Patienterna selekterades från patientlistan på båda sjukhusen. Fokus var på patienter som bodde på 
landsbygden utanför Norwick och de som hade svårt att åka till staden för kataraktoperation.  

Datainsamling Intervju efter operation och frågeformulär om patientnöjdhet (Lothian Health Survey, Group Health 
Association of America consumer satisfaction survey).  

Dataanalys Kvalitativ analys och beskrivande samt analytisk statistik. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Patienterna var lika nöjda med resultatet av operationen och personalens vård på båda verksamheterna, men 
de var betydligt mer nöjda med bemötandet vid den mindre kliniken. Studien visade att en mindre klinik 
utanför centrum kan operera patienter lika effektivt som ett större sjukhus och även med reducerad kostnad 
och bättre sociala förmåner. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Begränsad 
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Artikel 3 

 
 
 

Referens Henderson, B.A., Solomon, K., Masket, S., Potvin, R., Holland, E.J., Cionni, R., & Sandoval, H. (2014). A 
survey of potential and previous cataract-surgery patients: what the ophthalmologist should know. Clinical 
Ophthalmology, 2014(8), 1595-1602. Doi: 10.2147/OPTH.S69133. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Att karaktärisera patientens uppfattningar om kataraktoperationen och ögonläkarens sätt att förklara som 
bidrar till att patienten väljer kataraktoperation. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomiserad kontrollerad studie med 3 patientgrupper. 

Urval 1000 patienter, 50 år gamla och äldre rekryterades. 

Datainsamling 117-frågaformulär besvarad genom telefonintervju. Tre grupper rekryterades: patienter utan tidigare 
kataraktdiagnos, personer som diagnostiserats med katarakt men som inte opererats och patienter som 
opererats bilateralt inom de senaste 5 åren. 

Dataanalys SPSS och Statistisk signifikans p<0.05. Patienter kategoriserades och testades med Kruskual-Wallis eller 
Mann-Whitney U-test. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Ögonläkare spelade en viktig roll när det gäller att förbereda patienten för kataraktoperation. Att diskutera 
tiden för operation med patienten och val av lins är avgörande för en lämplig vård och studien föreslår 
förbättringar i detta avseende. Informanter önskade att de hade genomgått kataraktoperationen tidigare på 
grund av deras förbättrade livskvalitet postoperativt. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Hög 
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Artikel 4 

 
 

Referens Hoffman, J., & Pelosini, L. (2015). Telephone follow-up for cataract surgery: feasibility and patient 
satisfaction study. International Journal of Health Care Quality Assurance, 29(49). Doi:10.1108/IJHCQA-
08-2015-0096. 

Land  
Databas 

England 
PubMed 

Syfte Att undersöka genomförbarheten av telefonuppföljning efter okomplicerad kataraktkirurgi hos patienter som 
varit nöjda med en alternativ kliniska metoden. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Prospektiv, icke-randomiserad kohortstudie. 

Urval 50 patienter med okomplicerad kataraktoperation, medelålder 80 år.  

Datainsamling 1 subjektivt frågeformulär med 10 frågor och 1 frågeformulär om patientnöjdhet med 6 frågor besvarad 
genom telefonintervju. Subjektivt frågeformulär om patientnöjdhetundersökte fem resultat: synskärpa, 
lokalisering av rodnad, konstig känsla, huvudvärk och ögonvärk, på en skala 1-10.  

Dataanalys All data var registrerad och analyserades i Microsoft Excell 2011. Beskrivande och analytisk statistik. 

Bortfall 1 patient var inte tillgänglig. 

Slutsats Telefonuppföljning har ett antal fördelar för både patient och hälso-och sjukvårdpersonal. För patienten är det 
mer bekvämt att bli uppringd hemma. Patienten behöver inte åka till sjukhuset på kontroll, vilket kan spara 
mycket tid, speciellt för dem som inte kan köra bil. För  hälso-och sjukvårdpersonalens del frigör 
telefonuppföljning värdefulla polikliniska platser. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Måttligt  



                                                                                                                                         

 

       BILAGA D 
Artikel 5 

 

 

Referens Kekecs, Z., Jakubovits, E., Varga, K., & Gombos, K. (2014). Effects of patient education and therapeutic 
suggestions on cataract surgery patients: A randomized controlled clinical trial. Patient Education and 
Counseling, 91, 116-122. Doi: 10.1016/j.pec.2013.09.019. 

Land  
Databas 

Ungern 
CINAHL 

Syfte Att undersöka effekten av ett preoperativt psyko-pedagogiskt ingrepp som innehåller information och verbala 
förslag att minska ångest före och efter operation. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Randomiserade, kontrollerade. 

Urval 84 patienter, 30 män och 54 kvinnor. Ålder från 28 till 92 år. En patient hade europeiskt ursprung. 

Datainsamling State Trait Anxiety Inventory (STAI), Low Vision Quality of Life test (LVQol), blodtryck och hjärtslags 
mätning, lugn och kooperativet mätning, Pain Affect Faces Scale, Sömnkvalitet frågeformulär. 

Dataanalys Hi-square, mixed ANCOVA, t-tests, Mann-Whitney’s U test. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Studien visade att preoperativ patientutbildning i kombination med förslag och metoder för ångesthantering 
kan minska ångesten inför operation, men mer forskning behövs för att bedöma effekten av olika 
ångestreducerade metoder. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Måttligt  
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Referens Nijkamp, M.D., Ruiter, A.C., Roeling, M., Van den Borne, B., Hiddema, F., Hendriske, F. & Nuijts, 
R.M.M.A. (2002). Factors related to fear in patients undergoing cataract surgery: a qualitative study 
focusing on factors associated with fear and reassurance among patients who need to undergo cataract 
surgery. Patient Education and Counseling, 47, 265-272.  

Land  
Databas 

Irland 
SienceDirect 

Syfte Att identifiera faktorer som är relaterade till rädsla bland patienter som behöver genomgå kataraktoperation. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Semi-strukturerad, intervju. 

Urval  27 patienter (15 kvinnor och 12 män) som hade genomgått kataraktoperation inom 1-5 månader. 

Datainsamling Intervju inspelad och transkriberad. 

Dataanalys Morgans kvalitativa metod. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats En modell med faktorer relaterade till patienter som väntar på kataraktkirurgi utvecklades, vilken betonar 
vikten av en bra doktor-patientrelation och behovet av utbildning för patienterna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Begränsad 
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Referens Pager, C.K. (2005). Randomised controlled trial of preoperative information to improve satisfaction with 
cataract surgery. British Journal of Ophthalmology, 89, 10-13. Doi: 10.1136/bjo.2004.048637. 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Att undersöka effekter av en informativ video inför kataraktoperation på patientförväntningar och 
patientnöjdhet.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Randomiserad, kontrollerad studie. 

Urval 160 patienter som skulle opereras för katarakt. 141 patienter (91 kvinnor och 50 män), medelålder 74 år.  

Datainsamling Patienternas förväntningar på förbättrad syn undersöktes liksom ångest, risk och obehag efter ingreppet. Efter 
operationen undersöktes patienterna igen för att bedöma deras erfarenhet av ångest, obehag, risk, förståelse, 
total nöjdhet och jämförelse med förväntningar. 

Dataanalys SPSS för Windows, Mann-Whitney U test, T-test.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Studien beskriver att en enkel video som visade vad som kan förväntas efter kataraktoperation ledde till en 
signifikant ökning av patienternas förståelse och tillfredsställelse samt minskad oro.   

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Hög 
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Referens Wasfi, E.I., Pai, P., Abd-Elsayed, A.A., (2008). Patient satisfaction with cataract surgery. International 
Archives of Medicine, 1(22) Doi:10.1186/1755-7682-1-22. 

Land  
Databas 

England 
PubMed 

Syfte Att utvärdera patientens nöjdhet med kataraktoperation och identifiera eventuella områden för förbättring 
såsom operation, post-operativ vård och sjukvårdens tillgänglighet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Retrospektiv studie. 

Urval Av 150 tillfrågade patienter deltog 108 patienter som genomgick kataraktoperation vid Barrow General 
Hospital, Storbritannien. 

Datainsamling Datainsamling skedde genom frågeformulär som skickades med posten. 

Dataanalys The Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 13. Beskrivande och analytisk statistik.  

Bortfall 42 uteslöts på grund av fysiskt eller psykiskt handikapp. 

Slutsats Mötet med läkaren och att få relevant och skriftlig information var faktorer som förbättrade patientnöjdheten. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Begränsad 
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Referens Wei, C-H., Wang, S-M. & Lin, J-C. (2012). A study of patient satisfaction after cataract surgery with 
implantation of different types of intraocular lenses. BMC Research Notes, 5(592) Doi: 10.1186/1756-0500-
5-592. 

Land  
Databas 

Taiwan 
PubMed 

Syfte Att analysera orsaken till val mellan två olika okulära linser samt postoperativ patientnöjdhet. 
 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie. 

Urval Patienter från två olika kliniker, äldre än 50 år och som var opererade utan komplikation från 1 oktober till 31 
december 2009 i Taipei.   

Datainsamling Uppgifterna samlades in genom att använda ett strukturerat frågeformulär. Följande parametrar mättes: 
tillgång till sjukvård, inställning till att ta emot medicinska produkter på egen bekostnad, total patientnöjdhet 
och postoperativ visuell klarhet. 

Dataanalys T-test, ANOVA.  

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Tillverkare bör erbjuda produkter som skiljer sig mera åt. Vårdgivare bör rekommendera lämplig intraokulär 
lins i enlighet med patientens behov eller krav och även med tanke på patientens ekonomiska begränsningar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Begränsad 
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Referens Özlü, Z.K., Tug, Ö. & Yalya, A.C., (2016). Inevitable problems of older people: presurgery information 
effect on anxiety levels in patients undergoing cataract surgery. Journal of Clinical Nursing, 25, 1388-1394. 
Doi: 10.1111/jocn.13233 

Land  
Databas 

Turkiet 
CINAHL 

Syfte Att bestämma effekten av patientutbildning hos patienter som skulle genomgå kataraktoperation. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Experimentell studie, prospektiv. 

Urval Patienter som ansökt om kataraktoperation. Volontärer som kunde kommunicera och de som var lämpliga för 
studien. 100 patienter, 50 i kontrollgrupp och 50 i experimentgrupp.  

Datainsamling Experiment- och kontrollgruppspatienter intervjuades två gånger. Första intervjun var 24 timmar innan och 
24 timmar efter kataraktoperationen.  Experimentgrupp fick utbildning om kataraktoperationen 20-30 
minuter innan operation genomfördes. Data samlades i av Patient identifications formula och undersökningen 
om patientens ångest, State Trait Anxiety Inventory I-II scale (STAI).  
 

Dataanalys SPSS för Windows, chi-square test. 

Bortfall Redovisas ej. 

Slutsats Preoperativ information och pedagogisk vård av sjuksköterskan hade en betydande inverkan på ångestnivån 
hos de patienter som genomgått kataraktoperation. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Hög 
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