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Sammanfattning Glaukom är en vanligt förekommande kronisk åldersrelaterad 

ögonsjukdom som påverkar synfunktionen och innebär oftast en 

livslång ögondroppsbehandling. Det är av stor vikt att patienter 

med glaukom gör regelbundna datorsynfältsundersökningar för att 

få en god uppskattning av sjukdomsförloppet. Patienter med 

glaukom uttrycker att datorsynfältsundersökningen är obehaglig 

och mer ansträngande och krävande än andra syntester. Frågan 

väcks hur ögonsjuksköterskor på bästa sätt kan stödja patienterna 

med undersökningen och motivera dem att genomföra den. Syftet 

med studien var att beskriva vilket behov av stöd patienter med 

glaukom har i samband med sitt besök på ögonklinik då de 

genomgår en datorsynfältsundersökning och vilket stöd de får av 

ögonsjuksköterskor. Studien har en deskriptiv kvalitativ design 

med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och 

data bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys. Studien 

innefattade intervjuer med fyra patienter med glaukom som fick 

behandling med trycksänkande ögondroppar. Resultatet visade på 

tre kategorier; information, miljö och bemötande. I kategorin 

information beskrevs behovet av information före och efter 

undersökningen och det stöd i form av information som 

ögonsjuksköterskorna gav. I kategorin miljö skildrades behovet av 

mindre upplevd tidspress och mer tid för samtal och hur 

ögonsjuksköterskor önskades förhålla sig under undersökningen 

för att skapa en lugn miljö för patienterna. Den sista kategorin var 

bemötande vilket belyste exempel på det stöd som 

ögonsjuksköterskorna gav i mötet med patienterna. Mer kunskap 

om hur vårdpersonal kan ge bättre stöd åt patienter i samband med 

synfältsundersökning är av betydelse för både patienter och 

vårdenhet. Bättre omvårdnad kan leda till effektivare och mer 

individanpassad vård för patienterna. 
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Abstract  Glaucoma is a common chronic age-related eye disease that affects 

visual function and usually leads to a life- long treatment with eye 

drops to lower the intraocular pressure. It is very important that 

patients with glaucoma regularly perform visual field tests to get 

an estimation of the progression of the disease. Patients with 

glaucoma express visual field examinations as unpleasant and 

more exhausting and demanding than other eye examinations. The 

question raised how ophthalmic nurses in eye- care can support 

patients performing the tests and motivate them to accomplish. 

The aim of the study was to describe the need of support patients 

with glaucoma was associated with during the visit to the eye 

clinic when they undergo a visual field examination and which 

support they get from the nurses. The study has a descriptive 

qualitative design using semi-structured interviews as data 

collection and data were processed on the basis of qualitative 

content analysis. The study included interviews with four patients 

who were treated with eye drops due to glaucoma. The results 

revealed three categories: information, environment and location. 

Within the category of information, the need of information before 

and after the visual field test was described but also the support the 

nurses gave in terms of information was defined. Concerning the 

category of environment the need of less perceived time pressure, 

more time for talks and how nurses relate the survey to create a 

peaceful environment for the patients was declared. The last 

category highlighted examples of the support which nurses gave in 

the meeting with the patients. More knowledge about how health 

professionals can provide better support to patients in the context 

of visual field examination is of importance for both patients and 

health care. Better nursing can lead to more effective and 

individualized care for patients.  
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Inledning 

Glaukom är den näst vanligaste orsaken till blindhet i världen (WHO, 2004; SBU, 2008) 

och den vanligaste åldersrelaterade ögonsjukdomen efter katarakt (Ryskulova et al., 

2008). År 2020 beräknas att närmare 80 miljoner människor i världen har 

glaukomskador och andelen drabbade av öppenvinkelglaukom, som är den vanligaste 

sorten av glaukom hos personer över 40 år, uppskattas till 2 %. Prevalensen varierar 

betydande beroende på vilken åldersgrupp och vilken befolkning som undersöks 

(Quigley & Broman, 2006).  

Primärt öppenvinkelglaukom utgör omkring 90 % av alla personer med glaukom i 

Sverige och är en folksjukdom som mest drabbar äldre personer (Heilj, 2014). 

Sjukdomen är ovanlig före 50 års ålder och vid 75 års ålder är prevalensen cirka 4 % i 

Sverige (ibid.). Glaukom är en progressiv sjukdom som påverkar synfunktionen och det 

är därför av stor vikt att patienter med glaukom gör regelbundna synfältsundersökningar 

för att få en god skattning av progresshastigheten (Sveriges Ögonläkarförening, 2010). 

Emellertid upplever många patienter synfältsundersökningar som obehagliga och 

forskning visar att undersökningen uppfattas som tidskrävande, omodern, tröttsam och 

betungande (Glen et al, 2014). 

Ögonsjuksköterskans uppgift är att förbereda patienter inför undersökningar och 

behandlingar (Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

Ögonsjuksköterskans roll i samband med datorsynfältsundersökning är att stödja 

patienten. Med empati och lyhördhet kan sjuksköterskan erbjuda samtal och närhet som 

inger patienten trygghet, tröst och hopp (ibid.). Dessutom är det ögonsjuksköterskans 

uppgift att ge relevant information, vilket gör det möjligt för patienten att vara delaktig i 

sin vård och behandling (Glen et al., 2014).  

Frågan väcks hur ögonsjuksköterskan kan ge stöd på bästa sätt för att stödja patienterna 

inför undersökningen och motivera dem att genomföra den. Mer kunskap om vilket 

behov av stöd patienter med glaukom har vid undersökningstillfället kan underlätta för 

vårdpersonal att förstå patienterna bättre och bemöta dem på ett mer följsamt sätt.  

 

Bakgrund 

Öppenvinkelglaukom, är en kronisk ögonsjukdom som skadar synnerven och det 

retinala nervfiberlagret och påverkar därmed synfältet. Synfältsskadorna progredierar 

långsamt med eller utan förhöjt ögontryck (Flammer, 2003). Sjukdomsförloppet är 

långsamt och varar under årtionden och hälften av alla sjukdomstillfällen förutses vara 

okända (Sveriges Ögonläkarförening, 1997). Exempel på riskfaktorer är hög ålder, 

ärftlighet och förhöjt intraokulärt ögontryck, där ögontrycket är den enda 

behandlingsbara riskfaktorn (Sveriges Ögonläkarförening, 2010). Behandlingen avser 

att sänka trycket i ögat för att bromsa upp sjukdomsförloppet och förhindra 
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synnervsskador. Olika undersökningar görs vid utredning av glaukom och fastställande 

av diagnos och i de flesta fall stödjs glaukomdiagnosen på både papillskador, 

synfältsskador och ofta även ett förhöjt ögontryck. För en helt säker glaukomdiagnos 

krävs att skadan är progressiv, men det är svårt att tillämpa denna princip eftersom det 

kan ta lång tid att fastställa sjukdomsprogress. Målet med behandlingen är att förhindra 

synhandikapp och förlust av livskvalitet och handläggningen av patienter med glaukom 

bör alltid vara individualiserad, vilket gäller såväl val av undersökningar, behandling 

som kontrollintervall (ibid.). 

Att leva med glaukom innebär att lära sig att leva med en kronisk sjukdom (Wu et al., 

2010). Livskvaliteten minskar i och med att patienten fått sin diagnos eftersom känslor 

av oro, depression och en rädsla för att bli blind väcks i samband med diagnosbeskedet 

(Odberg et al., 2001). För många patienter är ovissheten överväldigande och den långa 

behandlingstiden en smärtsam stressfaktor och en känsla av oro, frustration och 

maktlöshet infinner sig. Rädslan för att bli blind kan också skapa en oro för att även 

familjemedlemmar ska drabbas av glaukom på grund av ärftlighet (Wu et al., 2010). 

Vissa förlorar hoppet inför framtiden, men den växande uppgivna känslan av minskade 

förväntningar för framtiden visar sig ha mer samband med känslan av minskad 

livskvalitet än av försämrade symtom orsakade av glaukom (Uenishi et al., 2003). 

Många patienter med glaukom söker aktivt stöd, hanterar vardagliga uppgifter, lever 

med ovisshet om framtiden och anpassar sig till en försämrad livskvalitet (Wu et al., 

2010). För att hantera uppgifter i vardagen utvecklas copingstrategier som att till 

exempel hålla sig till en hälsosam livsstil och strävan efter oberoende för att inte belasta 

sin familj (Wu et al., 2010). 

En studie visar på att större förlust av synfältet har ett samband med signifikant större 

sannolikhet av funktionshinder vad gäller synrelaterad funktion och fysisk funktion 

(Qiu et al., 2014). Exempel på aktiviteter som synfältsbortfall har mest negativ påverkan 

på, var bilkörning dagtid på förtrogna områden och att upptäcka föremål åt sidorna vid 

promenader utomhus. Studien ger stöd åt vikten av rutinmässiga synfältskontroller för 

att upptäcka och förhindra progressiv synförlust orsakat av glaukom, samt betydelsen av 

att följa de patienter som får fördel av sin behandling. Patienter med glaukom upplever 

inte bara synfältsbortfall. I en annan studie kommer det fram att personer med glaukom 

även upplever ett behov av mer ljus för att se bättre och att det finns en känsla av att se 

suddigt och problem att uppskatta avstånd och färgnyanser (Hu et al., 2014).  

 

Synfältsundersökning 

Patienter med glaukom går på kontroller under hela behandlingstiden för att se om 

glaukomskadorna förvärras eller inte (Heijl, 2014). Synfältsundersökning, bedömning 

av synnervspapillen och mätning av ögontrycket genomförs regelbundet (ibid.). 

Datorsynfältsundersökning med tröskelprogram används för att upptäcka tidiga grunda 

defekter i nervfiberlagret (Sveriges Ögonläkarförening, 2010). Tröskelmätning innebär 
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att gränsen mellan synliga och osynliga stimuli kartläggs och är därför lämplig att 

användas vid stark misstanke på glaukom, på patienter med hög riskprofil eller vid 

uppföljning av patienter med glaukom för att mäta progress. Tröskelmätning är mer 

tidskrävande än andra synfältstest, men är känsligare för att upptäcka defekter (ibid.). 

Synfältsapparaten presenterar en serie av stimuli, ljusprickar, en i taget som är olika 

starka och som dyker upp på olika ställen runtomkring synfältet (Glen et al., 2014). 

Patienten fixerar blicken hela tiden på en punkt rakt fram och svarar på om de 

förnimmer de olika ljusstimuli genom att trycka på en knapp. Svaren registreras och 

tolkas genom att jämföras med ett normativt synfält (ibid.). 

Patienter påpekar att det tar tid att känna sig bekväm med testproceduren och att flera 

försök behövs för att få ett tillförlitligt resultat av deras synförmåga (Glen et al., 2014). 

Det finns en inlärningsprocess vid datorsynfältsundersökning, som bör tas i beaktande. 

Vid jämförelse av första, andra och tredje undersökningstillfället av personer utan 

droppbehandling och utan synfältsdefekter kan en förbättring av testresultatet 

konstateras. Således visar testresultatet på en liten, men tydligt ökad känslighet för 

ljusstimuli mellan de olika testtillfällena (Pierre-Filho, 2010). Andra påverkbara 

faktorer är teknisk erfarenhet, tid på dygnet och årstid, vilka samtliga har signifikant 

påverkan på synfältsundersökningsresultatet (Montolio et al., 2012). 

 

Stöd i samband med synfältsundersökning 

Patienter med glaukom upplever datorsynfältsundersökning som mer mödosam och 

krävande än andra syntester, men har förståelse för att det är viktigt att göra 

regelbundna undersökningar för att bevara sin syn (Glen et al., 2014). Undersökningen 

är nödvändig och patienter är villiga att göra testet oftare om vårdenheten bedömer att 

det kan förbättra prognosen, samtidigt råder en skepticism hos patienter om hur 

användbart testet egentligen är (ibid.). 

Stöd beskrivs inom omvårdnad som något komplext, ospecificerat och omfattande 

(Norell et al., 2012). Dess ändamål kan ses som att tillfredsställa alla sorters behov. 

Andra beskriver stöd genom att dela upp begreppet i instrumentellt stöd och 

känslomässigt stöd, vilka har olika ändamål (Finfgeld-Connett, 2005). Instrumentellt 

stöd är av praktiskt natur och innebär tjänster, skydd, hemhjälp eller ekonomiskt 

support. Känslomässigt stöd innefattar lugnande handling (ibid.). Stöd är även beskrivet 

som en indelning av specifika omvårdnadsåtgärder där information är ett exempel, 

vilket ofta anpassas till gällande omständigheter av rörande sjukdom eller till varje 

enskild patients behov (Norell et al., 2012). Exempel på behov av stöd som kommer 

uttryckligen från patienter kan vara medicinskt, psykologiskt eller andligt stöd i det 

dagliga livet (ibid.). 

Brist på information gör det svårt för patienterna att förespråka och uppmärksamma när 

stöd behövs (Burton et al., 2013). Patienter med en ögonsjukdom har behov av 
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kontinuerlig information som anpassas utifrån var patienten befinner sig i 

sjukdomsförloppet (ibid.). Att tillgodose patienternas behov av kunskap är viktigt för en 

god omvårdnad till patienter (Heilj et al., 2012). Grundlig information, vid till exempel 

provtagning eller undersökningar, kan minska patienters rädslor och öka deras kunskap 

om sin situation. Information och undervisning har därmed två mål, nämligen att skapa 

trygghet och att ge patienter stöd att klara av sin situation på bästa sätt både fysiskt och 

psykiskt. Om information ges till patienten om varför undersökningen görs, vad som 

finns att förvänta sig vid undersökningen och vad som krävs för att genomgå den blir 

patienters attityd till datorsynfältsundersökning mer positiv, vilket i sin tur leder till fler 

tillförlitliga synfält. Patienters inställning till datorsynfältsundersökning påverkas även 

positivt om information är given om hur teststimulit ser ut, hur de förväntas reagera när 

de ser det och hur lång testtiden kommer bli (ibid.).  

För att kunna ta till sig information är det viktigt att ha en funktionell förståelse, där 

vissa basala förmågor som läs- och skrivkunnighet behövs för att förstå och ta till sig 

information om vård, samt en komplex förståelse av hälsokunskap (Speros, 2004; 

Mårtensson & Hensing, 2012). Den senare består i ett erkännande av en omfattning av 

förmågor som integrerar med social och kulturell kontext, vilket betyder att en persons 

hälsokunskap kan skifta från en dag till en annan beroende på sammanhang 

(Mårtensson & Hensing, 2012). Sjuksköterskan bör ha både kunskap och förmåga att 

identifiera patienter med hög risk för otillräckliga färdigheter i hälsokunskap och 

därefter anpassa den rådgivning och informationsmetod som ges (Speros, 2004).  

Det ligger i vårdpersonalens ansvar med hänseende till bemötande, attityd och 

skicklighet för att motivera patienten till att genomgå undersökningen och patient och 

vårdpersonal påverkar varandra (Heijl et al., 2012). Vårdpersonal får en positiv 

inställning till datorsynfältsundersökning om de förstår synfältsundersökningens 

betydelse vid beslut av behandling och om det finns förståelse för patientens fysiska och 

känslomässiga trygghet. Brister i information och brist av förmedlad trygghet till 

patienten kan förvärra vårdprocessen i allmänhet och patientens eventuella rädslor om 

sjukdomen och för att bli blind (ibid). 

Omvårdnad kan innefatta att vara närvarande och visa empati (Mc Cabe, 2004). Det 

känslomässiga stödet handlar om att skapa en relation mellan vårdpersonal och patient 

som präglas av ömsesidig respekt, där patienten kan känna trygghet i att få uttrycka sina 

tankar och känslor. Den icke-verbala kommunikationen har visat sig ha betydelse för att 

skapa en god relation till patienten och för att uttrycka känslor som engagemang och 

stöd (ibid.). 

Oavsett under hur lång tid patienten kommit på återkommande kontroller för glaukom 

på kliniken, uppskattas det om proceduren kring synfältsundersökningen förklaras 

fullständigt (Glen et al., 2014). Kvaliteten på relationen mellan vårdpersonal och patient 

och kommunikationen dem emellan framkommer som betydande faktorer för 

uppföljningen av vården. En avsaknad av individuell vård skapar oro då en känsla 

uppstår att vårdpersonal bara ser ögat och inte tar hänsyn till patientens individuella 
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behov (ibid.). Det finns även ett behov av stöd hos patienter med synnedsättning 

innefattande uppmärksamt lyssnande, konstruktiva förslag och råd till 

familjemedlemmar (Gillespie-Gallery, 2012). 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Teorins fokus ligger på omvårdnadens mellanmänskliga dimension (Kirkevold, 2000). 

Kommunikation gör det möjligt för sjuksköterskan att etablera en mellanmänsklig 

relation mellan sig och patienten och syftet är att lära känna patienten och utforska 

patientens behov för att sedan tillgodose dessa (ibid.). Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori är därför tillämpbar i denna studie om stöd i samband med 

datorsynfältsundersökning av patienter med glaukom, eftersom interaktionen mellan 

sjuksköterskor och patienter har betydelse hur undersökningstillfället upplevs av 

patienter.  

Enligt omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee är människan en unik oersättlig individ 

(Kirkevold, 2000). Alla får del av vissa allmänmänskliga erfarenheter som till exempel 

sjukdom, lidande och förlust, men den enskilda individens upplevelse av dessa 

erfarenheter är bara personens egen. Travelbees huvudtes är att sjukdom och lidande i 

första hand är en personlig upplevelse och trots att sjukdom och lidande upplevs av 

många patienter som meningslöst, kan erfarenheter av sjukdom vara meningsfulla och 

innebära en möjlighet till självutveckling. Hälsa, lyfter Travelbee, som en subjektiv 

dimension där hälsa är ett individuellt begrepp som har olika innebörd för olika 

människor. När en person söker hjälp för ett problem, befinner sig i en krissituation, inte 

kan klara av sjukdom och lidande eller inte kan finna någon mening i sin situation är 

personen i fråga i behov av omvårdnad (ibid). 

Kommunikation, ett av sjuksköterskans viktigaste redskap, är en ömsesidig process där 

tankar och känslor förmedlas, menar Joyce Travelbee (Kirkevold, 2000). Den är 

nödvändig för att uppnå målet med omvårdnad, vilket är att hjälpa patienten att 

bemästra sjukdom och lidande och finna mening med sin upplevelse (ibid.). Enligt de 

nationella riktlinjerna är behandlingsmålet vid glaukom bland annat att bevara patienters 

livskvalitet (Heijl et al., 2010). För att lyckas uppnå detta mål utgör ögonsjuksköterskan 

en viktig roll i att ge god omvårdnad, vilket gör Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

lämplig att återge. 

I enlighet med Travelbees teori avser begreppet mening enbart sådan mening som gör 

det möjligt för individen att inte bara acceptera sin situation, utan att även använda den 

som en stärkande och självaktualiserande livserfarenhet, vilken kan medföra förmåga att 

se sig själv i ett vidare perspektiv och gå utanför sina egna begränsningar. Upplevelsen 

av mening kopplas även till känslan av att känna sig behövd och att det gör livet värt att 

leva. Individen behöver därför ofta hjälp med att finna mening vid sina olika 

livserfarenheter, genom en så kallad mellanmänsklig relation, vilket Travelbee anser är 
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det viktigaste intentionen med omvårdnad. För att inse vad omvårdnad är och bör vara 

behövs förståelse för vad som sker mellan patient och sjuksköterska, deras interaktion, 

och vilka konsekvenser detta kan ha för patienten och för patientens tillstånd 

(Kirkevold, 2000). 

 

Problemformulering 

Glaukom är en kronisk ögonsjukdom, som vanligen medför livslång 

ögondroppsbehandling. Återkommande undersökning av synfältet genomförs, vilket är 

en tidskrävande undersökning för patienten där många ansträngande uttrycker att den är 

besvärlig och mödosam. 

Vårdpersonalen inom ögonsjukvården förväntas ge stöd och trygghet till patienterna i 

samband med datorsynfältsundersökning, men på vilket sätt uppnås stöd och trygghet 

på bästa sätt för att patienterna ska känna så lite besvär som möjligt av undersökningen 

och få motivation att genomgå undersökningen? Mer kunskap om vilket stöd patienter 

önskar vid synfältsundersökningstillfället kan ge vägledning till hur ögonsjuksköterskor 

kan ge god omvårdnad till patienter med glaukom. 

Studier har genomförts om patienters upplevelser av droppbehandling och kirurgisk 

behandling av glaukom. Det råder brist på studier om patienters behov av stöd under 

synfältsundersökning och det saknas studier, som belyser betydelsen av 

ögonsjuksköterskans profession och som svarar på om sjuksköterskorna ger den hjälp 

och eventuella lindring som patienter med glaukom önskar. Med underlag av detta är 

det av intresse att få kännedom om vilket behov av stöd patienter med glaukom behöver 

vid besöket då datorsynfältsundersökning utförs. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilket behov av stöd patienter med glaukom har i 

samband med sitt besök vid en ögonklinik då de genomgår en synfältsundersökning. 

 

Metod 

Design 

Studien har en deskriptiv kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Yin, 2013). Kvalitativ metod utmärker sig genom sin förmåga att 
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återge den intervjuades åsikter och synsätt av händelser och föreställningar som 

deltagarna själva tillskriver sig och inte de värderingar, förutfattade meningar och 

åsikter som råder (ibid.). 

 

Urval 

Studien gjordes som en pilotstudie och innefattade intervjuer med fyra patienter som 

stod under trycksänkande ögondroppsbehandling för glaukom och går på 

glaukomkontroller vid en ögonmottagning vid en medelstor ögonklinik i mellersta 

Sverige. För att belysa ämnet ur olika synvinklar, var deltagarna både män och kvinnor 

och i olika åldrar, i arbetsför ålder och pensionsålder. Inklusionskriterier var att 

deltagarna var över 50 år, eftersom glaukom är en åldersrelaterad sjukdom och blir 

vanligare från 50 år och uppåt (Heijl., 2014). Deltagarna hade även genomfört 

datorsynfältsundersökning vid minst tre tillfällen, eftersom det finns en 

inlärningsprocess (Pierre-Filho, 2010). Exklusionskriterier var patienter som inte hade 

tillräcklig erfarenhet och upplevelser av vården för att delta i studien.  

Ett informationsbrev om studien samt ett formulär för underskrift och medgivande till 

att tillfråga fyra patienter om att delta i studien överlämnades till verksamhetschefen, se 

Bilaga A. Medgivandet sändes åter i ett förfrankerat kuvert. Efter medgivandet från 

verksamhetschefen fick en ögonsjuksköterska i uppdrag att välja ut patienter, från 

klinikens väntelista, som passade in i de kriterier som var uppsatta för studien. 

Sjuksköterskan valde sammanlagt ut fem deltagare som skulle passa in i studien. Ett 

informationsbrev tillsammans med ett samtyckesformulär skickades till patienterna, se 

Bilaga B. I samband med att patienten kom för sitt besök för glaukomkontroll 

genomfördes intervjuerna innan besöket hos sjuksköterskan. Före intervjun gavs den 

muntliga informationen om studien och tid fanns för deltagarna att ställa frågor. 

Därefter skrevs samtycket under. En av de fem tillfrågade avböjde att delta i studien. 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer (Polit & Beck, 2012) och 

ljudinspelades digitalt. Intervjumetoden bygger på att intervjuaren vet vilka frågor som 

ska ställas inom ett speciellt område, men är öppen för vilka svar som kan komma. 

Intervjuarens roll var att uppmuntra deltagaren att tala fritt om samtliga frågeområden 

och att ge utrymme för deltagarna att berätta sin historia med egna ord (ibid.).  

Intervjufrågorna utarbetades enligt Kvale & Brinkmann (2014) för att ge struktur i 

intervjuprocessen. Inledningsfrågorna var öppna, korta och enkla. Därefter ställdes 

följdfrågor för att ge ytterligare beskrivning och förklarande av upplevelser. 

Frågeområdet innefattade vilket behov av stöd patienter med glaukom har i samband 
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med sitt besök då de genomgår en datorsynfältsundersökning, se intervjuguide i Bilaga 

C. Den inledande frågan var: Kan du berätta om dina erfarenheter av ditt besök då du 

genomgår en synfältsundersökning? En annan fråga löd: Vilket stöd skulle du önska i 

samband med synfältsundersökning? 

 

Databearbetning 

Data bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys och databearbetningen utgick från 

analyssteg beskrivna av Granheim & Lundman (2004). Efter transkribering lästes texten 

ett flertal gånger för att få en helhetsbild. Meningsbärande enheter plockades sedan ut ur 

texten, varefter kondensering gjordes för att minska textmassan utan att kärnan i 

budskapet tappades bort. Därefter abstraherades och kodades texten för att därpå 

sorteras i kategorier utifrån skillnader och likheter. Kategorierna kom att visa på det 

klart framträdande innehållet hämtat ur texten (Granheim & Lundman, 2004). För att 

underlätta analysarbetet gjordes en arbetsmodell av dataanalysen med fyra kolumner där 

rubrikerna är meningsbärande enhet, kondenserad meningsbärande enhet, kod och 

kategori (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Kategori 

De är väldigt trevliga 

och tillmötesgående på 

alla vis. Det är en 

värdefull sak att de är 

trevliga och 

hjälpsamma. Nej, jag 

kan inte förstå vad de 

skulle göra mer. 

De är trevliga, 

tillmötesgående och 

hjälpsamma vilket är 

värdefullt. 

Sjuksköterskan har gott 

bemötande. 

Bemötande 

 

Etik 

Studien följde Helsingforsdeklarationen (WMA, 2013), vilket bland annat innebär att 

omsorgen om deltagarna och deras integritet alltid går före vetenskapens och samhällets 

intressen. Ett tillstånd att utföra studien söktes och godkändes hos den lokala 

etikgruppen vid Högskolan Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd, Dnr: UI 2015/54 

och ett godkännande att utföra studien togs emot från verksamhetschefen. Deltagarna 

fick noggrann information både muntligen och skriftligen för att vara väl förberedda på 

vad studien kom att handla om och hur den gick till samt att det var frivilligt att delta i 

studien. Efter att ha försäkrat sig om att deltagarna hade förstått informationen 

inhämtades ett frivilligt skriftligt samtycke och det framkom att deltagarna när som 
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helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien. Datamaterialet och 

forskningsresultatet behandlades och presenteras på ett sätt som skyddar deltagarnas 

personliga integritet. I forskningsrapportern framkommer inte vilka patienter som 

deltagit i intervjuerna utan all data har behandlats konfidentiellt. 

 

Det fanns ingen uppenbar risk att delta i studien, vilket grundar sig på det som nämnts 

ovan. Fördelar med att delta i studien kunde vara att de tillfrågade kände meningsfullhet 

att få berätta sin historia och för att ge mer insikt och kunskap om hur 

ögonsjuksköterskor kan ge bättre stöd till patienter. Det kan även vara en fördel för 

patienterna att desto mer intresse och kunskap som delges inom detta område desto 

enklare är det att skapa en tillfredställande vård. Forskning som utförs på en liten grupp 

kan även leda till nytta för andra i patientgruppen i ett vidare perspektiv. 

 

Resultat 

Efter genomgången dataanalys framkom tre kategorier nämligen information, miljö och 

bemötande. Under första kategorin beskrivs patienternas behov av information före och 

efter undersökningen och det stöd i form av information som ögonsjuksköterskorna gav. 

Under andra kategorin miljö skildras behovet av mindre upplevd tidspress och mer tid 

för samtal och hur ögonsjuksköterskorna önskades förhålla sig under undersökningen 

för att skapa en bra miljö för patienterna. Den tredje och sista kategorin handlar om 

patienternas behov av ett gott bemötande i samband med undersökningstillfället samt 

belyser det stöd som ögonsjuksköterskorna gav i mötet med patienterna. 

 

Information 

Det framkom i resultatet att ögonsjuksköterskorna gav förberedande information inför 

synfältsundersökningen och att patienterna ansåg att de fick tillräcklig information om 

varför undersökningen gjordes. En patient förklarade ”Hon talar om vad som blir … så 

det tycker jag är bra”. En annan sade: ”Du ska göra si och du ska göra så … mer 

information behöver man egentligen inte ha.” Patienterna visste hur undersökningen 

gick till och även om den ansågs vara jobbig och ansträngande att utföra fanns vetskap 

om att den måste göras för vården av synen. Någon sa: ”… man vet ju vad man ska gå 

igenom och om det är obehagligt så måste man ju det i alla fall för att ni ska se vad det 

e för fel …”. Det kom även fram att det saknades information inför 

synfältsundersökningen om vad den gick ut på och varför den gjordes. En patient 

önskade att:” … ja att de berättar att nu gör vi det här, ja, det går ut på att ta reda på 

det här, lite så där…”.  
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Deltagarna belyste behovet av information direkt efter undersökningen. De menade att 

de var helt ovetande om vad som hände med resultatet från undersökningen och att de 

inte fått något svar. En önskan om en förklaring från ögonsjuksköterskorna yttrades: ” 

… en e ju helt ovetande om vad de tittar på, vad de håller på med. Berätta gärna det …” 

En annan röst sa: ”… undersökningen görs skriftligt på papper, stoppas in i en mapp 

och sen går jag härifrån, så hör jag inge mer.” Deltagaren förklarade att meningen inte 

var att verka orolig i onödan men det skulle vara bättre om något gjordes efter 

undersökningen som att få ett svar och en förklaring och ett besked om vad som kunde 

tänkas väntas i framtiden. Ett informationsbehov fanns om vad som hände efter 

undersökningen, i vilket yttrades som: ” … sen vet man inte, är det någon som tittar på 

det papperet?” Ytterligare en önskan var att få information om hur resultatet var gången 

innan.  

Patienterna hade även ett behov av att få ett mer omfattande svar från 

ögonsjuksköterskorna. Patienterna uttryckte en besvikelse av att inte få svar på sina 

frågor som bland annat berörde den medicinska behandlingen. Någon sa:”… så om man 

börjar på att ställa frågor som hör till läkarrollen så får man inge svar, eller högst 

svävande.” Det kom även fram ett behov av att ögonsjuksköterskorna skulle använde ett 

vardagligt språk, eftersom det kunde vara svårt att första alla medicinska termer. En 

deltagare belyste att information bör, ges men på ett sätt som är begripligt för vem som 

helst att förstå: ”… det kan va bra att få veta ett svar … bara det inte kommer på latin 

…”. 

Andra patienter beskrev det stöd som ögonsjuksköterskorna gav. De gav information 

efter undersökningen så att patienterna fick kännedom om eventuell sjukdomsprogress 

och blev införstådda med fortsatt vårdplanering. En deltagare berättade att det var bra 

att få se på resultatet, att få feedback direkt efter undersökningen. Ögonsjuksköterskan 

visade inte resultatet först, men efter några gånger fick patienten ta del av resultatet och 

fått berättat för sig vad det visade, vilket patienten upplevde som intressant och positivt. 

Deltagaren berättade: ”… bra också om man får se, för det fick jag ju inte första 

gångerna, men sen har jag i alla fall fått sett på papper på vad det har gett, så att det är 

ju i alla fall intressant …”. 

Vid synfältsundersökningen gav ögonsjuksköterskorna information om synen, om vilka 

ögondroppar, som skulle användas och hur ofta de skulle droppas. 

Ögonsjuksköterskorna gav information inför undersökningen om hur lång tid 

undersökningen förväntades ta, vilket förberedde patienterna på ett positivt sätt. 

Informationen uppskattades och gav lugn åt patienterna. Någon sa: ”Jag har ju fått den 

informationen att det här tar en liten stund … jag har känt mig lugn … det är inga 

problem”. Det omnämndes att det hade betydelse att ge individuell information om 

tidsåtgången då den kunde upplevs olika, eftersom en del kunde uppleva 

undersökningen som jobbig och tyckte den tog lång tid innan den var klar och blev 

stressade av det. En röst sa: ” … en del kanske upplever det som så att det är skitjobbigt 

att stirra på den där pricken och tycker det tar enormt lång tid innan det är klart. En del 

kanske blir lite uppstressade av det”.  
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Information innefattade även att ögonsjuksköterskorna förklarade och berättade om 

själva synfältsundersökningen vid besöket, vilket i sin tur kunde leda till bättre kontakt 

mellan patienterna och vårdgivarna. När interaktion uppkom mellan de olika parterna 

gavs möjlighet till god kontakt, vilket gynnade vården av patienterna. Patienterna fick 

mer insikt i sin vård och till följd av det blev de mer engagerade i sin egen vård. En 

deltagare sa: ”Det kanske finns saker som inte jag kan förklara, säga vad nu vad heter 

det och så där, det finns säkert saker att berätta. I och med att de gör det så finns det ju 

en bättre kontakt … man kanske blir mer engagerad själv mot att de inte säger 

någonting”. 

 

Miljö 

Det framkom att miljön hade betydelse vid undersökningstillfället för att patienterna 

skulle kunna känna sig bekväma och lugna. Det var viktigt att sitta bekvämt för att inte 

undersökningen skulle kännas jobbig. En röst påpekade: ”… det är viktigt, för gjorde 

man inte det så blir det ju drygt … då blir man ju obekväm om man sitter obekvämt … 

det är jätteviktigt.” 

Resultatet visade på att patienterna upplevde en tidspress, eftersom de fick en känsla av 

att vårdpersonalen skulle hinna med så många undersökningar som möjligt. 

Undersökningen uppfattades gå snabbt och rutinmässigt. Tidspressen fick patienterna 

att uppfatta miljön som stressig och att undersökningen utfördes utifrån löpande 

bandprincipen. Någon sa: ” … ja i en del fall kanske de e så här att man kommer in: ”Ja 

nu ska vi göra synfältsundersökning, sätt dig här.” pang, pang, pang det går så där 

snabbt och rutinmässigt…”. Ett annat utlåtande löd: ” … det är precis som att det är 

tidspress, att vi ska hinna med så många undersökningar som möjligt, man skulle kunna 

ha mer tid …”. 

Lugn miljö, utan att någonting störde, under undersökningen och runt patienterna visade 

sig ha betydelse. Ögonsjuksköterskorna behövde inte säga någonting eller uppmuntra 

patienterna under själva testets gång utan bara vara tysta så att patienterna kunde 

koncentrera sig på testet. Någon sa: ”… i och med att programmet startar och jag ska 

börja trycka på knappen ska hon vara tyst alltså, det tycker jag för annars är det bara 

störande… bra om det är tystnad och koncentration”. 

Tid för samtal efter undersökningen visade sig ha betydelse för att patienterna skulle 

känna att sjuksköterskan gav stöd vid synfältsundersökningstillfället. Eftersom det fanns 

en ovisshet om hur resultatet av undersökningen blev efterfrågades en miljö som 

medgav tid för frågor. Yttre förhållande, som tid avsatt för samtal uppfattades som 

stödjande och gjorde patienterna lugna. Det beskrevs till exempel att: ” … man går här 

ifrån nästan varje gång och undrar hur det blev det där egentligen, men så det är just 

det där stödet efter undersökningen man kanske skulle kunna efterlysa lite mer … Tid 

för frågor …”. Det omnämndes även att tillfälle eller tid behövdes för samtal efter 
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undersökningen även om resultatet även inte visade på någon försämring. Det var av 

betydelse att få ett svar för att känna sig lugn inför framtiden. En deltagare sa: ”Eller om 

det inte är en försämring, att liksom, även då få prata omkring det hela efter 

undersökningen, så man känner sig lugn inför framtiden …”. 

 

Bemötande 

Patienterna upplevde en tillfredställelse vad gällde ögonsjuksköterskornas bemötande i 

samband med synfältsundersökning. De uppfattades ge god omvårdnad vid 

undersökningstillfället och patienterna kände sig väl omhändertagna. Sjuksköterskorna 

var trevliga, tillmötesgående och hjälpsamma, vilket upplevdes värdefullt och 

stödjande. Patienterna menade att sjuksköterskorna bemötte dem med förståelse för att 

undersökningen upplevdes jobbig och de tog också hänsyn till individuella önskemål. 

En röst förklarade: ” Och en gång bad jag faktiskt få göra det vänstra ögat först och då 

vart det ju ett bättre resultat på det än vad det hade varit och vad det beror på, det vet 

jag inte, det kan ju vara andra faktorer, men det var så just den gången”. 

Betydelsen av att ögonsjuksköterskorna gav stöd till patienterna genom att prata och 

lätta upp stämningen i samband med synfältsundersökningen kom fram i resultatet. Det 

var viktigt att sjuksköterskorna inte bara var tysta eller bara berättade om hur 

undersökningen gick till, utan även berättade runtomkring vad som hände, var pratglada 

och kunde skämta med patienterna. Någon sa: ” När de är trevliga, pratsamma och 

berättar lite vad de gör då tycker jag det är bra”. 

Vikten av att ögonsjuksköterskorna utförde patientcentrerad vård lyftes även fram, att 

sjuksköterskorna var lyhörda för den enskilda patienten. En röst framhöll: ”Vi är ju 

olika som människor, så som en del är ju väldigt coola på det här viset andra är mer 

spända …(”sjuksköterskan får känna in”(intervjuarens inlägg)) … och sätta på 

glasögonen och titta noga”. Patienternas upplevelse av det stöd som sjuksköterskorna 

gav vid besöket varierade och berodde på hur patienterna kände sig bemötta. Det kunde 

vara svårt att sätta ord på vad det var som gjorde skillnad. Mjuk framtoning kunde vara 

ett behov, vilket gav lugn stämning. En deltagare framhöll dock att alla sjuksköterskor 

inte visade på ett positivt bemötande: ”Det är svårt att säga, det faller tillbaka på 

sköterskan i fråga om hon, ja, hur pass bra dom är på att ta folk som det heter. Ja, jag 

kan inte sätta ord på det. Man skulle väl kanske önska att det är en lite mera mjukare… 

framtoning från sjuksköterskans sida, man tar det lite mera lugnt vid undersökningen 

…”.  

Ett annat behov, som handlade om bemötande och som lyftes fram, var att patienterna 

föredrog ett besök på vårdenheten med vårdpersonalen när det till exempel handlade om 

terapibyte. Det upplevdes inte lika positivt att få besked om förändringar i behandlingen 

via telefon. En deltagare berättade: ”Sist nu när jag bytte droppar, … då var det en … 

som ringde till mig och tala om ”vi ska göra si och vi ska göra så”, men jag skulle just 
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den gången velat träffa … i fråga och pratat och få veta varför bytte vi droppar, så rent 

allmänt kontakten efter är dålig tycker jag”.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien har en deskriptiv kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod (Yin, 2013). Den valda metoden ansågs vara relevant eftersom 

den utmärker sig genom sin förmåga att skildra den intervjuades åsikter och synsätt 

av händelser och föreställningar som deltagarna själva tillskriver sig och inte de 

inställningar, fördomar och uppfattningar som föreligger (ibid.). 

Datainsamlingsmetoden ansågs användbar till denna studie där syftet var att beskriva 

patienters upplevelser i samband med datorsynfältsundersökning. 

Tillförlitligheten beskrivs i denna studie utifrån Granheim och Lundman (2004) och 

innefattar begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

Trovärdigheten ligger i att studien innefattade intervjuer med fyra patienter som står 

under droppbehandling för glaukom. För att belysa ämnet ur olika synvinklar bestod 

deltagarna av både män och kvinnor, i varierande ålder, i arbetsför ålder och 

pensionsålder. Deltagare med varierad erfarenhet ökar möjligheten att belysa ämnet från 

olika synvinklar, vilket berikar beskrivningen av forskningsfrågan (Patton, 1987). 

Eftersom glaukom är en åldersrelaterad sjukdom och är vanligare i åldrarna från 50 år 

och uppåt (Heijl, 2014), valdes deltagare som var över 50 år. Deltagarna hade även gjort 

synfältsundersökning vid minst tre tillfällen och varit under ögondroppsbehandling 

under minst ett år för att ha tillräcklig erfarenhet av vården för att få delta i studien. De 

två ovan nämnda parametrarna togs i beaktande för att göra deltagargruppen 

representativ för patientgruppen och därmed påverkas även studiens trovärdighet. 

Under tiden som går vid insamling av data finns en risk att datainsamlingen förändras 

över tid och blir inkonsekvent och därför är det av vikt att ställa samma frågor till 

samtliga deltagare för att stärka pålitligheten av resultatet. Lincoln & Guba (1981) 

menar att det finns en risk att intervjusituationen kan försvagas i pålitlighet under tid då 

ny kunskap, erfarenhet och insikter tillkommer intervjuaren vilket kan influera 

intervjufrågorna. Pålitligheten styrktes i denna studie genom att deltagarna ställdes 

samma inledningsfrågor. För att ge struktur i intervjuprocessen utarbetades 

intervjufrågorna enligt Kvale & Brinkman (2014). Inledningsfrågorna var öppna, korta 

och enkla, vilka följdes av följdfrågor, se Bilaga C. Intervjuguiden avses täcka 

frågeområdet väl. 

Intervjuerna hölls i ett enskilt rum. Den lugna och avslappnade miljön påverkade 

troligtvis deltagarna till att känna att de kunde tala fritt och få utrymme att berätta sin 
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egen historia och sina upplevelser över vilket behov av stöd de kunde behöva vid 

synfältsundersökning, och vilket stöd de fått av ögonsjuksköterskan, med egna ord. 

Intervjuerna hölls innan deltagarnas planerade besök vid ögonmottagningen. Ett beslut 

togs att utföra intervjuerna innan besöket för att besöket så lite som möjligt skulle 

inverka på intervjun. En omständighet som togs i beaktande var att till exempel trötthet 

efter undersökningen skulle kunna hindra den tillfrågade att berätta om sina upplevelser. 

Under databearbetningen har en dialog skett kontinuerligt mellan studenten och dennes 

handledare, vilket styrker studiens pålitlighet (Woods & Catanzaro, 1988). En brist i 

trovärdighet kan vara att resultatet baserades på fyra deltagare och inte fler. Om antalet 

deltagare varit större kunde det följaktligen påverkat trovärdigheten positivt om 

kvaliteten på data varit god. 

Överförbarheten stärks av mängden insamlade data som svarade väl mot 

forskningsfrågan och de presenterade relevanta citaten. Resultatet kan medverka till mer 

kunskap om hur vårdpersonal kan ge stöd på bästa sätt åt patienter vid 

synfältsundersökning, vilket är av betydelse för både patienter och vårdenhet. Enligt 

Granheim & Lundman (2004) handlar överförbarhet om tolkning av argument för den 

mest troliga förklaringen och trovärdigheten ökar om resultatet framhålls på ett vis som 

tillåter läsaren söka efter alternativa klargöranden. Med andra ord ligger slutligen 

generaliserbarheten av resultatet hos läsaren att bedöma (Granheim & Lundman, 2004). 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva vilket behov av stöd patienter med glaukom har i 

samband med sitt besök på ögonklinik då de genomgår en synfältsundersökning. Det 

framkom i resultatet att patienterna fick information inför synfältsundersökning och att 

detta stöd från sjuksköterskorna var mycket betydelsefullt. Det uppdagades att 

information till patienterna nått fram om hur undersökningen går till och att även om 

den upplevdes ansträngande och mödosam att utföra var patienterna införstådda med att 

den var viktig att genomföra för att få vederbörlig vård för synförmågan. Det framkom 

tydligt hur stor betydelse information har och att stöd är en mycket viktig form av 

omvårdnad, vilket är i överensstämmelse med Norell et al. (2012).  

Trots att patienterna uttrycker att de fick god information, framkom ytterligare behov av 

att få veta vad undersökningen gick ut på och varför den gjordes. Detta visar på 

svårigheten med att ge information och även svårigheterna för patienter att ta till sig 

information. Detta kan relateras till det som Speros (2004) beskriver angående 

betydelsen av sjuksköterskans förmåga att identifiera patientens situation och 

förutsättningar att ta till sig information, för att kunna anpassa rådgivning och 

informationsmetod efter var och en. Burton et al. (2013) skriver i sin studie att om 

patienterna inte får tillräckligt med information utgör det ett hinder för att förstå när stöd 

behövs och att det finns ett behov av kontinuerlig information som anpassas för var 
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varje patient befinner sig i sitt sjukdomsförlopp. Det visade sig i resultatet att 

patienterna var ovetande om vad resultatet av synfältsundersökningen visade och att det 

skapade en oro hos patienterna. Denna oro, orsakad av ovisshet, upplevdes besvärlig för 

patienterna och i samstämmighet med vad Burton et al. (2013) tar upp ett uttryck av ett 

informationsbehov hos patienten.   

Information önskades efter undersökningen, då det fanns ovisshet om vad som hände 

med resultatet efter undersökningen och att ingen förklaring gavs. Upplevelsen var att 

undersökningen gjordes och resultatet skrevs ut och sedan hörde patienterna ingenting 

om svaret. Patienterna ville inte känna att de ställde till något besvär med att ställa 

frågor till ögonsjuksköterskorna, men de önskade ett förtydligande vad som skulle ske 

framöver och vad de kunde tänkas förvänta sig av vården och med sin synförmåga. 

Även ett behov att få ett sammanhang uttrycktes, orsakat av brist på information, om 

hur resultatet av den aktuella undersökningen såg ut i jämförelse med tidigare 

undersökningar. Heijl et al. (2012) tar upp betydelsen av information till patienten vid 

undersökning för att uppnå tillförlitliga undersökningsresultat och god vård. 

Genomgripande information vid undersökning ökar patientens kunskap om sin situation 

och kan lindra oro, skapa trygghet och ge patienten stöd att hantera sin situation både 

fysiskt och psykiskt. Det visade sig även i resultatet att ögonsjuksköterskan gav stöd i 

form av information efter undersökningen. Patienterna fick information om sin 

synförmåga och de blev införstådd med hur vården kom att planeras efter 

undersökningen. Patienterna upplevde att de erhöll stöd genom att få feedback och svar 

på vad undersökningen visade direkt efter datorsynfältsundersökningen.  

Ögonsjuksköterskorna gav även information om hur lång tid undersökningen tog, vilket 

hade en lugnande effekt på patienterna. En följd av att sjuksköterskorna gav information 

var att det skapades kontakt mellan patienterna och ögonsjuksköterskorna vilket i sin 

tur, om kontakten var god, ökade patienternas engagemang i sin egen vård Enligt Heijl 

et al. (2012) påverkas patientens attityd till synfältsundersökning utifrån vilken 

information som är given och i vilken utsträckning som den getts. När information 

givits om varför undersökningen görs, vad patienten har att förvänta sig och vad som 

krävs för att genomföra den, leder detta till en mer positiv inställning till 

synfältsundersökning. En koppling till det som Heijl et al. (2012) beskriver kan göras 

till resultatet i ovan nämnda avseende. I resultatet framkom det att patienterna tyckte att 

datorsynfältsundersökningen var tröttsam och jobbig. Samtidigt som undersökningen 

var ansträngande och den upplevdes ta lång tid att utföra, fanns kunskap hos patienterna 

om att undersökningen var viktig att utföra och de var nöjda med att få komma för att 

göra undersökningen. Patienterna yttrade även en tacksamhet över att få hjälp att 

behålla synen då det framkom en rädsla över att bli blind. 

I en studie (Glen et al., 2014) beskrevs att kvaliteten på relationen mellan patienter och 

vårdpersonal och kommunikationen dem emellan är betydande faktorer på 

uppföljningen av vården, och att en avsaknad av patientcentrerad vård och brist på 

hänsyn till patienternas individuella behov skapar oro hos patienterna. I resultatet i 

denna studie framkom vikten av god kontakt mellan ögonsjuksköterskorna och 
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patienterna. Patienterna diskuterade betydelsen av att stämningen vid 

undersökningstillfället kändes lugn och att vårdpersonalen upplevdes som trevlig och 

hjälpsam för att de skulle känna sig trygga. Det yttrades även ett behov av att 

ögonsjuksköterskorna hade förmåga att känna in patienternas behov och att det till 

exempel fanns tid för samtal om undersökningsresultatet för att få känna ett lugn inför 

framtiden. Studien av Glen et al. (2014) bekräftar därmed resultatet i vilket kvaliteten på 

relationen mellan patient och vårdpersonal hade betydelse för att patienterna inte skulle 

känna missnöje under synfältsundersökningen eller ovisshet om uppföljningen av 

vården.  

Travelbees omvårdnadsteori fokuserar på relationen som uppstår genom 

kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan, den så kallade mellanmänskliga 

dimensionen (Kirkevold, 2000). Syftet är att lära känna patienten för att ta reda på 

dennes behov av vård för att kunna tillgodose den (ibid.). Travelbees teori om 

kommunikation kan klart relateras till vad som kom fram i resultatet där 

kommunikationen mellan ögonsjuksköterskorna och patienterna hade betydelse för att 

patienterna skulle uppleva synfältsundersökningen meningsfull och mindre 

ansträngande. Behovet av stöd och det stöd som ögonsjuksköterskorna gav, som 

patienterna berättade om, handlade om upplevelsen av mötet med vårdpersonalen. Det 

var viktigt att patienterna kände sig väl bemötta, att ögonsjuksköterskorna lyssnade till 

deras individuella behov och hade tid för samtal och tid för att ge den information 

patienterna frågade efter. Mårtensson & Hensing (2012) tar även upp betydelsen av 

individanpassad vård där sjuksköterskorna bör ta hänsyn till att patienternas individuella 

behov av information, som även växlar i förmåga att ta till sig under olika skeden för 

var och en. Resultatet i studien visade att patienterna upplevde att ögonsjuksköterskorna 

tog hänsyn till deras individuella önskemål genom att patienterna kände att 

sjuksköterskorna lyssnade på dem. 

I studien gjord av Glen et al. (2014) framkom det även att miljön vid undersökningar 

påverkade patienternas upplevelse av besöket och resultatet av undersökningen. Detta är 

i överensstämmelse med vår studie, som klart visade att miljön vid 

undersökningstillfället hade betydelse för att patienterna skulle känna sig väl till mods 

och undersökningen mindre ansträngande. Det var viktigt att sitta bekvämt och att 

känna att det var lugnt runt om kring. Om en tidspress uppfattades, gav den upphov till 

känslor av stress då undersökningen skulle gå snabbt och rutinmässigt. Det kändes som 

att det skulle hinnas med så många undersökningar som möjligt och att de utfördes som 

på ett löpande band. Det framkom även ett behov av att miljön under undersökningen 

var lugn. Ingenting fick störa och vårdpersonalen behövde inte säga någonting eller 

uppmuntra patienterna när undersökningen utfördes utan det bästa var tystnad runt 

patienten för bästa koncentration. 

Utrymme för tid efter undersökningen önskades för samtal, för att ge stöd, där frågor 

kring synfältstestet skulle äga rum och där samtalet kunde ge en lugnande effekt 

oberoende på vad testresultatet visade. Tid föll under kategorin miljö, eftersom brist på 
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tid i det här fallet upplevdes som stress av patienterna. Mer tid skulle resultera till en 

lugnare miljö och tillgång till tid skulle i sin tur ge tillfälle för samtal. 

Patienterna var nöjda med det bemötande de fick av ögonsjuksköterskorna vid 

synfältsundersökningen. Det framkom att de var trevliga, tillmötesgående och 

hjälpsamma, vilket upplevdes värdefullt. Sjuksköterskorna visade förståelse för att 

undersökningen kändes mödosam och tog hänsyn till patienternas önskemål. Vidare 

beskrevs att patienterna kände sig väl omhändertagna av sjuksköterskorna, vilket var ett 

viktigt stöd. Heijl et al. (2010) tar upp att det handlar om vårdpersonalens förmåga, 

beträffande bland annat bemötande och skicklighet, att motivera patienterna att göra 

undersökningen. Om vårdpersonalen har kunskap om synfältundersökningens betydelse 

och om det finns förståelse för patienternas fysiska och psykiska trygghet, är det lättare 

att se behovet av information och att förmedla trygghet, vilket gynnar vårdprocessen.  

I resultatet belystes vikten av patientcentrerad vård, att ögonsjuksköterskorna var öppna 

för att se varje patient och den enskilde patientens behov. Mårtensson & Hensing (2012) 

och Speros (2004) tar upp patienters olika förutsättningar att ta till sig vård och att den 

kan variera för varje person under tidens gång samt att det ligger i sjuksköterskornas 

profession att anpassa informationen för varje enskild patient. Heijl et al. (2012) 

framhåller att det är vårdpersonalens ansvar att motivera patienten till att göra 

synfältsundersökningen avseende bemötande, förhållningssätt och förmåga. 

Individanpassad vård lyfts fram i de nationella riktlinjerna för glaukomsjukvård 

(Sveriges ögonläkarförening, 2010), där det uttryckligen framhålls att handläggningen 

av patienter med glaukom alltid bör vara individanpassad. 

Det var viktigt att ögonsjuksköterskorna kunde lätta upp stämningen genom att prata 

och skoja med patienterna. Det förklarades även att det stöd som ögonsjuksköterskorna 

gav kunde vara svårt att sätta ord på, utan det var mer en tillfredsställande känsla i mötet 

mellan patienterna och sköterskorna som kom fram. En mjuk framtoning hos 

sjuksköterskan bidrog till att patienterna kände sig väl bemötta och blev lugna inför och 

under undersökningen. Mc Cabe (2004) beskriver att omvårdnad bland annat är att ge 

ett känslomässigt stöd, vilket handlar om att skapa en relation mellan patient och 

vårdpersonal och att relationen bygger på ömsesidig respekt, där patienterna kan känna 

sig trygga. Det som är svårt att sätta ord på kan möjligen förklaras med det som Mc 

Cabe (2004) framställer som den icke-verbala kommunikationen, vilket har visat sig ha 

övervägande betydelse för att uttrycka känslor som empati och stöd och skapa en god 

relation till patienten. Patienterna i studien beskrev att de blev väl bemötta av 

ögonsjuksköterskorna, att sköterskorna till exempel lyssnade till deras behov och visade 

förståelse. God kontakt mellan ögonsjuksköterskorna och patienterna uppstod när 

patienterna kände sig sedda och bekräftade, vilket stämmer överens med Mc Cabes 

(2004) beskrivning av vad god omvårdnad innebär. 
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Konklusion 

Studien ger en bild av hur patienter upplever synfältsundersökningen och beskriver 

vilket stöd de får från ögonsjuksköterskor samt vilket behov av stöd som önskas. Det 

visade sig att patienter med glaukom, som kommer för synfältsundersökning, hade 

behov av olika sorters stöd. Behov av information innefattade information före och efter 

undersökningen. Det framkom även att ögonsjuksköterskorna gav tillräckligt stöd i form 

av information. När det gällde miljön vid undersökningen önskades en mindre upplevd 

tidspress och mer tid för samtal för att ge ett lugn vid besöket samt önskan framhölls om 

hur ögonsjuksköterskan skulle förhålla sig under undersökningen för att skapa en god 

miljö för patienten. Det var viktigt för patienterna med ett gott bemötande från 

ögonsjuksköterskorna och deras möte med sjuksköterskorna beskrevs som positivt. 

Studien lyfter vidare fram vikten av patientcentrerad vård och ögonsjuksköterskornas 

roll att motivera patienterna att genomgå synfältsundersökning. 

 

Implikation 

Synfältsundersökning upplevs ofta som en ansträngande undersökning och krävande för 

patienterna. Kunskap om hur vårdpersonal kan ge stöd på bästa sätt vid undersökningen 

är av betydelse för både patienter och vårdenhet. Bättre vård kan betyda mer effektiv 

vård till fler nöjda, trygga och engagerade patienter och mer anpassad vård kan leda till 

säkrare och mer patientcentrerad vård. Mer forskning och kunskap behövs inom 

området exempelvis med flera patientintervjuer, men även intervjuer med 

sjuksköterskor om stödåtgärder i samband med krävande undersökningar. Nya frågor 

väcks om hur information kan anpassas bättre, miljöns betydelse på 

undersökningsresultatet och vilka vägar som är möjliga att gå mot en mer 

patientcentrerad vård för att patienterna ska känna sig trygga och bli mer engagerade 

och delaktiga i sin vård. 
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Bilaga A 

 

Hej!  

Jag heter Ellen Pollack och läser till ögonsjuksköterska vid Högskolan i Halmstad. Den sista 
kursen innefattar en uppsats inom ögonsjukvård och jag har valt att göra en intervjustudie. 
Intervjuerna är tänkta att utföras i februari 2015 och kursen planeras vara klar i juni 2015. 

Eftersom glaukom, som är en vanlig åldersrelaterad ögonsjukdom, påverkar synfunktionen 
är det av stor vikt att patienter med glaukom gör regelbundna synfältsundersökningar för att 
få en god uppskattning av sjukdomsförloppet. Jag är intresserad av hur sjuksköterskan kan 
ge stöd på bästa sätt för att hjälpa patienten med synfältsundersökningen och motivera 
patienten till att genomföra den. 

Syftet med studien är att beskriva vilket behov av stöd patienter med glaukom har i 
samband med besöket då en synfältsundersökning genomförs och om det stöd som ges av 
sjuksköterskan är tillräckligt. 

Intervjun kommer göras i samband för patientens inplanerade besök. Intervjun beräknas ta 
ca 20-30 minuter. Vid besöket ges möjlighet att få svar på eventuella frågor av mig, 
studenten, och efteråt skrivs ett samtycke under till att vara med i studien. Därefter följer 
intervjun. Fyra intervjuer är planerade att användas i uppsatsen. 

Det är frivilligt att delta och deltagaren kan när som helst avbryta medverkan utan att 
behöva ge någon förklaring till varför. Studien kommer att granskas av en etisk kommitté vid 
Högskolan i Halmstad. 

Det finns ingen uppenbar risk att delta i studien. Om det skulle uppdagas jobbiga känslor 
under intervjutillfället som deltagaren känner behov av att bearbeta vidare finns kontakt att 
förmedla till en av klinikens kuratorer för samtal.  

Fördelar med att delta i studien kan vara att det känns meningsfullt att få berätta om sina 
erfarenheter vid besöket då synfältsundersökning genomförs för att ge mer insikt och 
kunskap om hur vårdpersonal kan ge bättre stöd till patienter. Desto mer intresse och 
kunskap som delges inom detta område desto mer möjlighet finns att skapa en mer 
tillfredställande vård. Forskning som utförs på en liten grupp kan även leda till nytta för 
andra i patientgruppen i ett vidare perspektiv. 



 
 

Intervjuerna kommer att ljudinspelas digitalt. Personuppgifter och intervjumaterialet 
kommer att behandlas konfidentiellt och kommer inte att skrivas in i journalen.  

Endast studenten och handledaren kommer ha tillgång till intervjumaterialet som sedan 
kommer kasseras efter att projektet är klart och uppsatsen godkänts av examinator. I 
forskningsrapporten kommer det inte att synas vilka som deltagit i intervjuerna. 

Studien kommer offentliggöras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) vid Högskolan I 
Halmstad när den är godkänd av examinator. 

Om du accepterar att kliniken deltar i studien så ber vi dig fylla i medgivandeblanketten och 
returnera den i bifogat kuvert. Vill du veta mer om vår studie så ring eller skriv gärna till oss. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Ellen Pollack 

 

 

Kontaktuppgifter 

Ellen Pollack, ögonsjuksköterskestuderande vid Högskolan i Halmstad, tel XXXX, e-post: XXXX 

Handledare: Cathrine Hildingh, professor, tel XXXX e-post: XXXX   
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Bilaga B 

  

 

Patienters behov av stöd  

vid synfältsundersökning  

En intervjustudie 

 

Hej! Jag heter Ellen Pollack och jobbar som sjuksköterska. Just nu läser jag en 

vidareutbildning till ögonsjuksköterska vid Högskolan i Halmstad. I utbildningen 

ingår att skriva en uppsats inom ögonsjukvård. Min fråga till dig är om du vill 

delta i en forskningsstudie som kommer att presenteras i uppsatsen. Du blir 

tillfrågad att delta för att du snart kommer besöka ögonkliniken och därigenom 

har vi fått dina kontaktuppgifter från klinikens väntelista. Du har även 

erfarenhet av ögonsjukvården som patient med glaukom och gjort flera 

synfältsundersökningar. 

Glaukom är en vanlig åldersrelaterad ögonsjukdom som påverkar 

synfunktionen och det är av stor vikt att patienter med glaukom gör 

regelbundna synfältsundersökningar för att få en god uppskattning av 

sjukdomsförloppet. Vi är intresserade av hur sjuksköterskan kan ge stöd på 

bästa sätt för att hjälpa patienten med synfältsundersökningen och motivera 

patienten att genomföra den.   



 
 

Syftet med studien är att beskriva vilket behov av stöd patienter med glaukom 

har i samband med besöket då en synfältsundersökning genomförs och om det 

stöd som ges av sjuksköterskan är tillräckligt. 

 

Hur går studien till? 

I samband med ditt besök för en tryckkontroll kommer en intervju genomföras.  

Intervjun beräknas ta ca 20-30 minuter och kommer att ljudinspelas. Vid 

besöket ges möjlighet att få svar på eventuella frågor du har angående 

intervjun och därefter skrivs ett samtycke under där du bekräftar att du vill 

delta i studien. Därefter följer intervjun.   

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta deltagandet utan att 

behöva ge någon förklaring till varför. Studien är godkänd att genomföras av en 

etisk kommitté vid Högskolan i Halmstad och av verksamhetschefen på 

ögonkliniken på Falu Lasarett. 

Det finns ingen uppenbar risk att delta i studien. Om det skulle uppdagas 

jobbiga känslor under intervjutillfället som du känner behov av att bearbeta 

vidare finns kontakt att förmedla till en av klinikens kuratorer för samtal.  

 

Finns det några fördelar? 

Fördelar med att delta i studien kan vara att det känns meningsfullt att få 

berätta om sina erfarenheter vid besöket då synfältsundersökning genomförs 

för att ge mer insikt och kunskap om hur ögonsjuksköterskan kan ge bättre stöd 

till patienter. Desto mer intresse och kunskap som delges inom detta område 

desto bättre möjlighet finns att skapa en mer tillfredställande vård. Forskning 

som utförs på en liten grupp kan även leda till nytta för andra i patientgruppen 

i ett vidare perspektiv. 

 

 

 



 
 

Hantering av data och sekretess 

Dina personuppgifter och intervjumaterialet kommer att behandlas 

konfidentiellt och kommer inte att skrivas in i journalen. Med konfidentiellt 

menas att obehöriga inte får ta del av datamaterialet. Endast författaren och 

handledaren kommer ha tillgång till intervjumaterialet som sedan kommer 

kasseras efter att projektet är klart och uppsatsen godkänts av examinator. I 

forskningsrapporten kommer det inte att synas vilka som deltagit i 

intervjuerna. 

 

Hur får jag information om studiens resultat? 

Studien kommer offentliggöras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) när den 

är godkänd av Högskolan i Halmstad. Studien planeras vara klar i juni 2015. 

 

Försäkring, ersättning 

Du omfattas av samma försäkringsskydd som patienter vid Falu Lasarett. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Ellen Pollack 

 

Kontaktuppgifter 

Ellen Pollack, ögonsjuksköterskestuderande vid Högskolan i Halmstad, tel: 
XXXX, e-post: XXXX 

Handledare: Cathrine Hildingh, professor, tel: XXXX, e-post: XXXX  



 
 

 

Patienters behov av stöd vid 

synfältsundersökning  

En intervjustudie 

 

Samtycke till deltagande i studie 

Jag har fått information om studiens syfte, om hur materialet i studien kommer att samlas 

in, bearbetas och förvaras samt att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande i studien. 

Möjlighet har funnits att ställa frågor och få dessa besvarade. Härmed undertecknar jag mitt 

godkännande för att vara med i studien.  

Falun 2015-___-___ 

Underskrift _______________________________    

Namnförtydligande _________________________ 

 

Jag har gett information om studien och försäkrat mig om att deltagaren förstått 

informationen. Möjlighet har getts att ställa frågor. 

__________________________________________ 

Datum och underskrift



 
 

Bilaga C 

 

Frågor 

Kan du berätta om dina erfarenheter av ditt besök då du genomgår en 

synfältsundersökning? 

Vilket stöd skulle du önska i samband med synfältsundersökning? 

På vilket sätt ger ögonsjuksköterskan stöd i samband med synfältsundersökning? 

Skulle du vilja ha stöd på ett annat sätt? I så fall hur? 

 

Följdfrågor 

Hur upplever du det? 

Kan du beskriva mer? 

Går det att utveckla? 

Skulle du kunna ge något exempel? 

Kan du berätta om en speciell händelse?
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