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 Sammanfattning:            Katarakt står för cirka hälften av all världens blindhet, vilket 

motsvarar flera miljoner människor. Patienter som kommer 

till en operationsavdelning kan ha goda, inga eller mindre bra 

erfarenheter av vården. Pilotstudiens syfte var att beskriva 

patienters erfarenheter av omvårdnad vid 

kataraktoperationen. Pilotstudien genomfördes som en 

intervjustudie med en beskrivande kvalitativ design med 

induktiv ansats. Intervjuerna analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. I resultatet framkom tre kategorier: Att 

erfara trygghet, Att erfara strategier för att hantera fysiska 

och psykiska symtom samt Att erfara bristfällighet. 

Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonalen skapade 

förtroende genom kompetens, information och 

förhållningssättet. Det spelade ingen större roll i vilken form 

informationen gavs, huvudsaken var att det framkom vad som 

skulle ske. Informanterna använde sig av olika strategier för 

att klara av operationen. Det framkom kunskapsluckor i 

informationen kring operationen. Vidare forskning med en 

fullskalig studie bör vara inriktad på hur informationen 

tydligast ges till patienterna inför kataraktoperationen. En 

slutsats av pilotstudien är vikten av patienternas delaktighet i 

omvårdnaden kring en kataraktoperation samt patienternas 

erfarenheter av operationen vilket i sin tur genererar relevant 

kunskap till ögonsjuksköterskor som kan utveckla en bättre 

ögonsjukvård. I utbildningen av ögonsjuksköterskor bör 

patientperspektivet användas som underlag. 
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Abstract:            Cataract accounts for about half of all blindness in the world, 

which represents several million people. Patients who come 

to the surgery department may have good, none or less good 

experiences of care. The aim of the pilot study's was to 

describe patients' experiences of care in the cataract surgery. 

The pilot study was conducted as an interview with a 

descriptive qualitative design with an inductive approach. 

The interviews were analyzed using qualitative content 

analysis. The results revealed three categories: Experiencing 

security, Experiencing strategies to deal with physical and 

psychological symptoms and Experiencing deficiency. The 

response from health care professionals created trust through 

their expertise, information, and their approach. It did not 

matter in what form the information was given according to 

the informants, the main thing was that it showed what would 

be done. All informants used various strategies to cope with 

the surgery. It was revealed gaps in information about the 

operation. Further research with a full-scale study should 

focus on how the information is clearly given to patients 

before cataract surgery. One conclusion of the pilot study is 

the importance of the patients´ involvement in care around a 

cataract surgery and the patients´ experience of the surgery 

which in turn generate relevant knowledge for ophthalmic 

nurses who can develop a better eye care. In the education of 

ophthalmic nurses a patient perspective should be used as a 

basis. 
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Inledning 

Uttrycket ”katarakt” betyder ”vattenfall” och härstammar från det latinska ordet 

”cataracta” och det grekiska ordet " καταρράκτης " (Kook et al., 2013; Morris, Fraser & 

Gray, 2007). Enligt den senaste bedömningen från Världshälsorganisationen (WHO), 

står katarakt för 51 % av all blindhet i världen, vilket motsvarar omkring 20 miljoner 

människor år 2010 (World Health Organization, 2013). Även om katarakt kan opereras 

bort, finns det i många länder hinder för människor att få tillgång till kirurgi. När 

människor i världen lever längre, förväntas antalet personer med katarakt att öka (ibid.). 

 

Patienter som kommer till en operationsavdelning kan ha goda, inga eller dåliga 

erfarenheter av vården (Lindwall & von Post, 2008). Patienter som ska genomgå en 

kataraktoperation får ofta en bra preoperativ och postoperativ information om 

operationen, däremot får den intraoperativa informationen mindre utrymme 

(Wickremashinghe, Tranos, Sinclair, Andreou, Harrys & Little, 2003).  Det har visat sig 

att patienter som redan opererat ett öga på grund av katarakt är i lika stort behov av 

information som de som skall genomgå en kataraktoperation för första gången 

(Nijkamp, Kenens, Dijker, Ruiter, Hiddema & Nuijts, 2004; Sharma et al., 2008). 

Patienter som genomgår en kataraktoperation kan erfara en rad olika symtom så som 

känselförnimmelser, ljusfenomen, allmänt obehag, samt viss smärta (Henderson et al., 

2014; Wickremashinghe et al., 2003). Det framkommer i flera studier att det finns 

brister i informationen till patienterna om vad de kan erfara, se och känna under 

kataraktoperationen (Ang, Au Eong, Lee, Chan & Tan, 2007; Tan, Tang, Ten & Au 

Eong, 2005; Wickremashinghe et al., 2003).  

 

Patientens tillfredsställelse med kataraktoperationen är ofta associerad med preoperativ 

utbildning om alternativ och förväntade resultat. De upplever det även som viktigt att 

deras oro tas upp. Hälsorelaterad livskvalitet är generellt högre hos patienter som 

upplever sina förväntningar som uppfyllda i motsats till dem med otillfredsställda 

förväntningar. Lämplig preoperativ utbildning minskar rädslan hos patienterna och 

förbättrar patienternas erfarenhet av omhändertagandet vid kataraktoperationen 

(Henderson et al., 2014; Nijkamp et al., 2004). I alla situationer där patienter genomgår 

ett operativt ingrepp bör strävan vara att minimera negativa erfarenheter, vilket annars 

kan leda till onödig stress, rädsla och obehag inför framtida möten med hälso- och 

sjukvården. Få studier har hittats som fokuserar på hur patienter erfar omhändertagandet 

vid kataraktoperationen (Ang, Au Eong, Lee, Chan & Tan, 2007; Henderson et al., 

2014) och vi har därför valt att uppmärksamma denna kunskapslucka.  

 

Bakgrund 

Linsen 

Ögats lins är bikonvex, transparant, och saknar både blodkärl och nervförsörjning. Hos 

vuxna är den cirka 9 mm i diameter och cirka 4 mm tjock. Linsen ligger belägen bakom 

iris och på framsidan av glaskroppen, den är upphängd i zonulatrådar som fäster i 

ciliarkroppen (Shaw, Lee & Stollery, 2010). Linsens funktion är att fokusera ljusstrålar 

på näthinnan, den svarar för en tredjedel av ögats brytkraft. Linsen har en elastisk kapsel 

och kan ändra form för att skapa klart fokus på näthinnan vid syn på både långt och nära 

håll, så kallad ackommodation (Marsden, 2004). Linstillväxten fortsätter hela livet och 
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nya linsfibrer lagras utanpå de gamla. Såväl linskärnan som linsen i sin helhet ökar i 

storlek. Den största tillväxten sker det förstalevnadsåret, därefter avtar 

tillväxthastigheten. Tillväxten innebär att den främre kammaren blir grundare med åren, 

linskärnan ändrar färg från att vara klar till att bli mer gul. Gamla linsfibrer blir 

kompaktare och mindre elastiska. Linsen får svårare att ändra form och därmed blir 

fokusering på nära håll svårare. Med tiden upphör ackommodationen hos de flesta 

människor och korrektion behövs för att kunna läsa (Marsden, 2004). 

  

Katarakt 

Katarakt innebär en grumling av ögats lins vilket på sikt försämrar synen. Genom att 

linsen växer och blir tätare blir den också mindre genomsläpplig för ljus (Kohnen, 

Baumeister, Kook, Klaproth & Ohrloff, 2009; Michael & Bron, 2011). Riskfaktorer för 

att utveckla katarakt inkluderar hög ålder, diabetes mellitus, rökning, kvinnligt kön, 

närsynthet, högt HbA1c värde och högt systoliskt blodtryck (Kook et al., 2013; Richter, 

Torres, Choudhury, Azen & Varma, 2012). Tecken på ökad grumling av linsen, brukar 

visa sig i 60–70-årsåldern, och kan yttra sig som dimsyn, sämre färgseende, att lättare 

bli bländad, dåligt mörkerseende, dubbelseende och innebär oftast behov av täta byten 

av glasögon (Kook et al., 2013). 

 

Den vanligaste typen av katarakt är den åldersrelaterade som utvecklas under senare 

delen av livet, den så kallade senila katarakten som vanligen klassificeras i tre olika 

typer: kärnkatarakt, barkkatarakt och bakre subkapsulär katarakt (Kohnen et al., 2009; 

Lewis et al., 2004). Kärnkatarakten innebär att linsens centrala delar, alltså kärnan, 

svullnar, gulnar och blir så småningom grumlig. Till slut kan denna typ av katarakt leda 

till att linsen blir alldeles brun. Första symtomet på kärnkatarakt är oftast en tilltagande 

närsynthet. Barkkatarakten leder till att de yttre delarna av linsen drabbas av 

grumlingar. Ett första symtom är suddig syn. Bakre subkapsulär katarakt bildas i den 

bakre delen av linsen där slaggprodukter från linsens ämnesomsättning ska transporteras 

ut i kammarvattnet. Dessa slaggprodukter antas fastna i den bakre delen av linsen varpå 

grumlingar uppkommer. Denna form av katarakt ger tidig synförsämring, trots att linsen 

vid en ögonundersökning inte ser särskilt grumlig ut förutom i dess bakre del. Den 

subkapsulära katarakten uppkommer oftast efter en längre tids behandling av läkemedel, 

framför allt kortison (Michael & Bron, 2011). 

 

Kataraktoperationen 

De första kataraktoperationerna utfördes omkring år 800 före Kristus i Grekland och 

Indien (Asbell, Dualan, Mindel, Brocks, Ahmad & Epstein, 2005; Ashwin, Shah & 

Wolffsohn, 2009; Kook et al., 2013). Kataraktoperationen är ett av de äldsta kirurgiska 

ingreppen, och med cirka 15 miljoner operationer årligen, är det en av de vanligaste 

operationer som utförs polikliniskt inom hälso- och sjukvården i världen. Eftersom 

ingen studie hittills har visat någon tydlig fördel av näringsmässig eller farmakologisk 

behandling, är kirurgiskt avlägsnande av linsen det enda effektiva alternativet för att 

återställa synfunktionen (Kook et al., 2013). 

 

År 1949 började den brittiska kirurgen Sir Harold Ridley utvecklingen av den 

intraokulära linsen med den första implantationen av en polymetylmetakrylat (PMMA) 
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lins i ett mänskligt öga efter kataraktextraktion. Med uppfinningen av linsextraktion 

med ultraljudsemulgering (phacoemulsifikation) år 1967 av Charles Kelman, och 

utvecklingen av vikbara intraokulära linser, kunde kataraktkirurgi nu ske genom ett snitt 

på 3 mm eller mindre (Asbell et al., 2005; Kook et al., 2013).  

 

Innan kataraktoperationen genomgår patienten en testning av synskärpan, undersökning 

av de främre segmenten av ögat, och ögonbottenundersökning för att utesluta andra 

ögonsjukdomar. Brytningsförmågan i hornhinnan, djupet av den främre kammaren, och 

längden av ögat mäts, så att dioptristyrkan i den intraokulära linsen (IOL) kan beräknas 

(Asbell et al., 2005; Kohnen et al., 2009).  

 

Vid de flesta kataraktoperationer ges topikal/dropp anestesi som en ytlig lokalt 

begränsad bedövning i form av ögondroppar (Halldin & Lindahl, 2008). Vid topikal 

bedövning påverkas inte synnervens funktion vilket den gör vid regional anestesi, därför 

kan patienterna som får topikal bedövning uppleva en större visuell medvetenhet 

(Ioannidis, Papageorgiou, Alexandraki, Massaoutis, Sinha & Andreo, 2010). Vid 

topikal/droppanestesi appliceras bedövningen av ögonsjuksköterskan direkt på 

hornhinnan (Halldin & Lindahl, 2008). 

 

Den operationsteknik som används kallas för phacoemulsifikation där linsens innehåll 

tas ut genom ett 2-3 mm litet snitt. Linsens främre kapsel öppnas genom att ett cirkulärt 

lock cirka 5mm i diameter tas bort (Hardy, 2009; Marsden, 2004). Ett tunt instrument 

(så kallat fakoinstrument) förs in, och med hjälp av ultraljud sönderdelas den grumliga 

linsen. Samtidigt som linsen smulas sönder sugs delarna ut så att det blir fritt från 

kataraktrester inne i ögat, proceduren tar cirka 5 minuter. Därefter vidgas det lilla snittet 

i ögat och den konstgjorda linsen förs hoprullad in genom det lilla snittet. Väl inne i 

ögat vecklar linsen ut sig och den roteras på plats i linskapseln på samma plats som den 

ursprungliga linsen satt (Hardy, 2009). Fördelen med phacoemulsifikation är att det går 

fort, det krävs sällan några stygn vilket medför minskad risk för postoperativ 

astigmatism som är ett avbildningsfel som kan uppstå (Marsden, 2004). 

 

Omvårdnad 

Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden av patienter som ska genomgå en 

kataraktoperation (Asbell et al., 2005; Kohnen et al., 2009). All omvårdnad som ges 

beskriver givarens syn på världen, människans etiska förhållningssätt vare sig det är 

medvetet eller inte. Omvårdnadshandlingarnas syfte är att förbättra hälsa/friskhet, 

förebygga ohälsa/sjukdom samt återställa och bevara hälsa/friskhet. 

Omvårdnadsåtgärderna kan bestå i att undervisa, tillhandahålla en miljö som stödjer 

utveckling, ge psykiskt och fysiskt stöd, ge hjälp med vissa aktiviteter samt att utföra åt 

patienten det patienten inte kan utföra själv (Norberg et al., 2000; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

 

Det är viktigt att ha i åtanke de etiska principer som är aktuella i svensk hälso- och 

sjukvård (Norberg et al., 2000). Principen om att respektera autonomi kan tolkas som att 

patienten har rätt att fritt fatta beslut om sin vård efter att ha fått en relevant information. 

Patienten har naturligtvis också rättigheten att frivilligt avstå från att fatta beslut och 

överlämna beslutsfattandet till andra (Norberg et al., 2000; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). I principen om att göra gott och att inte skada är det 
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viktigt att vårdarna är medvetna om hur de resonerar för att bedöma vad som verkligen 

är gott för patienten (Norberg et al., 2000). Kontakt med patientens närstående och 

inlevelse i patientens situation är naturligtvis nödvändigt. Det är ofta svårt att avgöra 

vad som skadar patienten. Det är också ibland svårt att avgöra vad det innebär att göra 

gott i ett konkret fall (Norberg et al., 2000; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). I 

många fall är det tydligt att principen om autonomi och principen att göra gott pekar 

mot samma handling. Patienten är den som bäst vet vad som är gott för egen del. Andra 

gånger är det tydligt att patienten inte förstår sitt eget bästa (Norberg et al., 2000). Enligt 

principen om rättvisa skall omvårdnaden ges på ett rättvist sätt. Det kan betyda utifrån 

vars och ens förtjänst, men också utifrån vars och ens behov. Principen om livets 

okränkbarhet ses ibland som en självklar förutsättning för etik. Patienten har rätt att dö 

utan att få sitt liv förlängt av tekniska hjälpmedel. En del framhåller att de ser döendet 

som en del av livet. Ingen har rätt att döda, men ingen har heller rätt att hindra ett 

naturligt döende (Norberg et al., 2000; Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

När en patient skall opereras för katarakt ingår det i omvårdnaden att sjuksköterskan 

utför en del undersökningar som exempelvis testning av synskärpan, 

ögonbottenundersökning och undersökning av de främre segmenten i ögat. I samband 

med ovanstående undersökningar sker ett preoperativt samtal där sjuksköterskan och 

patienten går igenom den kommande operationen. Information innan en 

kataraktoperation är viktig och patienten får information om vad som sker innan, under 

och efter operationen. De går igenom patientens hälsohistoria och patienten har 

möjlighet att få svar på sina frågor och funderingar angående kataraktoperationen. Ju 

mer tid och information, och ju mer lugn och ro patienten får av sjuksköterskan desto 

större är möjligheten för en tillitsfull och trygg patient (Hardy, 2009; Lindwall & von 

Post, 2008).  

 

I omvårdnadsarbetet runt patienten har sjuksköterskan en viktig roll i att inför 

operationen informera patienten om att patienten bland annat kan erfara 

känselförnimmelse och/eller ljusfenomen och att det är vanligt förekommande, men att 

det inte är onormalt om så inte är fallet (Au Eong, Lim, Lee & Yon, 2000; 

Wickremashinghe et al., 2003). Det har visat sig att patienter som genomgår 

kataraktkirurgi behåller någon form av syn under operationen (Au Eong et al., 2000; 

Tauqir, Chaudhry, Mumtaz & Ahmad, 2012; Wickremashinghe et al., 2003). 

Synförnimmelser kan upplevas skrämmande för patienten och orsaka påslag av det 

sympatiska nervsystemet med ökat blodtryck, takykardi och hyperventilation som följd, 

vilket i sin tur kan leda till ökad risk för perioperativa komplikationer och att patientens 

erfarenhet av operationen blir negativ (Tan et al., 2005). Synförnimmelserna kan ses i 

många olika variationer som exempelvis olika färger, regnbågsliknande mönster, olika 

former som cirklar, kuber, rektanglar och ellipser. Vissa patienter kan se 

operationsinstrument och kirurgens fingrar under operationen, och andra patienter 

upplever att det starka ljuset från mikroskopet är störande och obehagligt (Au Eong et 

al., 2000; Biro & Schvöller, 2008;  Leo, Lee & Au Eong, 2005; Prasad, Kumar, Patil & 

Dowd, 2003; Tauqir et al., 2012; Tranos et al., 2003).  

 

På operationsdagen tas patienten emot på den preoperativa avdelningen, och tas där om 

hand av en sjuksköterska. Det är sjuksköterskan som har ansvaret för omvårdnaden av 

patienten. Patienten får ta av sig sina ytterkläder och ta på sig en patientskjorta utanpå 

sina egna kläder, mössa och plasttossor. Därefter får patienten sätta sig tillrätta i en skön 

fåtölj och sjuksköterskan administrerar dilaterande och bedövande ögondroppar. 
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Opererande läkare kommer och märker ut ögat som är aktuellt för operation. Därefter 

följs patienten in till operationssalen (Hardy, 2009). Sjuksköterskans roll under den 

intraoperativa fasen förutom omvårdnaden av patienten är att medverka vid den 

planerade operationen, placera patienten på operationsbädden, se till att den aktuella 

kroppsdelen förbereds och tvättas enligt gällande rutiner, närvara vid operationen och 

slutligen utvärdera den intraoperativa fasen (Lindwall & von Post, 2008).  

 

Efter avslutad operation följs patienten från operationssalen till den postoperativa 

avdelningen. Det genomförs sedan ett postoperativt samtal, där sjuksköterskan och 

patienten utvärderar operationen. En av sjuksköterskans viktigaste omvårdnadsåtgärder 

är att undervisa patienten och förvissa sig om att patientens fått det stöd som anses 

behövas. Patienten får skriftlig och muntlig information om när, hur och vilka 

ögondroppar som ska tas (Lindwall & von Post, 2008). I omvårdnaden av patienten 

ingår att sjuksköterskan även preoperativt visar hur det går till att ta ögondroppar, och 

försäkrar sig om att patienten själv klarar av att ta sina droppar, eller att någon i 

patientens närhet kan hjälpa till (Watkinson, 2005). 

 

Information som ges är att det är vanligt att känna av ett visst skav och irritation i ögat 

några dagar efter operationen, att tunga lyft skall undvikas vilket i sin tur kan öka 

trycket i ögat, samt att det är viktigt med god hygien i samband med 

ögondroppsförfarandet. Patienten ombeds att vara observant på infektionstecken så som 

rodnad, svullnad eller smärta (Hardy, 2009; Watkinson, 2005). 

 

Patientperspektiv 

En patient kallas som regel en person med en sjukdom eller ett ohälsotillstånd som på 

något sätt står i relation till en vårdare. Patientens upplevelser av hälsa och sjukdom 

utgår från individens eget perspektiv, vilket kan beskrivas som ett livsvärldsperspektiv. 

Livsvärlden består bland annat av minnen, individens oreflekterade vardag samt 

förväntningar om framtiden. Med detta synsätt går det inte att fånga in det "objektiva" 

utan fokuseringen ligger istället på individens upplevelser, eftersom livsvärlden är 

världen så som den uppfattas och levs (Dahlberg & Segersten, 2010). Ett gammalt 

talesätt säger att hälsan är tyst. När individen har hälsa eller välbefinnande, har 

individen en naturlig inställning till sin subjektiva kropp och till idén om hälsa, som tas 

för given. Människor lever som subjekt i och genom de egna kropparna. All förståelse, 

minnen, perceptioner, samt emotionella och kognitiva relationer till världen 

förkroppsligas. Patienter kan berätta om förståelse, minnen, perceptioner, samt 

emotionella och kognitiva aktiviteter som förkroppsligade upplevelser. Även hälso- och 

sjukvårdspersonal kan relatera till dessa aspekter av förkroppsligat vetande när de i 

praktiken behandlar eller vårdar patienter (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008).  

 

Patientens värdighet är ett komplext men ändå centralt fenomen. Bristande respekt för 

värdighet kan betyda att patienten drar sig tillbaka i sin roll som patient. Vidare kan 

bristande respekt för patientens värdighet betyda förlust av egenvård och kontroll, 

minskad delaktighet, och påverkan av läkningen hos patienten (Rasmussen & Delmar, 

2014). Samtidigt har sjuksköterskor en skyldighet att respektera patientens värdighet 

och patienter förväntar sig det. Patienten som ska opereras kan vara särskilt känslig för 

förlust av värdighet, då fokus ligger enbart på de kirurgiska ingreppen, effektiviteten 

och produktiviteten. Ur ett patientperspektiv är det viktigt att bli behandlad med respekt 
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och värdighet. Det leder till högre tillfredsställelse och en känsla av säkerhet, vilket kan 

ha en positiv inverkan på återhämtningen och öka självkänslan. Forskning om 

patientperspektiv visar att patienterna är sårbara eftersom de känner förlust av kontroll, 

bristande sekretess och otrygghet. Sjuksköterskors beteenden och respekt för autonomi 

är vårdåtgärder av särskild vikt för patientens värdighet. När sjuksköterskan är artig, 

vänlig, hjälpsam, empatisk, respektfull, och tar tid för en enskild patient, bevaras 

patientens värdighet. Likaså är det av stor vikt att samverkan präglas av tillit, en balans 

mellan sekretess och öppenhet, samt att erkänna patientens individuella behov. Genom 

att se patienten som en unik människa, och genom att hjälpa patienten att sköta sitt 

utseende och att få bära egna kläder, samt motivera mobilisering, kan det åstadkommas 

en övergång från sjukrollen till att vara medansvarig för sin egen vård. Det är idealiskt, 

men inte alltid möjligt på grund av tidspress och minskat antal sjukvårdspersonal 

(Rasmussen & Delmar, 2014). 

 

Att genomgå en operation är en stor upplevelse för varje patient. Genomförs 

operationen i vaket tillstånd med lokalbedövning kan det upplevas mer stressande än en 

operation där patienten är sövd (Moon & Cho, 2001). En kataraktoperation sker i 

lokalbedövning och patienterna behöver ligga stilla, de måste vara medvetna om att de 

ej ska röra huvudet eller ögonen. De behöver också förberedas på att ansiktet kommer 

att vara täckt av en duk (Marsden, 2004). På många ställen finns under 

kataraktoperationen en sjuksköterska eller undersköterska som håller patientens hand, 

och genom att krama personalens hand kan patienten förmedla sig under operationen 

vilket upplevs som en trygghet för många (Mokashi, Leatherbarrow, Kincey, Slater, 

Hillier & Mayer, 2004). Det är som vid alla möten med hälso- och sjukvården viktigt 

för patienterna att bemötas med respekt, att ses som en person och inte bara ett “öga” 

som ska opereras. Det har visat sig att patienter uppskattar att få ett postoperativt samtal 

där de kan gå igenom operationen och får möjlighet att ställa frågor (Kelvered, Öhlén & 

Åkesdotter-Gustafsson, 2012). 

 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensram som använts är Joyce Travelbees omvårdnadsteori. Det är en 

interaktionsteori vilket innebär att den utgår från samspelet mellan sjuksköterska och 

patient som grund för omvårdnaden (Travelbee, 1971). Uttrycket "interaktion" hänvisar 

till varje kontakt, under vilken två individer har ömsesidig påverkan på varandra och 

kommunicerar verbalt och/eller icke verbalt. Termen "sjuksköterska-patient interaktion" 

avser varje kontakt mellan en sjuksköterska och en sjuk individ och kännetecknas av att 

båda individerna uppfattar den andra på ett stereotypt sätt. Sjuksköterskan uppfattar den 

sjuke som en kategori, det vill säga som en "patient", inte som en unik människa. Den 

sjuke uppfattar individen som är sjuksköterskan som en stereotyp av alla sjuksköterskor 

den sjuke har känt eller stött på (ibid.). Travelbee (1971) definierar omvårdnad som en 

mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper en individ, familj eller samhälle att 

förebygga eller hantera upplevelsen av sjukdom och lidande samt vid behov att finna 

mening i dessa upplevelser. 

 

Travelbees omvårdnadsteori bekräftas av International Council of Nurings (ICN:s) 

etiska kod för sjuksköterskor som presenterar det gemensamma etiska förhållningssätt 

som bör utvecklas vidare hos varje enskild sjuksköterska. Det bör enligt den etiska 

koden ligga i sjuksköterskans ansvar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
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hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan medverkar till en vårdkultur som främjar ett 

etiskt handlande och en öppen dialog (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vidare bör 

en sjuksköterska med specialisering i ögonsjukvård ha kompetens att ansvara för 

omvårdnad och behandling av patienter med ögonsjukdomar eller symtom från ögonen 

orsakade av tillstånd inom bland annat kirurgi (Riksföreningen för ögonsjukvård & 

Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

 

Kirurgi är mer än en procedur, det är en erfarenhet genomgången av en levande 

människa. Det är ibland till hjälp för sjuksköterskan att reflektera över vad individen 

som planeras för kirurgi måste genomgå (Travelbee, 1971). Det är inte lätt för någon 

individ att “överlämna sig” till kirurgin. Vanligtvis stöter individer som skall genomgå 

kirurgi på problem i deras försök att tillmötesgå två basala behov; behovet av kognitiv 

klarhet och behovet av säkerhet. Behovet av kognitiv klarhet syftar till individens behov 

av att förstå vad som kommer att hända. En individ som vet vad som kommer att hända 

har mindre benägenhet att ta sin tillflykt till fantasier i ett försök att förstå vad som sker. 

En individ som inte förstår vad som händer skaffar sig fantasier som inte existerar i 

verkligheten. Individens beteende kommer då att motiveras av fantasier om vad som 

kanske kan hända. Dessa fantasier kan vara felaktiga och en källa till stor oro och rädsla 

hos individen som upplever stress direkt kopplat till kirurgi. Det andra behovet för 

individen som skall genomgå kirurgi och som är nära anknuten till behovet av kognitiv 

klarhet är behovet av säkerhet. Behovet av säkerhet syftar till individens behov av att tro 

på att individen kommer klara av operationen och att individen kommer att ges 

professionell vård och att individen inte överges i sin utsatta situation. Behovet av 

känslomässigt stöd och trygghet är viktigt hos individer som upplever stress i samband 

med kirurgi (Travelbee, 1971). 

 

Individer som upplever en hög nivå av oro före operationen är mer sårbara för 

postoperativa psykiska reaktioner jämfört med individer som har en låg nivå av oro. 

Psykiska reaktioner är också vanligt förekommande bland individer som genomgår 

operationer på ögonen, genitalier och hjärta. Sjuksköterskan kan tillsammans med 

operatören och övrig operationspersonal ha en avgörande roll i att uppskatta vilken nivå 

av oro individen känner och i att försöka reducera oro om möjligt. Det är ibland till 

hjälp för sjuksköterskan att reflektera kring vad en individ som är planerad att opereras 

får genomgå (Travelbee, 1971). 

 

Travelbees omvårdnadsteori kan i viss utsträckning kopplas till hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) där bestämmelser finns om att hälso- och 

sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Det innebär att 

hälso- och sjukvården bland annat skall vara av god kvalitet och tillgodose patientens 

behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt tillgänglig och bygga på respekt 

för patientens självbestämmande och integritet. Hälso- och sjukvården skall även främja 

goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, och tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården (ibid.). 

 

Problemformulering 

Efter en genomgång av vetenskapliga artiklar har det framkommit att det finns få studier 

som beskriver patientperspektivet av kataraktoperationen. Många studier fokuserar på 

jämförelser av olika operationstekniker, patienternas upplevelser av smärta och 
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synförnimmelser under kataraktoperationen. Vi vill genom vår pilotstudie se om det 

finns fler faktorer, känslor och erfarenheter som är av betydelse för patienterna. Målet är 

att med den här pilotstudien ge ögonsjuksköterskor en inblick i patientperspektivet av 

kataraktoperationen, vilket förhoppningsvis kan hjälpa ögonsjuksköterskor att bemöta 

och omhänderta patienterna på ett så adekvat sätt som möjligt.  

 

Syfte 

Syftet med pilotstudien var att beskriva patienters erfarenheter av omvårdnad vid 

kataraktoperationen. 

 

Metod 

Designen som valdes för pilotstudien var kvalitativ forskningsmetod med en induktiv 

ansats. Databearbetningen av intervjuerna utfördes med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Analysmetoden som användes ansågs lämplig när 

tolkningar av känslor och upplevelser hos ett fenomen skulle analyseras. Den 

metodologiska ansatsen var induktiv då det gjordes en förutsättningslös analys av texter 

som baserades på patienternas berättelser om deras upplevelser. Målet med pilotstudien 

var att få nyanserade personliga beskrivningar som speglade mångfalden, skillnader och 

variationer hos fenomenet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Urval 

Genom ett strategiskt urval erhölls elva informanter. Ett strategiskt urval är ett 

målinriktat och styrt urval av informanter på basis av klart definierade kriterier 

(Graneheim och Lundman, 2012). Inklusionskriterierna var patienter som opererats för 

någon form av åldersrelaterad katarakt, som förstod och talade det svenska språket och 

som kunde medverka i en intervjusituation. Det första urvalet gjordes av V.A. och J.B. 

som fick tillgång till journalerna på alla som skulle opereras de aktuella dagarna. 

Därefter skickades informationsbrevet (Bilaga A) tillsammans med kallelsen till 

operation till de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna. I informationsbrevet 

presenterades syftet med pilotstudien, vem som var forskningshuvudman, vem som 

kunde kontaktas för ytterligare information samt att alla personuppgifter och 

datamaterial behandlades konfidentiellt.  I informationsbrevet framgick det tydligt att 

patienterna eventuellt kom att bli intervjuade på operationsdagen efter avslutad 

operation om sina erfarenheter av kataraktoperationen. 

 

Det gjordes ingen begränsning till någon särskild ålderskategori eller kön. Ej heller de 

som tidigare genomgått en kataraktoperation exkluderades. Exklusionskriterierna var 
patienter med bristande kognitiv förmåga då de ej ansågs kunna medverka fullt ut vid en 

intervjusituation, patienter där det förekommit komplikationer eller patienter som av 

någon annan anledning ej fullföljt operationen eftersom målet med pilotstudien var att 

undersöka upplevelserna vid en komplikationsfri operation. Även patienter som fick 

lugnande läkemedel innan operationen exkluderades eftersom de skulle kunna vara 

påverkade av läkemedlet och därför ej fullt ut skulle kunna medverka vid en intervju. 
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På operationsdagen när patienten anlände till operationsavdelningen tillfrågades de av 

V.A. och J.B. om de ville medverka i pilotstudien, frågan ställdes även postoperativt så 

att de hade möjlighet att ändra sig. När patienterna fått postoperativ information och de 

kände att de orkade, genomfördes intervjuerna. Informanterna valdes ut genom ett 

strategiskt urval, första intervjun gjordes med den första patienten som uppfyllde 

inklusionskriterierna och gav sitt muntliga och skriftliga samtycke att medverka. På 

samma sätt valdes resterande informanter ut. Valet att genomföra intervjuerna på 

operationsdagen berodde på att första återbesöket för patienterna på ett av sjukhusen var 

en till två veckor efter operationen, vilket ansågs vara för lång tid för att kunna ha sin 

operation och allt kring den färskt i minnet. 

 

Fem patienter från ögonkliniken på ett sjukhus i västra Sverige och sex patienter från 

ögonkliniken på ett sjukhus i norra Sverige intervjuades. Det blev fyra kvinnor och sju 

män i åldrarna 54 till 85 år med en medelålder på 72,7 år som ingick i pilotstudien. Det 

var sex informanter som opererades för första gången och fem informanter som 

opererades för andra gången. Vidare var det en man och en kvinna av informanterna 

som opererade båda ögonen samtidigt vid operationstillfället.  

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes med semistrukturerade intervjuer som inleddes med en öppen 

fråga: Hur upplevde du operationen? Utifrån vad patienterna svarade ställdes frågor 

enligt en frågeguide (Bilaga B). Frågor som ställdes var till exempel: Vilka 

förväntningar hade du på operationen? Hur blev det? Följdfrågor som ställdes var 

exempelvis: Hur menar du när du säger…? Kan du berätta lite mer om…? 

Semistrukturerade intervjuer valdes med tanke på att det var två intervjuare och målet 

var att ställa så likartade frågor som möjligt. 

 

Efter avslutad operation fick patienterna postoperativ information av en 

sjuksköterska/undersköterska. När det var avslutat genomfördes intervjuerna av V.A. 

och J.B. så fort patienten kände sig redo att deltaga. Intervjuerna ägde rum i en enskild 

lokal på respektive ögonmottagning. Intervjuerna spelades in med 

bandspelare/mobiltelefon. Deltagandet var helt frivilligt och önskade patienten ej 

deltaga behövde ingen orsak anges. Skriftligt samtycke från patienterna att de ville delta 

i pilotstudien samlades in strax innan intervjun påbörjades via en särskild 

samtyckesblankett (Bilaga C). 

 

Intervjuerna såsom bandinspelningar/mobiltelefoninspelningar och datamaterial lades 

över på USB-minnen. USB-minnena och utskrifterna förvarades i låsta skåp. 

Dokumentationen behandlades konfidentiellt, och de inspelade intervjuerna kodades 

med nummer så att de inte kunde relateras till någon enskild informant. Efter avslutad 

pilotstudie och godkänd magisteruppsats förstördes allt material, bandinspelningar, 

transkriberat material och samtyckesblanketterna på ett säkert sätt. 

 

Databearbetning 

Efter att datainsamlingen avslutades, transkriberades intervjuerna ordagrant av V.A. och 

J.B. Efter transkriberingen avkodades varje intervju och tilldelades ett nummer; intervju 
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1, intervju 2 och så vidare. En kvalitativ innehållsanalys genomfördes där fokus låg på 

att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet 

(Graneheim & Lundman, 2008, 2012). De ordagrant transkriberade intervjuerna lästes 

noggrant igenom upprepade gånger av både V.A. och J.B., på så vis framkom en helhet 

för innehållet i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Meningsbärande enheter togs ut 

för att sedan utgöra grunden för analysen (Graneheim & Lundman, 2008, 2012). Med 

meningsbärande enhet menas ord eller uttalanden som relaterar till samma betydelse 

(Graneheim & Lundman, 2004). Omgivande text togs med så att sammanhanget 

kvarstod. Dessa meningar eller fraser kallas meningsbärande enheter. Därefter gjordes 

en kondensering av de meningsbärande enheterna, som avsåg att göra texten kortare och 

mer lätthanterlig utan att innehållet försvann (Graneheim & Lundman, 2008, 2012). De 

kondenserade meningsbärande enheterna kodades och grupperades i kategorier som 

återspeglade det centrala budskapet i intervjuerna (ibid.). Att skapa kategorier är ett 

viktigt inslag i kvalitativ innehållsanalys. En kategori är ett samlat innehåll som delar en 

gemensamhet (Graneheim & Lundman, 2004). Inga uppgifter som rör syftet bör 

exkluderas på grund av avsaknaden av en lämplig kategori. Dessutom bör inga uppgifter 

falla mellan två kategorier eller passa in i mer än en kategori (ibid.). De elva 

intervjuerna kondenserades och kodades. Koderna jämfördes med avseende på likheter 

och skillnader, och sorterades under kategorier. Efter jämförelse av innehåll inom och 

mellan kategorierna sorterades och sammanfördes koderna till tre kategorier som blev 

Att erfara trygghet, Att erfara strategier för att hantera fysiska och psykiska symtom och 

Att erfara bristfällighet. 
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Tabell 1. Analysprocess. 

Meningsbärande enheter  Kondenserade 

meningsbärande enheter 
Koder Kategorier 

..bra upplysningar att läsa 

innan sen fick man se en 

upplysningsfilm så det var ju 

väldigt intressant nu när jag 

själv låg där å tänka tillbaka 

på allt det här hur det går 

till... 

Bra upplysningar att 

läsa och en 

upplysningsfilm 

Bra information Att erfara trygghet 

(Hur är ett bra bemötande?) 

… det är väl att presentera 

sig å tala om vem man är å 

hur vi ska göra å så vidare, 

nu tar du på dig den här å så 

låser du in dina grejer här…. 

Ett bra bemötande är att 

presentera sig och tala 

om vad som ska göras 

Bra bemötande  

Första gången kanske man 

skärrade upp sig lite mer 

men i och med att jag gjort 

den här operationen en gång 

förut så visste jag  att de 

svider lite grann de här 

dropparna men det är ju 

ingenting det går ju över på 

nolltid. 

Mer uppskärrad första 

operationen, andra 

gången visste jag att det 

svider men går över på 

nolltid. 

Tidigare  erfarenhet 

att veta hur det 

kommer kännas 

Att erfara 

strategier för att 

hantera psykiska 

och fysiska 

symtom 

.ja, man tänkte ju bara 

hoppas det blir bra och att 

jag kan se. Man tänker bara 

på resultatet, ja det här går 

ju snart över och då blir det 

bättre. 

Hoppas på bra resultat,  

att det snart är över och 

att synen då blir bättre. 

Positiv inställning 
 

Det jag har synpunkter på 

är ju att man får vänta länge 

ibland.. då kan man ju 

fundera på vad gör dom. 

Vad gör doktorn? Har dom 

gått å fikat eller? Det är 

nästan jobbigare än själva 

operationen...  

Lång väntan, vad gör 

personalen? Väntan 

nästan jobbigare än 

operationen. 

Lång väntetid  Att erfara 

bristfällighet 

….det är där jag tycker att 

det brister inom sjukvården, 

det är mycket onödig tid 

och onödiga papper. 

Brist i sjukvården, 

onödig tid och onödiga 

papper 

Slöseri med tid och 

papper 
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Forskningsetiska överväganden 

Utförandet av studien har följt Helsingforsdeklarationen (WMA Declaration of 

Helsinki, 2013). Då datainsamlingen innebar patientintervjuer inhämtades före 

pilotstudiens genomförande ett godkännande av den lokala etikprövningsnämnden inom 

omvårdnad vid Sektionen för Hälsa och Samhälle vid Högskolan i Halmstad, 

diarienummer: UI 2014/497. Därefter kontaktades respektive verksamhetschef 

personligen och de erhöll muntlig och skriftlig information om pilotstudien (Bilaga D). 

Sedan fick verksamhetscheferna skriftligen ge sitt medgivande till genomförandet av 

pilotstudien (Bilaga E). 

 

Pilotstudien och allt datamaterial den innehöll hanterades utifrån forskningsetiska 

principer som enlig Vetenskapsrådet (2002) innehåller fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppnåddes genom att informationen till patienterna (Bilaga A) som 

eventuellt skulle deltaga i pilotstudien var så lättförståelig och adekvat att de själva 

kunde ta ställning till om de ville deltaga eller ej. De fick skriftlig information om 

pilotstudiens syfte tillsammans med kallelsen till kataraktoperationen. Patientens 

rättighet att kunna avbryta sin medverkan framgick tydligt i informationen. Där 

framgick klart att deltagandet var helt frivilligt och de som valde att inte delta i 

pilotstudien inte behövde förklara varför. Framtida kontakter med hälso- och sjukvården 

skulle ej heller komma att påverkas om patienten valde att inte delta. I samband med 

intervjuerna skrev patienterna under en särskild samtyckesblankett (Bilaga C) där de 

gav sitt godkännande att medverka i pilotstudien, på så vis uppnåddes samtyckeskravet. 

 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att all dokumentation och textmaterial 

förvarades i låsta skåp på respektive ögonklinik. Namn, platser med mera avkodades i 

resultatet. Dokumentationen behandlades konfidentiellt för att skydda informanternas 

identiteter, och de inspelade intervjuerna kodades med nummer så att de inte kunde 

relateras till någon enskild informant. All dokumentation och textmaterial förvarades i 

låsta skåp på respektive ögonklinik. Intervjuarna förvarade kodnycklar i personliga låsta 

skåp avskilt från inlåst intervjumaterial på respektive ögonklinik.  Intervjuerna såsom 

bandinspelningar/mobiltelefoninspelningar och datamaterial lades över på USB-minnen. 

USB-minnena och utskrifterna förvarades även de i de låsta skåpen. Det var endast 

intervjuarna och ansvarig huvudhandledare som hade tillgång till materialet. Efter att 

pilotstudien blev godkänd vid Högskolan i Halmstad förstördes allt datamaterial, 

bandinspelningar, transkriberat material och samtyckesblanketterna. USB-minnen 

raderades och allt skriftligt material förstördes i dokumentförstörare. All insamlad data 

användes enbart i närvarande pilotstudie, nyttjandekravet. 

 

Resultat 

Efter databearbetning framkom tre kategorier: Att erfara trygghet, Att erfara strategier 

för att hantera fysiska och psykiska symtom och Att erfara bristfällighet. 
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Att erfara trygghet 

Den här kategorin beskriver på vilket sätt informanterna erfor trygghet vid 

kataraktoperationen. 

 

Samtliga informanter uppgav att de kände sig trygga och var nöjda med bemötandet 

från hälso- och sjukvårdspersonalen vid och kring kataraktoperationen. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen uppfattades som väldigt duktiga och proffsiga. De flesta av 

informanterna uttryckte att allt var bra, att hälso- och sjukvårdspersonalen var trevlig 

och informanterna hade inte något att klaga på. Många erfor att hälso- och 

sjukvårdspersonalen kändes som bekanta, att de lyckades skapa en trygg och familjär 

miljö. En del informanter kunde mer beskriva på vilket sätt bemötandet varit bra. 

 

“Det var ett lagom bemötande, det var inte sådär hejsan hoppsan utan det var precis 

som det ska” 

 

En del informanter hade svårt att beskriva på vilket sätt hälso- och sjukvårdspersonalen 

borde vara för att bemötandet skulle upplevas som bra, de refererade till besöket i sin 

helhet att allt gått så fort och smidigt utan några problem. Exempel på handlingar som 

ansågs skapa trygghet var att ta i hand när informanterna togs emot, att ropa upp 

personen med namn, att presentera sig själv vid namn, att informera vad och varför 

saker och ting skulle göras. Egenskaper hos hälso- och sjukvårdspersonalen som ansågs 

vara viktiga för informanterna var att hälso- och sjukvårdspersonalen var lugna och 

sansade. Många erfor att hälso- och sjukvårdspersonal ofta utstrålade en trygghet. En 

informant som själv inte var nervös inför sin kataraktoperation satt och iakttog andra 

patienter under väntetiden före operationen. Där studerades samspelet mellan en 

sjuksköterska och en påtagligt nervös patient, och hur sjuksköterskan genom sitt 

bemötande och sätt att vara, lugnade ner och fick den nervöse patienten att känna sig 

lugnare och tryggare inför operationen. 

 

“Å hon bara lugnade ner honom stilla och lugnt å hängde med för han pratade ju inte 

om att han skulle opereras utan om allt möjligt å hon följde med å blev inte irriterad å 

ingenting alltså” 

 

En annan viktig aspekt i att erfara trygghet var att kunna känna tilltro till personalens 

kompetens. Många informanter uppgav att bemötandet i och kring kataraktoperationen 

var proffsigt, att de kunde lita på hälso- och sjukvårdspersonalen och att hälso- och 

sjukvårdspersonalen uppfattades trygga i sin yrkesroll samt att de utförde sitt arbete på 

bästa sätt. Det beskrevs hur den opererande läkaren såg ut till det yttre och att det 

läkaren utstrålade signalerade trygghet och det förvissade informanten om att allt skulle 

gå bra. En informant beskrev den opererande läkarens uppträdande och hur det fick 

honom att erfara trygghet. 

 

“Ja han pratade hela tiden och talade om vad han gjorde å så, å så sjöng han en liten 

truddelutt å då kände man sig trygg och det är ju bra” 

 

Information skapade trygghet och det var en stor och viktig del för informanterna att få 

förståelig information kring kataraktoperationen. Informationen spelade en stor roll för 

hur kataraktoperationen upplevdes och så att informanten kunde medverka vid 

operationen på ett så bra sätt som möjligt. Informationen som gavs preoperativt skiljde 



14 
 

sig något åt från sjukhusen, på ena sjukhuset fick informanten muntlig information av 

en sjuksköterska i samband med förundersökningen, därefter fick de se en film om 

kataraktoperationen. De fick även med sig skriftlig information att läsa hemma. 

Samtliga informanter var mycket tillfredsställda med den information de fått, ett flertal 

uttryckte särskilt hur bra filmen om kataraktoperationen upplevdes. 

 

“ … där hade dom ju bra upplysningar att läsa innan, sen fick man se en 

upplysningsfilm så det var ju väldigt intressant nu när jag själv låg där å tänka tillbaka 

på allt det här hur det går till” 

 

På det andra sjukhuset gavs den muntliga informationen av en sjuksköterska vid 

förundersökningen och på det efterföljande läkarbesöket. Den skriftliga informationen 

skickades hem tillsammans med kallelsen till operationen. Samtliga informanter som 

inte fått se någon informationsfilm uttryckte även de att de fått tillfredsställande 

information, vilket skapade en trygghet inför den kommande operationen. 

 

“Nej informationen är både skriftlig som man får i förväg och sen så återkommer den ju 

här i olika steg.” 

 

En informant blev muntligen informerad av personalen inne på operationssalen om 

vikten av att inte röra händerna eftersom risken då fanns att ögonen också rörde på sig. 

Den information som gavs uppfattades som mycket bra och viktig av informanten som 

inte fått reda på det vid den tidigare erhållna informationen. Under själva operationen 

var den opererande läkaren i de allra flesta fall tyst och det erfors som helt naturligt och 

självklart för de flesta informanter. En informant tyckte det var mycket positivt att 

läkaren talade om vilka olika moment som genomfördes. Andra informanter uttryckte 

en önskan om och tyckte det vore intressant att bli kontinuerligt informerade av läkaren 

under operationens gång, då de hade kunnat följa med i operationens alla olika moment. 

Att veta vad som hände under operationens gång upplevdes som en trygghet för 

informanterna. 

 

“Jag är ju lite nyfiken av mig så han hade gärna kunnat berätta vad han gör allt 

eftersom han gör det. Det hade varit lite roligt.” 

 

Olika erfarenheter hos informanterna medverkade till att de kände sig trygga inför sin 

kataraktoperation. Många av informanterna hade tidigare erfarenhet av 

kataraktoperationer, flera av dem hade träffat på grannar och bekanta som genomgått 

operationen och hade hört deras erfarenheter. Andra hade varit mer involverade och 

hade haft anhöriga som opererats och därigenom kunnat följa hela förloppet från 

förundersökning till den postoperativa vården. Av informanterna var det hälften som 

tidigare hade genomgått en kataraktoperation, vilket var en viktig erfarenhet då de visste 

hur operationen gick till och vad de kunde förvänta sig.  

 

“Första gången kanske man skärrade upp sig lite mer men i och med att jag gjort den 

här operationen en gång förut så visste jag….” 

 

Det var även informanter som inte uttryckte några direkta förväntningar varken på 

operationen eller på resultat. De hade fokuserat på att genomföra operationen 

och  resultatet blev som det blev. De uttryckte en medvetenhet om att en operation alltid 

var en operation och att det inte fanns några garantier för att det skulle bli på det ena 
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eller andra sättet. I och med att informanterna hade ställt in sig på att genomföra 

operationen oavsett vad resultatet blev, skapade de en trygghet i sig själva.  

 

Att erfara strategier för att hantera fysiska och psykiska 

symtom 
 

Den här kategorin beskriver på vilket sätt informanterna erfor strategier för att hantera 

olika fysiska och psykiska symtom. 

 

Hur informanterna hanterade olika fysiska och psykiska symtom som uppstod vid en 

kataraktoperation skiljde sig mycket åt, de hade olika strategier för att hantera 

situationen.  Det framkom att informationen som erhållits om hur operationen gick till 

rent praktiskt hade hjälpt informanterna att förbereda sig mentalt inför 

kataraktoperationen. De flesta av informanterna uppgav att de inte hade förberett sig på 

något särskilt sätt, de hade i huvudsak varit fokuserade på att genomgå operationen, att 

det kanske gjorde ont en stund men att det sedan var över och att synen förhoppningsvis 

skulle bli bättre. Många uttryckte att de under kataraktoperationen försökte slappna av, 

tänka på resultatet av operationen och att allt som gjordes gjordes för att det skulle bli 

bättre. De allra flesta av informanterna hade på ett eller annat sätt någon form av strategi 

för att hantera olika psykiska och fysiska symtom som exempelvis oro, smärta och 

synintryck. 

 

“Jag hade koncentrerat mig på att jag skulle göra den (operationen), jag hade bestämt 

mig precis som idrottskillar….att det ska bli en operation o sen var det bara att slappna 

av, jag tyckte det gick jättebra jag.” 

 

Informanterna uppgav att de hört flera personer som sagt att kataraktoperationen var 

relativt enkel och att de därför inte hade känt någon större oro och nervositet inför själva 

operationen. Kataraktoperationen var bara något som skulle göras för att deras syn 

skulle bli bättre, de fokuserade mer på själva resultatet än på operationen i sig. Andra 

informanter hade själva genomgått en tidigare kataraktoperation som de kunde relatera 

till. De flesta informanter erfor att operationen var relativt enkel och smärtfri. 

 

“Jag är ju glad att jag fick göra den här (operationen) nu så att jag får ordning på 

synen, det gör väl att man är positivt inställd till den här operationen.” 

 

En informant hade enbart hört och pratat med människor som sagt att 

kataraktoperationen var enkel och att det inte gjorde ont alls. Därför var informanten 

förberedd på en helt smärtfri operation, men tyckte inte att det stämde, det var värre än 

informanten föreställt sig. En del andra informanter hade förväntat sig att operationen 

skulle vara mycket jobbigare och göra mer ont än vad det i efterhand visade sig.  Det 

framkom att det förekommit funderingar och en viss oro inför att operationen skulle 

göras på ett öga som är en liten kroppsdel som rör på sig hela tiden. 

 

“Jag blev överraskad att allt gick så behändigt. Allt gick som på räls” 

 

Flertalet informanter svarade att det inte var några som helst problem att ha 

operationsduken över ansiktet, det framkom att situationen tycktes vara ganska lik ett 
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tandläkarbesök. En informant erfor att det var obehagligt då det luktade starkt av plast. 

De allra flesta förnekade att de erfarit någon smärta men påtalade att ögondropparna 

som gavs, både de bedövande och de pupillvidgande sved, men att det snabbt gick över 

och därför inte upplevdes som något större obehag. 

 

“Ja det var ju alla de där dropparna man får i ögat visst svider de strax men det går ju 

över” 

 

Några informanter upplevde att klämman som håller upp ögonlocket under 

kataraktoperationen klämde något men inte värre än att de stod ut med det. Många 

uppgav att de kände av ett tryck i ögat mot slutet av operationen vilket upplevdes som 

obehagligt, men att det inte var den skarpa smärtan de varit rädda för att känna. En 

informant som opererade båda sina ögon tyckte att allt gick bra med operationen av det 

första ögat medan förberedelserna och alla droppar erfors som mycket besvärande och 

gjorde ont vid operationen av det andra ögat. En informant tyckte inte att det gjorde ont 

under operationen utan konstaterade bara att det i ögat kändes “tjockt” i ögat. 

 

“Jag tyckte jag kände när han sög att det spände o tröckte te…. under vissa moment 

kändes det lite mer så då fick jag mer bedövning sen kändes det inte.” 

 

Det framkom att en del informanter haft visuella upplevelser under sin 

kataraktoperation. De allra flesta uppgav att de bara sett lamporna i mikroskopet, en del 

liknade lamporna vid två vita sockerbitar eller som (ätbara) skumgodisar. Ett flertal 

informanter uppgav att de sett starka blå/lila färger runt lamporna. Andra informanter 

uppgav att det mot slutet av operationen uppkom orangea/röda färger. En informant 

erfor stora bekymmer med det starka ljuset från lamporna och ville skydda sig mot 

ljuset. 

 

“Ja det är ju starka färger i lampan, mycket blått ja mycket blått”  

 

Några informanter kunde inte med säkerhet säga att de sett några instrument under 

kataraktoperationen utan uppgav att de sett skuggor som gick runt och att de såg 

någonting som skymtande förbi ena ögat. En informant uppgav att det kändes konstigt 

när de tog ut linsen och fokus försvann, att allt bara blev vitt och när den nya linsen 

sedan sattes in kunde informanten plötsligt se. En del informanter berättade att de hade 

känt en surrande känsla i ögat och att det känts konstigt. Andra informanter uppgav att 

de hörde när läkaren sönderdelade linsen med ultraljud och att det då uppkom ett 

knastrande surrande ljud. Det liknades vid tandläkarborren men att det inte var så kraftig 

och inte alls så obehagligt utan gick att hantera. 

 

Att erfara bristfällighet 

Den här kategorin beskriver på vilket sätt informanterna erfor bristfällighet vid 

kataraktoperationen. 

 

Informanterna var mycket tillfredsställda med sin kataraktoperation men det framkom 

en del brister som upplevdes som mindre bra. Många informanter erfor att de fick sitta 

och vänta länge innan de kom in på operationssalen. En del informanter hade förståelse 

för att operationerna kunde ta olika lång tid och att väntetiden därför blev olika lång. 



17 
 

Andra menade att de redan väntat så länge på att få opereras att en timme längre inte 

spelade någon större roll.  Några informanter tyckte det var riktigt besvärligt att sitta 

och vänta, att de hann bli nervösa, fick ont i ryggen av att sitta så länge och de 

funderade på varför det drog ut så på tiden och vad personalen hade för sig. En annan 

synpunkt som framkom var att det erfors vara för länge mellan operationen av första 

och andra ögat, informanten hade fått vänta i två månader mellan operationerna. Det 

framkom att det hade varit besvär med yrsel och avståndsbedömning då synskärpan på 

det opererade ögat och andra ögat skiljde sig så mycket åt. Två månader ansågs vara för 

länge och informanten tyckte att en månad mellan operationerna vore mer lagom. 

 

“..man kan väl tycka att det tar lite lång tid att sitta å vänta där för nu tog det en hel 

timma som jag fick sitta därute.. jag får ont i ryggen när jag sitter så länge” 

 

En informant uppgav att det vid första läkarbesöket hade framkommit att informanten 

ville operera båda sina ögon för katarakt, men att det endast var anmält ett öga för 

operation. Det upplevdes mycket negativt och som en bristfällighet av informanten. En 

informant hade vid en undersökning på ögonmottagningen fått fylla i ett formulär om 

sin hälsohistoria och medicinering, men ombads att fylla i ett likadant formulär vid 

nästa besök. Det första formuläret hade inte blivit infört i journalen och det erfors som 

mycket störande av informanten på grund av att allt skulle journalföras och att det inte 

hade gjorts. Enligt informanten var det infört i journal att det var bokat ytterligare en tid 

på ögonmottagningen samma dag som operationen genomfördes. Vilket enligt 

informanten var ett helt onödigt besök och som hade kunnat ges till en annan patient i 

stället. 

 

“Det är där jag tycker att det brister inom sjukvården, det är mycket onödig tid och 

onödiga papper.” 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

I syfte att beskriva patienters erfarenheter av kataraktoperationen och därmed få en 

fördjupad kunskap om vilka faktorer som är av betydelse för att omvårdnaden till 

patienterna ska bli så bra som möjligt genomfördes intervjuer som analyserades med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Med hänsyn till studiens syfte ansågs en 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats vara mest lämplig. Valet av 

forskningsansats beror till största del på hur forskningsproblemet valts och definierats. 

Ansatsen är användbar på olika slags texter såsom exempelvis utskrifter av inspelade 

intervjuer. Vidare baseras analysen av texter som utgått från människors berättelser om 

sina erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2012). För att kritiskt kunna granska 

pilotstudiens metodologiska upplägg används begreppen giltighet, tillförlitlighet, 

överförbarhet och delaktighet (Graneheim & Lundman, 2008, 2012). 

 

Den grupp av patienter som valdes ut och intervjuades bestod av 11 patienter som 

ansågs representativa utifrån inklusionskriterierna. Patienterna valdes ut genom ett 

strategiskt urval  (Graneheim & Lundman, 2012). Ett strategiskt urval innebär att 

patienterna valdes allteftersom de uppfyllde inklusionskriterierna. Avsikten med ett 
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strategiskt urval är att finna den högsta graden av variation av erfarenheter av 

kataraktoperationen i den aktuella gruppen. Strategier för val av deltagare har betydelse 

för resultatets giltighet. Motivet för val av antalet intervjupersoner och deras 

erfarenheter av kataraktoperationen gjordes med tanke på att det var två intervjuare och 

med hänsyn till att textmassan skulle anses som hanterbar att analysera. Med ett större 

antal informanter hade en större variation i erfarenheter kunnat uppnås. Med tanke på att 

fokus låg på patienters erfarenheter av kataraktoperationen gavs ingen jämn fördelning 

mellan könen. Det ansågs i efterhand som en svaghet i pilotstudien att inte samma antal 

män och kvinnor ingick i pilotstudien. Eftersom syftet i en kvalitativ innehållsanalys är 

att beskriva variationer ansågs könsfördelningen och åldersspridningen ändå tillräcklig 

på så sätt att det ökade möjligheterna att få området belyst utifrån olika erfarenheter 

(Graneheim & Lundman, 2012).  

 

I urvalet av informanter hade en fenomenografisk ansats även kunnat användas eftersom 

den utgår från personer med olika erfarenheter för att skapa förutsättningar för variation 

och nyanser i den företeelse som är i fokus. Insamling av data pågår sedan till en 

mättnad av uppfattningar nås, vilket innebär att det inte på förhand bestäms hur många 

informanter som skall ingå i undersökningsgruppen. Det kan vara svårt att avgöra hur 

omfattande urvalet för denna typ av studie bör vara, ett för omfattande material är 

tidskrävande och risken är att analysen blir ytlig och underminerar hela poängen med 

den kvalitativa studiens syfte (Larsson, 1986). Patienter som önskade lugnande 

medicinering innan operationen exkluderades eftersom det ansågs kunna påverka deras 

erfarenheten av själva operationen. En negativ aspekt av att inte ta med patienter som 

fått lugnande kan tänkas vara ett visst utelämnande av negativa faktorer som oro och 

nervositet inför operationen. Om patienter som fått lugnade medicinering hade 

inkluderats i undersökningen hade resultatet kunnat rymma fler och andra erfarenheter. 

Fler erfarenheter hade även kunnat uppnås om operationer där det förekommit 

komplikationer under operationen eller där patienter av andra anledningar inte fullföljt 

operationen hade inkluderats i pilotstudien. Det kändes dock relevant att få med 

erfarenheten av genomgången kataraktoperation i sin helhet och vi valde därför bort de 

här patienterna. Det kändes också viktigt att få med alla moment under operationens 

gång och alla erfarenheter kring den. Det var även önskvärt att patienten klart och 

tydligt kunde redogöra och komma ihåg sina upplevelser av operationen. Hos patienter 

med bristande kognitiv förmåga fanns alltid en ökad risk att något skulle missförstås 

eller glömmas bort varför vi valde att exkludera dem.  

 

Det kan uppfattas som en svaghet i pilotstudien att både V.A. och J.B. saknade 

erfarenhet inom intervjuteknik. Däremot har vår handledare stor erfarenhet av forskning 

med kvalitativ innehållsanalys vilket stärker pilotstudiens giltighet. Under hela arbetets 

gång har V.A. och J.B. haft kontakt med handledaren som svarat på frågor och gett 

feedback. Enligt Graneheim och Lundman (2012) är det värdefullt för trovärdigheten 

om personer som är insatta i ämnet och i forskning granskar koder och kategorier så att 

det överensstämmer med textens innehåll, att benämningarna verkar rimliga och 

tolkningen trovärdig (ibid.). Innan de ordinarie intervjuerna genomfördes gjordes en 

testintervju, då det framkom brister i intervjuförfarandet vilket medförde att resultatet 

blev knapphändigt. I samråd med handledare justerades intervjuguiden något och 

intervjuarna ombads ställa mer följdfrågor så som: Hur menar du när du säger… Kan du 

berätta mer om… Alla intervjuer genomfördes innan transkriberingen påbörjades, det 

framkom då att både V.A. och J.B. var ganska styrda av intervjuguiden och inte alltid 

ställde de följdfrågor som eventuellt skulle kunna ha berikat resultatet.  
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Det var endast en intervjuare närvarande vid varje intervjutillfälle då det av geografiska 

skäl inte var genomförbart för både V.A. och J.B. att närvara vid alla intervjutillfällen. 

En nackdel med det kan vara att ytterligare en person hade kunnat uppfatta andra 

faktorer hos informanten såsom minspel och kroppsspråk. Det hade även funnits 

möjlighet att ställa kompletterande frågor som hade kunnat ge mer uttömmande svar 

från informanterna. Däremot skapar ett intervjutillfälle med endast en intervjuare en mer 

informell miljö som kan leda till att intervjupersonen känner sig mer avslappnad och 

trygg i situationen. Ur ett etiskt synsätt är detta det allra bästa för annars kan 

informanten känna sig i underläge. Informanterna har större risk att bli utsatta för ett 

maktspel om det är två intervjuare. 

 

Det fanns i viss mån möjlighet till variationer i erfarenheter då 11 informanter 

intervjuades, dock hade det blivit större möjligheter till variationer av erfarenheter om 

antalet informanter varit fler och pilotstudien varit fullskalig. Resultatet presenterades 

med citat för att göra det möjligt för läsaren att bedöma pilotstudiens giltighet 

(Graneheim & Lundman, 2012). Vidare hade trovärdigheten ökat och därmed 

användbarheten och överförbarheten av resultatet om pilotstudien inkluderat fler 

informanter. Resultatet i pilotstudien kan i viss mån överföras till andra grupper eller 

situationer, främst som information, även om det mer handlar om en mindre inblick i 

patienternas perspektiv och erfarenheter av kataraktoperationen.  

 

I denna pilotstudie har samtliga intervjuer lästs var för sig och delar av analysen 

genomförts gemensamt, vilket ökar tillförlitligheten i resultatet (Graneheim & 

Lundman, 2012). Intervjuarna hade en förförståelse om kataraktoperationer och 

rutinerna kring dessa, vilket kan ha styrt intervjuerna och på så sätt påverkat resultatet. 

En av intervjuarna hade även tidigare erfarenheter om rutiner och om undersökningar 

före och efter operationen. Erfarenhet av intervjuteknik hade underlättat även om 

delaktighet är givet, genom att i samspelet under intervjun vara medskapare av texten. 

Enligt Graneheim och Lundman (2012) innebär det att resultatet av en intervjustudie 

inte kan ses som oberoende av forskaren. Efter att ha utfört varsin testintervju gjordes 

reflektioner tillsammans över de frågor och svar som framkommit. Utifrån det som 

framkommit kunde förförståelsen diskuteras och hållas tillbaka, och frågorna 

utvecklades vidare för att få utförligare svar. Valet att intervjua patienterna en stund 

efter att operationen avslutats ansågs lämpligt med tanke på att det skiljde sig mellan 

sjukhusen gällande återbesök. En negativ aspekt av att intervjua patienterna så snart 

efter operationen var att vissa i patientgruppen fortfarande såg suddigt, hade 

kvarvarande salvor i ögonen och inte kunde redogöra för erfarenheter om eventuell 

synförändring.  

 

För att finna det antal informanter som inkluderades i pilotstudien genomfördes 

intervjuerna under tre dagar på ögonkliniken. Eftersom intervjuerna genomfördes på 

olika dagar bestod inte operationsteamet av samma individer utan det skiljde sig från 

dag till dag. Det var inte heller samma operatör alla tre dagar även om det rörde sig om 

samma ögonklinik. Det kan ha påverkat resultatet och utfallet i pilotstudien, även om 

det till större del berikar och möjliggör variationer av erfarenheter från informanterna. 

Dock bör det finnas i åtanke att informanterna bland annat kan erfara olika i fråga om 

bemötande beroende på vilken operatör och vilket operationsteam som arbetar den 

aktuella dagen. Det kan även vara så att informanter upplever bemötandet från samma 

operatör och samma operationsteam olika trots likartat förfarande. 
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Enligt vår uppfattning med stöd av Graneheim och Lundman (2012) är möjligheterna 

till en överförbarhet av resultatet till andra situationer än de som studerats beroende av 

variation, djup och berikat innehåll i det genererade datamaterialet. Det är därför 

viktigare att i sammanhanget belysa ett fenomen så rikt och djupt som möjligt, istället 

för att få vetskap om upplevelser som liknar varandra. Studier av enskilda fall kan 

därför ibland kasta mer ljus och förståelse över ett fenomen och skapa vetenskapligt 

nytänkande, än en statistisk bearbetning av stora grupper. Förhoppningsvis kan framtida 

studier med fler deltagare och med större fokusering på fördjupade intervjuer av varje 

enskild deltagare ge utrymme till ny utveckling med inriktning mot patienters 

upplevelser av ögonsjukdomar och dess behandlingar. 

 

Resultatdiskussion 

Att patienter upplever trygghet i samband med en operation är av största vikt. En trygg 

patient har större möjligheter att uppleva tillfredsställelse. Sjuksköterskan har en viktig 

roll i att bemöta och informera patienten så att patienten känner tillfredsställelse. Det 

stödjer även hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) som bland annat säger 

att hälso- och sjukvården bör tillgodose patientens behov av trygghet i vården och 

behandlingen (ibid.). Informationen som ges till patienterna är en viktig del för att 

patienterna skall erfara trygghet. Sjuksköterskan skall ha förmågan att ge en individuellt 

anpassad information (Riksföreningen för ögonsjukvård och Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009; Travelbee, 1971). Resultatet visade att alla informanter var 

tillfreds med bemötandet från sjukvårdspersonalen, de kände sig trygga och upplevde 

att de fått bra och adekvat information om kataraktoperationen. Även Mokazhi et al. 

(2004) beskriver att information är viktig för att patienten skall få en förståelse för 

kataraktoperationen, vilket i sin tur leder till ökad trygghet och tillfredsställelse, samt 

minskar oro och smärta. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att förhållningssättet gentemot 

varje patient behöver anpassas utifrån varje enskild patients behov (ibid.). Det är viktigt 

att exempelvis fånga upp oroliga och otrygga patienter, vilket även Travelbee (1971) 

bekräftar i sin omvårdnadsteori.  Det är även viktigt att vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient fungerar optimalt för att patienten skall uppleva trygghet och 

tillfredsställelse. Enlig Nyatanga och Dann (2002) och Travelbee (1971) skall en 

vårdrelation vara jämlik och ömsesidig, samt innebära en respekt för patientens 

självbestämmande och det skall finnas en äkta tilltro till patientens förmåga att göra 

egna val och att agera på egen hand (ibid.).  

 

Tillfredsställda patienter är en god indikator på patientcentrerad vård enligt Hornsten, 

Lundman, Selstam och Sandstrom (2005). Hinder eller faktorer som inverkar negativt 

på patienttillfredsställelse är till exempel att som patient uppleva att sjuksköterskan inte 

har samma mål för vård och behandling, att känna sig tvingad till anpassning och 

underordning, att känna sig mindre värd, att inte känna sig sedd och att känna sig otrygg 

samt sakna förtroende för sjuksköterskan (ibid.). Det är väsentligt att som sjuksköterska 
skapa en god relation med patienten. Att lyssna på patienten, finnas där som stöd, 

informera och skaffa sig en helhetsbild av patienten är några viktiga delar som 

sjuksköterskan bör arbeta utefter.  Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) och 

Travelbee (1971) betonar vikten av att främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen (ibid.). Ett lugnt förhållningssätt där tid för varje patient 

ges är viktigt i det här avseendet. Det är även viktigt att ögonsjuksköterskan stödjer sig 

på lagar som exempelvis hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), det skapar i sin tur 
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en stabil grund att stå på. Med en stabil grund finns större förutsättningar att anta ett 

förhållningssätt som gynnar patienter och i sin tur ögonsjukvården samt 

vidareutveckling inom den (Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). 

 

Resultatet visade vidare att hälso- och sjukvårdpersonalens bemötande skapade ett 

förtroende och en trygghet hos informanterna. En annan viktig aspekt i att erfara 

trygghet var att kunna känna tilltro till personalens kompetens. En informant uttryckte 

att så länge personalen gjorde ett bra jobb och koncentrerade sig på det som skulle göras 

så kändes allt bra, vilket även Karlsson, Ekebergh, Mauléon-Larsson och Österberg-

Almerud (2012) och Rich (2003) kommit fram till. Många informanter uppgav att 

bemötandet i och kring kataraktoperationen var proffsigt, att de kunde lita på hälso- och 

sjukvårdspersonalen och att hälso- och sjukvårdspersonalen uppfattades trygga i sin 

yrkesroll samt att de utförde sitt arbete på bästa sätt. Enligt Travelbee (1971) är den 

troliga grunden för förtroende den kunskap om att hjälp kommer när den behövs. 

Personen lär sig att lita på sig själv och att lita på andra för att hjälpa till när hjälp 

behövs (ibid.). Ögonsjuksköterskans förhållningssätt gentemot patienterna har en 

avgörande roll för hur förtroendet utvecklas hos patienterna. Ögonsjuksköterskor kan i 

sin grund stödja sig på ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014) genom att uppvisa professionella värden såsom 

respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet (ibid.). Det är en 

självklarhet att som ögonsjuksköterska stödja sig på de lagar och författningar som styr 

ögonsjukvården. Samtidigt handlar det även om ett eget ansvar och intresse i att som 

ögonsjuksköterska ha ett positivt förhållningssätt gentemot patienterna för att kunna 

skapa förtroende hos patienterna. Viktiga egenskaper är också att kunna ge noggrann 

och saklig information till patienterna och att förvissa sig om att patienten förstått given 

information. En helhetssyn på patienten är av yttersta vikt samt att se patienten från de 

förutsättningar som från början finns där. Enligt Hörnsten (2004) och Travelbee (1971) 

är det viktigt med en helhetssyn där patienter förstås utifrån de sammanhang de lever i, 

vilket ökar förutsättningarna att förena patientens och hälso- och sjukvårdspersonalens 

perspektiv.  

 

Större delen av informanterna tyckte att informationen som gavs innan, under och efter 

operationen var tillfredställande och tydlig. Det som var särskilt uppskattat av 

informanterna var filmen om kataraktoperationen som visades i samband med 

förundersökningen. Pager (2005) skriver att ett enkelt, billigt videoband som visar 

patienter vad som förväntas efter en kataraktoperation ökar patientens förståelse och 

tillfredsställelse med kataraktoperationen, och minskar rapporterad oro. Effekterna var 

oberoende av patienternas tidigare erfarenheter av en kataraktoperation, och trots att det 

som framkommit av tidigare studier att patienter i allmänhet trodde att de redan hade 

fått tillräckligt med information om vad de kunde förvänta sig av operationen (ibid.). I 

närvarande pilotstudie fanns det dock en informant som saknade information under 

operationens gång och som tyckte att operatören hade kunnat informera allteftersom 

operationen fortskred. Andra informanter uttryckte att det hade varit intressant att få 

kontinuerlig information under operationen men att det inte sågs som något negativt att 

det inte gavs någon information.  

 

Många av informanterna uppgav att de erfarit någon form av intraoperativ perception, 

av en del ansågs det obehagligt men ingen uttryckte att det varit skrämmande. 

Wickremashinghe et al. (2003) menar att eftersom intraoperativ perception är en mycket 
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verklig och fruktad händelse för många patienter, bör preoperativ rådgivning innehålla 

information om visuell perception under kataraktoperationen (Wickremashinghe et al., 

2003). Bristfällig information till patienterna i samband med en kataraktoperation kan 

skapa förvirring och otrygghet vilket bör undvikas i största möjliga mån. Tillfredsställda 

och trygga patienter inom vården är en vinst i sig. Det skapar troligtvis färre 

vårdtillfällen som beror på missnöje och begränsar antalet mindre lyckade operationer. 

Med mindre lyckade operationer menas operationer där patienter rört sig mycket under 

ingreppet på grund av till exempel oro skapad av bland annat oväntade visuella 

upplevelser i samverkan med för lite preoperativ information. Enligt Riksföreningen för 

ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening (2009) skall ögonsjuksköterskan ha 

förmåga att förbereda patienter för undersökningar och behandlingar samt ha fördjupad 

kunskap i att stödja patienten i samband med ögonundersökningar och 

medicinska/kirurgiska behandlingar inom ögonsjukvård (ibid.).  

 

I det dagliga livet står människan inför olika utmaningar och lär sig genom erfarenheter 

att hantera olika fysiska och psykiska symtom. Den stora utmaningen för patienter som 

genomgår en kataraktoperation är att kunna hantera olika fysiska och psykiska symtom 

som dyker upp i olika situationer. Att sitta i en operationsstol var inte något problem för 

informanterna utan något som liknades vid att gå till tandläkaren om än bättre än hos 

tandläkaren. Smärta under kataraktoperationen upplevdes av informanterna under 

kortare stunder men det gjorde inte alls lika ont som det kan göra hos tandläkaren. Det 

som några av informanterna upplevde som tillfälligt besvärande var ögondroppar som 

sved, smärta i ögat under operationen, ultraljudsapparatens läte och starkt ljus ifrån 

operationslampan. Dock förklarade de flesta informanter det som fullt hanterbart och 

något de kunde hantera genom att tänka på slutresultatet av kataraktoperationen. Fung, 

Cohen, Stewart och Davies (2005) skriver att de flesta patienterna var nöjda med sin 

kataraktoperation trots att det upplevt viss smärta under operationen. 

 

De allra flesta av informanterna hade goda strategier för att hantera sin situation och var 

positivt inställda till kataraktoperationen. Enligt Norberg et al. (2000) formas och 

påverkas sättet att tänka och handla inom den egna livshistorien och av den aktuella 

situationen. Det blir därför mycket individuellt. Trots det finns det gemensamma drag i 

sättet att handskas med svåra situationer. När en individ utsätts för hot av något slag 

eller när individen ställs inför krav på förändring så reagerar individen och agerar för att 

bemästra situationen. Denna hantering kallas i engelskspråkig litteratur “coping” (ibid.). 

Funderingar kring vad som gör att patienterna hanterar situationen är många och av 

intresse för utveckling inom ögonsjukvården. Det som framkommer i resultatet pekar på 

inte bara en utan flera olika sammanhängande saker som alla är viktiga komponenter i 

patientens förmåga att hantera situationen. Det kan vara som Antonovsky (2005) 

beskriver i sin teori “känslan av sammanhang”. I känslan av sammanhang ingår tre 

komponenter: känslan av att förstå det som händer nu och det som skall hända i 

framtiden, känslan av att kunna klara av olika situationer samt känslan av mening. 

Antonovsky (2005) menar att motståndskraften beror på i vilken utsträckning 

människan upplever tillvaron som meningsfull, begriplig och hanterbar. Den mänskliga 

tillvaron är full av påfrestningar, motgångar, krav, konflikter och andra problem som 

måste lösas.  Det finns enligt Antonovsky (2005) en hög sannolikhet för att saker och 

ting kommer att gå så bra som det rimligen går att förvänta sig (ibid.). Det är därför 

viktigt att ta sig an utmaningar även om det orimligen går att veta hur utfallet blir. För 

patienten handlar det om att tänka positivt och våga hoppas på att slutresultatet blir bra.  
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Enligt Travelbee (1971) kommer alla individer för eller senare i kontakt med sjukdom 

och lidande, vilket kan upplevas på olika sätt. Ofta försöker individen dock finna en 

mening i det som sker vilket ger en möjlighet till personlig utveckling (ibid.). Det 

framkom i resultatet att informanterna var fokuserade och mer inställda på resultatet än 

på själva operationen, den var bara något som de skulle gå igenom för att slutligen få 

förbättrad syn. Det kan även vara så att patienten behöver skaffa sig kunskap på egen 

hand genom att leva i nuet och ta tillvara på främst sin egen, men även andras 

erfarenheter. De informanter i pilotstudien som tidigare genomgått en kataraktoperation 

ansåg att de hade erfarenhet om vad de kunde förvänta sig av operationen, och det 

skapade en känsla av trygghet och tillförsikt. I andra lägen kan patientens hantering av 

situationen ses utifrån patientens livsvärldsperspektiv. En persons livsberättelse är enligt 

Norberg et al. (2000) alltid unik. Under varje skeende av personens liv sker ett samspel 

mellan kroppsliga, psykiska, sociala och andliga krafter (ibid.) Enligt Dahlberg et al. 

(2008) går det inte att fly ifrån livsvärlden med komplexiteten, kvaliteten och den sanna 

verkligheten som finns där vad som än händer. Vanliga människor behöver vanligtvis 

inte bry sig om livsvärlden. Det är bara när misstag eller liknande sker som en reflektion 

görs. Det betyder alltså att det som står individen närmast, är det som oftast inte ses. 

Dagliga aktiviteter förefaller uppenbara för individen på samma sätt som luften 

individen andas. Livsvärlden är en värld av perception. Medvetenheten och förståelsen 

om livsvärlden är nödvändig för att uppnå kunskap (Dahlberg et al., 2008). Förståelsen 

för den egna livsvärlden och goda copingstrategier skapar förutsättningar för patienten 

att uppnå hälsa och tillfredställelse. 

 

I resultatet framkom det att informationen som erhållits hade hjälpt informanterna att 

förebereda sig mentalt inför sin operation, ingen av informanterna uttryckte en oro inför 

operationen. Enligt Nijkamp et al. (2004) framkommer ingen statistisk signifikant 

korrelation mellan given information och oro, även om patienterna oftast markerar 

information som det mest lugnande (ibid.). Strukturerad preoperativ undervisning 

minskar oro hos patienter med katarakt, särskilt information om säkerheten kring 

kataraktoperationen. För att minska oro, bör mer tonvikt läggas på lugnande faktorer 

såsom uppmärksamhet på förväntat resultat och socialt stöd, särskilt för patienter med 

en märkbart högre nivå av oro. Dessutom bör patienten rekommenderas att ta med 

släktingar eller vänner med under sjukhusbesöket som deras sociala stöd (Nijkamp et 

al., 2004; Travelbee, 1971). Anhöriga är en viktig del i det sociala stödet och för att 

minska upplevelsen av psykiska symtom som exempelvis nervositet och oro. Att ha 

möjlighet att kunna prata med någon om sin oro eller om annat som inte rör operationen 

i distraherande syfte får förhoppningsvis patienten att hantera situationen bättre. Finger 

et al. (2012) fann att det som gör att patienter hanterar fysiska och psykiska symtom 

innan, under och efter operationen var att kataraktoperationen hade positiva effekter 

både på patienternas och deras familjers liv. En lyckad kataraktoperation ger inte bara 

visioner och förbättrar synen, den möjliggör också för tidigare synskadade personer att 

återuppta arbetet, leder till en högre månadsinkomst i hushållet, och skapar 

förutsättningar för fler medlemmar i hushållet att vara engagerade i inkomstbringande 

aktiviteter (ibid.). Det leder i sin tur till samhällsekonomiska vinster, eftersom trygga 

och välinformerade patienter skapar färre vårdtillfällen och eventuellt hjälpbehov 

minskas, vilket  även Travelbee (1971) bekräftar i sin omvårdnadsteori. 

 

Det är av stor vikt att lyfta fram både positiva och negativa aspekter av en situation. Det 

är många gånger så att brister är det som oftast genererar i ny utveckling av olika 

situationer genom ett tillvaratagande och skapande av förbättringar. I resultatet 
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framkom det hos informanterna att det som informanterna erfor som bristfälligt i och 

kring operationen inte var direkt kopplat till själva operationen. Det som framförallt 

betonades som en brist var väntetiderna före operationen i väntrummet. Vissa 

informanter upplevde att de fick vänta i flera timmar och att de fick både psykiska 

besvär såsom nervositet och fysiska besvär på grund av stillasittande i form av 

ryggsmärtor och stelhet i kroppen. I sådana lägen är det ögonsjuksköterskans uppgift att 

finnas till hands och informera om den aktuella situationen. I den aktuella situationen är 

det viktigt att som ögonsjuksköterska rapportera fortlöpande för patienten vad som sker. 

Det kan även vara av vikt att erbjuda exempelvis tidningar/broschyrer att läsa, 

bekvämare stolar att sitta i eller kuddar/handdukar att stötta upp med, sätta på radio (om 

det finns tillgängligt) eller erbjuda vatten eller liknande för få patienten att tänka på 

annat än operationen. Väntetider i ett annat avseende handlade om hälso- och 

sjukvårdsorganisationen i stort. Många informanter ansåg att väntetiden i form av 

månader innan operationen samt väntetiden mellan operation av det första och det andra 

ögat var för lång. Bristfälligheten låg i att patienternas besvär yttrade sig såsom olika 

fysiska besvär till följd av dålig synskärpa. Enligt Hodge et al. (2007) har patienter som 

fått en kataraktoperation inom 6 veckor erfarit bättre syn- och livskvalité, och erfarit 

färre biverkningar (exempelvis fall) jämfört med patienter som väntar 6 månader eller 

längre. Patienters tillfredsställelse med väntetider följer ett liknande mönster. De flesta 

patienter är nöjda med väntetider på 3 månader eller mindre och längre väntetider ökar 

graden av missnöje (ibid.). Det kan även vara så att det ligger i hälso- och sjukvårdens 

organisation och hur denna är uppbyggd i stort som påverkar väntetider. Politiker och 

andra personer i styrande positioner har ett övergripande ansvar för hälso- och 

sjukvårdsorganisationen och samhället i stort. Enligt Norberg et al. (2000) har de 

organisatoriska strukturerna betydelse för patienternas liv och möte med hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Hälso- och sjukvårdsorganisationen är komplex och förmedlar 

komplexa budskap till anställda och patienter. Organisationen kan jämföras med ett 

stort hus med många familjer som är beroende av varandra och därför måste förstå 

varandra för att inte bli irriterade när något till synes ologiskt inträffar. Hur den stora 

organisationen fungerar är inte bara beroende av beslutsfattarna utan av alla som arbetar 

i den. Det är av stor betydelse att ögonsjuksköterskor och övrig sjukvårdspersonal, som 

medlemmar i organisationen, utformar struktur utifrån de uppgifter som skall 

genomföras (ibid.). Enligt vår uppfattning är det av största vikt att strukturerna tolkas på 

rätt sätt av hälso- och sjukvårdspersonalen. Det skapar i sin tur förutsättningar för en 

närmare relation till patienten. Det fanns även andra aspekter som upplevdes som brister 

av informanterna och det var slöseri med resurser. Att det användes för mycket onödiga 

papper och att extra mottagningsbesök inbokats helt i onödan. Bristande helhetssyn och 

bristande kontinuitet är några problem som hälso- och sjukvården borde ta till sig. 

Ögonsjukvården brister i att hålla patienterna välinformerade. Patienterna involveras 

inte heller att delta aktivt i vården för att på bästa sätt uppnå goda vårdresultat. 

 

I de allra flesta fall utförs en kataraktoperation utan komplikationer, och för flertalet av 

patienterna blir utfallet (synen) bättre än vad den varit innan operationen (Henderson et 

al., 2014;World Health Organization, 2013). Det innebär att de allra flesta patienter som 

genomgått en kataraktoperation har positiva erfarenheter, men att det även finns vissa 

negativa faktorer av betydelse vilket speglas i resultatet av den här pilotstudien. 

Resultatet kan göra ögonsjuksköterskor mer medvetna om de för-och nackdelar som 

patienterna upplever i samband med en kataraktoperation.  
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Blivande ögonsjuksköterskor kan ta del av och använda resultatet från pilotstudien som 

ett underlag i yrket. Det är viktigt att vetskapen finns om vad som är mest lämpligt och 

tillförlitligt när det kommer till både förhållningssätt och omhändertagande av 

patienterna. Enligt Riksföreningen för ögonsjukvård och Svensk sjuksköterskeförening 

(2009) förutsätts sjuksköterskans yrkesutövning utgå ifrån vetenskap och beprövad 

erfarenhet och enligt de gällande författningarna såsom hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 

1982:763) och patientsäkerhetslagen [PSL] (SFS, 2010:659) samt riktlinjer (SOSFS, 

2005:12) som styr ögonsjukvården. Målet med pilotstudien var att ge 

ögonsjuksköterskor en inblick i patientperspektivet av kataraktoperationen. I resultatet 

framkom att det fanns flera faktorer av betydelse när det kommer till bemötandet och 

omhändertagandet baserade på patienternas erfarenheter. Det är viktigt att nå patienten 

inte bara som patient utan även som individ. Enligt Travelbee (1971) är en individ som 

genomgår kirurgi inte en förprogrammerad dator, det är en människa med känslor, 

förhoppningar, önskningar, drömmar och rädslor. Individen behöver erfara det 

personliga intresset hos sjuksköterskor och av andra i sin närhet kombinerat med en 

försäkran om att vården som ges av sjuksköterskan kommer vara av kompetent, 

begåvad och av medlidsam natur (ibid.). Arbetet inom ögonsjukvården avser att 

utveckla omvårdnaden utifrån ett etiskt förhållningssätt byggt på en humanistisk 

grundsyn. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor liksom omvårdnadsforskningen är 

vägledande i detta avseende (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Konklusion och implikation 

Pilotstudien visar patienters erfarenheter av kataraktoperationen och omvårdnad av 

betydelse kring operationen. Resultatet utmynnade i kategorierna Att erfara trygghet, 

Att erfara strategier för att hantera fysiska och psykiska symtom och Att erfara 

bristfällighet. Att erfara trygghet innebar för informanterna att bemötandet från hälso- 

och sjukvårdspersonalen skapade förtroende genom visad kompetens, givandet av 

information och ett trevligt/professionellt förhållningssätt. En viktig faktor i 

sammanhanget var given information, både muntlig, skriftlig och bildligen genom en 

filmvisning. Det spelade ingen större roll i vilken form informationen gavs enligt 

informanterna, huvudsaken var att det framkom vad som skulle ske, att inget 

utelämnades. I den andra kategorin Att erfara strategier för att hantera fysiska och 

psykiska symtom beskriver informanterna sina strategier för att hantera bland annat 

nervositet och oro inför kataraktoperationen. Alla informanter använde sig av olika 

strategier för att klara av operationen och de hade generellt en positiv inställning till sina 

egna förmågor att klara av operationen genom att tänka på resultatet av 

kataraktoperationen. I den sista kategorin Att erfara bristfällighet framkommer det att 

informanterna var tillfredsställda med operationen, att det istället var väntetider och 

onödigt pappersarbete i och kring operationen som var negativt. Det som uppfattades 

som särskilt negativt var väntetider till operationen, väntetid på operationsdagen och 

väntetiden mellan operationerna av det första och det andra ögat. En annan aspekt av 

brister var slöseri med resurser i form av onödiga mottagningsbesök och 

pappershantering.  

 

I denna pilotstudie framkommer kunskapsluckor när det kommer till informationen och 

hur den bör ges i och kring kataraktoperationen. Det som bör forskas vidare på i en 

fullskalig studie är framförallt hur informationen som ges till patienterna inför 

kataraktoperationen bör formuleras för att bli så tydlig och relevant som möjligt. Vilken 



26 
 

information som anses som viktigast vid kataraktoperationen och av mest värde ur ett 

patientperspektiv är mycket relevant i sammanhanget. Informationen som anses som 

viktigast vid kataraktoperationen och av mest värde ur ett patientperspektiv kan 

användas som underlag alternativt i informativt syfte för ögonsjuksköterskor inom 

ögonsjukvården. Det som kan vara av värde att forska om i ett vidare perspektiv är vilka 

copingstrategier som är av vikt för patienten för att kunna hantera en situation där 

patienten befinner sig i ett utsatt läge som en kirurgisk operation faktiskt innebär. Med 

stöd av tidigare gjorda studier och med avseende på resultatet i denna pilotstudie, kan 

ögonsjukvården optimeras på flera områden. Det är av stor vikt att ta hjälp av 

patienterna som ser hälso- och sjukvården genom ett annat perspektiv, ett 

patientperspektiv inifrån. Att ta del av patienters erfarenheter genererar i sin tur relevant 

kunskap till ögonsjuksköterskor och övrig hälso- och sjukvårdspersonal som kan bygga 

vidare och utveckla en bättre ögonsjukvård. 
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Bilaga A 

 

 

Informationsbrev  

 

Vi är två sjuksköterskor som går en vidareutbildning inom ögonsjukvård på Högskolan i 

Halmstad. I utbildningen ingår det att göra ett examensarbete på magisternivå. Vi har 

valt att göra en intervjustudie där syftet är att ta reda på patienters erfarenheter av 

omvårdnad vid kataraktoperationen (operation av grå starr). Kataraktoperationer kan 

upplevas på många olika sätt oberoende av information och omhändertagande. Det är 

viktigt att personal inom ögonsjukvården görs medveten om vilka upplevelser som 

framkommer tydligast för att skapa en trygg miljö. En person som genomgått en 

ögonoperation har kunskap som kan användas som viktigt underlag för personalen inom 

ögonsjukvården. Pilotstudien kan ge en hänvisning om hur operationen upplevs och om 

förbättringar kan göras.  

Alla patienter som skall opereras samma dag som du får detta informationsbrev 

hemskickat. Sedan på operationsdagen kommer fyra patienter tillfrågas före operationen 

om de vill delta. Det innebär att du kan komma att tillfrågas om du vill delta i studien. 

Blir du tillfrågad och om du är intresserad av att medverka kommer du bli intervjuad av 

någon av undertecknad Victoria Antonsson eller Josefine Böhlin i en enskild lokal på 

ögonmottagningen efter avslutad operation. Det som sägs under intervjun kommer att 

dokumenteras med hjälp av en bandspelare/mobiltelefon. Intervjun beräknas ta 20 

minuter. 

Det är helt frivilligt att delta, väljer du att inte delta behöver du inte ange någon orsak 

och det kommer inte att påverka dig i dina framtida kontakter med sjukvården. Det som 

sägs under intervjusituationen går ej att knyta till dig personligen, eftersom de inspelade 

intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och kodas med nummer för att skydda 

din identitet. Det kommer därför inte förekomma några personuppgifter i pilotstudien 

och namn, platser med mera kommer att få fiktiva namn i resultatet. Allt 

intervjumaterial kommer att förvaras i låsta skåp, och efter att sammanställningen av 

intervjuerna är klar kommer intervjumaterialet att förstöras. Det är endast intervjuarna 

och ansvarig huvudhandledare som har tillgång till materialet. Är du intresserad av att ta 

del av pilotstudien när den är färdig kan vi per post skicka den till dig. Pilotstudien 

kommer att finnas på Halmstad högskolas uppsatsregister DiVA, och presenteras på de 

aktuella ögonklinikerna. 

Med vänliga hälsningar 



 
 

Victoria Antonsson, student på Högskolan i Halmstad            

E-postadress: xxxxxx          

Mobilnr: xxxxxx 

  

Josefine Böhlin, student på Högskolan i Halmstad   

E-postadress: xxxxxx 

Mobiltelefon: xxxxxx 

 

Susann Arvidsson, handledare och lektor vid Högskolan i Halmstad 

E-postadress: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx  

 

  



 
 

Bilaga B 

 

 

Intervjuguide 

 

1. Hur upplevde du operationen? 

2. Vilka förväntningar hade du på operationen och hur blev det? 

4. Om du kunde ändra på något, vad skulle du ändra på? 

5. Vad upplevde du som positivt? 

6. Om du har opererats för katarakt på ditt andra öga, hur upplevde du att dagens 

operation skiljde sig från den förra? 

7. Hur upplevde du bemötandet från personalen i och kring operationen? 

8. Hur menar du när du säger att…?  

9. Kan du berätta mer om…? 

Avsluta med att fråga om informanten har något mer att tillägga eller något mer att säga. 

Fråga om det går bra att kontakta informanten om eventuella kompletterande frågor.

  

  



 
 

Bilaga C 

 

 

Informerat samtycke 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie 

gällande patienters erfarenheter av omvårdnad vid 

kataraktoperationen. 

Jag har blivit informerad om studiens syfte, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem 

besvarade.  

 

Jag har även fått information om hur materialet samlas in, bearbetas och handhas. Jag är  

medveten om att materialet kommer behandlas konfidentiellt och att mitt deltagande är 

helt frivilligt. Jag kan när som helst avbryta mitt medverkande utan att behöva ange 

orsak till detta och utan att det påverkar vården på ögonmottagningen. Jag samtycker till 

att medverka i intervjustudien där patienters erfarenheter av omvårdnad vid 

kataraktoperationen undersöks. 

 

Informant: 

Ort, datum 

Namnunderskrift................................................................................... 

Namnförtydligande ............................................................................... 

 

Kontaktpersoner: 

Victoria Antonsson, student på Högskolan i Halmstad  

E-postadress: vxxxxxx         

Mobil nr: xxxxxx 

Josefine Böhlin, student på Högskolan i Halmstad 

E-postadress: xxxxxx 

Mobiltelefon: xxxxxx  



 
 

Bilaga D 

 

 

Informerat samtycke 

 

Skriftligt, informerat samtycke till genomförandet av pilotstudien 

gällande patienters erfarenheter av omvårdnad vid 

kataraktoperationen. 

 

Jag har blivit informerad om studiens syfte, fått tillfälle att ställa frågor och fått dem 

besvarade. Jag har även fått information om hur materialet samlas in, bearbetas och  

handhas. Jag samtycker till genomförande av pilotstudien gällande patienters 

erfarenheter av omvårdnad vid kataraktoperationen. 

 

Verksamhetschef/avdelningschef: 

Ort, datum 

Namnunderskrift................................................................................... 

Namnförtydligande ............................................................................... 

 

Kontaktpersoner: 

Victoria Antonsson, student på Högskolan i Halmstad  

E-postadress: xxxxxx         

Mobil nr: xxxxxx 

 

Josefine Böhlin, student på Högskolan i Halmstad 

E-postadress: xxxxxx 

Mobiltelefon: xxxxxx  

 



 
 

Bilaga E 

 

 

Informationsbrev till verksamhetschef/avdelningschef 

 

Vi är två sjuksköterskor som går en vidareutbildning inom ögonsjukvård på Högskolan i 

Halmstad. I utbildningen ingår det att göra ett examensarbete på magisternivå. Vi har 

valt att göra en intervjustudie där syftet är att ta reda på patienters erfarenheter av 

omvårdnad vid kataraktoperationen (operation av grå starr). Resultatet från pilotstudien 

kan göra ögonsjuksköterskor mer medvetna om de för-och nackdelar som patienterna 

upplever i samband med en kataraktoperation. Det är viktigt att kunskapen finns om vad 

som är mest lämpligt och tillförlitligt när det kommer till både förhållningssätt och 

omhändertagande av patienterna. 

Vi skulle vilja få lov att intervjua två patienter vardera på respektive ögonklinik i xxxxx 

och xxxxx, alltså totalt fyra patienter. Vi vore tacksamma om du eller avdelningschefen 

kan ge ert godkännande till att vi på en i förväg utsedd operationsdag själva utser två 

patienter vardera som kan tänkas medverka i pilotstudien. En semistrukturerad 

intervjuguide kommer att användas eftersom vi är två personer som intervjuar. 

Intervjuerna kommer att utföras av nedanstående studenter under perioden april 2014, 

och kommer ske på respektive ögonmottagning i en enskild lokal. Beräknad tidsåtgång 

är ungefär 20 minuter per intervju. Deltagarna kommer att informeras muntligt och 

skriftligt om syftet med examensarbetet och hur intervjuerna ska genomföras. 

Intervjuerna kommer att spelas in med bandspelare/mobiltelefon och skrivas ut 

ordagrant. Allt intervjumaterial kommer att förvaras i låsta skåp, och efter att 

sammanställningen av intervjuerna är klar kommer intervjumaterialet att förstöras. 

Intervjuerna är helt frivilliga och deltagarna kan när som helst avbryta utan förklaring. 

En kvalitativ innehållsanalys kommer att genomföras och med fokus på att beskriva 

variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet. Pilotstudien 

kommer att finnas på Halmstad högskolas uppsatsregister DiVA (Digitala 

Vetenskapliga Arkivet), och presenteras på de aktuella ögonklinikerna. 

Vår handledare i examensarbetet heter Susann Arvidsson, universitetslektor på 

Högskolan i Halmstad. Vid eventuella frågor går det bra att kontakta Susann Arvidsson 

på telefon xxxxxx eller e-mail: xxxxxx 
 

Med vänliga hälsningar: 



 
 

Victoria Antonsson, student på Högskolan i Halmstad  

E-postadress: xxxxxx         

Mobil nr: xxxxxx 

 

Josefine Böhlin, student på Högskolan i Halmstad 

E-postadress: xxxxxx 

Mobiltelefon: xxxxxx  

 

 

 

 

 

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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Ögonsjuksköterska
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