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Sammanfattning Torra ögon beror på en tårfilmsdefekt och ger symtom såsom skav, 

irritation och dimsyn. Symtomen kan orsakas av till exempel 

sjukdomar, läkemedelbiverkningar eller miljöfaktorer. Syftet med 

denna pilotstudie var att undersöka patienters upplevelser av att ha 

torra ögon. Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie 

med en induktiv ansats. Databearbetningen genomfördes med 

hjälp av en manifest innehållsanalys. Följande kategorier 

framkom: fysisk påverkan, begränsningar, att bli tagen på allvar, 

utvecklat ett förhållningssätt till sin situation samt stöd och social 

gemenskap. Patienter med torra ögon upplever att de påverkas 

fysiskt genom att ögonen till exempel skaver, kliar och smärtar. 

Vissa miljöer och aktiviteter påverkar symtomen i negativ riktning. 

Patienterna påverkas i sin vardag på så sätt att de har svårigheter 

att se på tv, att köra bil under längre tid eller att läsa. Vissa miljöer 

kan vara ansträngande att arbeta i. Bemötande och information 

från ögonsjukvården upplevs ibland som bristfällig. Patienterna 

verkar ändå acceptera sin situation, prövar sig fram och försöker 

hitta lösningar. Att kunna träffa och diskutera sin situation och sina 

behandlingar kring torra ögon med andra patienter i samma 

situation upplevs som positivt, då detta bidrar till social 

gemenskap och utveckling av egenvården. Ökad förståelse för hur 

patienter med torra ögon påverkas och upplever sin situation är 

viktigt för att kunna tillgodose patienternas egenvårdsbehov och 

för att ge sjukvårdspersonal evidensbaserad kunskap. Mer 

forskning, såväl flera som mer omfattande studier behövs för att 

öka kunskapen om patienter med torra ögon.  
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Abstract Dry eyes are due to a tear film defect, give symptoms such as 

chafing, eye irritation and blurred vision. The symptoms may be 

caused by, diseases, medication side effects or environmental 

factors. The aim of this pilot study was to examine patients ' 

experiences of having dry eyes. The study was conducted as a 

qualitative interview study with an inductive approach. Data 

processing was performed using a manifest content analysis. The 

following categories emerged; physical impact, limitations, to be 

taken seriously, developed an approach to his/her situation, and 

support and social community. Patients with dry eyes feel they are 

physically affected by chafing, itching and pain. Some 

environments and activities affect the symptoms in a negative 

direction. The patients are affected in daily life, such as difficulties 

watching television, to drive a car for longer periods of time, or to 

read. The personal treatment and information from staff in an eye 

department are sometimes seen as failing. Patients seem to accept 

their situation, they are testing their own ways trying to find 

solutions. To be able to meet and discuss their situation and their 

treatments of dry eye with other patients in the same situation is 

perceived as positive, as this contributes to a sense of social 

relationship and a development of patient self-care. Better 

understanding of how patients with dry eye are affected by and 

experiences their situation is important in order to meet patients ' 

self-care needs and to provide the medical staff evidence-based 

knowledge. There is a need to increase the knowledge about 

patients with dry eyes and their experiences to this problem. More 

extensive studies in this area need to be accomplished. 
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Inledning 

Torra ögon är ett tecken på tårfilmsdefekter som kan ge symtom som gruskänsla i ögonen, 

klåda, smärta, ljuskänslighet och dimsyn (Christensen, 2008). Antalet patienter med torra 

ögon varierar, mellan 5- 30%, beroende på vilka kriterier som används för fastställande av 

diagnos (Kastelan, Tomic, Salopec- Rabatic & Novack, 2013). Patienter med torra ögon har 

sämre synrelaterad livskvalitet (Le et al., 2012). Livskvaliteten påverkas när personer med 

torra ögon upplever smärta i ögonen, obehag, sämre syn på långt och kort håll (Le et al., 2012; 

Li, Gong, Chapin & Zhu, 2012), men även vad gäller synrelaterad social funktion och upplevt 

synrelaterat beroende. Det finns vidare ett samband mellan upplevd sänkt livskvalitet, orsakad 

av torra ögon i samband med oro och depressiva känslor (Li et al., 2012) samt försämrad 

mental hälsa (Le et al., 2012). Livskvaliteten kan också påverkas i det vardagliga livet, där de 

kan ha svårigheter att läsa, arbeta framför datorer och köra bil (Miljanovi´c, Dana, Sullivan & 

Schaumberg, 2007). Sjuksköterskan som möter patienter med torra ögon bör visa medkänsla, 

respektfullhet och lyhördhet. Sjuksköterskan har också ett ansvar att ge patienter anpassad och 

korrekt information för att göra patienten delaktig i sin vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014). Med tanke på att patienter med torra ögon ofta använder sig av egenvård i form av 

tårersättningsmedel (Benitez- del- Castillo, 2012), behöver ögonsjuksköterskan undervisa och 

informera dessa patienter för att de i samarbete med vården ska kunna förebygga och/eller 

lindra besvären (Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2009) för 

att bibehålla eller förbättra livskvalitén.  

 

Bakgrund 

Torra ögon 

Inom ögonsjukvården kontrolleras och behandlas patienter med till exempel torra ögon, 

katarakt, maculadegeneration och glaukom (Sveriges ögonläkarförening, 2012). Symtom på 

torra ögon är ett vanligt förekommande hos patienter som kommer till en ögonmottagning 

(Benitez- del- Castillo, 2012). Orsaker till torra ögon eller nedsatt tårproduktion är flera. 

Kronisk tårkörtelinflammation eller dysfunktion i Meiboms körtlar, som bildar sekret vilket 

stabiliserar tårfilmen, är exempel på orsaker till torra ögon (Gibson, 2013). Andra orsaker till 

torra ögon är problem med torra bindhinnor som till exempel Sjögrens syndrom ger upphov 

till (Liu, Huynh, Grubbs & Davis, 2014). Med åldern ökar förekomsten av torra ögon utan att 

någon specifik orsak kan hittas (Gibson, 2013). Blefarit, allergisk konjunktivit, låg 

blinkfrekvens (Benitez- del- Castillo, 2012), hormonell och läkemedelspåverkan, 

kontaktlinser och ogynnsam miljöpåverkan är ytterligare faktorer som kan ge problem med 

torrhet i ögonen (Kastlean et al., 2013; Olenik, Jimenez- Alfaro, Alejandre- Alba & Mahillo- 

Fernandez, 2013). 

Några vanligt förekommande metoder för att mäta tårproduktion och tårfilmskvalitet är till 

exempel tear break- up time (TBUT), Schirmers test och Rose bengal. TBUT kontrollerar 
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instabilitet i tårfilmen (Rege, Kulkarni, Puthran & Khandgave, 2013). Schirmers test är en 

undersökning som mäter tårproduktionen emedan Rose Bengal visar om och hur mycket av 

tårfilmen som skyddar epitelcellerna (ibid.). Det är av vikt att inte bara se till objektiva 

mätvärden, utan även till patientens egna upplevelser av torra ögon vid en utvärdering av 

ögonens torrhet för lindrande behandling (Le et al., 2012; Mizuno, 2010). Det finns inget 

signifikant samband mellan objektiva mätvärden och quality of life (QOL)-mätvärden. Därför 

bör dessa olika mätvärden ses var för sig vid utvärdering av svårighetsgraden av torra ögon. 

Resultat av objektiva symtom hos patienter med Sjögrens syndrom (SS) är signifikant sämre 

än hos en kontrollgrupp som inte har SS, men poängen på QOL-formulär mellan de olika 

grupperna visar inte på någon statistisk signifikant skillnad (Mizuno, 2010). 

 

Behandling vid torra ögon 

Vid behandling av torra ögon rekommenderas i första hand egenvård och installation av 

tårersättningsmedel flera gånger dagligen (Lemp, 2008) Elektrolytsammansättningarna 

försöker efterlikna tårvätskans naturliga elektrolyter för att minska symtomen vid torra ögon. 

Det finns flera olika varianter av tårersättningsmedel, till exempel mer tunnflytande eller 

trögflytande droppsorter, med olika elektrolytsammansättningar, med eller utan 

konserveringsmedel, som används beroende på symtom och kliniska fynd. En hög viskositet 

på tårersättningsmedlet bidrar till att tårvätskan stannar kvar längre i ögat samt skyddar den 

okulära ytan, men hög viskositet kan orsaka dimsyn. Lägre viskositet är därför att föredra vid 

milda till måttliga symtom vid torra ögon (ibid.).  

Hos patienter med kroniska ögontillstånd eller sjukdomar kan dålig compliance förekomma, 

när ögondroppar ska användas flera gånger per dag (Mcdonald et al., 2009; Park, Kang & 

Moon, 2013). Orsaker till detta är flera, till exempel svårigheter att komma ihåg att ta 

dropparna eller mycket händelser i vardagen så att patienten inte har tid att ta dropparna (Park 

et al, 2013). Som egenvård och behandling rekommenderas patienten att använda sig av 

varma kompresser som läggs på ögonen, massage vid och på Meiboms körtlar, god 

handhygien samt rengöring runt ögonen (Benidez- del- Castillo, 2012). Läkemedel som 

påverkar tårfilmen positivt är till exempel hostmedicin som stimulerar myecin- producerande 

körtlar och gör att tårfilmen inte lika lätt spricker (Lemp, 2008). Om besvären med torra ögon 

är stora kan små pluggar sättas in i tårpunkterna eller tårkanalerna för att förhindra dränage av 

tårvätskan. Det finns även värmebehandling att tillgå då själva tårpunkterna bränns och 

ärrbildningen som bildas försvårar avflödet av tårar ur ögat. Det går även att minska 

ögonspringan genom att ett stygn sätts i yttre ögonvrån, så kallad tarsorafi, för att behålla 

tårfilmen trots minskad tårmängd vid till exempel fall av defekt blinkning eller låg 

blinkfrekvens (ibid.). 

 

Trots behandling och egenvård påverkas en stor andel patienter med torra ögon i sitt dagliga 

liv, vilket är uppmärksammat i ett fåtal studier (Miljanovi´c et al., 2007; Ridder, Zang & 

Huang, 2013). Jämförelser mellan patienter med torra ögon och personer utan torra ögon visar 
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att de som har torra ögon kan påverkas negativt i sin vardag vid till exempel läsning av böcker 

och tidningar (ibid.) samt vid bilkörning (Deschamps et al., 2013; Mioljanvi´c et al., 2007).  

 

Teoretisk referensram 

Sjuksköterskans professionsområde är omvårdnad och de grundläggande ansvarsområdena är 

bland annat att lindra lidande, förebygga sjukdomar och främja hälsa (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014). Inom omvårdnad av patienter ska sjuksköterskan försöka 

identifiera varje individs behov för att främja hälsa och välbefinnande (Orem, 2001). För 

främja hälsa, bibehålla normal psykisk och fysisk struktur och funktion måste patienten på 

egen hand eller med stöd av anhöriga och/eller vårdpersonal tillgodose sina egenvårdsbehov 

(ibid.). Patienter med torra ögon kan till exempel tillgodose egenvårdsbehovet med hjälp av 

att ta tårersättningsmedel (Benidez- del- Castillo, 2012).  

Något som är gemensamt för samtliga individer är behovet av att tillgodose normal fysisk 

funktion och ett generellt välmående genom korrekt syremängd, normalt intag av föda, samt 

genom att främja ett normalt levnadssätt med balans mellan vila och aktivitet och balans 

mellan ensamhet och social kontakt (Orem, 2001). Människors egenvårdsbehov kan se olika 

ut beroende på vilken livscykel de befinner sig i samt hur deras fysiska-, psykiska-, och 

sociala status ser ut. Ibland måste sjuksköterskan hjälpa till, agera och utföra handlingar åt 

någon som inte kan eller orkar själv, samt ge vägledning och stötta fysiskt och psykiskt, för 

att skapa och bibehålla en miljö som främjar utveckling (ibid.). Viktigt är också att 

sjuksköterskan stöttar och ger bra information på ett pedagogiskt vis för att kunna hjälpa 

patienter att tillgodose sina egenvårdsbehov. Därmed kan patienten undvika sjukdom och 

minskad funktionsförmåga, som kan uppstå hos patienter i samband med torra ögon 

(Christensen, 2008; Orem, 2001). När sjuksköterskan har en vidareutbildning inom 

ögonsjukvård ställs högre krav att kunna ge god information om torra ögon. Vid bedömning 

av torra ögon kan till exempel ögonsjuksköterskan ge råd och tips om nya forskningsrön och 

egenvårdsprodukter. Det är av betydelse att ögonsjuksköterskan har god kunskap om kroniska 

ögontillstånd och sjukdomar för att kunna ge patienten stöd i sin sjukdom (Riksföreningen för 

ögonsjukvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2009).  

Förutom information, kan utbildning och egenvårdsprogram behövas för att motivera 

patienter till egenvård (Moriyama et al., 2009). Att göra en förändring i vardagen, vilket 

egenvård innebär, kan ibland vara svårmotiverat. I samtal mellan sjuksköterska och patient 

kan patienten påverkas eller vägledas, vilket främjar patientens medverkan i vårdprocessen 

(Moriyama et al., 2009; Wiklund, 2007). Exempel är motiverande samtal där sjuksköterskan 

lyssnar till patientens frågor, har ett empatiskt förhållningssätt och försöker förstå hur 

patienten upplever sin situation och tillvaro. Sjuksköterskan försöker också styra samtalet så 

att patienten själv hittar svar på sina frågor. När sjuksköterskan ger information på ett 

pedagogiskt vis och använder sig av motiverande samtal, kan patienten finna egna svar och en 

inre motivation för att skapa en förändring (Statens folkhälsoinstitut och yrkesföreningar för 

fysisk aktivitet, 2008; Thigpen, Beauclair, Keiser & Guevara, 2007). Ovan beskrivs att 
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patienter med torra ögon kan uppleva lidande (Le et al., 2012), men hälsa och välbefinnande 

kan dock upplevas trots sjukdom, minskad funktionsförmåga och motgång (Orem, 2001), 

vilket kan vara applicerbart på patienter med torra ögon. 

 

Problemformulering 

Det finns få studier där patienters upplevelser av torra ögon beskrivs. Att kunna förstå och se 

patienter ur ett holistiskt perspektiv är viktigt för att kunna ge en god vård, därför bedrivs det 

idag forskning inom bland annat omvårdnad för att få kunskap om patienters upplevelser. 

Genom att sjuksköterskor och ögonsjuksköterskor får en ökad kunskap om hur patienter med 

torra ögon upplever sin vardag, kan ögonsjuksköterskan på ett empatiskt förhållningssätt 

bemöta, lindra lidande och bidra till en ökad hälsa samt ett ökat välbefinnande för denna 

patientgrupp. Förbättras patienternas livskvalitet och de upplever sig ha en bra hälsa borde 

detta minska antalet besök till sjukvården. Om antalet besök minskar, skulle kostnaderna för 

samhället bli mindre, vilket även gör det positivt ur ett samhällsperspektiv. En fördjupad 

kunskap om vad torra ögon innebär inför ett möte med en patient, skulle också kunna bidra till 

en bättre vårdrelation då sjuksköterskan har kunskap och förmåga samt visar intresse för 

patientens egenvårdsbehov.  

 

Syfte 

Syftet var att undersöka patienters upplevelser av att ha torra ögon. 

 

Metod 

Design 

Denna studie är utförd med en kvalitativ deskriptiv design med induktiv ansats och avser att 

undersöka hur patienter med torra ögon upplever sin vardag. Intervjuer är använda för att 

samla in data, vilket är lämplig metod för att kunna förstå en patients situation (Henricson et 

al., 2012).  

 

Urval 

Ett antal inklusions och exklusionskriterier användes i studien. Patienter med diagnosen torra 

ögon inkluderades i studien om följande inklusionkriterier fanns med; symtom som 
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gruskänsla, att de använder tårersättningsmedel, patologiskt värde på en eller flera av 

undersökningsmetoderna break- upp time, Schirmers test eller Rose- bengal score. De skall 

vidare ha haft diagnosen torra ögon och fått behandling under minst ett halvår efter att 

ögonsjukvården diagnostiserat torra ögon. Ytterligare inklusionskriterier var att patienterna 

skulle vara mellan 20 till 65 år, det vill säga vara i yrkesverksam ålder samt tala det svenska 

språket. Patienter med torra ögon exkluderades om en vårdrelation tidigare var skapad med 

studenten som utförde studien. Även patienter som inte var orienterade i tid, rum, person eller 

situation exkluderades. 

Urvalet av informanter genomfördes av en ögonsjuksköterska som är delansvarig för 

journalsystemet vid ögonmottagningen. Ett informationsbrev om studien gavs till 

ögonsjuksköterskan, som var tänkt att ta ut patienter till studien (Bilaga 1). Inför studiens 

genomförande, gick ögonsjuksköterskan igenom journalsystemets väntelistor av patienter som 

inväntade ett läkarbesök. Efter genomläsning av journal och kontroll av diagnos, symtom och 

patologiska värden hos patienterna, bokades patienten till en ögonläkare under februari månad 

2015. Beroende på hur många som var uppsatta på väntelistan, skulle ögonsköterskan ta ut 

fyra till sju patienter med ovannämnda inklusionkriterier samt exklusionskriterier. Fyra 

patienter ansågs motsvara kriterierna och lämpliga att delta i studien. En kallelse skickades ut 

till patienterna samt ett informationsbrev om studien (Bilaga 2). I detta brev fanns information 

om studiens syfte och intervjuernas beräknade tidsåtgång. Cirka en till två veckor innan 

patientens besök på ögonmottagningen tog ögonsjuksköterskan kontakt med patienterna för 

att höra om de önskade att delta i studien. Patienterna informerades också om att det var 

frivilligt att delta och att deras vård inte påverkades om de tackade nej till att delta i studien. 

Intervjuaren fick därefter en lista på patienter som svarat ja till att delta i studien.  

När patienterna, som valde att delta i studien, registrerades i kassan innan läkarbesöket, tog 

intervjuaren kontakt med dem. Efter att muntlig information om bland annat studiens syfte, 

metod, att deltagandet var frivilligt och att intervjuerna spelades in på band, tillfrågades de 

igen om de ville vara med i studien. Ett samtyckesformulär skrevs under av både informant 

och intervjuare, varav informanten fick en kopia. Samtliga tillfrågade informanter valde att 

delta i studien. 

 

Datainsamling 

Data samlades in med hjälp av intervjuer för att kunna besvara syftet som innefattade 

upplevelser. Insamling av datamaterial till studien genomfördes under februari månad, år 

2015. Intervjuerna inleddes med frågan: ”Hur upplever du att torra ögon påverkar ditt 

dagliga liv, ”och uppföljande frågor kunde vara bland annat ”Hur tycker du bemötandet är i 

sjukvården”, ”Kan du förtydliga dig mer”, ”Vilken känsla gav detta dig.” Detta gjordes för att 

följa upp och förtydliga deras känslor och tankar samt enklare kunna hitta kärnan och detaljer 

i informanternas upplevelser av att ha torra ögon (Henricson et al., 2012). Samtliga intervjuer 

spelades in på band- diktafon för att inte missa viktiga data. Fältanteckningar fördes också 
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under intervjuerna (Henricson et al., 2012). Intervjuerna tog mellan 20 till 40 minuter per 

informant. Intervjuerna utfördes på sjukhuset, i anslutning till ögonmottagningen eftersom 

intervjuerna skulle genomföras på en så neutral plats som möjligt, men i nära anslutning till 

sjukvårdsbesöket.  

 

Databearbetning 

De inspelade intervjuerna genomlyssnades inom ett till två dygn för att kunna komplettera 

med viktiga anteckningar kring intervjun (Henricson et al., 2012). Efter att intervjuerna blivit 

genomlyssnade, transkriberades materialet ordagrant som en del i databearbetningsprocessen 

(ibid.). Analysen av materialet genomfördes med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys för att 

få en strukturerad databearbetning som ledde fram till ett resultat (Graneheim & Lundman, 

2004). Vanligen förekommer två former av innehållsanalys, manifest respektive latent 

innehållsanalys. I denna studie var det manifest innehållsanalys, där textnära och synliga 

mönster och teman i texten analyserades. Datamaterialet lästes igenom, både anteckningar och 

intervjuer, flera gånger efter transkriberingen för att bekanta sig med materialet och få en viss 

förståelse för vad informanterna hade för upplevelser av att ha torra ögon. I nästa skede togs 

meningsbärande enheter ut för att identifiera gemensamma nämnare och finna en struktur. 

Detta gjordes med hjälp av att intervjuerna skrevs ut på papper, varefter utsagorna klistrades 

in i olika färgkombinationer beroende på vilken upplevelse som framkom. De 

meningsbärande enheterna kondenserades, på så sätt att själva kärnan i innehållet behölls. 

Nyckelord identifierades i texten och tilldelades koder. Slutligen sammanfördes koderna till 

kategorier, som sedan presenterades i resultatet (ibid.). I tabellen nedan ses exempel på 

analysprocessen (Tabell 1).  

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsbärande enhet Kondenserande 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

Ja, det är ju torrt, känns som att ha grus i 

ögonen, öh, skaver, när det är som värst så är 

det som att man har trästickor/träflisor i 

ögonen. Och den känslan gör ju, dels vet man 

inte om ska.., alltså reflexmässigt vill man ju 

blinka, men det blir ju värre när man blinkar 

eller blundar. 

 

När det är som värst 

så är det som att ha 

trästickor/träflisor i 

ögonen. 

Kroppslig 

smärta 

 Fysisk påverkan 

När jag måste koncentrera mig, så att, på, så 

jag, det här man torra ögon påverkar mig att 

jag inte kan ta del av det här med alla datorer i 

samhället. Och då har du mobiltelefoner och 

ipad, facebook och ja, man ska ut på datorn åh 

hemsidor, så det är, påverkar mig väldigt 

mycket. Att jag blir utanför.  

Man ska ut på 

datorn åh hemsidor, 

så det är, påverkar 

mig väldigt mycket. 

Att jag blir utanför 

Svårighet att ha 

balans mellan 

ensamhet och 

social kontakt 

 Begränsningar 
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Ja, och när man anpassar sig så blir inte 

problemet så stort i längden, utan man ordnar 

till det på något vis, under vägen. 

 

Man anpassar sig så 

blir inte problemet 

så stort. 

Anpassningsbar  Utvecklat ett 

förhållningsätt 

till sin situation 

 

Gräsligt, under all kritik. De, av att inte, att 

inte bli tagen på allvar, att man har ett 

problem. 

Under all kritik, ej 

bli tagen på allvar 

Ej bli tagen på 

allvar 

 Att bli tagen på 

allvar 

Ja, och när man anpassar sig så blir inte 

problemet så stort i längden, utan man ordnar 

till det på något vis, under vägen. 

 

Man anpassar sig så 

blir inte problemet 

så stort. 

Anpassningsbar  Utvecklat ett 

förhållningssätt 

till sin situation 

Jo, det tycker jag att man, det är ju lite lättare 

då, att man diskuterar och, tips och att man 

ventilerar vid grubb eller bara, mellan varann. 

Tips av varann och att värva, att gå vidare 

liksom och få hjälp eller att tänka på att inte 

göra så och så kanske du slipper göra så och 

så. Att undvika vissa grejer, till exempel om 

medicinera med någonting. För de är många 

som int tänker på att dom tar preparat och att 

man blir torr av dom. Eller östrogenbrist eller 

det kan ju va, det kan ju va så. Jag känner 

flera stycken som har så. Öhm, tror att, att 

man kan hjälpa varann så. 

Det är ju lite lättare 

då, att man 

diskuterar och, tips 

och att man 

ventilerar vid grubb 

eller bara, mellan 

varann. 

Diskuterar och 

ger tips 

 Stöd och social 

gemenskap 

 

Forskningsetiska överväganden 

I Sverige får forskning endast bedrivas om det finns respekt för människors värde 

(Vetenskapsrådet, 2011). Mänskliga rättigheter, hälsa, personlig integritet, säkerhet och 

grundläggande frihet skall finnas och följas vid studier av människor (WMA, 2013). 

Forskaren skall följa de fyra huvudkraven i en studie, informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Enligt 

Helsingsforsdeklarationen om god etisk forskning, skall forskaren också ha sökt godkännande 

för att utföra sin studie hos en etisk kommitté i det land där studien ska utföras (WMA, 2013).  

 

Ansökan om att få utföra denna studie godkändes av lokala etikprövningsgruppen inom 

omvårdnad vid Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Halmstad (DNR: U1 

2014/1352). Efter godkännandet skickades ett informationsbrev till verksamhetschefen vid en 

ögonmottagning i Mellansverige för att inhämta ett godkännande för att få genomföra studien 

(Bilaga 3). När verksamhetschefen hade beviljat studiens genomförande, påbörjades urvalet 

av patienter. Kraven enligt ovan tillgodosågs genom att både lokala etikprövningsgruppen och 

verksamhetschefen godkände studien. Ögonsjuksköterskan, som var ansvarig för inkludera 

patienter till studien, fick ett informationsbrev om bakgrund, syfte och urval. Patienterna fick 

ett informationsbrev, om studiens bakgrund och syfte, att deltagandet var frivilligt och att de 



 
 

8 
 

avidentifierades så att ingen kan härleda data till informanterna. Patienterna fick också en 

påminnelse genom muntlig information om studiens syfte, att studien efter godkännande av 

examinator, publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). De fick också information 

om att de kunde avbryta deltagandet i studien när de ville utan att behöva förklara varför och 

att deras vård inte påverkades om de tackade nej till att delta i studien samt information om 

intervjuarens tystnadsplikt. Efter detta skrevs ett samtyckesformulär under av både intervjuare 

och patient. I studien avidentifierades informanterna och intervjuerna, som spelades in på 

band- diktafon. När intervjuerna var färdiginspelade, förvarades de inspelade banden inlåsta i 

ett skåp vid ögonmottagningen och samtyckesformulären i ett annat skåp för att obehöriga 

inte skulle kunna ta del av materialet. Datamaterialet användes enbart i denna studie. Allt 

datamaterial är förstört efter att uppsatsen är godkänd, i enlighet med lokala 

etikprövningsgruppen vid Högskolan i Halmstad.  

 

Exkludering skedde om det fanns en tidigare vårdrelation genom intervjuarens arbete inom 

ögonsjukvården. Risker med studien var att informanterna under studiens gång påmindes om 

jobbiga händelser eller om sin situation i vardagen, vilket kunde orsaka lidande. Att en studie 

med detta syfte är genomförd är ändå en viktig del i omvårdnaden och behandlingen av 

patienter med torra ögon. För att kunna förstå en patient och skapa en vårdrelation är 

forskning avseende patienters upplevelser viktig. Studier gällande patienters upplevelser i 

samband med torra ögon visade sig vara få och bristfälliga. Det är därför viktigt att detta lyfts 

fram, inte bara för att kunna arbeta med evidensbaserad omvårdnad utan också för att större 

delen av den äldre befolkningen har torra ögon och därmed är en stor patientgrupp inom 

sjukvården. Efter resonemang avseende risk och nytta anses nyttan vara större än riskerna för 

informanterna i denna studie.  

 

Resultat 

Kategorierna som framkom i dataanalysen var fysisk påverkan, begränsningar, att bli tagen på 

allvar, utveckla ett förhållningssätt till sin situation samt stöd och social gemenskap.  

 

Fysisk påverkan 

De intervjuade patienterna upplevde en obehags- och irritationskänsla i ögonen under större 

delen av dygnet. Ibland upplevdes en smärta runt ögonen. En informant berättade att hen ofta 

fick huvudvärk på grund av att det var så ansträngande att fokusera på objekt till följd av torra 

ögon. Samtliga informanter beskrev en känsla av att det skaver. Det kunde beskrivas som att 

ha skräp eller hårstrån i ögonen, men även som att ha träflisor i ögonen. 

Ja, det är ju torrt, känns som att ha grus i ögonen, öh, skaver, när det är som 

värst så är det som att man har trästickor/träflisor i ögonen. Och den känslan 
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gör ju, dels vet man inte om ska, alltså reflexmässigt vill man ju blinka, men det 

blir ju värre när man blinkar eller blundar. (Informant nr 1) 

De flesta informanterna beskrev också symtom som klåda och kladdiga ögonfransar, framför 

allt på morgonen. Det kunde ta flera timmar innan ögonen kändes någorlunda som vanligt. På 

kvällarna kunde det uppstå svullnad runt ögonen och på nätterna hände det att ögonen var så 

torra att ögonlocken fastnade. Att ha torra ögon orsakade en viss rädsla hos någon informant.  

Ja, det var väldigt jobbigt. För att då, ja, sprang på toa på natten och skulle 

hålla på och dra ihop, dra i ögat först liksom och ja.., ja och sen första gången 

jag var till ögonläkaren då, när han sa att jag otroligt små hål på hornhinnan. 

Det var flera gånger, då blir man ju rädd samtidigt... vart slutar det här 

någonstans. (Informant nr 2) 

Suddig syn upplevde samtliga informanter och hur suddigt de såg, varierade under dygnets 

timmar. De berättade att omgivande faktorer hade stor påverkan på deras upplevda ögon-

hälsa. Bland annat nämnde en informant att en varm sommar minskade hens symtom och 

skov emedan en annan tyckte att ögonen frös ihop när det var riktigt kallt. 

Det är, ja, handla, det går inte och gå ut då när det är riktigt kallt. Då fryser 

ögonen ihop. Det gör ju vansinnigt ont. (Informant nr 3) 

Andra yttre faktorer, som de också tyckte påverkade symtomen, var till exempel 

rumsbelysning, fläktar och om lokalen var dammig eller smutsig. Informanterna upplevde att 

symtomen förvärrades av att de koncentrerade sig vid läsning, tv-tittande, datoranvändande 

och när de försökte se och hålla ögonkontakt med andra människor. 

 

Begränsningar 

I intervjuerna beskrev informanterna att de begränsades i sin vardag och i sociala 

sammanhang. En del upplevde sig inte ha samma valmöjligheter som andra friska individer 

när det gällde att arbeta eller att söka arbete. Mycket hängde på om de hade stöd från sina 

arbetsgivare, såsom att miljön kunde anpassas, eller att arbetet utfördes i lämpliga lokaler utan 

torr luft eller damm. Bland annat berättade en informant om att hen inte kunde arbeta i 

kontorsmiljö på grund av ögonbesvären. 

Nu påverkar det, för jag är arbetssökande med jämna mellanrum, öh..det här 

med kontorsarbeten det kan jag liksom glömma, och söka jobb inom det. Öhh.. 

datorer, det klarar jag inte av. Jag klarar inte av att titta på en dataskärm. Dels 

för att, hm, det blir intensivt med ögonen då. Alltså man ska koncentrera sig, då 

får man ont av det. (Informant 1) 

Informanterna beskrev att bilkörning kunde vara besvärligt, och att det ibland kändes skönt 

om någon annan körde bilen, framför allt vid längre sträckor. Vid till exempel skid- eller 

skoteråkning måste glasögon alltid användas. En annan begränsning var svårigheter att vistas i 
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naturen och titta eller fokusera på till exempel växter. För en informant upplevdes 

skogspromenader å andra sidan som livskvalitet. 

Då man hade hund och man var jämt ute i skogen och liksom just det här att.., 

för de.., naturen är livskvalitet för mig då. Och då känna, men gud jag kan inte 

gå i skogen, på grund av de är någonting med ögonen. Så de, de var jobbigt då. 

Eller det var jobbigt då. (informant 1) 

Att enbart läsa, se på tv eller använda datorer i det egna hemmet var ibland svårt. Till exempel 

tyckte en informant om att lösa korsord, men hade svårt att orka genomföra sådana aktiviteter 

på grund av att det orsakade trötthet och irritation i ögonen. Detsamma gällde vid tv-tittande, 

att de ibland hade svårt att se på längre program, vilket ledde till att de hellre stängde av tv:n 

trots att det var ett intressant program.  

Alla dom situationer där man måste koncentrera sig den, där man måste liksom 

vara fokuserad med ögonen, sitta vid en dator länge eller, titta på en film länge. 

Eller köra bil, eller när man verkligen ska fokusera på någonting hela tiden. De 

är ju då.., det blir jobbigt. (Informant nr 4) 

Att inte orka se på tv påverkade en informant socialt på ett negativt sätt, eftersom hen var 

ensamstående och hade tv:n som socialt sällskap. 

Det är jobbigt.., Jag menar när man är ensam i synnerhet.., det är ju tvn man ha 

till sällskap på kvällen va, liksom. Och är det då någonting sent va, då är det 

liksom jobbigt att sitta och titta. (Informant 2) 

De intervjuade begränsades också genom att de inte hade samma möjligheter att välja mellan 

ensamhet och socialt umgänge. Framför allt de informanter, som inte levde med nära 

anhöriga, till exempel särbo eller sambo, gav intryck av att vara mer påverkade av sina torra 

ögon. Till exempel kunde kontakt med vänner via sociala medier vara jobbigt och 

ansträngande, en informant beskrev det som en känsla av utanförskap. 

När jag måste koncentrera mig, så att, på, så jag, det här man torra ögon 

påverkar mig att jag inte kan ta del av det här med alla datorer i samhället. Och 

då har du mobiltelefoner och pad, facebook och ja, man ska ut på datorn åh 

hemsidor, så det är, påverkar mig väldigt mycket. Att jag blir utanför. 

(Informant 1) 

Att vistas i vissa offentliga miljöer var något som informanterna ofta undvek på grund av att 

det påverkade dem negativt i form av ökad symtom såsom skav och irritation. Att befinna sig 

i badhus, där vattnet innehåller klor, var svårt för att ögonen blev väldigt torra av det. En 

annan informant berättade att hen hade mycket svårt för cigarettrök, framför allt inomhus. 

Som värst var det för 20 år sedan i samband med fester då rökning inomhus var vanligt 

förekommande. Ibland undvek hen att gå på fest för att hen upplevde att det blev så jobbigt 

med symtom som röda, svullna och irriterade ögon som uppstod på grund av cigarettröken. 

En annan kände sig begränsad då hen drog sig för att gå ut med kompisar eller arbetskollegor 

till exempel en lördagskväll eftersom ögonen lätt blev röda, trötta och svullna. Dock 
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poängterades det, att det inte är så ofta dessa utekvällar skedde varför detta inte sågs som ett 

jättestort problem.  

Där är man nog begränsad, och det kommer ju och bli säkert mer och mer att 

jag drar mig lite för. Eh, att hänga med ut och käka och ut och.., att jag 

upplever det lite jobbigt. Man är ju mer trygg i sin hemma, hemmamiljö där. 

(Informant 4) 

 

Att bli tagen på allvar 

Informanterna berättade att de ibland upplevde ett nonchalant bemötande från sjukvården och 

att det gavs otillräcklig information om torra ögon. Tre av fyra informanter beskrev att de 

upplevde att de blev negligerade vård, där få kunde eller ville ta tag i deras problem med torra 

ögon. De upplevde det som om att de inte blev tagna på allvar, varken inom primärvården 

eller ögonsjukvården.  

Måste liksom hitta någonting värre för att man ska får hjälp. Så känns det 

ibland, eller man är tvungen och, sö, jag säger det, man är tvungen att söka sex 

gånger, får journalfört sex gånger innan får hjälp med nånting. (Informant 3) 

Gräsligt, under all kritik. De, av att inte, att inte bli tagen på allvar att man har 

ett problem. (Informant 1) 

En informant beskrev det som att bemötandet eller vård inte upplevdes lika från all personal 

inom ögonsjukvården, utan att det snarast berodde på vem de träffade. 

Du ska ju ha tur med läkare också, det var ju lika nu också. Den första jag var 

till han sa ju liksom att jag fick andra droppar bara. (Informant 2) 

Trots att de hade symtom under en längre tid och vid något eller flera besök hos ögonkliniken, 

upplevdes informationen knapphändig. En av informanterna fick höra vid de två första 

besöken, att det inte var något fel på ögonen. Informanten frågade vidare och påstod att något 

fel måste det vara och då enligt citat ”pumpade” läkaren på information om torra ögon. En 

annan informant upplevde precis som informanten ovan och att informationen kunde vara 

bättre. Informationen om till exempel torra ögon, behandlingsåtgärder, droppar, luftfuktare, 

tog hen reda på själv via internet. 

Den information som jag egentligen har fått har jag tagit reda på själv genom 

internet och vad man kan göra, hur man kan behandla. Eh, det här med 

luftfuktare och såna saker, de är ju sånt som jag läst mig till då. (informant 4) 

 

Det framkom inte enbart negativ kritik från informanterna när det gällde bemötandet i 

ögonsjukvården. Ibland blev ett möte väldigt positivt, där kunskap och lyhördhet var en viktig 
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del och att informanterna upplevde sig bekräftade. Det förekom möten som upplevdes fina, 

där de blev lyssnade till och blev tagna på allvar. 

 

Och han var helt underbar, hon har ju lyssnat väldigt noga då. Hon var en sån 

där som lyssnar, tog en på allvar. (Informant 1) 

En informant beskrev att trots sjukvårdens negligering av problemet med torra ögon, var det 

ett gott bemötande. Däremot var det svårt att få tider för undersökning av sina ögon vid 

ögonkliniken. Vidare upplevde en informant att läkarkontakten sedan flera år var bra, men att 

problemet med informantens torra ögon bagatelliserades under en viss tid. Detta var troligtvis 

orsakat av att läkarens personliga problem påverkade mötet. 

 Jag tycker att det över lag är bra bemötande inom vården. (Informant 3) 

 Han har varit jättebra i alla år, så att det var nog bara en svacka där han 

 hade. Då tyckte jag inte att jag fick riktigt den här förståelsen att det 

 här var ett problem för mig utan mer att det hängde på åldern. (Informant 4) 

 

Utveckla ett förhållningssätt till sin situation 

Informanterna insåg att det fanns begränsningar, men de uppfattade ändå att de till viss del 

hanterade sin situation orsakade av torra ögon. Informanterna upplevde att de hittade 

möjligheter, lösningar och utvecklade en acceptans för att de hade torra ögon.  

Det är bara att gilla läget. Det är bara att inse att det är så att jag inte kan det. 

Det är ju synd. Men att öh, och visst man kan en liten ledsamhet, hm.., att man 

inte kan söka, men att situationen är så här, jag kan inte göra någonting åt det. 

Att det bara verkligheten. (Informant 1) 

Två informanter beskrev tydligt att de prövade sig fram och anpassade sig till den situation 

som de för tillfället befann sig i. Bland annat beskrevs det att problemen inte blev så stora 

utan att de lyckades lösa det mesta. 

När man anpassar sig så blir inte problemet så stort i längden, utan man ordnar 

till det på något vis, under vägen. (Informant 4) 

Informanterna upplevde att de försökte se positivt på tillvaron, trots att deras torra ögon 

påverkade dem negativt i sin vardag. Svårigheter att se positivt kunde påverkas av graden av 

torrhet i ögonen eller om de för närvarande var inne i ett ”skov”. Hur de såg på sin tillvaro 

berodde på hur länge de haft problem torra ögon.  

Man får inte haka upp sig på det. Det är som att.., är det ett problem, så får, 

man får hitta på en lösning, eller också får man skjuta det åt sidan och se något 

annat positivt. (Informant 1) 
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Stöd och social gemenskap 

Informanterna ansåg att det var viktigt att patienter i samma situation kunde dela sina 

erfarenheter och tankar med varandra. Att de till exempel kunde hjälpa varandra att hitta rätt 

droppar, diskutera orsaker till deras torra ögon och även få uppleva att det var fler som hade 

samma problem. Bland annat ansåg en informant att torra ögon var ett dolt problem. På 

arbetsplatsen diskuterades ryggbesvär och andra sjukdomar, men inte torra ögon. Det var 

värdefullt att kunna diskutera råd och tips i fikarummen och därför skulle det också vara 

möjligt att ta upp problem med torra ögon.  

Jag har ont i ryggen och herre gud och man pratar om det och man får tips och 

man får råd och du kan gå till den och, så är ju diskussionen när man sitter i 

fika rummet. Men, man sitter ju inte och pratar om, - jag har så himla torra 

ögon, eh så där kanske, är det ett dolt problem, så det kanske egentligen 

behöver plockas upp lite dom här små problemen som är stora också tänker jag. 

Ehm, fö, ja, när du frågar, jag vet faktiskt inte men jag ska ta upp det i 

fikarummet nu (skrattar). (Informant 4) 

En annan informant upplevde att hen fick god social kontakt genom att till exempel diskutera 

droppar på apoteket med andra personer, som också stod där och skulle välja ögondroppar. De 

upplevde ett ökat stöd när de kunde diskutera sina sjukdomar och behandlingar med andra i 

samma situation, vilket var viktigt för att kunna hantera sin situation och utveckla sin 

egenvård.  

 Jo, det tycker jag att man, det är ju lite lättare då, att man diskuterar och, tips 

 och att man ventilerar vid grubb eller bara, mellan varann.  (Informant 3) 

Att ha familj eller annan nära anhörig, upplevdes som viktigt, eftersom då fanns det någon 

som hjälpte till och ställde upp när det behövdes. Någon beskrev också att upplevelsen av att 

leva med torra ögon skulle kunna ha varit mycket värre om hen inte hade en familj eller 

arbetsgivare som förstod vad det innebar.  

Ja, om jag inte hade haft något stöd där och sen kanske hade haft en 

arbetsgivare som har tyckt att.., men herre gud.., ja, du får väl lov att försöka 

bita ihop lite istället. Mm, då är det nog lättare att man ger upp kanske, jag tror 

det. (Informant 4)    

  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelser av att ha torra ögon. Denna 

intervjustudie genomfördes med induktiv ansats där data analyserades med manifest 

innehållsanalys. Viktigt i en kvalitativ studie för att ha en god pålitlighet och trovärdighet är 
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att resultatet svarar på syftet, att insamling och bearbetning av data är genomförd på ett 

strukturerat, systematiskt, och trovärdigt sätt (Henricson et al., 2012). En bra och noggrann 

beskriven metoddel gör att det finns en pålitlighet till denna studie samtidigt som att resultatet 

svarade på syftet som innefattade upplevelser. En svaghet skulle kunna vara att intervjuaren 

till föreliggande studie inte har lång arbetserfarenhet och tillräckligt med kunskap och 

erfarenhet av olika ögontillstånd. Det fanns en risk för att intervjufrågorna blev spretiga och 

därmed ökade svårigheterna att få tillräckligt med data då enbart fyra informanter deltog i 

studien. Även begränsad erfarenhet av att genomföra kvalitativa studier med intervjuer 

påverkade pålitligheten i denna studie.  

Hur urvalet av informanter och datainsamlingen genomfördes är väl beskriven i metoddelen, 

vilket ökar tillförlitligheten. I samband med datainsamling och databearbetning fanns en risk 

för tolkningar, liksom i all form av kommunikation (Henricson et al., 2012). Risken för att 

tolkning föreligger gäller såväl i hur informanterna uppfattade frågorna och på vilket sätt 

frågorna ställdes samt hur intervjuledaren tolkade svaret. Detta minskar vid användning av en 

manifest innehållsanalys, då det är synliga mönster och teman som analyseras fram. I 

samband med intervjuerna gjorde intervjuaren korta sammanfattningar av informanternas 

sagda upplevelser för att undersöka om det som var sagt uppfattades på ett korrekt sätt. 

Eftersom detta är en pilotstudie deltog endast fyra informanter, vilket kan tyckas vara ett litet 

urval. Överförbarheten eller generaliseringen i denna studie kan därför diskuteras utifrån att 

urvalet var begränsat och att enbart kvinnliga informanter deltog i studien. Det optimala vore 

en jämn fördelning mellan män och kvinnor i studien, men det var svårt att uppnå på grund av 

att det endast var ett fåtal patienter som uppfyllde inklusionskriterierna samt var uppsatta på 

väntelistan för återbesök till läkare på grund av torra ögon. En mer omfattande studie utan 

begränsning i tid vore önskvärt och hade troligtvis resulterat i en större grupp informanter 

som hade bokats in för läkarbesök fortlöpande eller om diagnos- och sökordsregistret på 

ögonkliniken hade använts för att få ett urval som uppfyllde uppsatta kriterier. Föreliggande 

studie är dock en pilotstudie, där evidensen kan vara lägre till följd av antalet informanter. 

Studiens trovärdighet, när det gäller genomförande, kan anses vara god. Trovärdigheten 

påverkas av vilka intervjufrågor som ställs, intervjuarens tidigare erfarenheter av att göra 

studier samt att inspelning användes. Banddiktafon som användes i denna studie, används 

ibland av ögonkliniken vid diktering av journalanteckningar och är därför av god standard. 

Intervjufrågan/frågorna som ställdes i studien är godkända av lokala etikprövningsgruppen. 

Informanterna upplevdes avslappnade under hela intervjun och svarade inte undvikande på 

någon av intervjufrågorna. Intervjuerna i denna studie inleddes med en öppen intervjufråga, 

där sedan följdfrågor ställdes. En styrka i denna studie var att informanterna själva fick leda 

sin intervju efter det att huvudfrågan var ställd. Efter denna ställdes följdfrågor som styrde 

tillbaka dem till syftet om så behövdes. Fokusgrupper är ett alternativ som skulle kunna vara 

bra i denna studie eftersom det är bra att använda vid kvalitativa studier. Fler informanter 

hade då behövts. Det finns också en risk för att alla i gruppen inte öppnar sig eller kommer till 

tals om fokusgruppsintervjuer används. Syftet med studien var upplevelser och därför 

användes en kvalitativ design, vilket kan anses vara bättre än en kvantitativ design då 

forskningsfrågan kan vara svår att besvara med hjälp av enkäter. Denna studie genomfördes 
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under en begränsad tid och syftet innehöll upplevelser, därför var en mindre intervjustudie en 

bra metod att använda. Det är också viktigt att ta i beaktande att intervjuarens kunskap och 

erfarenhet ökade efter varje genomförd intervjuer. Detta kan påverka kvaliteten och 

trovärdigheten i intervjuerna (Henricson et al., 2012). I detta fall gjordes endast fyra 

intervjuer, varför kvaliteten i detta avseende inte kan vara påverkad i någon högre grad. 

Genom att välja ut patienter i yrkesverksam ålder och med liknande symtombild och likartade 

besvär med hjälp av inklusionskriterier, vilket bidrog till att ögonsjukvården får en ökad 

kunskap om hur denna grupp av patienter kan uppleva sin vardag. Resultatet skulle kunna 

användas för att skapa en mer omfattande enkät med syfte att undersöka hur patienter med 

torra ögon påverkas i sin vardag. Enkäten skulle kunna användas för att nå en större andel 

patienter.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom kategorierna fysisk påverkan, begränsningar, att bli tagen på allvar, 

utveckla ett förhållningssätt till sin situation samt stöd och social gemenskap. Informanterna 

upplevde fysiska besvär som skav, klåda, irritation, svullnad kring ögonen, smärta och 

dimsyn. Dessa symtom var beroende på i vilken miljö de befann sig och vilka aktiviteter de 

utförde. Informanterna kunde känna sig begränsade i sin arbetssituation, vid bilkörning och 

läsning till följd av ögonbesvären. Andra begränsningar var till exempel svårigheter att 

kommunicera via sociala medier, befinna sig på vissa sociala platser på grund av de olika 

problem torra ögon medförde. De upplevde att de inte blev tagna på allvar, vilket visade sig i 

form av dåligt bemötande och bristande information från sjukvården. Det förekom också 

positiva möten med sjukvården där de blev bekräftade. Att träffa andra personer med torra 

ögon och diskutera sina svårigheter och lösningar sågs som något positivt och utvecklande. 

Viktigt var också att ha en nära anhörig, till exempel en sambo eller särbo och en omgivning 

som gav stöd. 

Informanterna beskrev fysiska symtom i sina ögon, som påverkade deras vardag. Det skiljde 

sig mellan patienterna hur allvarliga symtomen upplevdes vara och hur de påverkades. 

Tidigare studier visade att patienter med torra ögon upplevde symtom som exempelvis 

brännande känsla, stickande-, främmande kropp-, torrhetskänsla, smärta och fotofobi 

(Baoudin et al, 2007; Rolando, Autori, Badino & Barabino, 2009). I föreliggande studie 

tycktes det vara så att informanterna inte upplevde smärta konstant, men att de ständigt hade 

en irritations- och skräpkänsla, vilket gav intryck av att skapa en frustration hos dem. En 

orsak till denna kan vara att de påmindes om att det inte finns något botemedel utan att det 

nästan enbart finns symtomlindrande egenvårdsprodukter att tillgå (Benitez- del- Castillo, 

2012). Att samtidigt uppleva dåligt bemötande, nonchalans och negligering från sjukvårdens 

sida gjorde inte saken bättre eller lättare att hantera. Att de ibland upplevde en mer negativ än 

positiv kontakt med sjukvården kan inte anses vara en bra grund för att kunna tillgodose 

patienternas egenvårdsbehov (Orem, 2001).  
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I litteraturen kring egenvårdsteorin, är information och bemötande en förutsättning för att 

patienterna ska kunna ansvara för sin egenvård på egen hand med stöd från vårdpersonal 

(Orem, 2001). Ett viktigt egenvårdsbehov att tillgodose är, att kunna ändra sin självbild och 

att acceptera sin situation och för detta behövs stöd och hjälp från sjukvården. Varje individ 

har sina egna egenvårdsbehov, som förändras under tidens gång och som måste tillgodoses för 

att bibehålla eller få tillbaka hälsa, välbefinnande, normal funktion och utveckling (ibid.). I 

sjukvården har patienten rätt till en fast vårdkontakt och vara delaktig i sin egen vård 

(Socialstyrelsen, 2015). Studiens resultat visade på att bemötande och information i 

sjukvården av patienter med torra ögon brister. Tidigare studier och omvårdnadsteoretiker 

visar att stöd från vårdgivare är viktigt för att ge patienterna en god och tillfredställande vård 

(Barello et al., 2015; Gambling & Long, 2009; Orem, 2001; Williamson, Chalmers & Beaver, 

2014). En bra vårdrelation och kontinuerlig vårdkontakt kan öka patientens compliance och 

förbättra patientens engagemang i sin egenvård (Barello et al., 2015; Gambling & Long, 

2009) Att använda sig av telefonuppföljning av patienter kan vara ett enkelt och bra sätt för 

att följa upp och stötta patienterna avseende deras egenvård (Williamson et al., 2014). Detta 

skulle kunna bidra till ett färre antal involverade vårdpersonal, vårdbesök och minskad 

belastning för sjukvården. Med bättre egenvård och compliance ökar chansen till ett bättre 

välbefinnande och bibehållen hälsa (Orem, 2001). Ögonsjuksköterskan kan ta ett mycket 

större ansvar vad gäller de ögontillstånd som vanligtvis inte ger irreversibla skador. I vården 

av patienter med torra ögon skulle ögonsjuksköterskan kunna vara den fasta vårdkontakt som 

patienten behöver. 

Informanterna i studien upplevde begränsade möjligheter i vissa situationer, såsom att inte 

orka läsa böcker, se på tv, använda datorer, köra bil eller att vara ute i naturen. Om de 

påverkas i stor utsträckning, kan detta ha konsekvenser för välbefinnandet och patientens 

hälsa. Tidigare studier visar att det förekommer att patienter med torra ögon har en försämrad 

synrelaterad livskvalitet (Li et al., 2012; Miljanovi´c et al., 2007), vilket borde 

uppmärksammas i högre grad. Dock finns det väldigt få studier om livskvalitet hos patienter 

med torra ögon, vilket innebär att detta område inte är tillräckligt uppmärksammat. Dessutom 

krävs mer forskning för högre evidens. Det finns fortfarande stora kunskapsluckor avseende 

påverkan, upplevelser samt livskvalitet hos patienter med torra ögon. Sjukdom, minskad 

funktionsförmåga och motgångar kan påverka en patient i en negativ riktning. Det är viktigt 

att patienter med torra ögon kan leva utan att de begränsas i sin vardag och känna att de kan 

vara i en miljö som främjar hälsa (Orem, 2001). Ögonsjuksköterskan har därför en viktig 

uppgift att fylla i sjukvården där omvårdnaden tillgodoses för att ge stöd åt denna 

patientkategori att uppleva hälsa, välbefinnande och livskvalitet. 

Att flertalet av patienterna upplevde att informationen var bristfällig och att de ibland själva 

fick eftersöka kunskapen, kan leda till att de får felaktig information. Därför är det viktigt att 

patienter med torra ögon får information från ögonsjuksköterskan eller ögonläkaren om vad 

torra ögon innebär och möjligheter till lindring. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 

förtydligas att vårdgivaren har som skyldighet att ge patienter individuellt anpassad 

information om hälsotillstånd, vårdgaranti, möjligheter att välja vårdgivare och metoder för 

undersökningar, vård och behandling (Socialstyrelsen, 2015). En välinformerad patient skapar 
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förutsättningar för en effektiv vård, dock krävs att det finns tillräckligt med tid avsatt för 

kommunikation, där bemötande och kommunikation kan anses vara en ledningsfråga. Ge 

information är enligt hälso- och sjukvårdslagen inte bara viktigt, utan det är även en 

skyldighet för dem som är legitimerade (ibid.). 

Att ha en kontaktperson, som ansvarar för ett antal grupper med patienter som har torra ögon, 

skulle i längden kunna minska antalet telefonsamtal till ögonläkare och ögonsjuksköterskor. 

Forskning visar också att stöd i form av grupper eller utbildningar, kan bidra till en förbättrad 

vårdrelation och att patienter blir mer motiverade till egenvård (Leong et al., 2005; Orem, 

2001), vilken stärker resultatet i föreliggande studie. Genom att leda grupper skapas stöd, 

vilket framgår av resultatet i kategorin stöd och social gemenskap. Ögonmottagningen skulle 

kunna ha flera grupper med fyra till tio patienter i varje grupp. En mindre grupp medför att 

samtalen blir mer effektiva och problemlösande samt att det finns större möjlighet för alla att 

komma till tals, ge och utbyta kunskaper, diskutera och ställa frågor om torra ögon. Dessutom 

kan den enskilda patienten uppleva sig som en individ som känner sig förstådd (Svedberg, 

2007). 

Trots att patienter med torra ögon upplevde begränsningar försökte de flesta ändå att prova sig 

fram om vad som fungerade och inte fungerade i deras vardag. De förlikade sig med sin 

situation och verkade trots det se positivt på helheten i sitt liv. Kanske var det så att de ändå 

upplevde att det finns de som har det värre eller att andra har problem eller sjukdomar som 

påverkade dem mer. Dock måste sjukvårdspersonal också kunna se helheten (Socialstyrelsen, 

2015). Ett sjukdomstillstånd eller problem kanske inte bidrar till sämre hälsa och 

välbefinnande, men att flera påverkansfaktorer tillsammans kan göra det. För att kunna förstå 

en patients situation och frustration, krävs kunskap och kontinuerlig patientkontakt. 

Kunskapen tillgodoses genom utbildning och praktisk erfarenhet, men patientkännedom 

måste vårdgivaren skapa med stöd av patienten själv (Orem, 2001). Därför måste en 

vårdrelation bildas, där tillit och empati finns med för att kunna få tillgång till patientens egna 

tankar, känslor och mål. Detta skulle kunna bidra till att patienten blir mer delaktig i sin vård 

och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Detta bekräftar vikten av att det finns 

kontaktpersoner som har kunskap om patientens situation och fördjupad kunskap om torra 

ögon.  

Denna pilotstudie visade att torra ögon innebar en social påverkan. Enligt Findahl (2013) 

besökte sextiosex procent av de som använde internet sociala medier, vilket visade att en stor 

del av befolkningen använder datorer och surfplattor för att kommunicera. Fler människor 

skaffar, träffar och behåller kontakten med vänner via sociala medier (ibid.). Detta verkade 

skapa en frustration hos vissa patienter med torra ögon. En informant upplevde utanförskap, 

för att hen inte orkade sitta vid sin dator och kommunicera och ta del av sociala medier. Det 

visade sig också att det kan vara svårt att sitta i samma rum som andra individer och föra en 

diskussion eller att bara umgås. Detta var framför allt kvällstid, då ögonen ibland kändes 

svullna, röda, irriterade och att de fick dimsyn. Sociala sammanhang handlar om att sortera, 

ordna och strukturera meningsfulla relationer, genom vilka det skapas trygghet (Svedberg, 

2007). Med tanke på att aktiviteten och användningen av internet ökar och att sociala medier 
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används för att skapa och bibehålla relationer, kan detta i framtiden påverka patienter med 

torra ögon negativt. 

Utifrån studiens resultat, kan ett mönster anas och som innebär att mycket av det som 

patienterna beskrev och upplevde, omfattas av de universella egenvårdsbehoven som 

innefattar fysiska, psykiska och sociala egenvårdsbehov (Orem, 2001). Det innebär bland 

annat att kunna upprätthålla fysiologiska processer och anatomiska strukturer, balans mellan 

vila och aktivitet, balans mellan ensamhet och social kontakt och att främja utveckling hos 

individen (ibid.). Denna studie visade att det kan finns svårigheter att tillgodose vissa av dessa 

egenvårdsbehov. Patienter med torra ögon upplevde bland annat begränsningar i sin vardag 

och att de inte alltid blev tagna på allvar av sjukvården. Upplevelser, känslor och tolkningar är 

subjektiva, men studier med god pålitlighet, tillförlitlighet och överförbarhet ger 

sjukvårdspersonal verktyg i vården för att möta patienter med torra ögon. Om 

sjukvårdspersonal har rätt verktyg, kommer patienterna att upptäcka att sjukvårdspersonal är 

intresserad, har kunskap och vill förstå dem, vilket kan skapa bra vårdrelationer och göra 

patienterna delaktiga i sin egen vård. När sjukvårdpersonal arbetar med evidensbaserad 

omvårdnad, ökar möjligheten till att patienter upplever välbefinnande och innehar hälsa. 

 

Konklusion och Implikation 

Patienter med torra ögon uttryckte att subjektivt upplevda symtom påverkade dem dagligen i 

form av till exempel smärta, dimsyn och skavkänsla. Resultatet visade också att de 

begränsades i sin vardag. Vissa offentliga miljöer påverkade dem negativt och de upplevde 

oftast att sjukvården negligerade dem, gav bristande information och att de inte blev tagna på 

allvar. Trots många begränsningar, verkade de flesta personer med torra ögon acceptera sin 

situation och försökte att hitta lösningar på sina problem. De upplevde också att kontakter 

med personer i liknande situation bidrar till något positivt och utvecklande. Om sjukvården 

ansvarar för och bedriver grupper där personer som har torra ögon kan stödja varandra och ta 

del av tips och erfarenheter, skulle det innebära att patienterna lättare kan tillgodose sina 

egenvårdsbehov. Om sjukvårdspersonal oftare också försöker ge ett bra bemötande, vara mer 

lyssnande och informativ kan en bättre vårdrelation skapas. Detta är viktigt för att patienter 

med torra ögon själva eller med sjukvårdens hjälp ska kunna tillgodose sina egenvårdsbehov. 

Ett gott välbefinnande och hälsa torde i förlängningen bidra till mindre kostnad för samhället 

bland annat genom färre besök i sjukvården samt en bättre livskvalitet. Att patienter med torra 

ögon får rätt vård, information och stöd är inte bara positivt utifrån ett patient- och 

vårdperspektiv utan även ur ett samhällsperspektiv. Vidare studier inom detta område behövs 

för att på ett evidensbaserat sätt kunna utveckla vården runt personer med torra ögon och 

därmed kunna tillgodose patienternas egenvårdsbehov. Då avvikelser kan finnas i till exempel 

vårdprogram och hur patienter med torra ögon upplever bemötandet inom olika landsting och 

regioner, vore det av intresse med större studier inom andra delar av landet för att öka 

förståelsen för hur patienter i landet upplever att ha torra ögon.
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Informationsbrev till ansvarig ögonsjuksköterska 

Vill meddela dig att jag som student vid högskolan i Halmstad ämnar göra en studie inom 

oftalmologisk omvårdnad. Är legitimerad sjuksköterska och läser en vidareutbildning inom 

oftalmologisk omvårdnad och i denna utbildning ingår skrivandet av en magisteruppsats. 

Sökningar i databaser visar att det finns få publicerade studier gällande frågor om hur 

patienter med torra ögon upplever och påverkas i sin vardag. Syftet med studien är därför att 

undersöka hur patienter med torra ögon upplever sin vardag. En kvalitativ intervjustudie 

kommer att genomföras under februari och mars 2015. Intervjuerna kommer att spelas in och 

detta görs efter patienten skrivit under ett samtyckesformulär.  

 

För att kunna få fram mellan fyra till sju informanter till studien kommer en extern person 

som inte skriver eller utför studien behöva ta ut dessa. Därav får du detta brev som 

ögonsjuksköterska på ögonkliniken. Jag önskar din hjälp att ta ut sju patienter som finns i 

journalsystemets väntelista, där patienter som inväntar ett läkarbesök tas ut och bokas in till 

en ögonläkare i februari, mars beroende på när väntelistan är lagd. Nedanstående kriterier 

används för att ta ut patienter till studien. Patienter med diagnosen torra ögon inkluderas i 

studien om följande inklusionkriterier finns med, symtom som gruskänsla, att de använder 

tårersättningsmedel, patologiskt värde på en av dessa undersökningsmetoder, break- upp time, 

Schirmers test eller rose- bengal score. Patienten skall också ha haft diagnosen torra ögon och 

fått behandling under minst ett halvår sedan ögonsjukvården satte denna diagnos. Ytterligare 

inklusionskriterier är att patienterna ska vara mellan 20 till 65 år samt tala det svenska 

språket. Patienter med torra ögon exkluderas om de tidigare träffat studenten och bildat en 

vårdrelation. Detta görs för att studentens ordinarie arbetsplats är på ögonmottagningen där 

studien planeras att genomföras. Patienter som inte är orienterade i tid, rum person eller 

situation, eller arbetar på sjukhuset som intervjuerna sker på exkluderas. Tacksam om du 

sedan kan skicka en kallelse till patienterna samt ett informationsbrev om studien om till 

exempel studiens syfte och intervjuernas tidsåtgång. Cirka två veckor innan patientens besök 

på ögonmottagningen vore det bra om du kunde kontakta patienterna om de vill vara med i 

studien, för att jag ska kunna avsätta tid och för att kunna boka en lokal att ha intervjuerna i.  

 

 

 



 
 

 
 

Meddela dem då också att om de tackar nej så påverkar de inte deras vård på 

ögonmottagningen. Efter detta kan du tillhandahålla mig uppgifter på patientens namn samt 

tid för planerat besök. 

 

 

Intervjuerna kommer att genomföras av Tommy Hoback och intervjumaterialet behandlas 

konfidentiellt. Enbart studenten och handledare kommer att ha tillgång till intervjumaterialet 

och materialet kommer enbart att användas i denna studie och kasseras efter avslutad 

magisteruppsats. Studien kommer att offentliggöras i högskolan i Halmstads Digitala 

Vetenskapliga Arkivet (DIVA). 

 

Lokala etikprövningsgruppen i Halmstad och verksamhetschefen vid ögonklinikerna har 

godkänt genomförande av studien. 

 

Målet är att under 2015 kunna informera verksamheten inom ögonkliniken studiens resultat. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Tommy Hoback.  

 

 

Vid frågor kontakta: 

 

Tommy Hoback, leg sjuksköterska, samt student vid högskolan i Halmstad.  

023-490847, Tomhob12@student.hh.se 

 

Handledare: Elenita Forsberg, Med. Dr. Univ.adj. Anställd av högskolan i Halmstad.  

035-167731, Elenita.Forsberg@hh.se 
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Informationsbrev till patienten 

Upplevelsen av att ha torra ögon! 

Här får du en förfrågan om att delta i en studie vars syfte är att beskriva hur patienter med 

torra ögon upplever sitt dagliga liv! 

Jag heter Tommy Hoback och är legitimerad sjuksköterska. Läser nu en vidareutbildning 

inom ögonsjukvård på högskolan i Halmstad, där denna utbildning ger en magisterexamen 

efter godkänd utbildning. Därav gör jag nu en studie inom oftalmologisk omvårdnad inom 

området torra ögon.  

Torra ögon är ett stort och ökande folkhälsoproblem för många människor över 20 år. 

Symtomen vid torra ögon brukar vara skav, rinnande ögon, brännande och stickande känsla, 

samt ljuskänslighet och suddig syn. Dessa symtom har rapporterats att bidra till minskad 

livskvalitet. Det är väldigt få studier som har undersökt patienter med torra ögon och deras 

upplevelse av att ha torra ögon och hur det påverkar personers vardag.  

Du har blivit utvald att få denna förfrågan för att du snart kommer att besöka ögonkliniken 

och därigenom har vi fått dina kontaktuppgifter. Cirka två veckor innan besöket på ögon 

kommer en person att kontakta dig för att kontrollera om du är villig delta i denna studie, 

detta för att jag ska hinna boka lokal till intervjuerna. Intervjuerna beräknas ta 20-40 minuter 

utöver de undersökningar som du kommer för. Detta samtal kommer att spelas in för att på ett 

trovärdigt och korrekt sätt få med just dina upplevelser och tankar. Detta kommer sedan att 

skrivas ut ordagrant. Dina personuppgifter och dina svar i intervjuerna kommer att behandlas 

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

ej får ta del av personuppgifter som finns med i denna studie. För att behandla dina 

personuppgifter på ett säkert sätt kommer de att omkodas till ett nummer. Dina 

personuppgifter, det påskrivna informerade samtycket och intervjun kommer att vara inlåsta 

på separata ställen, där enbart studenten och handledaren har tillgång till materialet.  

Är du som deltagare intresserad av att kunna läsa den färdiga uppsatsen kan denna skickas 

med till er efter överenskommelse med studenten, se namnet nedan.  

Det är frivilligt att delta i studien och du kan när som helst avbryta deltagandet i studien. Att 

avbryta deltagandet påverkar inte din vård på ögonmottagningen! 



 
 

 
 

Med vänliga hälsningar 

Tommy Hoback 

 

 

Vid frågor kontakta: 

Tommy Hoback, leg sjuksköterska, samt student vid högskolan i Halmstad.  

023-490847, Tomhob12@student.hh.se 

 

Handledare: Elenita Forsberg, Med. Dr. Univ.adj. Anställd av högskolan i Halmstad.  

035-167731, Elenita.Forsberg@hh.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga 3 

 

 

 

 

Inhämtande av intyg från verksamhetschefen 

Förfrågan om att genomföra studien ”Patienters upplevelser av att ha torra ögon” 

Sökningar i databaser visar att det finns få publicerade studier om hur patienter med torra 

ögon upplever och påverkas i sin vardag. Personer med torra ögon utgör en stor patientgrupp. 

Det är viktigt att förstå hur patienter uppfattar och upplever sin sjukdomssituation för att 

kunna stödja dem. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning står dessutom att sjuksköterskan 

ska arbeta efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Forskning behöver bedrivas inom vården 

för att vårdpersonal ska kunna lindra lidande och behandla patienter, utveckla vården och 

därmed ge god och säker vård. Om sjukvårspersonal kan minska lidande och förbättra 

patienters livskvalitet är detta inte bara positivt för patienterna utan även positivt ur ett 

samhällsperspektiv. Även om upplevelse, känsla och tolkning är subjektiv kommer välgjorda 

studier med syftet upplevelser ge sjukvårdspersonal verktyg. Som sjukvårdspersonal kan vi 

inte förstå patienters individuella upplevelse till fullo, men med rätt verktyg kommer 

patienterna upptäcka att sjukvårdspersonal är intresserad, har kunskap och vill förstå dem, 

vilket kan skapa vårdrelation och få patienterna delaktiga i sin egen vård. 

Om du samtycker till att denna studie genomförs på ögonmottagningen kommer 

datainsamling i form av intervjuer att ske under februari-mars 2015. Intervjuerna beräknas ta 

20 till 40 minuter per intervju. Intervjuerna kommer att spelas in på diktafon med band och 

inte med teknik där intervjuerna sparas som filer. Efter att intervjun är klar kommer materialet 

transkriberas ordagrant. Intervjun genomförs efter patienten skrivit under ett 

samtyckesformulär. För att kunna få fram mellan fyra till sju informanter till studien kommer 

en extern person som inte skriver eller utför studien ta ut dessa. En utvald ögonsköterska på 

kliniken tar ut sju patienter med nedanstående inklusionkriterier samt exklusionskriterier och 

kontrollerar i journalen att en tidigare vårdkontakt med studenten inte är gjord. Patienter med 

diagnosen torra ögon inkluderas i studien om något av följande inklusionkriterier finns med, 

symtom som gruskänsla, att de använder tårersättningsmedel, patologiskt värde på en av dessa 

undersökningsmetoder, break- upp time, Schirmers test eller rose- bengal score. Patienten 

skall också ha haft diagnosen torra ögon och fått behandling under minst ett halvår sedan 

ögonsjukvården satte denna diagnos. Ytterligare inklusionskriterier är att patienterna ska vara 

mellan 20 till 65 år samt tala det svenska språket. Patienter med torra ögon exkluderas om de 

tidigare träffat studenten och bildat en vårdrelation. Detta görs för att studentens ordinarie 

arbetsplats är på ögonmottagningen där studien planeras att genomföras. Patienter som inte är 

orienterade i tid, rum person eller situation, eller arbetar på sjukhuset som intervjuerna sker på 

exkluderas. Om studenten känner patienten sedan tidigare, exkluderas patienten. Intervjuerna 



 
 

 
 

kommer att göras av Tommy Hoback och intervjumaterialet behandlas konfidentiellt. 

Intervjuerna och samtyckesformulären med personuppgifter kommer att förvaras i separata 

skåp, inlåsta, där enbart studenten har tillgång till uppgifterna. Handledare kommer också att 

ha tillgång till intervjumaterialet och materialet kommer enbart att användas i denna studie. 

Materialet kasseras efter att magisteruppsatsen är godkänd av examinator. Studien kommer att 

offentliggöras i högskolan Halmstads Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA). Ett bifogat 

dokument finns med hur informationsbrevet kommer att se ut och skickas till utvalda patienter 

i denna studie. 

 

Godkännande har getts att genomföra denna studie av lokala etikprövningsgruppen inom 

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

 

Målet är att under 2015 kunna informera verksamheten inom ögonkliniken studiens resultat. 

     

Med vänliga hälsningar  

          

Tommy Hoback.          

   

 
 

 

 

Underskrift för godkännande:     

 

Namnförtydligande:_________________________________ 

 

Datum:     

 

 

Vid frågor kontakta: 

 

Tommy Hoback, leg sjuksköterska, samt student vid högskolan i Halmstad.  

023-490847, Tomhob12@student.hh.se 

 

Handledare: Elenita Forsberg, Med. Dr. Univ.adj. Anställd av högskolan i Halmstad.  

035-167731, Elenita.Forsberg@hh.se 
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