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Sammanfattning 

Befolkningen blir allt äldre och i takt med den ökade befolkningsmängden kommer 

fler att drabbas av åldersrelaterade sjukdomar i ögat och i samband med det behöva 

behandling. Sjukvården har idag svårt att tillgodose det ökade behovet av behandling 

som patienterna har. Genom att specialutbilda sjuksköterskor till att ge intravitreala 

injektioner kan denna patientgrupps behandlingsbehov mötas. Syftet med pilotstudien 

var att utforska sjuksköterskans erfarenhet av att administrera intravitreala 

injektioner.  En kvalitativ fenomenografisk ansats användes där data samlades in 

genom semistrukturerade intervjuer, med åtta stycken operationssjuksköterskor och 

ögonsjuksköterskor som ger dessa injektioner. Från resultatet identifierades fem 

kategorier; sjuksköterskans erfarenhet av förutsättningar, sjuksköterskans erfarenhet 

av kunskap, sjuksköterskans erfarenhet av ansvar, sjuksköterskans erfarenhet av 

bemötande och sjuksköterskans erfarenhet av välbefinnande, med tillhörande 

deluppfattningar. I resultatet framkom det variationer i sjuksköterskors erfarenhet i 

samtliga kategorier. Resultatet kan ligga till grund för planering inför uppstart av 

sjuksköterskor som skall ge intravitreala injektioner där både brister och styrkor är 

identifierade i aktuell studie. Vidare forskning behövs i framtiden gällande 

sjuksköterskors erfarenheter av att administrera intravitreala injektioner för att 

undersöka om deras erfarenhet och åsikter ändras med tiden.  
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Abstract 

The population is growing and getting older, and in line with the aging population 

more people will suffer from age-related eye diseases where some need treatment. 

Currently, the health care system is having a difficult time meeting the increased 

number of patients who needs treatment. By educating nurses in giving intravitreal 

injections the needs for this patient group may be met. The purpose of this pilot study 

was to investigate the nurse’s experiences administrating intravitreal injections. A 

qualitative phenomenographic approach was used, where the data was collected by 

semi-structured interviews. Eight surgery and ophthalmatic nurses who perform these 

injections were interviewed. When analyzing the data, five categories were identified; 

the nurse's experience of conditions, the nurse's experience of knowledge, the nurse's 

experience of responsibility, the nurse's experience of treatment and the nurse's 

experience of well-being, with associated subcategories. The result showed variations 

of nurses’ experiences in all categories. The result of this study may be used as a basis 

when planning the start-up of nurses who will provide intravitreal injections, where 

both weaknesses and strengths were identified. Further research is needed in the 

future regarding the nurses experiences of administrating intravitreal injections to see 

whether their experiences are changed over time when administering these injections.
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Inledning 

 

Världshälsorganisationen (WHO) och ett 20-tal andra organisationer världen över har 

tillsammans startat ett projekt kallat VISION 2020 (WHO, 2014). Projektet innebär 

att förebygga och behandla de vanligaste orsakerna till blindhet till år 2020 (WHO, 

2014). Synnedsättning är vanligare i utvecklingsländer, vilket bland annat beror på 

avsaknad av teknisk utrustning och medicinsk utveckling för diagnostisering och 

behandling (WHO, 2014; West & Sommer, 2001). Det har även uppmärksammats att 

orsakerna till blindhet skiljer sig åt mellan industri- och utvecklingsländer (WHO, 

2014). I de industrialiserade länderna är de vanligaste orsakerna till kraftig 

synnedsättning och blindhet åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) (Cascella et 

al., 2014; Spaide, 2006) katarakt och glaukom, som enligt beräkningar kommer att 

fördubblas världen över till år 2020 (West & Sommer, 2001). Försämrad synförmåga 

och blindhet riskerar att leda till en försämring av individens privatekonomi, 

livskvalitet samtidigt som det sociala umgänget kan begränsas i takt med att synen 

försämras (West & Sommer, 2001). AMD är den vanligaste orsaken till 

synnedsättning hos personer över 60 år (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2008; WHO, 2014) och den även den vanligaste orsaken till kraftig 

synnedsättning i många andra länder (WHO, 2014). Det finns cirka 30 000 personer i 

Sverige med våt AMD och varje år beräknas det att cirka 3500 personer får diagnosen 

(SBU, 2008). Enligt Lindekleiv och Gran Erke (2013) kommer personer över 65 år 

med AMD att stiga med 75 % i Skandinavien till år 2040, vilket kommer att leda till 

en ökad efterfrågan på ögonsjukvård. Siffrorna kan komma att ändras beroende på 

yttre faktorer som kan påverka utvecklingen såsom invandring och mortalitet, men det 

visar ändå på i vilket håll utvecklingen går och att någonting behöver göras för att 

kunna ta hand om och behandla den här patientgruppen (Lindekleiv & Gran Erke, 

2013). På grund av det ökade patientantalet i denna grupp, behövs det en förändring 

inom sjukvården såsom att utveckla omhändertagandet (Ilango, McGalliard & 

Hughes, 2000). När sjuksköterskor vid ögonkliniker får teoretisk och praktisk 

utbildning, får de kompetens till att administrera intravitreala injektioner vid AMD, 

samtidigt som väntelistor kortas ner och vården effektiviseras.   

 

Bakgrund 

 

AMD och intravitreala injektioner 

  

Riskfaktorer för att få AMD är åldrande, etnicitet, kön, hypertension, rökning, 

hereditet, UV-ljus och ohälsosamma matvanor (Cascella et al., 2014; WHO, 2014; 

Spaide, 2006). Åldrandet är den största riskfaktorn då både blodflödet och kärlens 

struktur ändras i ögat, men även hereditet är av betydelse i utvecklandet av sjukdomen 

(Cascella et al., 2014). Vid AMD finns oftast ledsynen, det perifera seendet, kvar 
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medan lässynen, det centrala seendet, försvinner på det öga som är drabbat (SBU, 

2008). Det finns tre olika typer av AMD, en tidig form och en torr form där det inte 

finns någon behandling och en våt neovaskulär form, där det finns möjlighet att få 

behandling (SBU, 2008). Den torra makuladegenerationen leder till celldöd och atrofi 

i makulaområdet (Spaide, 2006) emedan den senare formen kan utvecklas snabbt och 

inte sällan blir båda ögonen så småningom angripna (SBU, 2008). Vid våt AMD sker 

en ökad kärlnybildning i näthinnan och en inflammatorisk process uppstår vilket leder 

till blödningar och läckage av vätska från kärlen (Spaide, 2006). Tidigare har 

behandlingsformen för neovaskulär AMD i bästa fall kunnat stabilisera synen, men 

inte inneburit någon större förbättring av synskärpan. En aktuell behandlingsmetod 

med läkemedel som hämmar tillväxtfaktorer för kärlnybildning är anti-VEGF, anti 

vaskulär endotelial tillväxtfaktor, som både kan stoppa upp kärltillväxten och leda till 

en förbättring av synskärpan (SBU, 2008). Enligt läkemedelstexten i FASS (2014) 

skall anti-VEGF behandling ges av en oftalmolog med erfarenhet av intravitreala 

injektioner. Läkemedlet ges oftast en gång i månaden med efterkontroll, tills patienten 

erhållit största möjliga synskärpa. Patienten med AMD, diabetesmakulaödem samt 

kärlocklusion i ögat, kan behöva tre injektioner med en månads mellanrum som 

startdos. Injektionen ges under sterila förhållanden med adekvat anestetikum och 

antibiotika i form av ögondroppar och injiceras posteriort om limbus i 

glaskroppsrummet (FASS, 2014). Det visar sig att då intravitreala injektioner inte ges 

i tid, kan oåterkallelig synförlust bli konsekvensen (Michelotti et al., 2014). 

Behandling med intravitreala injektioner med kärltillväxthämmare visar sig ge 

förbättring i förmågan att läsa på nära håll, en ökad läshastighet, men även en 

förbättrad livskvalitet hos patienter (Frennesson, Nilsson & Peebo, 2010). 

Biverkningarna är få och ofta kopplade till injektionstillfället och inte läkemedlet i 

sig. Allvarliga ögoninfektioner, som endoftalmit, har noterats i endast 0,1 % av de 

rapporterade fallen (SBU, 2008). 

 

Teoretisk referensram 

 

Enligt Benner (1982) behövs det erfarna sjuksköterskor, eftersom det fortlöpande sker 

en teknisk utveckling och specialisering inom hälso- och sjukvården. Hon efterlyser 

även att det ska finnas möjlighet att kunna utvecklas och göra karriär inom 

professionen. Sjuksköterskans färdigheter ökar genom praktisk kunskap och 

erfarenhet, vilket kan presenteras i fem olika steg för att gå från Novis till Expert. Den 

novisa har ingen erfarenhet och vet därför inte vilka krav som ställs på 

sjuksköterskan, utan kunskapen bygger på vad sjuksköterskan har läst sig till. En 

novis får därför i ett första steg lära sig regler att förhålla sig till för att få vägledning. 

Det andra steget är avancerad nybörjare där sjuksköterskan har fått den erfarenhet 

som krävs för att veta konsekvenserna i vissa situationer. Det tredje steget är 

kompetens där sjuksköterskan har blivit tillräckligt kompetent för det arbete som skall 

utföras, vilket tar ett par år att nå hit. Den kompetenta sjuksköterskan underlättar och 

effektiviserar arbetet på kliniken, emedan det fjärde steget är skicklighet i vilket 
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sjuksköterskan har en helhetssyn och kan se när någonting avviker från det normala. 

Hen har förmågan att maximera arbetet och kan lättare prioritera arbetsuppgifterna. 

Det femte och sista steget är expertnivå, vilket innebär att sjuksköterskan inte längre 

behöver förlita sig på rutiner och regler till följd av förvärvad erfarenhet. Tiden det tar 

att nå hit är individuell beroende på den individuella kunskapsutvecklingen. Novisa 

sjuksköterskor bör ta lärdom av de som har uppnått expertnivå (Benner, 1982), 

eftersom de även behöver praktisk erfarenhet upptill den teoretiska utbildningen för 

att uppnå denna nivå och därmed ta ett ökat ansvar (Benner, Tanner & Chesla, 2009). 

Det är därför viktigt att ha möjlighet att utveckla sina arbetsuppgifter för att avancera 

som sjuksköterska (Benner, 1982). 

 

 

Sjuksköterskors ansvar för avancerad omvårdnad 

 

Sjuksköterskan har inom ramen för sin yrkesroll ett så kallat professionsansvar, vilket 

innebär att ta ett yrkelsmässigt ansvar för sina handlingar och de konsekvenser som de 

medför såväl positiva som negativa (Clancy & Svensson, 2007; Sjögren, 2012). 

Människan föds med en grundläggande förmåga att ta ansvar samtidigt som att det är 

en lång process och att det krävs träning för att kunna ta ansvar (Sjögren, 2012). I 

Oxford Dictionaries (2014) definieras ordet ansvar som ”att ha en skyldighet att ta itu 

med något eller ha kontroll över någon” och i Nationalencyklopedin som ”skyldighet 

att se till att” (Nationalencyklopedin, 2014). Sjuksköterskor måste förhålla sig till en 

ansvarskänsla under sitt arbete (Clancy & Svensson, 2007). De erfarenheter som 

sjuksköterskan har med sig sedan tidigare i livet påverkar upplevelsen av ansvar och 

är inte enbart kopplade till den direkta situationen. Det krävs även mod för att kunna 

ta ansvar. Ansvar, omvårdnad och oro är begrepp som hör ihop där känslan för ansvar 

bidrar till att sjuksköterskor upplever en oro för att ta fel beslut. Oron kan dämpas 

genom att stöd från kollegor. Ansvar kan leda till oro, men också bidra till att 

sjuksköterskor känner att deras arbete är meningsfullt (Clancy & Svensson, 2007) och 

deras arbetstillfredsställelse ökar i och med att de får ta sig an mer avancerade 

arbetsuppgifter (Brady Nevin, 2008). 

 

På grund av brist på läkare har sjuksköterskor vid flera sjukhus, bland annat i 

England, börjat administrera intravitreala injektioner (Michelotti et al., 2014). För att 

säkerhetsställa patientsäkerheten krävs det att sjuksköterskor praktiskt får träna på att 

administrera intravitreala injektioner under observation från ansvarig läkare 

(Michelotti et al., 2014). Sjuksköterskans arbete kan optimeras med hjälp av riktlinjer, 

träning och observation (Donelan, DesRoches, Dittus, & Buerhaus, 2013). Innan 

erfarna sjuksköterskor i England börjar att administrera intravitreala injektioner, har 

de observerat när läkarna ger dessa injektioner ett 1000-tal gånger och när de första 

200 injektionerna ges av sjuksköterskor, finns läkare på plats och observerar hela 

processen (Michelotti et al., 2014). Forskning från Irland visar att på en del sjukhus 

har sjuksköterskor tagit över olika sorters undersökningar efter läkare, såsom 
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endoskopi och att sjuksköterskor arbetar alltmer självständigt med avancerade 

undersökningsmetoder (Brady Nevin, 2008). Även inom andra områden har 

sjuksköterskor tagit över uppgifter från läkarna. I England tar sjuksköterskor bort 

chalazion, vilket tidigare utfördes av läkare. I studien av Jackson och Beun (2000) 

visar det sig att patienter är lika nöjda med den behandling de får av sjuksköterskan 

som de som får det av en oftalmolog. Behandlingar utförda av sjuksköterskor är både 

säkert utförda, effektiva och högt tillfredställande för patienterna där inga 

komplikationer är rapporterade i studien. Det visar sig till och med att de som får 

behandling av en sjuksköterska upplever mindre smärtor än de som får den av en 

oftalmolog. Dessutom upplever patienterna att det får bättre information av 

sjuksköterskan (Jackson & Beun, 2000). Däremot finns det inte tillräckligt med 

resurser i form av personal och teknik för att kliniskt vidareutbilda redan verksamma 

sjuksköterskor i den utsträckning som det finns behov av (Cooper, 2007; Michelotti et 

al., 2014). 

 

Problemformulering 

 

Litteraturgenomgången visar att det i dagsläget inte finns tillräckligt med resurser för 

att ge behandling till de patienter som är i behov av intravitreala injektioner och 

därför sker det idag en prioritering av vilka patienter som får behandling. 

Sjuksköterskor som får utbildning genom förberedelser och träning på att 

administrera intravitreala injektioner, har stora möjligheter att möta det ökade behovet 

av denna behandling och samtidigt göra detta på ett säkert sätt.  

 

Syfte 

 

Syftet var att utforska sjuksköterskans erfarenhet av att administrera intravitreala 

injektioner.   

 

Metod 

 

Design 

 

En kvalitativ fenomenografisk metod med induktiv ansats användes, då syftet med 

studien var att utforska sjuksköterskors erfarenhet av att administrera intravitreala 

injektioner. Genom intervjuer kom informanternas olika erfarenheter och åsikter fram. 

Metoden fokuserar på olika fenomen och aspekter av omvärlden (Barnard, McCosker 

& Gerber, 1999; Sjöström & Dahlgren, 2002). Vid fenomenografi används antingen 
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första eller andra ordningens perspektiv där första ordningens perspektiv undersöker 

hur någonting verkligen är, medan andra ordningens perspektiv undersöker hur 

fenomen uppfattas. Skilda uppfattningar av samma fenomen skulle undersökas och 

därför valdes andra ordningens perspektiv (Sjöström & Dahlgren, 2002). 

 

Urval 

 

Under våren 2016 fanns ett begränsat antal sjuksköterskor som gav intravitreala 

injektioner i Sverige och vid studiens uppstart fanns det cirka 12-15 sjuksköterskor. 

Förfrågningar skickades ut till samtliga ögonkliniker i Sverige där det fanns 

sjuksköterskor som utförde aktuell behandling. De tre sjuksköterskor som gav 

injektionerna vid intervjuarnas egen klinik, exkluderades från studien. Därefter 

gjordes inga ytterligare exkluderingar då ansvariga för studien behövde det material 

som fanns tillgängligt att få för att uppnå variation av resultatet. För att få reda på 

vilka kliniker som hade sjuksköterskor som utförde dessa injektioner, togs kontakt 

med läkemedelsföretag som var försäljare av läkemedel för detta ändamål. 

Telefonkontakt togs med de ögonkliniker, som två läkemedelsföretag uppgav, för att 

efterforska om de visste ytterligare kliniker där sjuksköterskor börjat ansvara för 

behandlingen. Även Riksföreingen för ögonsjukvård kontaktades med en förfrågan 

om kliniker där sjuksköterskor administrerade intravitreala injektioner, togs upp i 

samband med årsmötet som hölls i januari 2016. Samtliga informanter var kvinnor 

mellan 30 och 65 år, från såväl norra, mellersta som södra Sverige. Informanterna var 

antingen operationssjuksköterskor eller ögonsjuksköterskor med olika lång 

arbetslivserfarenhet inom oftalmologi och med lång arbetslivserfarenhet som 

sjuksköterska. De hade administrerat intravitreala injektioner mellan ett halvår till 24 

månader. 

Då antalet sjuksköterskor, som gav intravitreala injektioner i Sverige var få, 

inkluderades även sjuksköterskor från Danmark med motsvarande arbetsuppgifter, 

vilket ansågs skulle stärka studiens strategiska urval och sökning efter variation. Trots 

visat intresse innan studiens uppstart, valde sjuksköterskor i Danmark att inte delta i 

studien trots att en påminnelse till verksamhetschefen i Danmark skickades ut. 

 

Datainsamling 

 

Skriftlig förfrågan och information om studien lämnades till respektive 

verksamhetschef vid de aktuella ögonklinikerna tillsammans med en blankett för 

godkännande av att genomföra studien vid klinikerna (Bilaga A). Efter godkännande, 

skickades skriftlig information med dokument för informerat samtycke för att 
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förmedlas vidare till de sjuksköterskor, som utförde behandlingen vid respektive 

klinik (Bilaga B) till berörd verksamhetschef.  

Sjuksköterskorna, som valde att delta i studien, returnerade ett undertecknat skriftligt 

informerat samtycke innan studien genomfördes (Forsman, 2011) med 

kontaktuppgifter om hur de kunde nås samt när de önskade att bli kontaktade. Kontakt 

togs sedan för att bestämma tid för intervju i samråd med informanten.   

Datainsamlingen ägde rum våren 2016 och utgjordes av intervjuer med åtta 

sjuksköterskor i Sverige med erfarenhet av att utföra aktuell behandling. Vid 

fenomenografi är semistrukturerade intervjuer att föredra (Dahlgren & Fallsberg, 

1991), vilket valdes i denna studie och med hjälp av telefonintervjuer samlades data 

in. En intervjuguide användes (Bilaga C) och för att validera denna genomfördes en 

provintervju, som sedan exkluderades från studien. En fråga lades till i frågeguiden 

efter provintervjun, vilken var: ”Hur ser du på uppgiften att administrera intravitreala 

injektioner?”. 

Innan intervjun började, gavs informationen skriftligt och muntligt om att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Informanten 

informerades om att intervjuerna som genomfördes via telefon spelades in digitalt och 

att allt material behandlades konfidentiellt och kunde inte härledas tillbaka till 

informanterna. De fick även information om att den färdiga uppsatsen kommer läggas 

upp på Högskolan i Halmstads DIVA-portal och att de kommer ha möjlighet att ladda 

ner uppsatsen själva, eller att den färdiga uppsatsen kunde skickas till informanten. 

Valet av telefonintervju berodde på att geografiska och ekonomiska förhållanden 

begränsade möjligheten att ses på plats. Frågorna belyste sjuksköterskans erfarenhet 

av administrering av intravitreala injektioner. Intervjuerna inleddes med 

bakgrundsfrågor gällande antal arbetsverksamma år i yrket, ålder och utbildning. 

Därefter fick alla samma öppningsfråga ”Hur ser du på oftalmologisk omvårdnad?” 

som sedan följdes av frågor angående behandlingen. Följdfrågorna bestämdes efter 

vad som kom fram under samtalet (Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; Sjöström & 

Dahlgren, 2002), vilka behövdes för att förtydliga vad respondenten menade, undvika 

missförstånd och följa upp det som framkom (Barnard et al., 1999). Om informanten 

inte förstod frågans innebörd, formulerades frågan om. Vikt lades på att förtydliga för 

informanterna att det var en semistrukturerad intervju, men att informanterna hade 

möjlighet att tala fritt från egna erfarenheter. Det var även betydelsefullt att 

informanterna skulle känna sig avslappnade under intervjutillfället (Barnard et al., 

1999; Sjöström & Dahlgren, 2002). Slutligen avslutades intervjuerna med frågan: ”Är 

det något du vill tillägga?” (se Bilaga C). Ansvariga för studien ämnade fördela upp 

intervjuerna och intervjua hälften var, men på grund av olika omständigheter var det 

en av de ansvariga för studien som utförde samtliga intervjuer. Innan intervjun 

avslutades tillfrågades informanten om ansvariga för studien kunde kontakta dem om 
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komplettering behövdes, där majoriteten av informanterna sa ja medan de som 

tackade nej förklarade att orsaken var att de var svåra att nå via telefon.    

Materialet samlades in kontinuerligt under en månad efter att samtycke och förslag till 

tid för intervjun från informant kom in till ansvariga för studien. Några informanter 

fick möjlighet att frigöra sig under arbetstid och andra valde att bli intervjuade när de 

kom hem. Intervjuerna tog mellan 13-40 minuter exklusive tiden, som behövdes för 

att informera informanten innan intervjun började.  

 

Databearbetning 

 

Analysen som valdes, var enligt Sjöström och Dahlgren (2002), där 

databearbetningen beskrevs i sju olika steg. Det första steget var Familiarization 

(bekantgörande) där intervjuerna avlyssnades och transkriberades ordagrant av både 

en medicinsk sekreterare och av de ansvariga för studien, som sedan bekantade sig 

med materialet för att få ett helhetsintryck av intervjun. I detta steg fanns det även 

möjlighet att korrigera eventuella fel i transkriberingen, men korrigeringar var inte 

aktuella. Det andra steget var Compilation (sammanställning) där hela materialet 

lästes igenom flera gånger för att kunna ta ut det mest väsentliga från intervjuerna. 

Syftet skrevs överst på varje papper för att hela tiden kunna vara uppmärksam på vad 

som skulle lyftas fram i texten, att utforska sjuksköterskans erfarenhet med att 

administrera intravitreala injektioner. Det mest signifikanta elementet identifierades 

och skrevs sedan i kanten på pappret. Tredje steget var Condensation (nedskärning) 

där det centrala i texten togs ut, det vill säga meningar och dialoger som reducerades. 

I det fjärde steget Grouping (gruppering), grupperades svaren från samtliga intervjuer 

och för att sedan klassificeras utifrån gemensamma drag. I samband med 

grupperingen, klipptes textremsor ut för att kunna flytta runt text till de olika 

kategorierna. Femtio olika kondenseringar identifierades, vilka utmynnade i 12 olika 

deluppfattningar. Comparison (jämförelse) var det femte steget i analysmetoden och 

där jämfördes de olika kategorierna för att kunna urskilja skillnader och etablera 

gränser mellan resultatet, där fem kategorier identifierades. Det sjätte steget var 

Naming (namngivning) där de olika kategorierna namngavs och sjunde och sista 

steget var Contrastive comparison (kontrasiv jämförelse). Kategorierna beskrevs 

närmre samt likheter mellan de olika kategorierna identifierades. Under hela studiens 

gång hade ansvariga för studien kontakt och dialog med handledaren, som är väl 

förtrogen med metoden och som även deltog i det sista analyssteget.  
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Forskningsetiska överväganden 

 

Under hösten 2015 erhölls ett etiskt godkännande för att genomföra studien, enligt 

Lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd 

vid Högskolan i Halmstad.   

Ett skriftligt tillstånd inhämtades från respektive verksamhetschef vid berörda kliniker 

för att få tillåtelse att genomföra studien (Bilaga A). Ett skriftligt informerat samtycke 

skickades ut till informanterna, som de fick skriva under (se Bilaga B) (Forsman, 

2011). De skriftliga informerade samtyckena sändes till verksamhetschefen och 

informanter tillsammans med ett förfrankerat kuvert, som de som ville delta i studien 

skickade tillbaka innan intervjun genomfördes. Informanterna fick både muntlig och 

skriftlig information om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan att förklara varför. Materialet avidentifierades och inga 

personuppgifter medföljde till analys (World Medical Association, 2013). Det 

inspelade materialet bevarades enligt föreskrifter för forskningsmaterial vid 

Högskolan i Halmstad (Högskolan i Halmstad, 2014).  

Ämnet, som valdes, kan även till viss del vara kontroversiellt, då sjuksköterskorna tog 

över en uppgift som tidigare var en uppgift för läkare. Då det var sjuksköterskor som 

skulle intervjua andra sjuksköterskor, befann sig intervjuaren inte i en auktoritär roll 

på samma sätt som om patienter hade blivit intervjuade. Det bidrog till att svaren 

förväntades vara mer tillförlitliga och inte vinklade för att tillfredsställa undersökaren. 

Det fanns inte heller någon personlig eller professionell relation till informanterna. 

Nyttan för informanterna och genomförandet av studien var tvungen att överväga 

risken med att genomföra den (World Medical Association, 2013). Ämnet ansågs vara 

aktuellt, både nationellt och internationellt, då det är en alltmer ökande patientgrupp, 

som kan bli hjälpta av behandling och att det inte finns tillräckligt många 

sjuksköterskor, som utför behandlingen. Sjuksköterskor hade även börjat att ge 

intravitreala injektioner vid den klinik ansvariga för studien tjänstgör. Resultatet från 

denna studie kan ligga till grund för uppstartande av behandling utförda av 

sjuksköterskor vid kliniken, men även andra kliniker som tänker börja med det. 

Förhoppningen var även att med denna studie kunna få fram vad som händer med 

sjuksköterskan när hen tar på sig en arbetsuppgift, som initialt inte var en 

arbetsuppgift för sjuksköterskor. Det bedömdes som en minimal risk att 

informanterna kunde skadas genom sitt deltagande i studien, men om frågor och 

funderingar uppstod, hade informanterna möjlighet att kontakta ansvariga för studien, 

både innan och efter intervjun var utförd. En risk med denna intervjustudie i ett tidigt 

skede, var att sjuksköterskorna som har tagit på sig denna nya arbetsuppgift, 

fortfarande kunde känna sig oerfarna i sin roll. Det kunde påverka hur de svarade på 

frågorna och i sin tur påverka studiens resultat genom att de inte vågade vara 

uppriktiga med hur de upplevde det. 
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Resultat 

 

Analysen resulterade i fem beskrivningskategorier och därtill hörande 

deluppfattningar, som utifrån syftet beskrev sjuksköterskors erfarenhet av att 

administrera intravitreala injektioner. Dessa presenteras i Tabell 1.  

Tabell 1. Beskrivande kategorier och deluppfattningar gällande sjuksköterskors 

erfarenhet av att administrera intravitreala injektioner.  

Kategorier Deluppfattningar Kondensering 

Sjuksköterskans 

erfarenhet av 

förutsättningar 

för utförandet 

Planerad uppföljning 

Förbättringsområden 

Nöjd. Bra uppföljning. Behöver bättre 

behandlingsplaner och tydligare planering.  

Förbättra själva administreringen. Förbättra 

logistiken. Förbättra vården för patienten. 

Ingenting behövde förbättras. 

Sjuksköterskans 

erfarenhet av 

kunskap 

Undervisning/introduktion 

 

Kunskapsutveckling 

Bra introduktion. Både teoretisk och praktisk 

introduktion. Tidigare assisterat vid injektioner. 

Fick själva söka information. Önskar bättre 

utbildning och förberedelser. Drog själva igång 

arbetet att ta över arbetsuppgiften.  

Efterlyser diskussionsforum med andra 

sjuksköterskor. Känner sig trygga. Bra 

utbildning. God kunskap om ögats anatomi. 

Saknar kunskap om OCT-bedömning. Saknar 

kunskap om olika diagnoser. 

Sjuksköterskans 

erfarenhet av 

ansvar 

Ansvarstagande 

Förvärvat ansvar 

 

Ansvar i mötet med 

patienten 

Stort ansvar. Totala ansvaret. Stor respekt för 

uppgiften. 

Ej en arbetsuppgift för sjuksköterskan. Logisk 

utveckling. En uppgift som sjuksköterskan kan ta 

över. Utveckling av professionen. Påtvingad 

uppgift på grund av läkarbrist.  

Mycket energi på att kontrollera att allt blev rätt. 

Kommunikationssvårigheter. Svårt att bedöma 

vid infektionsmisstanke 

. 
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Sjuksköterskans 

erfarenhet om 

bemötande 

 

Personligt bemötande 

Avslappnat bemötande 

Ser helheten. Ger bättre omvårdnad. Personlig 

kontakt. Bra omhändertagande. Kända patienter. 

Lugnare när sjuksköterskorna gav. I början var 

patienterna skeptiska. Kändes mindre nu än 

tidigare. 

Sjuksköterskans 

erfarenhet av 

välbefinnande  

Påverkan på arbetet 

 

Tillfredsställelse vid 

uppstart av behandlingen 

Arbetstillfredsställelse 

Självständigt arbete. Modigt att ta på sig en ny 

arbetsuppgift. Roligaste dagen. Spännande och 

tillfredställande uppgift. 

Rädsla och obehag. Inget märkvärdigt. Känns 

mer trygg med tiden. Tillfredsställande och 

intressant arbetsuppgift 

Tog tid från andra uppgifter. Påverkade inte 

andra arbetsuppgifter.  

 

Sjuksköterskans erfarenhet av förutsättningar för utförandet 

 

I denna kategori beskrev sjuksköterskorna vilken erfarenhet de hade i samband med 

det intravitreala injektionerna kring den planerade uppföljningen och de 

förbättringsområden, som de ansåg fanns.  

 

Planerad uppföljning 

 

Här beskrevs blandade åsikter kring patientens planerade injektioner, där vissa 

sjuksköterskor berättade att de var nöjda med läkarens uppföljning och planering, 

medan andra sjuksköterskor efterlyste bättre behandlingsplaner och tydligare 

ordinationer för patientens injektioner. De sjuksköterskor, som var nöjda, upplevde att 

läkarna lagt ner mer tid vid den planerade uppföljningen sedan de tog över 

behandlingen. Det fanns tydliga ordinationer och noga dokumenterat hur 

uppföljningen skulle se ut. Där fanns planering för nästa injektionstillfälle eller 

återbesök hos sjuksköterskan för synundersökning och fotografering utav ögonbotten. 

De sjuksköterskor, som var missnöjda, saknade planering från läkarna hur 

behandlingsplanen skulle se ut och när nästa besök skulle äga rum. 

”Men oftast så har det fungerat och det har blivit mycket, mycket bättre efter vi 

sköterskor började ge för då har läkarna tänkt till när de planerar bättre”  
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Förbättringsområden 

 

Det fanns även önskemål hos sjuksköterskorna om att effektivisera administreringen 

och förbättra logistiken i samband med injektionstillfället. Sjuksköterskorna ansåg att 

det inte var helt klart om vad som skulle göras. Ordination saknades på vilket öga som 

var aktuellt för behandling samt vilket läkemedel som skulle ges eller som behandling 

skulle ges överhuvudtaget. En annan sjuksköterska ansåg inte att något behövde 

förbättras. En del tackade ja till uppgiften för att förbättra vården för patienterna då de 

såg möjlighet att kunna behandla fler patienter och förbättra vården av patienterna.  

”...det kan vara så att man har lite olika behov av de här injektionerna så att då en 

del doktorer de vill ha både hängslen och livrem och då bokas man upp för både och, 

och du vet det blir lite förvirrat för mig är det, okej det är inte alltid så svart eller vitt 

men det är åtminstone inte så stora gråskalor man måste bestämma sig då att 

antingen så gör vi såhär eller så gör vi inte det och inget mellanting”.  

 

Sjuksköterskans erfarenhet av kunskap 

 

Här beskrevs sjuksköterskornas erfarenhet av undervisning och introduktion inför 

införandet av att sjuksköterskor gav intravitreala injektioner, men även om deras 

kunskapsutveckling efter att ha påbörjat den nya arbetsuppgiften 

 

Undervisning/introduktion 

 

Flera var nöjda med den introduktion de fick och kände sig väl förberedda inför den 

nya arbetsuppgiften. De hade sedan tidigare varit med vid åtskilliga tillfällen och 

assisterat vid intravitreala injektioner och var väl förtrogna med tillvägagångssättet. 

De fick en teoretisk bakgrund, men övade även praktiskt på både konstgjorda ögon 

samt grisögon innan de började administrera injektioner på patienter. Vidare hade de 

med sig en läkare i bakgrunden vid uppstart av behandlingen. Vid en arbetsplats hade 

sjuksköterskorna själva fått vara med och bestämma hur introduktionen skulle läggas 

upp. Andra sjuksköterskor erfor att de totalt saknade introduktion och förberedelser 

och att de själva fick ta på sig ansvaret för att få en teoretisk och praktisk grund att stå 

på innan de tog sig an den nya arbetsuppgiften.  

”… så jag fick ganska lång vad ska man säga introduktion men då körde vi bara på 

eftermiddagarna, så då körde vi bara en 10 stycken varje dag, så jag fick en 

introduktion på 40-50 stycken med läkaren inne på salen tills jag började vara helt 

själv och då har jag med mig en undersköterska som hjälper till där inne. ”  
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”....det mesta fick vi ju leta reda på själva. Vi fick se till så att vi fick gå bredvid. Vi 

var nere och tittade på ST-läkarnas schema, Ehhh, vi sökte.... information själva. Vi 

hade nog gärna velat... att det skulle vara mer...ehhmm undervisning. Framförallt om 

ögonsjukdomar och diagnoser och hur man kanske tittar på OCT-bilder…”  

 

Kunskapsutveckling 

 

Det fanns variationer i sjuksköterskors upplevelser av kunskap gällande 

administreringen, vilka variationerna gick ifrån att de var nöjda med sin kunskapsnivå 

och kände sig trygg vid utförandet till att de saknade kontinuerlig 

kunskapsfördjupning och möjligheten till nätverksträffar för att delge varandra 

erfarenheter. De som kände sig trygga, upplevde att de hade god kunskap om ögats 

anatomi och de komplikationsrisker som fanns samt aseptiken kring administreringen. 

De som efterfrågade kontinuerlig kunskapsfördjupning, kände att de ville hålla sig 

uppdaterade och följa med i den medicinska utvecklingen för att kunna svara på 

patienternas frågor och utbyta erfarenheter med andra sjuksköterskor som också tagit 

på sig den nya arbetsuppgiften. De saknade också kunskap om hur OCT-bilder tolkas 

samt specifik kunskap om de olika diagnoserna som behandlingen var avsedd för. 

”Ja, förbättra de kontinuerlig fortbildning och…..ja, någon slags utbildning där man 

samlar de som håller på med det här och se vad som händer ja. Det skulle jag sakna, 

efterlyst.”  

 

Sjuksköterskans erfarenhet av ansvar 

 

Här beskrevs sjuksköterskans erfarenhet av ansvar i samband med intravitreala 

injektioner, både ansvarstagande som sjuksköterska, men också hur de såg på 

förvärvat ansvar i samband med den nya arbetsuppgiften och ansvar i mötet med 

patienterna. 

 

Ansvartagande  

 

Samtliga informanter ansåg att de erhöll det totala ansvaret av administreringen av de 

intravitreala injektionerna och hade stor respekt inför arbetsuppgiften. De menade att i 

sin yrkesroll som sjuksköterska, har de ansvaret för alla beslut och åtgärder som hen 

utför. De hade stor respekt för ögat och de komplikationer som injektionen skulle 

kunna leda till.  
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”Jag har allt ansvar, det går ju inte att komma ifrån. Det är ju jag som utför 

injektionerna och sen kan man ju tycka vad man vill om det står att sjukhuset 

använder det och det läkemedlet att de har godkänt det, kliniken och 

verksamhetschefen har skrivit på och det spelar liksom ingen roll, det är jag som har 

det yttersta ansvaret, det är jag som håller i sprutan. ” 

 

Förvärvat ansvar 

 

Variationer fanns i erfarenheten av att det var en påtvingad arbetsuppgift, som 

egentligen inte var ämnad för sjuksköterskan, till att det var en logisk arbetsuppgift 

för sjuksköterskan att ta över till följd av utvecklingen av professionen. De ansåg att 

som hälso- och sjukvården utvecklas idag och med det ökade patientflödet, måste 

flödet ändras för att tillgodose behovet av behandling. Därför upplevde de att det var 

logiskt att ta över de intravitreala injektioner och en arbetsuppgift, som de kände sig 

väl bekant med då sjuksköterskor redan administrerar olika typer av injektioner. De 

sjuksköterskor, som var mindre nöjda med den nya arbetsuppgiften, förklarade att 

bristen på läkare var orsaken till att de fick ta sig an denna nya arbetsuppgift och inte 

en naturlig del av deras profession. Trots att det var ett förvärvat ansvar, upplevdes 

det som utvecklande. 

”Äh… egentligen så hade jag inte det, utan här var sagt att vi skulle börja för att 

underlätta för vi har bara en doktor…”  

”Så… det är ju lite som jag sa förut, jag tycker att det är en naturlig del att 

sjuksköterskan tar över den uppgiften. Jag tycker också själv att det är roligt att, som 

du förstår har jag ju jobbat länge och då måste man också hitta nya spännande 

uppgifter och utveckla sig själv och komma vidare i sin profession…”  

 

Ansvar i mötet med patienten 

 

Det framkom att mycket kraft lades på att kontrollera läkemedelsordinationen och rätt 

dosering och sjuksköterskor upplevde svårigheter med att ta ansvar för att avgöra om 

en injektion skulle ges. Vid infektionstecken upplevde de det svårt att avgöra om det 

fanns risk för komplikation och om injektionen var tvungen att skjutas upp eller om 

det kunde genomföras som planerat. Vid kommunikationssvårigheter, såsom 

exempelvis demens eller när sjuksköterskan och patienten inte talade samma språk, 

upplevde sjuksköterskorna det som svårt att få en lugn och trygg situation där de 

kunde känna att de hade kontroll på situationen, vilket påverkade genomförandet.  
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”Det är ju det händer ju att patienten kommer med röda ögon och så där och det är 

ju att ta beslut då ahh då..det får ju inte finnas några tveksamheter…”  

”…jo jag kommer ihåg en patient en äldre kvinna, dement och vi skulle ge en 

injektion. Hon ville inte alls så. Hon hade en anhörig med. Vi skulle försöka att ge 

den där injektionen och ehm….hon ville inte alls vara med om det där.”  

 

Sjuksköterskans erfarenhet av bemötande 

 

I denna kategori förklarade sjuksköterskorna att vården och omhändertagandet av 

patienterna förbättrades när sjuksköterskan började administrera intravitreala 

injektioner. De såg att vården förbättrades genom att patienterna nu istället fick ett 

mer personligt bemötande och i de flesta fall också ett avslappnat bemötande. 

 

Personligt bemötande 

 

Sjuksköterskan ansvarade för hela processen vid besöket från förberedelse, 

information till patienterna och vården i samband med injektionen. På så sätt fick de 

möjlighet att se hela patienten i kontrast till då läkarna tidigare utfört 

administreringen. Läkarna riktade in sig på själva injektionsgivandet och däremellan 

utförde de andra uppgifter i väntan på att nästa patient skulle komma. Nu var det 

istället sjuksköterskan, som fanns med under hela besöket, och de upplevde att de 

hade ett helt annat tankesätt rent omvårdnadsmässigt och i mötet med patienterna. 

Samma patienter återkom ofta och eftersom de var ett fåtal sjuksköterskor på 

arbetsplatsen som utförde dessa injektioner, bidrog det till att de träffade på samma 

patient och fick därför en personlig relation till dem. Patienterna kom dessutom på 

andra undersökningar på ögonmottagningen. 

”Ja, jag tycker väl att det känns under som vi sjuksköterskor själva sköter detta så 

känns det som att vi har ett lugnare tempo inne på salen och att vi många av 

patienterna känner vi ju nästan, vi har dem på jaa injektioner och sen har vi dem på 

OCT och sen har vi dem på kataraktoperation så vi har ju nästan ett, vi upplever 

nästan att man känner dem.”  

 

Avslappnat bemötande 

 

Flera informanter berättade att det var en lugnare miljö och att omvårdnaden 

förbättrades inne på operationssalen, och därför var patienten lugnare när en 
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sjuksköterska administrerade injektionen jämfört med när läkarna gjorde det. I början 

ifrågasatte vissa patienter att administreringen utfördes av en sjuksköterska, men 

ändrade sig sedan när de insåg att det inte var någon skillnad när sjuksköterskorna 

injicerade mer än istället till det positiva, då många uppgav att det kändes mindre nu 

än tidigare.  

”Generellt så är det smidigare. Allt går lite smidigare. Så det är en stor fördel för 

alla. För att det är ju ganska häftiga dagar, det är ju många patienter vi behandlar så 

det är ju för alla väldigt viktigt att det går lugnt, stilla och smidigt.”  

”Kanske bland de första gångerna när patienterna kanske inte riktigt var bekväma 

med att, man såg att de upplevde att jaha ska sjuksköterskan göra detta och inte 

doktorn”  

 

Sjuksköterskans erfarenhet av välbefinnande i det kliniska arbetet 

 

Sjuksköterskorna, som deltog i studien, hade blandade erfarenheter gällande den nya 

arbetsuppgiften. Det framkom varierande erfarenheter i hur den nya arbetsuppgiften 

påverkade arbetet, deras tillfredställelse vid uppstart av behandlingen samt 

sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse.  

 

Påverkan på arbetet 

 

Vissa ansåg att det var ett väldigt självständigt arbete och att det var modigt att ta sig 

an uppgiften, emedan en del tyckte att det var den roligaste dagen under veckan då de 

både fick hjälpa en utsatt och tacksam patientgrupp, men även utveckla den kliniska 

kompetensen. De flesta ansåg att det var en spännande, tillfredställande och intressant 

arbetsuppgift. Sjuksköterskorna beskriver även att de kände sig mer trygga med tiden. 

”Det är ju klart att det känns bättre ju längre tid man har hållit på. Man ser att man 

klarar det och att man inte får en massa komplikationer och det som inte har varit 

tidigare.”  

 

Tillfredställelse vid uppstart av behandling 

 

Här beskrevs känslan och tankarna inför att de första injektionerna skulle ges. 

Beskrivningarna gick ifrån rädsla och obehag inför att utföra administreringen kopplat 

till att det var i ögat som den skulle ges. En del sjuksköterskor var istället oberörda 
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inför den nytillkomna arbetsuppgiften och ansåg att det inte var några 

märkvärdigheter alls.  

”Oj, det var ju lite darrigt förstås när man skulle göra det första gången, man tyckte 

att man sett det så jättemånga gånger som sjuksköterska då när man varit med och 

assisterat men det är en väldig skillnad och titta på och göra det själv..”  

 

Arbetstillfredställelse 

 

Det framkom variationer i hur administreringen av de intravitreala injektionerna 

påverkade sjuksköterskan i hennes dagliga arbete. Innehållet i studien visade att en 

del upplevde det som en stor påverkan på det övriga arbetet där uppgifter, som 

tidigare utfördes nu prioriterades bort till förmån för de injektionerna, medan andra 

inte alls upplevde att det förde med sig något extra då det bara var enstaka dagar som 

injektionerna gavs. 

”Ja jag har ju.... 2-3 dagar i veckan som jag gör...ger dem här injektionerna så jag 

har ju fått mindre tid till andra saker. Som att vara mer på....eller assistera på andra 

operationer...Ehh, eller göra förundersökningar, eller synfält, sitta i telefon, vara 

joursköterska . Jag gör ju mindre sådana pass nu istället och gör flera injektionspass 

istället.”  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

 

Fenomenografisk ansats valdes då studiens syfte var att få ta del av sjuksköterskornas 

blandade erfarenheter genom att utforska eventuell variation på hur de upplevde detta 

fenomen. Detta bekräftas av flera källor (Marton & Booth, 2000; Dahlgren & 

Fallsberg, 1991), som menar att fenomenografin vill beskriva hur olika personer erfar, 

ett fenomen (Marton & Booth, 2000; Dahlgren & Fallsberg, 1991). Andra ordningens 

perspektiv användes i studien då fokusering låg på informanternas erfarenhet av 

världen (Marton & Booth, 2000). Intervjuer användes för att inhämta informanternas 

erfarenheter kring att administrera intravitreala injektioner, vilket är lämpligt att 

använda när kunskap ska inhämtas om deltagarnas uppfattningar om omvärlden. En 

god relation bör skapas mellan den som intervjuar och informanten för att kunna få så 

detaljerade reflektioner och erfarenheter som möjligt. Den som intervjuar ska även 

kunna få informanten att delge omedvetna tankar vilket kan vara en svår uppgift 

(Marton & Booth, 2000). Därför anses det som en styrka att bara en av de ansvariga 

för studien intervjuade samtliga informanter och att intervjuerna var utformade på 

samma sätt. Den som intervjuade blev tryggare och mer erfaren ju fler intervjuer som 

utfördes och därmed ökade studiens trovärdighet. Däremot bör en diskussion föras om 

studiens resultat hade blivit annorlunda om datainsamling utfördes med hjälp av till 

exempel videosamtal eller i form av ett fysiskt möte vid informantens arbetsplats 

istället för telefonintervjuer (Sandberg, 2000). Vid fysiskt möte hade den som utförde 

intervjun läst in mer än enbart vad informanterna svarade, vilket hade kunnat påverka 

hur svaren tolkades istället för som nu, då endast det som informanterna uppgav 

tolkades in. Vid telefonintervjuerna fanns en begränsning med tanke på interaktion 

och kroppsspråk. Däremot kunde det bidra till att intervjun blev mer avslappnad då 

informanterna inte stördes av att undersökaren satt och antecknade under samtalet, 

vilket kan behövas för att resultaten ska bli tillförlitliga (Forsman, 2011). 

Dock bedöms studiens resultat inte vara påverkat i någon större utsträckning då 

informanterna var väl förberedda på hur datainsamlingen skulle ske genom att 

information och samtycke skickades ut i ett brev innan intervjun utfördes. De fick 

även välja tidpunkt för att känna sig så avslappnade som möjligt. Telefonintervjun 

bedömdes också som mer avslappnad då informanten inte påverkades av den andra 

personens kroppsspråk och om eventuella anteckningar fördes. Enligt Dahlgren och 

Fallsberg (1991) är en semistrukturerad intervju att föredra inom fenomenografi, 

vilket även valdes i aktuell studie. Mellan intervjufrågorna gjordes pauser så att 

informanten hade möjlighet att prata till punkt eller komplettera svaret innan nästa 

fråga togs upp. 

Under våren 2016 fanns det fortfarande ett begränsat antal sjuksköterskor i Sverige, 

som gav intravitreala injektioner, vilket bidrog till att urvalet var begränsat. Detta 
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kunde bidra till att det var lättare att identifiera informanterna jämfört med om det var 

ett stort antal sjuksköterskor som utförde behandlingen. Ett gemensamt beslut togs om 

att inte beskriva exakt vart informanterna arbetade, om de var operation- eller 

ögonsjuksköterskor eller ange deras exakta ålder. De ansvariga för studien beslutade 

även att ta bort vilken informant som sade vad i resultatet för att minska risken 

ytterligare för identifiering. Studiens resultat anses ändå trovärdigt då alla 

informanters citat är inkluderade och att ingen informants svar är dominerande i 

resultatet. Dessa val motiveras genom att informanterna garanterades konfidentialitet i 

samband med att de tackade ja till den aktuella studien och därför garanterar 

intervjuarna detta. Då tre av de sjuksköterskor, som gav intravitreala injektioner, 

tillhörde egen klinik, exkluderades de medvetet från studien. Det gjordes för att 

undvika att personliga relationer skulle kunna påverka vad de valde att svara på 

frågorna och på så sätt påverka resultatet. Att längden på intervjuerna varierade 

mellan 13 och 40 minuter berodde på att informanterna hade olika mycket att säga.   

Studien fick godkänt av Lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Akademin 

för hälsa och välfärd vid Högskolan i Halmstad där projektplanen granskades och 

godkändes. Ansvariga för studien drog slutsatsen av att etikprövningsgruppen 

bedömde att det förelåg mer nytta än risk för att utföra studien och att riskerna var så 

pass små för informanterna att studien var genomförbar i enlighet med 

Helsningforsdeklarationen (World Medical Association, 2013).  

Informationsbrev och samtycke skickades även till både verksamhetschef och 

potentiella informanter vid en ögonklinik i Danmark för att få mer variationer i 

resultatet. En påminnelse skickades till verksamhetschefen i Danmark och kontakt 

togs med de mottagningar i Sverige, som inte svarade. Studiens trovärdighet stärks 

även genom att förfrågningar skickades ut till samtliga mottagningar, som var aktuella 

för studien, och inga exkluderingar gjordes samt att transkriberingen skrevs ut inom 

ett par dagar för att hålla intervjun färskt i minnet. De ansvariga för studien valde att 

inte intervjua sjuksköterskor utanför Skandinavien för att minska risken för 

feltolkningar och missuppfattningar på grund av en eventuell språkbarriär.   

I samband med databearbetningen identifierades olika kategorier och deluppfattningar 

utifrån kondenseringarna från intervjuerna. För att få en variation på fenomenet 

behövdes flera olika informanter då individer har olika erfarenheter och bakgrund 

som kan påverka deras syn på ett fenomen (Marton & Booth, 2000). Personens sätt att 

erfara och se på ett fenomen är en bit och utgör inte hela fenomenet (Marton & Booth, 

2000). Genom att databearbetningen utfördes tillsammans var det lättare att få fram 

ett korrekt resultat och risken för personliga värderingar och tolkningar i resultatet 

minimerades. Diskussion och beslut togs tillsammans om vilka kategorier, 

deluppfattningar och kondenseringar som skulle presenteras. Genom att ha med citat i 

resultatdelen kan studiens pålitlighet öka då läsaren själv har möjlighet att tolka 

informanternas citat och den text som är kopplad till citatet.  
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Resultatets och studiens överförbarhet kan diskuteras då alla individer kan ha olika 

uppfattningar om fenomen. Däremot tror ansvariga för studien att många 

sjuksköterskor, oberoende vilken specialisering, känner sig mer trygga ju mer 

erfarenhet sjuksköterskan får av en ny arbetsuppgift. Genom att metoden är detaljerat 

beskriven, kan samma metod även genomföras inom andra specialiseringar inom 

sjuksköterskeprofessionen. Framtida studier bör utföras gällande sjuksköterskors 

erfarenheter av att administrera intravitreala injektioner då människans kompetens 

utvecklas kontinuerligt (Sandberg, 2000). Förhoppningsvis kommer allt fler 

sjuksköterskor att börja administrera och ett framtida resultat kan eventuellt ge mer 

variation och slutsatser än vad som är presenterat i nuläget. Dessutom kan 

informanterna i denna studie ändra sin uppfattning om denna arbetsuppgift ju mer 

erfarenhet de får. 

Ansvariga för studien arbetar vid en ögonklinik sedan ett antal år tillbaka och 

kompetensen bedöms vara tillräcklig inom detta område för att kunna utföra denna 

studie. Samtliga informanter fick samma frågor enligt frågeguiden (Bilaga C) och en 

semistrukturerad intervju utfördes, vilket anses stärka trovärdigheten och minska 

risken att lägga personliga värderingar i frågorna. Ovanstående stärker även studiens 

bekräftelsebarhet tillsammans med att metoden följdes enligt Sjöström och Dahlgren 

(2002) så att inga personliga åsikter hos ansvariga för studien färgade resultatet. 

 

Resultatdiskussion 

 

I studien framkom en del variationer i informanternas erfarenhet av intravitreala 

injektioner. De kategorier som framkom i studien var: sjuksköterskans erfarenhet av 

förutsättningar för utförandet, erfarenhet av kunskap, erfarenhet av ansvar, erfarenhet 

om bemötande och sjuksköterskans erfarenhet av välbefinnande.  

Majoriteten av sjuksköterskorna hade själva fått vara med och bestämma om det 

skulle påbörja den nya arbetsuppgiften och såg det också som ett sätt att effektivisera 

vården. Det fanns dock ett par som upplevde att de i stort sätt blev påtvingade den nya 

arbetsuppgiften bara för att möta behovet som fanns då det var brist på läkare. Enligt 

Griffin och Melby (2006) bekräftade de flesta deltagarna i studien att när 

sjuksköterskor avancerade i sin roll och tog på sig andra arbetsuppgifter, bidrog det 

till att annan sjukvårdspersonal, däribland läkare, kunde ge tid åt andra patienter och 

på så sätt också bidra till att väntelistorna kortades ner (Griffin & Melby, 2006). Det 

finns två aspekter av detta fenomen, där en är att sjuksköterskorna som en del av 

teamet kring patienterna, kan vara med och effektivisera flödet samt bidra till bättre 

vård och omvårdnad för patienterna. Det framkom i föreliggande studie att med 

omvårdnad som profession bemöter sjuksköterskorna patienterna med en helhetssyn, 

vilket saknades hos läkarna, som fokuserade på andra arbetsuppgifter emellan 

injektionerna. Det bidrog till att sjuksköterskorna fick en mer personlig kontakt och 
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relation med patienterna, vilket visar på betydelsen av sjuksköterskans omvårdande 

roll och förmåga till holistiskt synsätt. En annan aspekt är att sjuksköterskorna själva 

utvecklas i sin profession, såsom i studien av Lindblad, Hallman, Gillsjö, Lindblad 

och Fagerström (2010), där sjuksköterskor som arbetat länge inom sin profession 

succesivt vuxit in i sin roll, som avancerad sjuksköterska där även läkarna accepterade 

denna utveckling. Det framkom i Lindblad et al. (2000) studie att det var viktigt att 

det fanns en god professionell relation och förtroende mellan sjuksköterskan och den 

läkare som handledde. Båda var medvetna om sjuksköterskans styrkor och kunde 

avgöra när sjuksköterskan behövde mer stöttning av läkaren (Lindblad et al., 2010). 

Vid en del arbetsplatser var introduktionen och utbildningen välplanerad, medan den 

hos andra saknades helt och där sjuksköterskorna själva fick ta ansvar för hur den 

skulle se ut. Det innebar att några sjuksköterskor i studien både fick en teoretisk grund 

med efterföljande praktisk undervisning och handledning, där andra i stort sätt fick 

söka all teoretisk kunskap själv. De fick själva planera och boka in när de skulle gå 

bredvid läkarna för att se hur det gick till. Värt att diskutera, är vad konsekvenserna 

kan bli vid avsaknad av utbildning och introduktion hos sjuksköterskor vid utförandet 

av en ny arbetsuppgift. När sjuksköterskor är välutbildade för att utföra intravitreala 

injektioner, har de alla förutsättningar att utföra behandlingen på ett säkert sätt för 

patienterna (Simcock, Kingett, Mann, Reddy & Park, 2014). Vid bristande utbildning, 

kan det tänkas att risken istället ökar för komplikationer och ett försämrat 

omhändertagande av patienterna. 

Alla sjuksköterskor, som deltog i aktuell studie, kände ett stort ansvar inför den nya 

arbetsuppgiften och hade stor respekt för den, men det påpekades även att 

sjuksköterskan ansvarar för allt hon gör och att den nya arbetsuppgiften inte skilde sig 

ifrån de andra arbetsuppgifterna rent ansvarsmässigt. Legitimerade sjuksköterskor har 

alltid ansvar för det arbete som de utför och vid knapphändiga ordinationer är det 

sjuksköterskan, som skall kontrollera vad som skall ges och hur uppföljningen skall se 

ut. I värsta fall kan legitimationen dras in (Socialstyrelsen, u.å.). Det bidrar till 

extraarbete för sjuksköterskorna om det inte är ordentligt utfört sedan tidigare och tar 

tid från det övriga arbetet och kontakten med patienterna. Det framkommer även att 

sjuksköterskorna upplevde det som ett självständigt arbete där de var självgående med 

läkarnas ordinationer i ryggen.  

Det framkom svårigheter och osäkerhet då sjuksköterskor skulle avgöra om en 

injektion kunde ges eller inte vid exempelvis lättare infektionstecken. Där ansåg 

sjuksköterskorna sig behöva mer utbildning och tydligare riktlinjer för vad som gäller 

och möjlighet till att ha nära kontakta läkare, som kan ta beslut om det. Forskning 

visar att vid eventuella tveksamheter är patienterna positiva till att sjuksköterskan 

rådfrågar en läkare och upplever då en ökad trygghet vid undersökningen (Bergman et 

al., 2013). 
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Alla informanter upplevde att vården av patienterna och patientflödet förbättrades 

efter att sjuksköterskor tog över administreringen av injektionerna. I den kliniska 

studien av DaCosta et al. (2014) framkommer det att vården av patienter med retinala 

diagnoser effektiviserades när sjuksköterskor började att ge intravitreala injektioner.  

När vården effektiviseras, bidrar det också till högre tillfredställelse hos patienterna 

(DaCosta et al., 2014). Vid en del sjukhus ges även intravitreala injektioner i 

mottagningsrum istället för en operationssal (Rodriguez Ramirez, Manso & Sanchez, 

2014). Patienter föredrar när injektionen ges i mottagningsrum, eftersom att det är 

smidigare och förkortar besökstider (Rodriguez Ramirez et al., 2014).  

Informanternas erfarenhet var att patienterna var mycket lugnare när sjuksköterskorna 

ansvarade för de intravitreala injektionerna. Även arbetsmiljön upplevdes lugnare när 

sjuksköterskorna tog hand om hela omhändertagandet från det att patienten kom till 

mottagningen/operation tills att de återvände hem. Andra studier visade att patienterna 

upplevde det positivt när sjuksköterskor tar hand om hela besöket, eftersom det blev 

en kontinuitet där de fick en personlig relation med sjuksköterskorna, då det var få 

sjuksköterskor som hade hand om behandlingen (Larsson, Bergman, Fridlund & 

Arvidsson, 2009). De kände till patienten och kom ihåg vad de pratade om sist och på 

så sätt blev det ett personligt bemötande (Larsson et al, 2009). Kontinuitet kan 

säkerligen upplevas även hos de patienter som kommer regelbundet till mottagningar 

för intravitreala injektioner och endast träffar sjuksköterskor, då det i dagsläget är ett 

fåtal sjuksköterskor på varje arbetsplats som utför denna behandling.  

Det framkom även att en del patienter till en början var skeptiska när en sjuksköterska 

tog över arbetsuppgiften från läkarna. Det visade sig i en tidigare studie att det finns 

svårigheter att förändra patienters traditionella syn på sjuksköterskans roll (Griffin & 

Melby, 2006), men när patienter litar på sjuksköterskor upplevs patienterna vara 

avslappande och ha förtroende för att de skulle få bra vård (Wassenaar et al. 2015). 

Sjuksköterskorna menade att det är av stor vikt att ge god information om det som 

skall göras för att patienterna skall känna förtroende och inte vara rädda. Enligt 

sjuksköterskorna var det av vikt att ge tydliga instruktioner för att uppnå detta 

(Wassenaar et al., 2015). En annan studie visar att patienter oftast är lika nöjda, om 

inte mer, när en sjuksköterska utför en tidigare läkaruppgift där patienterna bedömde 

att sjuksköterskan hade den kunskapen som behövdes för att ge en god och adekvat 

vård (Bergman et al., 2013). I studien av DaCosta et al. (2014) framkom det att 

majoriteten av patienterna accepterade att det var en sjuksköterska, som gav den 

intravitreala injektionen, emedan de som inte accepterade det menade att 

sjuksköterskorna saknade erfarenhet och föredrog därför en läkare (DaCosta et al., 

2014). Det som kan diskuteras, är att många patienter säkert inte känner till att 

sjuksköterskorna kan ha betydligt mer erfarenhet av att ge injektionerna än en del 

läkare, som är nya i sin tjänst, men som får börja ge injektioner direkt. Det 

förekommer att patienter kopplar trygghet till läkartiteln och glömmer att läkarna 

också kan vara nya och att en sjuksköterska, som arbetat länge, är mer erfaren. 
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Informanterna upplevde en stor arbetstillfredställelse med uppgiften medan den nya 

delegeringen inte alls påverkade andra sjuksköterskor, men samtliga sjuksköterskors 

erfarenhet var dock att de blev mer trygga med tiden. Inför uppstart av behandlingen 

varierade upplevelserna, där ett par sjuksköterskor inte påverkades medan 

arbetsuppgiften hos andra innebar rädsla och obehag. Tidigare studier visar att när 

sjuksköterskor får utveckla sin auktoritet och ta sig an nya arbetsuppgifter, anses det 

som positivt hos sjuksköterskorna (Kerzman, Dijk, Eizenberg, Khaikin, Phridman, 

Siman-Tov & Goldberg, 2015). Variationer fanns, såsom att de som hade högre 

akademisk utbildning också var de som var mer positiva till att sjuksköterskor 

utökade sin auktoritet. De, som upplevde en högre arbetstillfredsställelse, var också 

de som var mer positiva till utvecklingen (Kerzman et al., 2015). En del 

sjuksköterskor utförde bara behandlingen ett par gånger i veckan, vilket bidrog till att 

det inte hade någon påverkan på arbetet i större uträckning. Andra sjuksköterskor 

hade ett större antal injektionstillfällen i veckan, vilket bidrog till att andra 

arbetsuppgifter som de hellre föredrog blev åsidosatta. Det som kan diskuteras, är 

vem som tar över de arbetsuppgifter sjuksköterskorna tidigare utförde nu när andra 

arbetsmoment tillförs. Det finns en risk att andra patientgrupper kommer i kläm, 

antingen behöver fler sjuksköterskor anställas eller så behöver tidigare utförda 

sjuksköterskeuppgifter, som går att utföras av exempelvis undersköterskan, delegeras 

vidare. Det är någonting som verksamheten bör ha med i beräkning när sjuksköterskor 

avancerar i sin profession. 

Erfarna sjuksköterskor behövs i takt med att hälso- och sjukvården utvecklas (Benner, 

1982). Att sjuksköterskor börjar ge intravitreala injektioner är en relativt ny företeelse 

och fortsätter att öka i takt med det ökade patientbehovet av injektionerna. Det är en 

bra möjlighet för sjuksköterskor att ta chansen att utvecklas inom professionen 

(Benner, 1982). Samtliga sjuksköterskor i den aktuella studien hade lång 

arbetserfarenhet som sjuksköterska och hade redan gått igenom de första stegen på 

vägen från Novis till Expert. De befann sig inom ”kompetens” vid uppstart av 

behandling och var kompetenta för den uppgift som skulle utföras. Genom att ta sig 

an den nya arbetsuppgiften, kunde sjuksköterskan också underlätta och effektivisera 

patientflödet vid kliniken. I aktuell studie upplevde flera sjuksköterskor sig ha en 

helhetssyn på patienten och arbetade väldigt självständigt och befann sig nu vid steget 

”skicklighet” enligt Benner (1982). När sjuksköterskor tar över en tidigare 

läkaruppgift, blir yrkesroller och arbetsuppgifter något utsuddade (Lindblad et al., 

2010). Sjuksköterskorna vill fortfarande definiera sig som sjuksköterska med utökad 

kompetens (Lindblad et al., 2010). Det kan därför vara bra att arbeta fram riktlinjer på 

klinikerna för att tydliggöra vem som gör vad och förtydliga vad respektive 

yrkesgrupp ansvarar för. 



 

 23 

 

Konklusion 

På grund av ett ökat antal patienter, som är i behov av intravitreala injektioner, 

samtidigt som det råder läkarbrist, har sjuksköterskor ansvaret för att utföra denna 

behandling inom avancerad omvårdnad. Från resultatet identifierades fem kategorier; 

sjuksköterskans erfarenhet av förutsättningar för utförandet, sjuksköterskans 

erfarenhet av kunskap, sjuksköterskans erfarenhet av ansvar, sjuksköterskans 

erfarenhet av bemötande och sjuksköterskans erfarenhet av välbefinnande, med 

tillhörande deluppfattningar. I resultatet framkom det variationer i sjuksköterskors 

erfarenhet av samtliga kategorier vilket visar på olika erfarenheter på den förberedelse 

som gjordes innan uppstart av behandlingen, hur trygg det kände sig med att utföra 

uppgiften, hur de såg på att sjuksköterskor nu skulle ta över en uppgift som tidigare 

utförts av läkare. Tydliga och noggranna förberedelser bidrar till att sjuksköterskorna 

är mer tillfredsställda med den nya arbetsuppgiften. Majoriteten av sjuksköterskorna 

upplever även att patientkontakten är förbättrad sedan sjuksköterskan tog över hela 

vårdkontakten, från det att patienten kommer till mottagningen för undersökning till 

själva behandlingen. De flesta sjuksköterskorna upplevde att de får en personlig 

relation till patienten, eftersom de regelbundet kommer till kliniken. Enligt flera 

sjuksköterskor blev patienterna mer avslappnade i samband med injektionstillfället, 

vilket ses som en förbättring av vården. Sjuksköterskor som utför avancerad 

omvårdnad, växer i sin profession vilket bidrar till ökad arbetstillfredsställelse för 

sjuksköterskor genom kompetensutveckling. Med rätt introduktion och utbildning kan 

sjuksköterskor axla ansvaret att utföra intravitreala injektioner på ett säkert och 

tillfredställande sätt.   

 

Implikation 

Genom att denna patientgrupp ständigt växer och vårdbehovet ökar, kommer 

ytterligare sjuksköterskor att behövas i framtiden inom ögonsjukvården. Kontinuerlig 

kunskapsfördjupning efterfrågas, vilket kan ses som en naturlig del av 

sjuksköterskans professionsutveckling. Ögonklinikernas verksamhet och chefer bör 

anpassa förberedelser, utbildning och uppföljning individuellt då sjuksköterskorna har 

olika erfarenheter, förutsättningar och behov för att känna sig trygga och 

tillfredställda med en ny arbetsuppgift. Genom att ta del av studiens resultat, kan det 

leda till förbättrad patientsäkerhet och kvalitetssäkring inom omvårdnad. Ytterligare 

forskning behövs inom området allt eftersom sjuksköterskornas erfarenheter och 

åsikter kan ändras ju längre tiden går och att syftet kan justeras för att undersöka 

andra variabler, exempelvis hur patienter i Sverige upplever att få intravitreala 

injektioner utförda av sjuksköterskor.
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BILAGA A  

 

 
Informationsbrev till ansvarig 
verksamhetschef 

 

 

Detta brev går till dig som berörd verksamhetschef för godkännande av rekrytering av verksam 

sjuksköterskor/ögonsjuksköterskor vid………………  

Som del i kursen Examensarbete inom Omvårdnad – inriktning ögonsjukvård vid Högskolan i 

Halmstad, planeras en studie med deltagande av sjuksköterskor/ögonsjuksköterskor. Syftet är att 

utforska sjuksköterskors erfarenhet av att administrera intravitreala injektioner. Studien innebär att 

aktuella sjuksköterskor kommer att kontaktas på de mottagningar där det utförs efter att ha fått godkänt 

från verksamhetschefen.   

Ansvariga för genomförandet av studien är Emile Anderzon, Jenny Claesson och Kristina Ziegert.  

Projektet är granskat och godkänt av lokal etikprövning av studentprojekt vid akademin för hälsa och 

välfärd, Högskolan i Halmstad. Som huvudman står Högskolan i Halmstad. Resultatet kommer att 

presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå inom omvårdnad inriktning mot ögonsjukvård. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer: 

Student: Emilie Anderzon & Jenny Claesson  Handledare, Kristina Ziegert 

Telefon: 035-13 41 50     Universitetslektor, Medicine Doktor, Docent   

Högskolan i Halmstad 

 

E-post:  emihal14@student.hh.se  eller   E-post: kristina.ziegert@hh.se 

   jencla14@student.hh.se                           
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Tel: 035-16 71 00 • registrator@hh.se • Org. nr. 202100-3203 
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Intyg från verksamhetschef vid………………. 

 

 

Jag ger mitt medgivande till rekrytering av sjuksköterskor/ögonsjuksköterskor vid………., för att ingå 

i studien om sjuksköterskors erfarenhet av att administrera intravitreala injektioner. Jag intygar att jag 

har erforderliga ekonomiska, strukturella och personella resurser som krävs för genomförande samt 

möjlighet att garantera forskningspersonernas säkerhet.  

 

 

 

_______________________________________ 

Klinik 

 

 

_______________________________________ 

Ort och Datum 

 

 

_______________________________________ 

Underskrift Verksamhetschef 

 

 

_______________________________________ 

Telefonnummer  

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAGA B  

 

Förfrågan om deltagande i en studie 

                              Sjuksköterskans erfarenhet av att administrera     

                              intravitreala injektioner 

 

 

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med intravitreala injektioner och som vill dela med dig av 

dina erfarenheter. Deltagande i studien innebär att du under ett intervjutillfälle, vid en tidpunkt som du 

väljer själv, kommer att få möjlighet att beskriva din erfarenhet av att utföra intravitreala injektioner. 

Intervjun kommer att ske som en telefonintervju och spelas in på en ljudfil. Den beräknas att ta cirka 

20 minuter. Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och din identitet kommer inte att kunna 

härledas. 

Ditt deltagande är frivilligt och du har rätt till att avsluta din medverkan när som helst utan att behöva 

ange orsak.  

Studien genomförs som en del i kursen examensarbete – inriktning specialisering Ögonsjukvård- 

Oftalmologisk omvårdnad vid Högskolan i Halmstad. Ansvariga för studien är legitimerade 

sjuksköterskor och handledare är Kristina Ziegert. Projektet är granskat och godkänt av lokal 

etikprövning av studentprojekt vid sektionen för hälsa och samhälle på Högskolan i Halmstad och står 

som huvudman för projektet. Resultatet kommer att presenteras i form av en uppsats på avancerad nivå 

inom omvårdnad. 

Önskar du att ta del av studiens resultat kan du antingen skicka ett mail oss eller säga till vid 

intervjutillfället så skickar vi en kopia av den färdiga magisteruppsatsen till dig. Den färdiga uppsatsen 

kommer även att läggas upp på Högskolan i Halmstads DIVA portal. 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer: 

Student, Emilie Anderzon   Student, Jenny Claesson     

Telefon: 035-13 41 50    Telefon: 035-13 41 50     

E-post: emihal14@student.hh.se  Epost: jencla14@student.hh.se 

 

Handledare, Kristina Ziegert 

Universitetslektor, Medicine Doktor, Docent   

Högskolan i Halmstad 

Telefon: 035-16 74 26 

E-post: kristina.ziegert@hh.se 
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                 Samtycke till deltagande i studien 

Sjuksköterskors erfarenhet av att administrera intravitreala injektioner 

Jag har tagit del av informationen kring studiens syfte, hur materialet samlas in samt fått möjlighet att 

ställa frågor. 

Jag samtycker till deltagande i studien och är medveten om att jag har rätt att när som helst avbryta 

min medverkan utan att behöva ange orsak till detta. 

Ovanstående intygas 

_______________________________________ 

Ort Datum        

_______________________________________  ____________________________ 

Delatagarens underskrift     Deltagarens namnförtydligande 

Jag kan nås den_____       på telefonnummer:_____________ 

____________________________________ 

Ort Datum 

____________________________________ __________________________ 

Studentens namnunderskrift     Studentens namnförtydligande 
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Frågeguide  

Sjuksköterskors erfarenhet av att administrera intravitreala injektioner 

 

 

 Förutom sjuksköterskeutbildningen, har du någon vidareutbildning? 

 Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

 Hur länge har du arbetat inom oftalmologi? 

 Hur ser du på oftalmologisk omvårdnad? 

 Hur ser upp på uppgiften att administrera intravitreala injektioner? 

 Hur länge har du administrerat intravitreala injektioner? 

 Hur många pass i månaden brukar du administrera intravitreala injektioner? 

 Hur många patienter uppskattar du att du har administrerat intravitreala injektioner på? 

 Hade du möjlighet att välja om du skulle börja utföra behandlingen? Om ja, varför tackade 

du ja? 

 Kan du berätta om din erfarenhet av att administrera intravitreala injektioner? 

 Hur påverkas ditt arbete att ge intravitreala injektioner i ditt dagliga arbete? 

 Hur ser du på sjuksköterskor som ger intravitreala injektioner? 

 Vilka förberedelser gjordes innan du fick börja ge intravitreala injektioner? 

 Hur upplevde du det första gången med att administrera intravitreal injektion? 

 Har upplevelsen förändrats med tiden och iså fall på vilket sätt? 

 Vad tänker du och vad känner du innan administreringen av intravitreala injektioner? 

 Kan du beskriva en optimal situation för att du skall känna dig trygg att utföra 

behandlingen?  

 Kan du beskriva en situation där det har känts mindre bra? 

 Hur ser du på ditt ansvar i samband med intravitreal injektion? 

 Om du vill förbättra något, vad skulle det vara? 

 Är det något du vill tillägga? 
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