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Sammanfattning Varje år opereras flera miljoner människor för katarakt, vilken är en av 
världens vanligaste och mest framgångsrika operationer. Efter en 
kataraktoperation skall patienterna administrera ögondroppar i hemmet. 
Pilotstudiens syfte var att beskriva patientens erfarenheter av 
ögondroppsbehandling efter en kataraktoperation. Frågeställningen var 
vilka erfarenheter patienten hade av den erhållna informationen om 
ordinerad postoperativ ögondroppsbehandling samt administreringen 
av ögondroppar efter genomgången kataraktoperation. Pilotstudien 
utfördes som en intervjustudie med en beskrivande kvalitativ design 
med induktiv ansats. Intervjuerna analyserades med kvalitativ manifest 
innehållsanalys. I resultatet framkom fyra kategorier och åtta 
underkategorier. Patienterna beskrev att de hade en kompetens att 
utföra ögondroppsbehandlingen men de kände samtidigt en 
bristfällighet i om de utförde administreringen helt korrekt. Några 
patienter erfor att de blev begränsade i det dagliga livet av 
ögondroppsbehandlingen, dock uttryckte alla att administreringen var 
hanterbar. Förbättringar kan göras i vården då många patienter kände 
sig osäkra om de utförde administreringen korrekt. Dock behövs vidare 
forskning och fullskaliga studier inom området för att resultatet ska 
kunna anses vara tillförlitligt och överförbart. En slutsats av 
pilotstudien är att ögonsjuksköterskor skall utgå från patientens 
berättelse och kunskap samt ge information i dialog med patienten. Det 
är även viktigt att utbildningen till ögonsjuksköterskor har ett 
patientcentrerat fokus. 
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Abstract Millions of people undergo surgery for cataract every year, which is one 
of the most common and successful surgeries in the world. After 
cataract surgery, patients are supposed to administer eye drops at home. 
The aim of the pilot study was to investigate patients’ experiences of 
eye drop treatment after a cataract surgery. The issue was what 
experiences the patient had of the obtained information about the 
prescribed postoperative eye drop treatment and the administration of 
eye drops after the completion of cataract surgery. The pilot study was 
conducted as an interview study with a descriptive qualitative design 
with an inductive approach. The interviews were analyzed using 
qualitative manifest content analysis. The result revealed four  
categories and eight subcategories. The patients described that they had 
a competence to perform eye drop treatment, but they also felt unsure if 
the administration was performed entirely correct. Some patients felt 
that they were limited in their daily lives because of eye drop treatment. 
However, all patients expressed that the administration was  
manageable. Improvements can be made since many patients felt unsafe 
if they performed the administration properly. However, to evaluate the 
reliability further research and full scale studies in the field are needed. 
One conclusion is that the ophthalmic nurses work must be based on the 
patient's story and knowledge and provide information in a dialogue 
with the patient. It is also important that training for ophthalmic nurses 
have a patient-centered focus. 
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Inledning 
Katarakt är en synnedsättning, som beror på en grumling i ögats lins (Stoneman, 1998). Ordet 
katarakt kommer från grekiskan och betyder vattenfall. Ända fram till på 1700-talet trodde 
folk att katarakt uppkom genom att ett ogenomskinligt material strömmade, likt ett vattenfall 
in i ögat. Kataraktkirurgi utvecklades i det antika Indien långt före andra länder,vilket 
beskrevs av den indiska läkaren Sushruta cirka år 800 före Kristus. Operationsmetoden, 
beskrevs som smärtsam och genomfördes genom att punktera linsen med en krökt nål och 
sedan sögs slemmet ut genom näsan (The Foundation of the American Academy of 
Ophtalmology, 2013).Varje år opereras flera miljoner människor för katarakt, vilken är en av 
världens vanligaste och mest framgångsrika operationer som utförs idag (The Foundation of 
the American Academy of Ophtamology, 2013). År 2001 beräknades det att cirka 30 miljoner 
kataraktoperationer utfördes i hela världen, detta antal har sedan ökat för varje år (Gower, 
Lindsley, Nanji, Leyngold & McDonnell, 2013). Enligt Sveriges Ögonläkarförening (2013) 
framgår att det registrerades 98 229 utförda kataraktoperationer i kataraktregistret i Sverige år 
2012. 

 
 
Efter kataraktkirurgi krävs det behandling med ögondroppar som hämmar den retning som 
alltid förekommer i ett öga som opererats (Hermann, Östöndag & Diestelhorst, 2010; 
Kholdebarin, Cambell, Jin & Buys, 2008). Det finns patienter som missar att ta sina 
ögondroppar av olika anledningar, vilket kan bero på bristande information, 
administrationsteknik och okunskap (ibid). Enligt kompetensbeskrivningen för 
ögonsjuksköterskor (Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009) 
ingår det i professionen att undervisa och informera om behandlingstekniker för egenvård, 
samt att stödja patienter i samband med kirurgiska behandlingar. Studier som beskriver 
patienters erfarenhet av ögondroppsbehandling och den erhållna informationen har däremot 
inte kunnat hittas. 

 
 
 

Bakgrund 
Befolkningen i hela världen blir äldre och med stigande ålder ökar risken för åldersrelaterad 
katarakt (Stoneman, 1998). Vid katarakt blir synförmågan nedsatt, sämre kontrastseende 
och/eller monokulärt dubbelseende upplevs, vilket kvarstår vid täckning av det friska ögat. 
Även bländning vid mörkerkörning eller halofenomen, såsom exempelvis kring gatlyktor kan 
upplevas. Symtomen kan visa sig genom synnedsättning, som successivt ökar och inte kan 
korrigeras med glasögon. Det finns tre olika typer av katarakt, och därför är det svårt att 
förutsäga i vilken hastighet sjukdomen kommer framskrida eller hur den ter sig för varje 
individ. Katarakt är en progressiv sjukdom, som det inte finns någon medicinsk behandling 
för utan den åtgärdas kirurgiskt. Om synen är så nedsatt att den begränsar förmågan till 
aktiviteter, finns det möjlighet för patienten att genomgå en kataraktoperation. Enligt Spaeth, 
Walt och Keener (2006) får individer med nedsatt syn sämre livskvalitet, vilket kan orsaka 
begränsningar på grund av synnedsättningen som till exempel kan innebära att individen inte 
kan köra bil längre eller sköta hushållet. 

Under en kataraktoperation är patienten vanligen vaken (Stoneman, 1998). Ögat bedövas med 
ögondroppar och patienten känner oftast ingen smärta eller obehag under operationen som tar 
cirka 20 minuter. I de flesta fall förekommer ingen blödning. Eftersom hornhinnan har en bra 
förmåga att läka sig själv och att snittet är litet, används inga suturer. Efter en 
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kataraktoperation kan patienten snabbt återgå till sitt vanliga liv, däremot bör en del 
aktiviteter undvikas tills linsen i ögat har stabiliserat sig och hornhinnan är läkt (ibid.). 
Behandling efter kataraktoperation består av ögondroppsbehandling med kortisondroppar 
under två till tre veckor med syfte att minska risk för inflammation och påskynda läkningen 
(Chang, Garcia, Hunkeler & Minas, 1999). 

Det är vanligt förekommande med skav och irritation i ögat efter en kataraktoperation och 
därför kan det vara aktuellt med tårsubstitut utöver den ordinerade kortisonbehandlingen 
(Sipos, Stifter & Menapace, 2011). Tårsubstitut med olika viskositet har betydelse 
postoperativt för patienter med katarakt vad gäller obehag och smärta i ögat. Patienter 
upplever inte någon statistiskt signifikant förbättring av tårsubstitut med låg viskositet men de 
upplever en subjektiv förbättring vid användande av tårsubstitut med hög viskositet (ibid.). 

Enligt Kholdebarin et al. (2008) kan felaktigt handhavande av ögondroppsflaskan leda till 
allvarliga komplikationer. Cirka 40 procent av patienterna kontaminerar flaskspetsen på 
ögondroppsflaskan när flaskspetsen rör vid ögat, ögonlocket eller ögonfransarna. Detta kan 
leda till bakteriell infektion i ögat, det vill säga intra-okulär infektion (ibid.). En annan 
komplikation efter en kataraktoperation, är endoftalmit (Gower et al., 2013). En avgörande 
faktor för detta är det kirurgiska snittet i hornhinnan där bakterierna kan ta sig in i ögats 
främre kammare. Om kroppens eget immunförsvar misslyckas med att eliminera bakterierna, 
kan infektion uppstå. En förebyggande åtgärd är antibiotika med bakteriedödande egenskaper 
som administreras både under själva operationen och vid avslutad operation. Endoftalmit skall 
tas på allvar då den kan resultera i långvariga problem trots behandling, där hälften av de som 
drabbas inte återfår sin syn utan får en kraftig försämring i sin synskärpa, som är bestående 
(ibid.). 

Många patienter som har någon form av behandling, kan ha svårt att fullfölja den, vilket även 
omfattar patienter som är ordinerade ögondroppar (Hermann et al., 2010). Det är troligtvis 
beroende på många olika faktorer som till exempel okunskap, oförmåga eller ointresse. Det 
finns olika sätt att mäta följsamheten vid ögondroppsbehandling såsom exempelvis en 
elektronisk droppflaska som registrerar administrering av ögondroppar. Jämfört med patienter 
som har glaukom använder patienter med katarakt en större mängd droppar för att lyckas med 
administreringen av ögondropparna (ibid.). Många av problemen med att administrera 
ögondroppen ter sig vara fysiska, såsom att patienterna inte klarar av det på grund av att de 
har svårt att till exempel se tippen och inte orkar klämma på flaskan (Dietlein, Jordan, Luke, 
Schild & Krieglstein, 2008). En del patienter har svårigheter att hålla upp armen, att luta 
huvudet bakåt eller att öppna en ny flaska. Av rädsla för att skada ögat med tippen på flaskan, 
håller patienten flaskan för långt från ögat, vilket leder till att ögondroppen hamnar utanför 
ögat. Enligt Kholdebarin et al. (2008) är den vanligaste orsaken till missade ögondroppar 
glömska eller att patienten har varit bortrest och glömt dropparna hemma. En fjärdedel 
beräknas missa minst en droppe i veckan. 

 
 
Hennessy et al. (2011) beskriver att det finns olika hjälpmedel som till exempel speciellt 
utformade hållare till droppflaska som är framtagna för att underlätta för patienterna, men det 
finns ingen studie som riktigt kan påvisa om hjälpmedlen verkligen underlättar för patienten 
att fullfölja sin behandling. Det påvisas däremot att om patienterna får en tydlig instruktion, 
fullföljer de sin behandling bättre. Motivationen är därmed inte ett problem för att uppnå 
följsamhet i behandlingen, då patienten är väl informerad (ibid.). Det finns patienter som inte 
har kunskap om att det finns hjälpmedel att tillgå (Dietlein et al., 2008), men vid information 
anser patienterna att det skulle kunna underlätta administreringen med hjälpmedel. Däremot 
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tillfrågas inte tre fjärdedelar av patienterna om de har svårigheter med administreringen 
(ibid.). Curtis, Lo, Ooi, Bennett och Long (2009) visar att patienter oberoende av ålder och 
härkomst uppvisar bättre compliance av ögondroppar efter tydlig information. Patienterna 
behöver upprepade gånger få en genomgång av hur dropparna administreras på bästa sätt samt 
informeras om varför dropparna är viktiga (ibid.). Äldre patienter, som har svårt med 
administreringen av sina ögondroppar, visar sig utföra det bättre efter att ha blivit upplärda 
jämfört med patienter som inte har fått någon träning med att administrera sina droppar 
(Morlet & Kelly, 1996). Vid osäkerhet om droppen administrerats korrekt bör patienten 
upprepa dosen direkt då överskottet rinner ur ögat vilket innebär att det inte går att överdosera 
dropparna om dropparna administreras omgående. Om det sker ett uppehåll mellan dropparna, 
överdoseras läkemedlet vilket kan vara skadligt (Kholdebarin et al., 2008). 

Det är av stor vikt med god handhygien vilket en studie av Campbell, Mann, Hunt och Santos 
(2012) visar, där patienter med kontaktlinser fick mäta mängden bakterier på sina händer. 
Huden är täckt av talg och svett vilket är en skyddande barriär mot bakterier och svamp. 
Talget består av lipider som utsöndras från talgkörtlarna. Det finns även olika 
mikroorganismer såsom till exempel virus och parasiter, som normalt är helt ofarliga. Det kan 
dock under särskilda förhållanden ändras då de så kallade nyttiga bakterierna övervinner den 
skyddande barriären. En eventuell överföring av bakterier kan ske från händerna till ögat, 
vilket kan leda till allvarliga komplikationer som till exempel infektioner eller påverkan på 
tårfilmens stabilitet. Vanlig handtvätt kan vara av stor betydelse för att förhindra 
smittspridning. Patienterna i studien fick prova två olika sätt att tvätta händerna för att se 
vilket sätt som var mest effektivt för att avlägsna bakterierna på händerna. Vid vanlig 
handtvätt glömde de att tvätta handflatan och fingertopparna. Då patienterna fick en 
genomgång av en medicinsk handtvätt rengjordes även områden på handen som de ofta 
missade. Det tog dubbelt så lång tid att tvätta händer med det medicinska alternativet, men 
dock ansågs det leda till färre infektioner. En av slutsatserna i studien var att patienterna bör 
få förutom en muntlig genomgång av handhygien även få en skriftlig information som de kan 
ta med hem (ibid.). 

Skriftlig information är av stor vikt för patientens följsamhet vid medicinsk behandling 
(Hamrosi, Pharm, Raynor, Pharm & Aslani, 2013). Patienter som får tydlig information ökar 
sin kunskap och blir därmed tryggare. Medier som till exempel internet ger patienterna en 
större möjlighet att själva inhämta information och patienterna blir mer medvetna om risker 
och fördelar med olika alternativ. Utvecklingen kan leda till ett större krav på patienten som 
självständigt ska förstå och ta in den nya kunskapen. En begränsad förmåga vad gäller till 
exempel att förstå en skriven text kan leda till att patienten inte har samma möjligheter att få 
tillgång till information. Patienter med mindre kunskap om hälsan och behandling kan ha 
lägre följsamhet. En stor del av den skriftliga informationen som lämnas till patienter håller en 
hög intellektuell nivå det vill säga att många kliniska begrepp används och kan då inte 
tillgodose patients eventuella kunskapslucka. Patienter med en lägre kunskapsnivå vad gäller 
sjukdom och behandling har en benägenhet att verka vara mindre självständiga att uttrycka 
oro eller att delta i beslutsfattande. Kunskap om hälsa och behandling påverkar patientens 
förståelse samt den fortsatta behandlingen. Kunskapsbehovet kan tillgodoses genom en 
gynnsam information som skapas utifrån patientens nivå. Patienterna vill ha mer konkret 
information om behandlingens positiva effekter och konsekvenser om behandlingen fullföljs, 
istället för att lägga tyngden på eventuella biverkningar (ibid.). 

 
Enligt Sleath et al. (2012) är det av stor vikt att ställa öppna och positiva frågor till 
patienterna. Frågor bör ställas utifrån hur säkra patienterna känner sig istället för att förutsätta 
att det finns ett problem och att fråga hur många ögondroppar som de har missat. Detta hjälper 
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personalen att skilja ut patientens specifika problem och lösa utmaningen att hjälpa patienten. 
Personalen bör arbeta för att stärka patienternas självförtroende och därmed öka patienternas 
följsamhet (ibid.). 

 
Teoretisk  referensram 

Den teoretiska referensram som använts är Dorothea Orems generella omvårdnadsteori 
(Orem, 1991). Den omfattar tre inbördes relaterade teorier som är: teorin om egenvård, teorin 
om egenvårdsbrist och teorin om omvårdnadssystem. Det officiella namnet på teorin är Self- 
Care Deficit Theory of nursing. Orem beskriver tre typer av egenvårdsbehov: basala behov 
som till exempel vatten och föda, utvecklingsmässiga behov som är beroende på individens 
livssituation samt hälsoavvikande behov då patienten behöver hjälp med omvårdnadsåtgärder. 

Eftersom teorin beskriver och förklarar de egenvårdsbehov en person har i relation till sin 
förmåga att utöva egenvård beskrivs den som teorin om egenvårdsbalans. Balans bör finnas 
mellan behov, förmåga och krav som måste stå i jämnvikt. Om det föreligger en obalans 
mellan de tre delarna uppstår ett omvårdnadsbehov. Det finns enligt Orem tre olika nivåer på 
omvårdnadssystem eller omvårdnadsbehov: det helt kompenserade systemet (då har patienten 
ett stort omvårdnadsbehov), det delvis kompenserande systemet samt det stödjande och 
undervisande systemet. Det är sjuksköterskans uppgift att bedöma vilka omvårdnadsbehov 
patienten har och utifrån detta ge stöd, vägleda, undervisa, erbjuda en miljö som befrämjar 
utveckling samt att handla aktivt. Enligt Orem bör även anhöriga få vara delaktiga i 
omvårdnaden om detta är vad patienten själv vill. Det är sjuksköterskans uppgift att motivera 
och stödja patienten till att ta ansvar för egenvården och själv utföra egenvården till så stor del 
som möjligt (ibid.). 

Orems omvårdnadsteori (Orem, 1991) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 
stämmer väl överens. Lagen beskriver bland annat att sjukvården skall bedrivas så att den 
uppfyller kraven på god vård, med god hygienisk standard. Den skall tillgodose patientens 
behov av trygghet i vården och behandlingen, och bygga på patientens självbestämmande och 
integritet. Varje patient skall få individuellt anpassad information och behandling skall 
genomföras i samråd med patienten (ibid.). 

Det är känt ute i de verksamheter som genomför kataraktoperationer, att det är problem med 
administrering och följsamhet vid postoperativ ögondroppsbehandling i samband med 
kataraktoperationer. Enligt en avdelningschef är det ett problem med administrering och 
följsamhet av ögondroppar efter en kataraktoperation, därför finns ett behov av forskning 
inom området. Eftersom ögonsjuksköterskan träffar och informerar patienten innan hemgång 
är det av intresse att undersöka hur patienten upplever ögondroppsbehandlingen. I enlighet 
med Riksföreningen för ögonsjukvård och Svensk sjuksköterskeförening (2009) är det 
betydelsefullt att sträva efter att kunna förbättra och kvalitetssäkra omvårdnaden samt 
utvärdera patientens erfarenhet av omvårdnaden. Det är ögonsjuksköterskans uppgift att 
informera och undervisa om ögondroppsbehandlingen och administreringen av 
ögondropparna så att patienten känner sig trygg och självständigt kan utföra denna egenvård 
på ett tillfredställande vis. Ögonsjuksköterskan ska kunna förebygga besvär efter 
kataraktoperationen genom att inspirera patienterna till att fullfölja behandlingen och att 
anpassa lärandet efter patientens behov för att främja patientens förmåga att utföra 
egenvården (ibid.). 
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Syfte 
Syftet var att beskriva patientens erfarenheter av ögondroppsbehandling efter en 
kataraktoperation. 

 
 
 
Frågeställning 

 
Vilka erfarenheter hade patienten av den erhållna informationen om ordinerad postoperativ 
ögondroppsbehandling samt administreringen av ögondroppar efter genomgången 
kataraktoperation? 

 
 
 

Metod 
Pilotstudien är en intervjustudie med en beskrivande kvalitativ design med induktiv ansats 
(Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). Induktiv ansats innebär att det görs en 
förutsättningslös analys av texter som till exempel kan vara baserade på människors 
berättelser om sina erfarenheter och upplevelser. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 
manifest innehållsanalys. Manifest innehållsanalys innebär att det uppenbara och synliga som 
framkommer i resultatet analyseras och tolkas (ibid.). 

Urval 

Undersökningsgruppen bestod av åtta patienter varav fyra kom från en ögonklinik i norra 
Sverige och fyra från en ögonklinik i södra Sverige, där sex av patienterna var kvinnor och två 
var män. Inklusionskriterierna var patienter som var 65-75 år och som hade genomgått en till 
två kataraktoperationer. Exklusionskriterierna var patienter som inte hade bibehållen kognitiv 
förmåga och som inte kunde förstå samt uttrycka sig på det svenska språket. 

A.M. och K.N. tillfrågade alla patienter som uppfyllde inklusionskriterierna och som kom för 
en kataraktoperation under en i förväg utvald dag, vilket resulterade i tolv patienter 
sammanlagt. Patienterna fick information om pilotstudien muntligt samt skriftligt (bilaga 1) 
vid ankomst till operationsenheten i förberedelserummet. De fick även ett samtyckesformulär 
(bilaga 2) med bifogat frankerat svarskuvert. Patienterna ombads läsa informationsbrevet i 
lugn och ro i hemmet, och efter 7-14 dagar ringde A.M. eller K.N. upp patienterna och 
frågade om de ville delta i pilotstudien. De patienter som kunde tänka sig delta, ombads 
skicka in det påskrivna samtyckesformuläret, om det inte gjorts tidigare. Av de tolv tillfrågade 
patienterna skickade tio stycken in samtyckesformuläret varav åtta patienter ringdes upp. 
Detta skedde i den turordning som patienterna hade fått information tidigare. Om 
samtyckesformuläret inte hade mottagits av A.M. eller K.N. lästes detta upp vid 
telefonsamtalet och därefter utfördes intervjuerna när patienterna hade givit sitt medgivande 
under inspelning. Om någon patient inte hade möjlighet att genomföra intervjun omgående, 
men ändå var villig att delta bestämdes en tid då intervjun kunde genomföras. 
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Datainsamling 

För att validera intervjufrågorna genomfördes två testintervjuer innan intervjuerna, en av varje 
intervjuare. Detta gjordes för att öka trovärdigheten av pilotstudien. Testintervjuerna ingick 
inte i pilotstudiens resultat. Dock behölls alla frågor utan att korrigering gjordes, någon 
ytterligare följdfråga tillkom. Intervjuerna utfördes via telefon, 7 - 14 dagar efter att patienten 
genomgått en kataraktoperation. Telefonintervju användes som metod eftersom rutiner kring 
återbesök skiljde sig emellan respektive sjukhus genom att de har olika tidpunkt för 
återbesöket. För att få ett trovärdigt resultat valdes därför telefonintervju. Datainsamlingen 
skedde genom semistrukturerade intervjuer, som utfördes av A.M. och K.N. När intervjuerna 
utfördes satt intervjuarna i ett enskilt rum, varje intervju tog cirka 20 minuter. 

Intervjuerna spelades in för att ingen information skulle missas (Kvale & Brinkmann, 2009). 
För att få patienterna att berätta om sin erfarenhet, användes öppna frågor som kompletterades 
med följdfrågor enligt en semistrukturerad intervjuguide (bilaga 3). En inledande öppen fråga 
användes: ”Berätta om din erfarenhet av ögondroppsbehandlingen?”. Exempel på följdfrågor 
som användes var: ”Kan du förtydliga det?” och ”Kan du berätta mer?”. 

Databearbetning 

Telefonintervjuerna spelades in med en diktafon och banden sparades. Efter avslutade 
intervjuer transkriberades intervjumaterialet ordagrant. Analysen inleddes redan i samband 
med transkriberingen genom att intervjuarna bar med sig de sociala och emotionella 
aspekterna av intervjusituationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Genom att skriva ut sina egna 
intervjuer kunde intervjuarna lära sig mycket om sin egen intervjustil. 

Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av olika steg i 
kvalitativ innehållsanalys. Först lästes intervjutexterna ett flertal gånger för att få en känsla av 
helheten. För att kunna organisera och strukturera intervjutexterna och för att kunna utarbeta 
det underförstådda i det som sagts, analyserades texterna och meningsbärande enheter 
plockades ut och sorterades i grupper som relaterade till samma betydelse. Därefter 
kondenserades texten vilket innebar att den förkortades medan kärnan av texten bevarades. 
Sedan gjordes en abstraktion, som var en tolkning eller beskrivning då den underliggande 
meningen plockades ut i nyckelord som fick olika koder. De olika koderna jämfördes därefter 
och liknande koder sorterades in i underkategorier. Därefter sorterades underkategorierna i 
kategorier (ibid.), se tabell 1. Intervjuerna analyserades förutsättningslöst tillsammans, det vill 
säga utan att hänsyn togs till patienternas livssituation och bakgrund. Under hela förloppet 
diskuterades analysen med handledaren. 

Intervjuerna analyserades och delades in i fyra kategorier som blev Kompetens, Bristfällighet, 
Begränsning och Hanterbarhet, samt åtta underkategorier som blev Tilltro till sin kunskap, 
Ofrånkomligt egenansvar, Avsaknad av kunskap, Otillräcklighet, Utsatthet, Inskränkthet, 
Tillfredställande självständighet och Kontroll av situationen. 
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Tabell 1. Analysprocess. 
 

Meningsbärande enheter Kondenserade 
meningsbärande enheter 

Koder Underkategorier Kategorier 

Ja, det är mer säkerhet på 
något vis. Och det är väl 
ett resultat att jag har gjort 
det tidigare på något vis. 

Säkerhet på något vis. 
Har gjort det tidigare. 

Erfarenhet Tilltro till sin kunskap Kompetens 

Ja, det ligger i mina 
händer om det här ska bli 
bra, så jag måste ställa 
upp på det. 

Jag måste ställa upp på 
det. 

Viktigt att ställa upp 
på 
ögondroppsbehandli 
ng 

Ofrånkomligt 
egenansvar 

Jag skulle tycka att det 
vore bra om man skulle få 
droppa under uppsikt 
några gånger och kolla så 
att dropparna hamnar där 
dom ska. 

Vore bra om man skulle 
få droppa under uppsikt 

Har ej blivit visad/ 
informerad 

Avsaknad av kunskap Bristfällighet 

Sen glömde jag av det. Ja 
det är svårt att komma 
ihåg, det är ju en ny rutin. 

Glömde av det, svårt att 
komma ihåg. 

Svårt att komma 
ihåg 

Otillräcklighet 

Känslan av att jag inte 
klarar av, det kanske inte 
är så bra för mitt öga om 
jag inte klarar det här. 

Känslan av att jag inte 
klarar av. 

Osäkerhet Utsatthet Begränsning 

Ja, jag har försökt att, att 
inte vara borta längre än 
att jag kan ta dom där 
dropparna. 

Att inte vara borta längre, 
ta dom där dropparna. 

Bundenhet Inskränkthet 

Jag är ju ensam så att jag 
måste ju utföra allt jobb 
själv. Och det är ju klart 
att det är ju skönt att 
kunna klara av saker och 
ting själv. 

Skönt att klara saker och 
ting själv. 

Självtillit Tillfredsställande 
självständighet 

Hanterbarhet 

Det är förarbetet som gör 
att säkerheten kommer in. 

Förarbetet som gör 
säkerheten. 

Förberedelse/rutin Kontroll av situationen 

 
 
 

Forskningsetiska  överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk - samhällsvetenskaplig 
forskning och de fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet beaktades (Vetenskapsrådet, 2011). Detta innebar 
att pilotstudien utfördes enligt Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013). För att tillgodose 
informationskravet, informerades patienterna noggrant angående pilotstudiens syfte samt vad 
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som gällde för deras deltagande, att de kunde avbryta sin medverkan när som helst utan att 
förklara varför och att deltagandet var frivilligt. Enligt samtyckeskravet skulle deltagare ha 
rätt att själva bestämma över sin medverkan. Därför ombads patienterna att skriva på ett 
samtyckesformulär innan de medverkade. 

 
Konfidentialitetskravet innebar att alla patienterna i pilotstudien skulle ges största möjliga 
konfidentialitet, vilket betydde att deltagarna inte kunde identifieras, samt att 
intervjumaterialet förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av det (Vetenskapsrådet, 
2011). För att tillgodose nyttjandekravet användes intervjumaterialet endast i pilotstudien. 
Deltagandet var frivilligt och patienterna kunde avbryta deltagandet när som helst under 
pilotstudien utan att det påverkade vård eller behandling på ögonmottagningarna. 

 
Innan pilotstudien påbörjades fick verksamhetscheferna vid respektive sjukhus både skriftlig 
och muntlig information för att därefter kunna ge sitt skriftliga godkännande till pilotstudien. 
En risk med pilotstudien var att om syftet inte var klargjort, kunde patienterna uppleva att 
intervjuarna letade fel som patienterna eventuellt hade gjort. För att minimera risken för 
missförstånd, informerades patienterna noggrant om studiens syfte. Patienterna fick 
kontaktuppgifter till A.M. och K.N. i informationsbrevet och ombads kontakta dem vid 
eventuella frågor efter intervjutillfället. 

 
Innan pilotstudien genomfördes godkändes den av Lokala etikprövningsgruppen inom 
omvårdnad vid Sektionen för Hälsa och Samhälle, Högskolan i Halmstad, diarienummer: UI 
2014/246. För att säkerställa patienternas konfidentialitet vid resultatredovisningen användes 
fiktiva namn för att inte avslöja patienternas identitet. Kodlistor och de inspelade banden med 
intervjuerna förvarades i separata låsta skåp vid respektive ögonklinik. Det var endast A.M. 
och K.N. och S.A. som hade tillgång till materialet. Efter avslutad pilotstudie förstördes allt 
material. 

 
 
 
 

Resultat 
Vid databearbetningen framkom fyra kategorier: Kompetens, Bristfällighet, Begränsning och 
Hanterbarhet som presenterar det manifesta innehållet i intervjuerna. 

 
 
 
Kompetens 

Denna kategori beskriver hur patienterna fick kompetens och erfor den muntliga samt 
skriftliga informationen men även erfarenheter av administrering av ögondroppar. Även hur 
patienterna erfor sitt egenansvar att administrera ögondropparna beskrivs här. Under denna 
kategori framkom två underkategorier: Tilltro till sin kunskap och Ofrånkomligt egenansvar. 

 
 
 
Tilltro till sin kunskap 

 
De patienter som hade tidigare erfarenhet av ögondroppsbehandling erfor den kunskapen som 
en styrka vilket ledde till en tilltro till sin förmåga att utföra administreringen av 
ögondropparna. Av de patienter som inte hade erfarenhet av tidigare genomgången 
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kataraktoperation hade hälften av patienterna använt ögondroppar på grund av andra orsaker. 
Denna tidigare erfarenhet stärkte patienten kunskapsmässigt och gav trygghet i att behärska 
det praktiska momentet med ögondroppsbehandlingen. 

”Att det är liksom mera, men det gick bra förra gången också men om jag får jämföra så är 
jag mer, ja, det är mer säkerhet på något vis. Och det är väl ett resultat att jag har gjort det 
tidigare på något vis.” (Patient 1) 

Två veckor innan operationen skickades det ut en folder med information tillsammans med 
kallelsen till kataraktoperationen. Den informationen hade de flesta patienterna läst och erfarit 
som grundlig och informativ. Patienterna beskrev att de kunde gå tillbaka till 
informationsfoldern för att få svar på sina frågor, få veta vad som gjorts och vad som skulle 
hända. Detta bidrog till att patienten ökade sin tilltro till sin kunskap. 

”där står ju precis liksom om vad e gråstarr, ögats anatomi och förundersökning och 
operationsdagen och efter operationen, där står precis allting.” (Patient 8) 

Den muntliga informationen uppfattades av en del patienter som bra, patienterna beskrev 
informationen som begriplig. Ett par patienter belyste vikten av en dialog med personalen, att 
informationen då blev tydligare och lättare att ta till sig samt att motivationen till att följa 
rekommendationerna ökade. Om personalen bjöd in så att patienten vågade ställa frågar 
uppfattades informationen lättare av patienten. 

”Sen går det ju in lite bättre om man själv frågar”. (Patient 3) 
 
 
 
Ofrånkomligt egenansvar 

 
Hälften av patienterna tog ett stort eget ansvar för administreringen av ögondroppar och 
uttryckte att det var viktigt med ögondroppsbehandlingen. Patienterna beskrev att det fortsatta 
resultatet av ögats läkning berodde på deras prestation och var deras eget ansvar. Patienterna 
tog uppgiften på allvar och beskrev att ögondroppsbehandlingen var viktig för dem. 

” Ja,…att det ligger i mina händer om det här ska bli bra”. (Patient 4) 

Hos några av patienterna fanns en känsla av ett accepterande av sin situation. De uttryckte att 
ögondroppsbehandlingen var något som bara måste göras och var en naturlig del efter 
kataraktoperationen för att resultatet skulle bli optimalt. Patienterna förmedlade att om 
egenansvaret skulle brista, skulle hela slutresultatet äventyras. 

”Utan det här måste bara göras, kände jag”. (Patient 1) 
 
 
 
Bristfällighet 

Denna kategori beskriver hur patienterna erfor avsaknad av information, dels att 
informationen hade varit otillräcklig och dels att patienterna av olika anledningar inte 
uppfattade informationen vilket i vissa fall beskrivs bero på att textstorleken var för liten. 
Under denna kategori framkom två underkategorier: Avsaknad av kunskap och 
Otillräcklighet. 
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Avsaknad av kunskap 

Tre fjärdedelar av patienterna erfor en avsaknad av information och att de inte blivit visade 
praktiskt hur administreringen av ögondropparna skulle gå till. De förmedlade en okunskap 
och en önskan om ytterligare praktisk hjälp. Ingen av patienterna hade blivit informerade av 
personalen angående hjälpmedel till att utföra ögondroppsadministreringen men det framkom 
att vissa patienter hade denna kunskap ändå. En patient hade försökt använda hållare till 
droppflaskan utan framgång eftersom patienten fått fel hållare till sin ögondroppsflaska. 
Patienterna uttryckte en osäkerhet hur ögondroppsbehandlingen skulle utföras på grund av 
bristande information. 

”Jag skulle tycka att det vore bra om man skulle få droppa under uppsikt några gånger och 
kolla så att dropparna hamnar där dom ska. Det har jag faktiskt tänkt flera gånger. Att det 
här borde kollas, att det blir rätt det jag gör.” (Patient 4) 

Nästan alla patienterna erfor någon form av brist i informationen. De patienter som genomgått 
kataraktoperation för andra gången påtalade att informationen var mindre utförlig vid andra 
informationstillfället. Avsaknaden av information var tydlig då patienterna beskrev att de inte 
kände till delar av informationen, dock tog alla patienterna till sig någon del av den. 

Fick du någon information vid förbesöket? ”Inte angående dropparna mer än att dom sa väl 
att jag kommer att få ha droppar efteråt.” (Patient 6) 

Mer än hälften av patienterna hade felaktig kunskap angående ögondropparnas effekt. 
Patienterna hade uppfattat att ögondroppsbehandlingen var antibakteriell och skulle motverka 
en eventuell infektion som kunde uppkomma i ögat efter en kataraktoperation. Detta var en 
felaktig kunskap då kortisondroppar administreras efter en kataraktoperation för att hämma 
eventuell inflammation och optimera läkningsprocessen av ögat. 

”Jag vill ju inte få någon infektion, det är ju därför som man får dropparna för att inte få nåt 
infekterat i ögat, det sa dom ju till mig.” (Patient 2) 

Otillräcklighet 

Mindre än hälften av patienterna uppmärksammade att de missade att ta någon ögondroppe 
vid enstaka tillfällen. Detta beskrevs bero på glömska och gav en känsla av otillräcklighet. Ett 
par patienter som glömde droppar hade ytterligare ögondroppsbehandling att ta hänsyn till, 
och en patient administrerade ögondroppar på grund av en tidigare kataraktoperation. 

”Sen glömde jag av det. Ja, det är svårt att komma ihåg, det är ju en ny rutin.” (Patient 4) 

Några patienter hade svårt att läsa informationen och föreslog att texten skulle vara större, för 
att lättare kunna läsa själva. En patient beskrev att den information de inte visste om saknade 
de inte, vilket gav patienten en känsla av otillräcklighet. De patienterna som erfor denna brist 
hos sig själva, att inte klara av att läsa informationen och inte bemästra uppgifterna som 
förväntades av dem, erfor otillräcklighet redan innan de påbörjade sin ögondroppsbehandling. 

”vad det var så skulle det varit en större stil för jag kunde inte läsa den som den var utan fick 
lägga den under förstoringsapparat och då blir informationen avlägsen” (Patient 4) 
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Begränsning 

Denna kategori beskriver många av patienternas negativa erfarenheter som påverkade det 
dagliga livet. Det fanns en stor utsatthet i form av osäkerhet och rädsla hos patienterna att 
misslyckas med ögondroppsbehandlingen. Patienterna beskrev att de var bundna av 
ögondroppsbehandlingen vilket inskränkte deras dagliga liv. Under denna kategori framkom 
två underkategorier: Utsatthet och Inskränkthet. 

 
 
 
Utsatthet 

Inför operationen erfor patienterna en avsaknad av kontroll över sitt eget liv och att själv 
bestämma vad som skulle ske med dem, trots att de själva valt att genomgå en 
kataraktoperation. Detta medförde känslor som utsatthet och en osäkerhet av att klara av att 
utföra eftervården som var rekommenderad efter en kataraktoperation. Att inte vara säker på 
hur administreringen av ögondroppar skulle utföras ledde till en osäkerhet hos patienterna. 
Även att en del av patienterna hade nedsatt hörsel, sämre syn och en rädsla för att glömma 
bidrog till en negativ känsla. En patient beskrev sig som utelämnad till sjukvården, i det 
hänseendet att det var nödvändigt att följa instruktionerna annars äventyrades operationens 
resultat. Det fanns en osäkerhet hos patienten för både operationsingreppet och för 
eftervården. 

” Man har aldrig gjort en operation och den första man göra så ska de göra det i huvudet på 
en” (Patient 8) 

Ett par av patienterna erfor ögondroppsbehandling som mycket besvärlig. En patient uttryckte 
att det var jobbigt att hålla reda på tidpunkterna för när det skulle droppas och att det var ett 
problem att komma ihåg att ta med sig droppflaskan när patienten gick hemifrån. Även den 
andra patienten påtalade att det var jobbigt att ta dropparna. 

”jävligt jobbigt, att behöva ta dom där dropparna.” (Patient 3) 
 
 
 
Inskränkthet 

Några av patienterna kände sig inskränkta på grund av ögondroppsbehandlingen. De erfor att 
de inte kunde åka bort utan måste vara hemma för att kunna ta dropparna. Patienterna blev 
begränsade, vilket påverkade deras dagliga liv negativt. 

”Jag måste såklart hela tiden ha i huvudet om när jag ska droppa nästa gång så kanske att 
det kan påverka livet, att jag inte kan kanske fara överallt just när jag vill, jag måste ju kunna 
ligga ner när jag ska ta dropparna.” (Patient 4) 

En patient med nedsatt hörsel fick hjälp av anhörig med att lyssna av den muntliga 
informationen, då patienten var rädd att inte kunna ta del av den givna informationen. Några 
av patienterna hade hjälp hemma med administreringen av ögondropparna. Patienterna tyckte 
att det var en trygghet att överlämna ansvaret till någon anhörig samtidigt som det satte 
patienten i en beroendeställning. Patienterna var tvungna att anpassa sig till någon annan, 
vilket ledde en inskränkning av deras liv. 

”Ja, jag har gjort det både själv och sen har jag ju frugan som är sjuksköterska som hjälper 
mig. Och hon har väl mer eller mindre tagit över det, därför att hon har velat det.” (Patient 3) 
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Hanterbarhet 

Denna kategori beskriver patienternas positiva känslor av administreringen av ögondropparna. 
De positiva känslorna innebar att patienterna hade utvecklats som individer då de hade 
bemästrat egenvårdsuppgifterna som efterföljde kataraktoperationen. Patienterna hade 
uppfattat egenvårdsuppgifterna som svåra innan kataraktoperationen. Under denna kategori 
framkom två subkategorier: Tillfredsställande självständighet och Kontroll av situationen. 

 
 
 
Tillfredsställande självständighet 

Hälften av patienterna hade en optimistisk erfarenhet av ögondroppsbehandlingen och av 
informationen som gavs i samband med kataraktoperationen. Utförandet av 
kataraktoperationen och genomförandet av eftervården ledde till en tillfredställande 
självständighet genom att patienterna fann en styrka i genomförandet och därigenom växte 
som individer. Deras erfarenhet av kataraktoperationen och eftervården var så positiv att de 
beskrev sig vara förbluffade av resultatet. Det utmärkande var att allt gått över förväntan och 
patienterna var positivt överraskade över att administreringen av ögondropparna gått så bra. 

”Ja, den var jättebra, det har fungerat väldigt bra, allting har gått över förväntan och jag har 
inte haft några problem alls att droppa eller så, det har blivit bra.” (Patient 5) 

Eftervården efter en kataraktoperation var omfattande och krävde stor medverkan och 
planering av patienterna. Endast en patient beskrev sig ha kunnat leva som vanligt och att 
livet inte hade påverkats av ögondroppsbehandlingen och erfor att det dagliga livet var 
oförändrat. 

” Nej, droppandet har inte påverkat någonting.” (Patient 6) 

Drygt hälften av patienterna hade stärkts i sin självkänsla och kände att de klarade av att 
genomföra ögondroppsbehandlingen på ett tillfredsställande sätt. Patienterna hade förväntat 
sig svårigheter med administreringen av ögondropparna vilket inte infann sig. Deras 
självförtroende hade ökat och de uttryckte att administreringen hade varit enklare än vad de 
förväntade sig. 

”I och med att jag bor själv så att jag liksom och jag är ju ensam så att jag måste ju utföra 
allt jobb själv. Och det är ju klart att det är ju väldigt skönt att kunna klara av saker och ting 
själv.” (Patient 1) 

Alla patienterna som intervjuades förmedlade en känsla av att vara tillfreds med 
administreringen av ögondropparna genom att ha klarat av att utföra den. Patienterna hade 
klarat av att ta till sig informationen, medverkat vid operationen och utfört administreringen 
av ögondropparna. När patienterna summerade helheten beskrev de att allting hade fungerat 
bra och att de var nöjda med både sin prestation och allt runt operationen. 

”Du kan väl ta till dig att jag är väldigt nöjd.” (Patient 2) 
 
 
 
Kontroll av situationen 

De flesta av patienterna hade utformat en rutin för att komma ihåg ögondroppsbehandlingen 
och för att få vardagen att fungera. Alla patienter utom en beskrev att de tvättade händerna 
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före administreringen. Två av patienterna lät flaskan med ögondropparna stå framme för att 
lättare komma ihåg att ta ögondropparna och få kontroll av situationen. Några patienter 
skapade ett mönster inombords med bestämda tider då dropparna skulle tas, medan andra 
skrev en lista med dagar och tider för att kunna pricka av då administreringen var utförd. 

”jag hade denna lappen där jag skrev upp måndag tisdag onsdag torsdag fredag sen fyllde 
jag i när jag efterhand som jag eh, åtta noll noll och sen nu i eftermiddag och sen på 
kvällen.” (Patient 5) 

För att underlätta administreringen av ögondropparna utförde drygt hälften av patienterna 
förberedande rutiner inför och under administreringen. Dessa rutiner förenklade utförandet av 
ögondroppsbehandlingen på ett påtagligt sätt. Exempel på rutiner var att patienterna stod vid 
en speciell spegel eller använde för ändamålet utsedda handdukar, medan andra patienter 
föredrog att ligga ner vid administreringen. 

”Det är förarbetet som gör att säkerheten kommer in.” (Patient 1) 

Några av de patienter som inte behövde hjälp vid administreringen av ögondropparna hade 
planerat en ”back up” vilket gav dem en känsla av trygghet, om de inte skulle klara av att ta 
ögondropparna. Detta styrkte patienterna att påbörja att utföra administreringen själv. 
Planeringen av administreringen bidrog till att patienterna erfor tilltro till sin 
prestationsförmåga vilket bidrog till administreringen kunde utföras på ett tillfredsställande 
sätt. Denna ”back up” kunde bestå av grannar, distriktssköterskan eller en god vän till 
patienten. 

”Ja jag tänkte att i värsta fall får jag väl gå till distriktssköterskan eller knacka på hos nån 
granne.” (Patient 7) 

 
 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Pilotstudien är en intervjustudie med en beskrivande kvalitativ design med induktiv ansats. 
Denna metod valdes utifrån studiens syfte där patienternas erfarenheter beskrevs. Vid 
databearbetningen utfördes kvalitativ innehållsanalys. Inom vårdvetenskap används 
framförallt kvalitativ innehållsanalys, eftersom den fokuserar på tolkning av texter (Granskär 
& Höglund- Nielsen, 2012). 

Inklusionskriterierna valdes utifrån en grupp patienter som uppfattades som representativ för 
kataraktkirurgi. Patienter yngre än 65 år exkluderades ur pilotstudien på grund av att de var i 
arbetsför ålder och kunde få mer hjälp på grund av ett större socialt kontaktnät. Patienter som 
var äldre än 75 år exkluderades på grund av att patienter i denna åldersgrupp generellt har mer 
hemhjälp och därför kan få hjälp med administreringen av ögondropparna. 

Patienter som inte hade bibehållen kognitiv förmåga och som inte kunde förstå samt uttrycka 
sig på det svenska språket uteslöts ur pilotstudien, på grund av att det lätt skulle kunna uppstå 
missförstånd. Att spela in en intervju där en tolk var nödvändig, skulle kunna leda till en 
stress hos patienten då det var ytterligare en person som skulle ta del av informationen som 
lämnades. Det finns alltid en risk att den som tolkar lägger in en tolkning i det som sägs 
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genom att även berätta det som sägs icke verbalt. Det innebär även att resultatet inte är 
överförbart till andra patientgrupper, vilket är en svaghet i pilotstudien. 

Det kan ha påverkat resultatet att några patienter, som ingick i pilotstudien, hade genomgått 
en kataraktoperation tidigare eller hade andra ögonsjukdomar där administrering av 
ögondroppar var nödvändigt. Patienternas erfarenhet skilde sig åt från de patienter som 
utförde administreringen för första gången i sitt liv. Om andra patienter med annan 
ögonsjukdom hade exkluderats hade det kunnat påverka resultatet. Ingen hänsyn togs till 
patienternas övriga sjukdomar, vilket kan vara en svaghet i studien. Det lades ingen vikt vid 
om patienterna var män eller kvinnor då de tillfrågades om medverkan, då genus till en början 
inte ansågs ha någon betydelse för erfarenheten av ögondroppsbehandling. Detta anses i 
efterhand vara en svaghet i pilotstudien då större vikt borde ha lagts att jämt fördela 
patienternas kön. Dock representeras båda könen i studien och det är av större vikt att 
patienterna har variation i sina erfarenheter än viket kön de har. Enligt Granheim och 
Lundman (2004) berikas däremot en studie av att båda könen är representerade i en studie. I 
pilotstudien valdes patienter oberoende av kön i den turordning enligt operationsprogrammet 
på en i förväg utvald dag. Trots denna slumpmässighet representerades båda könen i 
pilotstudien även om det var en ojämn fördelning. 

Informationsbrevet och samtyckesformuläret lämnades ut i samband med patienternas 
ankomst till ögonmottagningen på operationsdagen. Patienterna fick tid att läsa informationen 
i lugn och ro i hemmet vilket var bra så att patienten inte kände en stress att bestämma sig för 
ett eventuellt deltagande. Det kunde ha varit svårt att säga nej till medverkan när intervjuaren 
stod framför och gjorde en förfrågan. Eftersom informationsbrevet och samtyckesformuläret 
delades ut till patienterna på operationsdagen, kom patienterna ihåg informationen om 
pilotstudien och skickade i stor utsträckning in samtyckesformuläret. Sammanlagt fick tolv 
patienter informationsbrev varav tio stycken skickade in samtyckesformuläret. Det var därför 
en styrka i pilotstudien att patienterna fick informationen på operationsdagen. Om 
informationsbladet och samtyckesformuläret hade skickats till patienterna med kallelsen till 
operationen hade dock patienterna haft mer tid till att besluta om deltagandet. 

Telefonintervju var en bra form av intervju då patienterna befann sig en trygg miljö, jämfört 
med intervju som görs till exempel vid ett återbesök. I en sjukhusmiljö kan patienten uppleva 
en mer utsatt situation, då patienten befinner sig i en beroendeställning till personalen och 
intervjuaren. Patienten tillfrågades innan intervjun påbörjades om det var en lämplig tidpunkt 
för att genomföra intervjun. Intervjuaren erbjöd sig att ringa upp patienten vid ett annat 
tillfälle för att vara säker på att patienten hade tid att medverka. 

Alla intervjuerna utfördes sju dagar efter operationen utom en som utfördes åtta dagar efter 
operationen, vilket berodde på en tidsbrist hos intervjuarna. Om intervjuerna hade utförts 
längre tid efter kataraktoperationen hade resultatet möjligen blivit annorlunda då patienterna 
efter bara en vecka fortfarande kände stor motivation att utföra administreringen av 
ögondropparna. Denna motivation skulle kunnat påverkas om intervjuerna utförts efter fjorton 
dagar. 

Intervjuerna analyserades enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av olika steg i 
kvalitativ innehållsanalys. Denna analysprocess gav en fördjupad kunskap av intervjutexterna 
som stärker resultatets tillförlitlighet. Dock bör fler patienter än vad som intervjuades i denna 
pilotstudie intervjuas för att metoden skall kunna användas optimalt och för att få ett 
trovärdigt resultat. 
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Intervjuarna hade förförståelse om ögondroppsbehandling och rutinerna kring 
ögondroppsbehandlingen, som kan ha påverkat resultatet av intervjuerna. Intervjufrågorna 
kunde ha ställts annorlunda utan denna förförståelse, dock blev intervjuarna medvetna om 
detta efter att ha utfört testintervjuerna. För att hantera förförståelsen och undvika problem i 
de kommande intervjuerna samtalade intervjuarna om det som framkommit i testintervjuerna. 
Genom detta uppdagades denna svaghet hos intervjuarna, vilket ledde till en klarhet om hur 
frågorna skulle ställas för att undvika riktade frågor. 

En kvalitativ forskning kräver ett samarbete mellan forskaren och deltagaren. Enligt 
Granheim och Lundman (2004) baseras resultatet på data från berättelserna som framkommer 
i intervjuerna med patienterna. Vid analys av texterna finns alltid en viss grad av tolkning 
vilket kan påverka trovärdigheten. För att styrka den svagheten i den kvalitativa 
innehållsanalysen används begrepp såsom trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet som 
beskriver tillförlitlighet ur olika aspekter. Trovärdigheten uppstår först vid valet av studie, val 
av deltagare och hur insamling av data går till. För att öka möjligheten att kunna belysa 
frågeställningen ur flera aspekter bör deltagare med olika erfarenheter inkluderas i 
pilotstudien (ibid.). I denna pilotstudie hade patienterna olika erfarenhet av att administrera 
ögondroppar. Vissa av patienterna hade ingen tidigare erfarenhet av ögondroppsbehandling, 
medan andra hade erfarenhet relaterat till redan genomgången kataraktoperation eller till en 
annan ögonsjukdom. Dessa olika erfarenheter påverkade utfallet av resultatet. 

 
Ett sätt enligt Graneheim och Lundman (2004) att visa på trovärdighet av forskningsresultatet 
är att visa hur kategorierna täcker in de data som framkommit i resultatet. Det är också av vikt 
att visa hur likheter och skillnader framkommit mellan kategorierna (ibid.). Flera citat har 
använts för att styrka kategorierna i resultatet. Dessa citat påvisade olika uppfattningar som 
patienterna påtalat. I pilotstudien framkom det ett resultat som visade på likheter av 
upplevelsen av ögondroppsbehandling men också de erfarenheter som skilde sig från 
varandra. Det blev ett varierat resultat som delades upp i flera kategorier med olika 
erfarenheter. Genom att utföra testintervjuer stärkte intervjuarna sin intervjuteknik och lärde 
sig att hålla tillbaka sin förförståelse. Detta stärker trovärdigheten i resultatet. 

 
Pålitligheten infattar också begreppet överförbarhet som visar i vilken grad som resultatet kan 
överföras till andra grupper (Graneheim och Lundman, 2004). I pilotstudien framkom 
kunskap om patienternas erfarenheter och denna kunskap bör användas för att kunna bemöta 
patienten utifrån den kunskapsnivån som patienten befinner sig i. Enligt Graneheim och 
Lundman (2004) ska författarna ge förslag på överförbarhet och att det sen är läsarens beslut 
om hur väl det är genomförbart i andra sammanhang. Genom att ge en klar bild av urval, 
datainsamling och analysprocessen underlättas överförbarheten till andra sammanhang (ibid.). 
Patienternas erfarenheter som framkom i pilotstudien kan användas för att kunna bemöta 
framtida patienter på ett bättre sätt, till exempel genom en ökad förståelse av vikten att utgå 
utifrån den kunskapsnivån patienten befinner sig i. Ögonsjuksköterskan kan ge en bättre 
information genom att ha en dialog med patienten som därigenom görs mer delaktig. Denna 
pilotstudies resultat kan anses vara överförbart till andra patientgrupper som har någon form 
av ögondroppsbehandling. Kunskapen som framkom i pilotstudien kan även användas inom 
andra sjukvårdsinstanser där patienterna undervisas och informeras om utförande av 
egenvård. För att pilotstudiens pålitlighet ska kunna säkerställas behövs dock att en mer 
omfattande studie utförs eftersom en pilotstudies resultat endast ligger till grund för vidare 
forskning. 

 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan lämpligheten av flera medforskare ifrågasättas, 
att det finns delade meningar vad gäller lämplighet att söka en enighet i analysen av resultatet 
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i studien. Trots detta försvarar författarna det genom att belysa värdet av samtal mellan 
medforskarna. Om exempelvis materialet blir märkt och sorterat på samma sätt blir säkerheten 
högre då fler har tagit del av processen (ibid.). Genom sitt samarbete och sin möjlighet till 
diskussion av analysprocessen kunde resultatet stärkas genom intervjuarnas olika  
erfarenheter. 

 
 
Resultatdiskussion 
De viktigaste fynden som framkom i resultatet var att alla patienterna beskrev att de hade 
kunnat ta till sig någon del av informationen och därigenom fick den kompetens som krävdes 
för att utföra administreringen av ögondropparna. Ögonsjuksköterskor hade dock kunnat 
förmedla informationen bättre genom att öppna upp och ha en dialog med patienterna så att 
patienterna kände att genomförandet av ögondroppsbehandlingen var hanterbar. Alla patienter 
upplevde någon form av osäkerhet om de administrerade ögondropparna rätt och att en del 
kände sig bundna av ögondroppsbehandlingen. Patienterna stärktes i sin självkänsla genom att 
självständigt klara av utförandet av administreringen av ögondropparna. 

Både sjukhuset i norra Sverige respektive i södra Sverige bifogade en informationsfolder om 
kataraktoperationen med kallelsen inför kataraktoperationen. Denna folder sa sig alla patienter 
tagit del av och var den information som många patienter refererade till vid frågor angående 
information. Även informationsbladet och den muntliga informationen som patienterna fick 
efter kataraktoperationen var likvärdig på båda sjukhusen. Enligt Hamrosi et al. (2013) är 
skriftlig information av stor vikt för patienternas följsamhet av medicinsk behandling. 
Patienter som får tydlig information ökar sin kunskap och blir därmed tryggare (ibid.). En 
naturlig variation av muntlig information är dock oundviklig eftersom all personal har en 
personlig utformning av informationen. Även patientens tidigare erfarenheter, kunskap och 
frågor påverkar innehållet i informationen. Det är viktigt att personalen har ett professionellt 
förhållningssätt och ger likvärdig information trots tidigare erfarenheter och kunskap 
angående ögondroppsbehandling. 

Det framkom i pilotstudien att personalen gav informationen olika beroende på om det var 
första eller andra kataraktoperationen som utfördes. De patienter som medverkade i 
pilotstudien och som tidigare genomfört en kataraktoperation, beskrev att information 
saknades vid andra operationstillfället och att de inte kunde komma ihåg den information som 
gavs vid första kataraktoperationen. Curtis et al. (2009) menar att patienterna behöver 
upprepade gånger få en genomgång av hur ögondropparna administreras på bästa sätt, och 
även om varför ögondropparna är viktiga. Enligt Hamrosi et al. (2013) kan kunskapen 
tillgodoses genom en gynnsam information som skapas utifrån patientens kunskapsnivå 
(ibid.). Ögonsjuksköterskan ska lyssna in patientens kunskap och efterfråga vad patienten vet 
innan det förutsätts att patienten minns information från tidigare operationstillfälle. Detta kan 
göras genom att ställa specifika frågor till patienten angående vilken information som 
patienten kommer ihåg sen förra tillfället. Det är av stor vikt att varje patient får den tid som 
behövs för att känna trygghet samt förstå informationen utifrån sina förutsättningar. Detta 
stämmer väl överens med Orems teori (Orem, 1991) om egenvårdsbalans som innebär att det 
ska finnas en jämnvikt mellan krav, förmåga och behov. Om denna jämnvikt inte är i balans 
uppstår ett omvårdnadsbehov, vilket innebär att patienten kan behöva en mer utförlig 
information. Det utförs så många kataraktoperationer att det lätt kan bli slentrian hos hälso- 
och sjukvårdspersonalen, men varje operation är unik för patienten och patienten skall 
behandlas med respekt, genom att personalen är lyhörd och professionell. 
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Resultatet i pilotstudien påvisade att många patienter uttryckte en osäkerhet om 
administreringen av ögondropparna. Enligt Hermann et al. (2010) finns det patienter som 
missar att ta sina ögondroppar av olika anledningar. Att ögondropparna missas kan bero på 
bristande information, administrationsteknik och okunskap (ibid.). Som ögonsjuksköterska 
finns en tidsbrist då det är många patienter som ska opereras, vilket leder till lite tid till varje 
patient. Flera patienter i pilotstudien uttryckte en önskan om att bli praktiskt visade hur 
administreringen av ögondropparna gick till och att själva få prova att droppa medan 
ögonsjuksköterskan var närvarande. Det hade varit önskvärt att varje patient fick mer tid av 
ögonsjuksköterskan så att en sådan åtgärd kunde prioriteras, vilket kan leda till att patienter 
känner sig tryggare med ögondroppsbehandlingen. En fullskalig studie behöver utföras för att 
styrka resultatet i pilotstudien vilket kan leda till att en omprioritering av ögonsjuksköterskans 
tid möjliggörs. 

Det framkom att några av patienterna i pilotstudien tyckte att det var svårt att läsa texten i den 
skriftliga informationen och att hjälpmedel som förstoringslampa användes för att klara av att 
läsa den. En i brist i pilotstudien är att frågan inte ställdes till patienterna om hur det gick att 
läsa informationen. Fysiska hinder att utföra administreringen av ögondroppsbehandlingen 
eller ta till sig informationen på grund av nedsatt syn gör att patientas följsamhet brister enligt 
Dietlein et al. (2008). 

Enligt Spaeth et al. (2006) blir patienterna begränsade i det dagliga livet av sin 
synnedsättning genom till exempel sin oförmåga att läsa. Det skulle behövas vidare forskning 
för att få en förståelse hur patienterna klarar av att läsa informationstexten om textstorleken 
förstorades. Genom att göra textstorleken större samt att använda ett lättläst teckensnitt i 
informationen så att patienterna klarar av att ta till sig och läsa självständigt kan deras 
självförtroende stärkas. Ögonsjuksköterskor kan hjälpa patienten att bygga upp ett 
självförtroende inför ögondroppsbehandlingen genom att underlätta för dem att ta till sig 
informationen vilket, kan leda till en ökad trygghet för patienten. 

En del patienter i pilotstudien kände en stor utsatthet och var rädda och osäkra för att 
misslyckas med ögondroppsbehandlingen. Denna rädsla kom delvis av att patienterna hade 
nedsatt syn, lätt för att glömma eller nedsatt hörsel och därigenom var osäkra att de inte 
uppfattat informationen. Dessa nedsatta funktioner medförde att patienterna kände sig utsatta 
och delvis utelämnade till hälso- och sjukvården. Enligt Orem (1991) är det av stor vikt att 
hälso- och sjukvårdspersonalen stödjer patienten i att kunna utföra egenvården även om 
patienten känner sig osäker, till exempel på grund av nedsatta funktioner. Även enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall patienten känna sig trygg i hälso- och sjukvården 
och behandlingen. Patienter med nedsatta funktioner kan behöva mer tid av 
ögonsjuksköterskan för att känna sig trygga. Ögonsjuksköterskan ska vara lyhörd och 
uppmärksamma patienten och försäkra sig om att patienten inte känner sig utsatt i hälso-och 
sjukvården. Ett sätt att göra det är att bjuda in anhöriga att delta vid informationen om 
patienten vill detta eller att ge patienten tips att ha rutiner för att komma ihåg ögondropparna. 

I pilotstudiens resultat framkom det att patienterna uppskattade en dialog med personalen och 
hade lättare att ta till sig informationen om de var delaktiga. Enligt Sleath et al. (2012) är det 
viktigt att ställa öppna frågor och bjuda in patienten till samtal samtidigt som det är av stor 
vikt att frågorna inte får en negativ klang som till exempel: Har du missat droppar? Istället bör 
personalen ställa frågor som: Hur säker känner du dig? Om patientens självständighet och 
självförtroende ökas med information, ökar följsamheten. Det är av stor vikt hur 
ögonsjuksköterskan uttrycker sig, eftersom de har en betydelsefull uppgift och ansvar att 
informera patienterna. Genom att diskutera på arbetsplatserna och uppmärksamma 
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ögonsjuksköterskans roll att informera patienterna skulle det kunna leda till en större 
medvetenhet hos ögonsjuksköterskor, vilket kan leda till en förbättring i mötet med patienten. 
Genom att ställa öppna frågor och skapa en dialog med patienterna ökas deras kunskap. 

Mer än hälften av patienterna hade felaktig kunskap om ögondroppsbehandlings syfte då de 
trodde att ögondroppsbehandlingen var för att motverka infektion i ögat istället för att 
förebygga inflammation. Hamrosi et al. (2013) visade på att kunskap om hälsa och behandling 
påverkade patientens förståelse samt den fortsatta behandlingen (ibid.). Orsaken till 
okunskapen i pilotstudien kan bero på många olika faktorer som till exempel bristande 
information och glömska. Ögonsjuksköterkor kan förtydliga informationen angående 
dropparnas funktion. Eftersom patienterna har uppfattat denna del av informationen felaktigt 
finns risken att även annan information har uppfattats på ett felaktigt sätt. Det behövs därför 
fortsatta och mer omfattande studier för att klargöra detta. Hamrosi et al. (2013) beskriver att 
patienterna uttrycker en önskan om tydligare information beträffande behandlingens positiva 
och negativa effekter samt varför behandlingen skall fullföljas och att informationen bör inte 
handla om eventuella biverkningar. Enligt Orem (1991) finns en potential i varje individ att 
utföra egenvård och att själva ta ansvar för sin situation så att livet skall kunna återgå till det 
normala. För att detta ska vara möjligt beskriver Orem (1991) att varje patient skall få 
individanpassad information och bjudas in för att bli så delaktiga som möjligt i vården (ibid.). 
Det är därför av stor vikt att patienten får den kunskap av ögonsjuksköterskan som behövs för 
att känna sig trygg med att vara delaktig i och utföra egenvården. 

Alla patienter som deltog i pilotstudien ansåg att ögondroppsbehandlingen var hanterbar och 
att de hade klarat av administreringen. Många patienter erfor att de hade fått bra information 
och hade en optimistisk inställning till ögondroppsbehandlingen. Denna inställning kan ha 
påverkat resultatet i en positiv mening genom att patienterna fick en tilltro till sig själva och 
sin prestationsförmåga och därigenom klarade av den uppgift som förväntades av dem. 
Patienternas självförtroende styrktes efterhand som de märkte att de klarade av uppgiften som 
förväntades av dem. De erfor att administreringen av ögondropparna var enklare än förväntat, 
vilket påvisar att patienterna tagit in någon del av informationen. Enligt Hamrosi et al. (2013) 
är den skriftliga informationen av stor vikt för följsamheten av den medicinska behandlingen 
emedan Curtis et al. (2009) påtalar vikten av upprepad muntlig information och undervisning. 
Eftersom alla patienter i pilotstudien har tagit in olika delar av informationen och har olika 
förutsättningar, är det viktigt att patienterna får informationen på olika sätt det vill säga både 
muntligt och skriftligt. Även om resultatet av pilotstudien var positivt i det hänseendet att alla 
patienter lyckades genomföra ögondroppsbehandlingen, ska ögonsjuksköterskorna sträva efter 
att kontinuerligt förbättra vården. Vid varje patientmöte bör ögonsjuksköterskan ifrågasätta 
sig själv för att patientsäkra vården. 

Några patienter i pilotstudien hade ingen kunskap om att det fanns hjälpmedel som kunde 
underlätta administreringen. Dietlein et al. (2008) visar också att det finns patienter som inte 
har kunskap om att det finns hjälpmedel att tillgå, men vid information om den anser 
patienterna att det skulle kunna underlätta administreringen med hjälpmedel. Hennessy et al. 
(2011) beskriver att det finns olika hjälpmedel som till exempel hållare till droppflaskorna 
som är framtagna för att underlätta för patienterna, men det finns ingen studie som riktigt kan 
påvisa om hjälpmedlen verkligen hjälper patienten att fullfölja sin behandling (ibid.). Om 
patienterna känner sig osäkra på administreringen kan detta leda till att självförtroendet 
minskar hos patienten och patienten därför ger upp och inte fullföljer behandlingen. Resultatet 
i pilotstudien visar att inga av patienterna använde hjälpmedel vid administreringen av 
ögondropparna. Vissa patienter kände till hjälpmedel som hållare till droppflaskorna medan 
andra inte visste att det fanns att tillgå. En patient hade försökt att använda hållaren utan att 
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lyckas eftersom flaskan inte passade i den, vilket ledde till att patienten gav upp försöket att 
använda hjälpmedel. Ögonsjuksköterskor skall informera om hjälpmedel för att underlätta för 
patienterna samt visa hur dessa fungerar. 

Av de patienter i pilotstudien som glömde att ta ögondroppar hade två patienter en annan 
sjukdom som behandlades med ögondroppar. En patient som glömde dropparna hade nu gjort 
sin andra kataraktoperation. På grund av sin tidigare erfarenhet av ögondroppsbehandling 
hade patienterna större kunskap av administreringen av ögondroppar. Enligt Hamrosi et al. 
(2013) är det av stor vikt att informationen som patienterna får är på rätt nivå och är 
individuellt anpassad för att varje patient skall få ett så optimalt resultat av sin behandling 
som möjligt. Patienterna ska få likvärdiga förutsättningar oberoende på vilken intellektuell 
nivå som de befinner sig (ibid.). Ögonsjuksköterskan bör därför genom samtal utvärdera 
vilken information varje patient bör få. Patienter med annan bakomliggande ögonsjukdom 
som behandlas med ögondroppar som till exempel glaukom eller problematik med torra ögon 
kan leda till en erfarenhet som skiljer sig från patienter som inte använt ögondroppar tidigare. 
Patienterna har hunnit öva upp en droppteknik sedan tidigare, vilket underlättar när de ska 
påbörja ytterligare en ögondroppsbehandling. En annan vinkling är att patienterna som 
kontinuerligt besöker ögonmottagningen på grund av sin ögonsjukdom eller har besvär med 
sina ögon är känd av personalen. Patienten kan därför känna att kunskap om administrering 
borde infinna sig på grund av tidigare erfarenheter och kunskap, detta kan leda till att 
patienten inte vågar be om vägledning angående ögondropparna. De patienter som är helt utan 
erfarenhet av droppteknik förutsätts vara helt novis inom detta område och får en grundligare 
genomgång av administrering av ögondroppsteknik. 

En del patienter i pilotstudien kände sig begränsade av sin ögondroppsbehandling vilket 
innebär att deras dagliga liv påverkades då de inte kunde resa som de ville utan kände att de 
var bundna till hemmet. Det var bland annat patienternas rutiner kring droppandet som 
utgjorde begränsningen, till exempel att de måste ligga ner för att kunna utföra 
administreringen av ögondropparna. Inga studier har dock hittas angående om patienter 
känner sig bundna av sin ögondroppsbehandling. I enlighet med Riksföreningen för 
ögonsjukvård och Svensk sjuksköterskeförening (2009) är det betydelsefullt att sträva efter att 
kunna förbättra och kvalitetssäkra omvårdnaden samt utvärdera patientens erfarenhet av 
omvårdnaden. Det är ögonsjuksköterskans uppgift att informera och undervisa om 
ögondroppsbehandlingen och administreringen av ögondropparna så att patienten känner sig 
trygg och självständigt kan utföra denna egenvård på ett tillfredställande vis (ibid.). Enligt 
resultatet av pilotstudien var det de patienter som administrerade ögondroppar sedan tidigare 
på grund av andra ögonsjukdomar som kände sig mest begränsade och bundna av sin 
ögondroppsbehandling. Detta innebar att vårdpersonalen inte hade tillgodosett patienternas 
behov. Enligt Spaeth et al. (2006) kan det vara faktorer som att inte kunna köra bil längre 
eller att inte kunna sköta hushållet som påverkar det dagliga livet negativ (ibid.). Eftersom det 
förekommer att patienter känner sig begränsade och bundna av ögondroppsbehandlingen bör 
ögonsjuksköterskan uppmärksamma detta och ge stöd samt försäkra sig om att patienterna 
känner sig trygg med behandlingen. 

I pilotstudiens resultat framgick inte om hur vida patienterna kände skav och irritation i ögat 
efter kataraktoperationen. Enligt Sipos et al. (2011) kan ett tårsubstitut med hög viskositet ge 
en subjektiv förbättring för patienter, som upplever irritation och skavkänsla till följd av 
kataraktoperation (ibid.). Patienterna i pilotstudien fick aldrig frågan om de upplevde något 
skav känsla eller irritation eftersom det inte var syftet. Som sjuksköterska är det dock viktigt 
att minimera lidande och förebygga obehag för patienterna, och därför bör patienterna 
upplysas att tårsubstitut kan lindra dessa besvär. 
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Några patienter hade utvecklat strategier och rutiner för att självständigt kunna administrera 
dropparna, vilket har styrkt dem i att kunna utföra behandlingen självständigt och givit dem 
en känsla av kontroll. Enligt Dietlein et al. (2008) har patienterna svårigheter med 
administreringen av ögondroppar, eftersom de inte har strategier att använda sig av och har 
därför svårigheter att utföra administreringen (ibid.). Patienterna i pilotstudien utformade 
rutiner för att vardagen skulle fungera utan att patienten skulle bli beroende av hjälp utifrån. 
Därigenom behövde inte patienterna försaka sin självständighet och livskvaliten blev inte 
påverkad. Några patienter hade planerat en back up som gav dem motivation att prova på och 
klara av ögondroppsbehandlingen självständigt. Detta är ett bra tips för ögonsjuksköterskan 
att ha med sig och diskutera med osäkra patienter, eftersom de skall bemöta patienternas 
rädslor och kunna avdramatisera dessa med tips om hur patienterna ska bemästra sin situation. 

Patienterna i pilotstudien upplevde att de hade ett stort egenansvar till att fullfölja 
ögondroppsbehandlingen och att slutresultatet berodde på dem själva. Hälften av patienterna i 
pilotstudien ansåg att de hade den kompetens som krävdes för att utföra 
ögondroppsbehandlingen och det hade varit önskvärt att fler patienter kände detta för att öka 
tryggheten. Enligt Hennessy et al. (2011) är det inte motivationen som avgör följsamhet i 
behandlingen utan om patienten är väl informerad. Hamrosi et al. (2013) menar att medier 
som till exempel internet ger en större möjlighet att själva inhämta information och 
patienterna blir mer medvetna om nackdelar och fördelar med olika alternativ. Utveckligen 
ställer högre krav på patienten som självständigt ska förstå och ta in den nya kunskapen 
(ibid.). Yngre personer har troligtvis lättare att ta del av medier som till exempel internet då 
detta är en naturlig del av livet för dem. Den äldre generationen har eventuellt svårare att leta 
fram information på det sättet och därför ligger ett ansvar på ögonsjuksköterskan att förse 
patienten med information så att patienten upplever sig ha den kompetens som krävs för att 
utföra administreringen av ögondropparna. Enligt Orem (1991) finns det tre olika nivåer på 
omvårdnadsbehov och det är sjuksköterskans uppgift att bedöma på vilken nivå 
patientensbehov befinner sig. Därefter skall sjuksköterskan handla aktivt för att undervisa, 
vägleda, ge stöd och erbjuda en miljö som befrämjar utveckling. (ibid.). Ögonsjuksköterskan 
har ett stort ansvar att bistå patienten så att denne inte hamnar i en utsatt situation. Det är av 
stor vikt att uppmärksamma om obalans förekommer och korrigera denna så att patiens 
förmåga och krav kommer i jämnvikt, eftersom tryggheten och tilltron till sig själv då kan 
infinna sig. 

Enligt Campbell et al. (2012) är det av stor vikt med god handhygien för att minska risken för 
överföring av bakterier från händerna till ögat. Alla utom en patient som deltog i pilotstudien 
påtalade att de tvättade händerna som förberedelse inför administreringen av ögondropparna, 
eller att den anhöriga som hjälpte dem gjorde det. Detta är ett mycket positivt resultat, 
eftersom det visade sig att informationen angående handhygien hade nått fram till patienterna 
på ett bra sätt. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) skall vården inneha god 
hygienisk standard och därför är det av stor vikt att ögonsjuksköterskor informerar om 
egenvården på ett säkert sätt ur hygiensynpunkt. 

Enligt Orem (1991) är sjuksköterskans uppgift att motivera och stödja patienten till att ta 
ansvar och själv utföra egenvården till så stor del som möjligt (ibid.). Om patienten inte klarar 
av att utföra egenvården självständigt enligt ögonsjuksköterskans bedömning skall patienten 
få hjälp enligt det delvis kompenserande systemet. Enligt Orem (1991) skall även anhöriga 
bjudas in till att vara delaktiga i vården om detta accepteras av patienten (ibid.). Det är av stor 
vikt att ögonsjuksköterskan är lyhörd för patientens önskemål och ser till helheten och därför 
bör anhöriga bjudas in om patienten vill detta, och undervisas om administrering av 
ögondroppar. Enligt resultatet av pilotstudien fick några patienter hjälp med administreringen 
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av ögondropparna av anhöriga och de kände sig bekväma med hjälpen och erfor trygghet och 
tillit, samtidigt som hjälpen inskränkte på deras dagliga liv genom att patienten hamnade i en 
beroendeställning. Ögonsjuksköterskan bör vara observant på om en eventuell maktbalans är 
på en sund nivå och att det är patienten som överlåter ansvaret av administreringen och att 
inte den anhörige övertar ansvaret utan att detta är befogat. Vissa patienter kan behöva ett stöd 
med till exempel att komma ihåg ögondropparna eller öppna ögondroppsflaskan, emedan 
andra patienter behöver hjälp med hela egenvårdsansvaret. Ögonsjuksköterskan skall vara 
lyhörd för patientens behov och uppmuntra till att våga prova att utföra egenvården samt 
instruera på ett sådant sätt att patienten upplever sig ha kontroll över situationen. I resultatet 
av pilotstudien framgick att många patienter växte i sin självkänsla av egenansvaret och fick 
en tillfredställande självständighet av att klara av ögondroppsadministreringen självständigt. 
Ögonsjuksköterskan skall motivera och stödja patienterna till att prova på 
ögondroppsadministreringen även om patienterna känner sig tveksamma till huruvida de 
klarar av ögondroppsadministreringen. 

Enligt kompetensbeskrivningen för ögonsjuksköterskor (Riksföreningen för ögonsjukvård & 
Svensk sjuksköterskeförening, 2009) skall ögonsjuksköterskor förebygga besvär efter 
kataraktoperationen genom att inspirera patienterna till att fullfölja behandlingen, och att 
anpassa lärandet efter patientens behov för att främja patientens förmåga att utföra  
egenvården (ibid.). Eftersom tre fjärdedelar av patienterna i pilotstudien erfor avsaknad av 
kunskap kan ögonsjuksköterskan förändra informationen samt undervisa patienten på ett  
annat sätt. Ett sätt att göra detta är att be patienterna återberätta informationen samt be 
patienterna beskriva hur de har uppfattat administreringen av ögondropparna. Detta kan 
förbättra dialogen och ge patienten en öppning att våga ställa de frågor som det finns en 
osäkerhet kring. Trots dessa brister i informationen erfor många av patienterna i pilotstudien 
att de hade kunnat skaffa sig tillräckligt med information för att kunna utföra 
ögondroppsbehandlingen självständigt. Ögonsjuksköterskan skall vara självkritisk och 
ständigt sträva efter förbättringar av omvårdnaden. Enligt kompetensbeskrivningen för 
ögonsjuksköterskor (Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009) 
skall ögonsjuksköterskor identifiera patientens förmåga till egenvård samt vilka resurser 
patienten har. Det är av stor vikt att ögonsjuksköterskan uppmärksammar individen för att 
kunna ge informationen på rätt nivå. “Information is not the point, education is. You can’t 
educate someone by just giving information... It is how you educate the patient to deal with 
the therapeutic situation.”(Hamrosi et al., 2013. S. 524). Patientinformationen och 
undervisningen bör ständigt förbättras och som ögonsjuksköterska är det därför viktigt att 
alltid leta nya förbättringar och sätt att underlätta för patienten för att göra omvårdnaden 
säkrare och öka följsamheten. Detta skall göras genom kontinuerlig forskning inom området, 
så som exempelvis fortsatt forskning inom administreringen av ögondroppar och om det finns 
skillnader mellan olika patientgrupper som till exempel patienter med andra ögonsjukdomar 
relaterat till för övrigt friska patienter. Eftersom hälso- sjukvården är i ständig utveckling och 
förbättring skall utvärderingar ske kontinuerligt samt vidare forskning bedrivas för att göra 
hälso- och sjukvården så patientsäker som möjligt. 

 
 
 
Konklusion och Implikation 
Pilotstudiens resultat visar patienternas erfarenheter av ögondroppsbehandling efter 
kataraktoperation och den erhållna informationen om ögondroppsbehandlingen. En kategori 
som utkristalliserade sig var Kompetens. Patienterna erfor kompetens att utföra 
ögondroppsbehandlingen genom den erhållna muntliga eller skriftliga information. 
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Patienterna erfor egenansvaret som en naturlig del efter en kataraktoperation. En fullskalig 
studie bör göras angående patientinformationen, eftersom patienterna i pilotstudien hade tagit 
till sig olika delar av informationen bör vidare forskning utföras för att säkerställa vilken del 
av informationen som bör förbättras. Den andra kategorin som framkom var Bristfällighet. 
Här framkom hur patienterna erfor brist i informationen samt en osäkerhet att utföra 
administreringen av ögondropparna. Flera patienter i pilotstudien uttryckte en önskan att bli 
undervisade hur administreringen skulle utföras. En fullskalig studie bör göras för att 
säkerställa om patienterna får tillräckligt med handledning för att utföra administreringen. 
Den tredje kategorin var Begränsning där patienternas negativa erfarenheter beskrevs såsom 
bundenhet och deras avsaknad av kontroll. Ögonsjuksköterskor skall finnas tillhands för 
patienterna och ge dem de verktyg de behöver för att övervinna det som denna begränsning 
medför samt att en fullskalig studie görs i ämnet. Den sista kategorin var Hanterbarhet som 
belyser patienternas positiva erfarenheter av ögondroppsbehandlingen. Detta var bland annat 
att patienterna växte som människor genom att de klarade av ögondroppsbehandlingen och 
därigenom fick bättre självförtroende. Genom att utforma strategier lyckades patienterna med 
genomförandet av ögondroppsbehandlingen vilket gav en känsla av självständighet och 
hanterbarhet. Med utgångspunkt från resultatet kan ögonsjuksköterskan få ett underlag till hur 
de kan förbättra information och undervisning vid patienternas behandling med ögondroppar, 
vilket kan leda till en kvalitetssäkring av omvårdnaden. Pilotstudien påvisade några problem 
som förekom vid administrering av ögondroppar. Mer omfattande studier behöver utföras för 
att identifiera vilken information som lämpar sig bäst för patienterna som skall opereras för 
katarakt och därefter ordineras ögondroppsbehandling. 
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Bilaga 1 

 
 
Erfarenhet av ögondroppsbehandling efter kataraktoperation 

 
I din hand håller Du en förfrågan om att delta i en studie, som kommer att 
presenteras som en magisteruppsats, vars syfte är att beskriva patientens 
erfarenheter av ögondroppsbehandling efter en kataraktoperation, samt 
frågeställningen: Vilka erfarenheter har patienten av den erhållna informationen 
om ordinerad postoperativ ögondroppsbehandling samt administreringen av 
denna efter genomgången kataraktoperation. 

 
 
Ditt namn har vi fått från ögonmottagningen. 

 
För att kunna förbättra och vidareutveckla den information som vårdpersonal ger 
om ögondroppsbehandling i samband med kataraktoperation, är det 
betydelsefullt att vi får ta del av patienters erfarenheter av detta. 

 
Vid operationstillfället fick Du muntlig information om studien. Du fick även 
detta informationsbrev samt ett samtyckesformulär och ett frankerat svarskuvert. 
Om du beslutar Dig för att delta i studien ska Du skriva på och skicka 
samtyckesformuläret i det frankerade kuvertet till Anna Mangare eller Karin 
Nilsson. Däremot kommer inte alla tillfrågade att få delta, utan endast de som 
blir uppringda. 

 
För Dig som skickar in ett samtyckesformulär och som sedan blir utvald, 
kommer en av oss ringa upp Dig en till två veckor efter operationen för att ställa 
frågor om Din erfarenhet av ögondroppsbehandlingen. Totalt beräknas intervjun 
ta cirka 20 minuter att genomföra och den spelas in. Dina svar behandlas så att 
inga obehöriga kan ta del av dem. Det inspelade intervjumaterialet och 
personuppgifter förvaras inlåst men på olika ställen så att de inte kan kopplas till 
varandra. Allt material behandlas konfidentiellt och endast vi som utför studien 
kommer att ha tillgång till materialet, vilket betyder att intervjuerna kodas och 
fiktiva namn används för att inte avslöja Din identitet. 

 



Studien är godkänd av Högskolan i Halmstads Lokala etikprövningsgrupp samt 
berörd verksamhetschef. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan 
avbryta Din medverkan när som helst utan att Du behöver förklara varför eller 
att Din vård och behandling på ögonkliniken påverkas. 

 
Studiens resultat kommer att presenteras som en magisteruppsats samt 
publiceras på DiVA (DiVA är bibliotekets databas på Högskolan i Halmstad). 
Önskar Du få information om resultatet på studien kan vi skicka 
magisteruppsatsen till Dig. 

 
Det finns inte några risker med att delta i studien, men fördelen med att delta är 
att Du får möjlighet att prata om Dina erfarenheter samt får möjlighet att hjälpa 
till att förbättra vården för framtida patienter som ska få ögondroppsbehandling 
efter en kataraktoperation. 

 
Har Du några frågor om studien och vad den innebär, eller om något är oklart 
som Du vill ha mer information eller samtala om är Du varmt välkommen att 
kontakta 

 
Ögonsjuksköterskestudenterna: 

 
Anna Mangare 
Ögonmottagningen XXX 
Tel XXX 
E-mail annman12@student.hh.se 

 
Karin Nilsson 
Ögonmottagningen XXX 
Tel XXX 
E-mail karnil12@student.hh.se 

 
 
 

Handledare: 
Susann Arvidsson 
Tel XXX 
E-mail susann.arvidsson@hh.se 
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Bilaga2  
 
 
 
 
 
Erfarenhet av ögondroppsbehandling 

efter en kataraktoperation 
 

Samtycke till deltagande 
 

 

Härmed samtycker jag till deltagande i pilotstudien, som har syftet att 
beskriva patientens erfarenheter av information samt 
ögondroppsbehandling i samband med kataraktoperation. Jag har fått 
såväl muntlig information som skriftlig information om studiens syfte 
och genomförande. 

 
Jag är informerad om att intervjumaterialet kodas för att inte kunna 
härledas till mig. Intervjumaterialet förvaras i separata låsta skåp och 
allt material förstörs efter avslutad pilotstudie. 

 
Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när 
som helst kan avbryta mitt deltagande i studien utan att ange orsak till 
detta. 

XXX 2014-    -    
 

.................................................................................. 
Underskrift patient 

 
................................................................................. 
Namnförtydligande patient 

 
.................................................................... 
Underskrift student 

 
……………………………………………. 
Namnförtydligande student 

 



Bilaga 3 
 
Intervjufrågor 

 
 
Beskriv din erfarenhet av ögondroppsbehandlingen? 

Har du erfarenhet sedan tidigare av att ta ögondroppar? 

Kan du berätta om vilken information fick du om ögondroppsbehandlingen? 
 
-muntlig? Skriftlig? 

 
Var det något du saknande i informationen? 

 
Berätta om den information som förklarade varför du skulle ta dina ögondroppar? 

 
 
 
Har du tagit dropparna själv eller har någon hjälpt dig? 

Använde du/ni något hjälpmedel? 

Beskriv hur du droppade i ögat och om du hade något knep för att de skulle komma i ögat. 
 
Berätta om hur du upplevde det att följa läkarens ordination, hade du några knep att komma 
ihåg att droppa? 

Glömde du/ni någon droppe? 
 
 
 
Följdfrågor 

 
Kan du berätta lite mer om det? 

Hur menar du när du säger…..? 

Hur tänkte du då när……? 

Kan du förtydliga….? 

 



 

 
Karin Nilsson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anna Mangare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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