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Abstrakt 
Blefarit är en vanligt förekommande åkomma då patienter söker vård på 

ögonmottagningar och symtomen kan ge stora besvär för den enskilde individen. 

Tillståndet är ofta kroniskt och episodiskt med mer eller mindre besvärande recidiv. 

Behandlingen är i första hand icke farmakologisk vilket innebär att patienten behöver 

utföra regelbunden egenvård. Syftet med studien är att undersöka 

ögonsjuksköterskans erfarenhet av följsamhet till egenvård hos patienter med 

blefarit. Studien är en kvalitativ intervjustudie som analyserades med kvalitativ latent 

innehållsanalys. Ur analysen identifierades ett övergripande tema, tre 

huvudkategorier samt sex underkategorier som beskrev informanternas erfarenheter 

av följsamhet till egenvård hos patienter med blefarit. Resultatet visade att flera 

områden påverkar varandra när det kommer till följsamhet till egenvård. Mötet 

mellan patient och sjuksköterska utgjorde grunden till följsamhet. Utöver mötet med 

patienten framkom erfarenheter av påverkande faktorer som både kunde vara direkt 

relaterade till patient eller som återfanns i vårdmiljön kring patienten. Utifrån 

kategorierna framkom ett underliggande tema som genomsyrade de tre 

huvudkategorierna vilket var vikten att se till hela vårdprocessen för att främja 

egenvård. Studien lyfter att följsamhet till egenvård är komplext och påverkar och 

inverkar processer som inte alltid är tydliga men om de medvetandegörs kan det 

främja till egenvård. 
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Abstract 
Blepharitis often takes a chronic course and is characterized by episodic recurrences 

with different degrees of severity. Treatment is primarily non-pharmacological which 

means that the patient needs to perform regular self-treatment for symptom control. 

The purpose of the study is to explore ophthalmic nurses’ experiences with the 

patient’s adherence to self-treatment of blepharitis. The study is based on qualitative 

interviews which were analysed according to qualitative content analysis. During the 

analysis, an overriding theme, three main categories and six subcategories were 

identified. The results show that several areas affect each other when it comes to 

adherence with self-treatment. Thus, patient consultation is essential for adherence. 

In addition to the patient consultation, experiences emerged of perceived barriers that 

could both be directly related to the patient or found in the care environment around 

the patient. Based on the categories, the importance of ensuring the entire care 

process to promote self-care, was identified as an underlying theme that spans 

through the three main categories. The study highlights that adherence to self-

treatment is complex and affects processes that are not always obvious, but if they 

are made visible, they can promote adherence to self-treatment. 
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1. INLEDNING 

Blefarit är en inflammation i ögonlockskanterna. Det är en vanligt förekommande 

åkomma då patienter söker vård på ögonmottagningar och symtomen kan ge stora 

besvär för den enskilde individen. Det är inte en akut åkomma men många som söker 

akut ögonsjukvård besväras av symtom som är orsakade av blefarit (Lemp & 

Nicholas, 2009; Stagg et al, 2016). Tillståndet är ofta kroniskt och episodiskt med 

mer eller mindre besvärande recidiv. Som vid alla kroniska diagnoser behöver 

patienten vara införstådd och delaktig i symtom och behandling. Behandlingen är i 

första hand icke farmakologisk vilket innebär att patienten behöver utföra 

regelbunden egenvård. Ögonsjuksköterskan möter patienter självständigt på egna 

mottagningar eller via telefonrådgivningen och är då den som får bemöta frågor, gör 

egna bedömningar samt informera. Utifrån detta ses en nytta i att undersöka 

ögonsjuksköterskans erfarenheter gällande egenvård och följsamhet till egenvård hos 

patienter med blefarit. 

 

2. BAKGRUND 

Blefarit kan ge stort obehag och kroniska besvär. Det är framförallt äldre individer 

som drabbas men även yngre personer, dock är det inte lika vanligt (Kanski, 2003). 

Ungefär en tredjedel av patienterna som söker vård akut för ögonbesvär har icke 

akuta åkommor så som konjunktivit, blefarit eller vaglar (Lemp & Nicholas, 2009; 

Stagg et al, 2016). Typiska övergripande symtom på blefarit är en brännande känsla i 

ögonen. Besvären är oftast värre på morgonen och kan avta eller försvinna under 

dagen för att sedan plötsligt försämras återigen. Tillståndet är kroniskt och episodiskt 

dvs recidiv förekommer (Stagg et al, 2016). Inflammationen delas in i främre samt 

bakre blefarit. Främre blefarit engagerar framsidan av ögonlockskanten. Uppkomsten 

vid främre blefarit är inte helt fastställd dock har mjälleksem samt hudbakterier en 

betydande del i orsaken till främre blefarit. Ögonfransarnas hårrötter påverkas av det 

toxin som bakterierna utsöndrar vilket ger besvär med skavkänsla och irritation. 

Långvariga besvär ger komplikationer som ärrbildning på ögonlockskanterna med 

inåtväxande hårstrån och förlust av ögonfransar. Instabil tårfilm förekommer i 

närmare hälften av fallen vilket även bidrar till ökade besvär för patienten. Bakre 

blefarit drabbar insidan av ögonlocket och orsakas av inflammation och tilltäppning 

av körtlarna som finns i ögonlockskanten de sk. meibomskörtlarna. Bakre blefarit 

kan vara lätt att missa då ofta få inflammationstecken uppvisas. Symtomen kan dock 

upplevas svåra trots att de kliniska fynden som ses vid ögonundersökning är ringa. 

Kliniska symtom på bakre blefarit är oljedroppar över körtelmynningarna. Tårfilmen 

kan även vara löddrig och ha ett oljigt utseende. Tårfilm instabilitet är vanligt pga. 

obalans mellan tårfilmens vätske- och lipidlager, vilket ses i ungefär en tredjedel av 

fallen Vid långvariga och svåra besvär kan komplikationer uppkomma som 

exempelvis korneal erosion. (Kanski, 2003). 

 

2.1 Egenvård 

Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) definierar egenvård som vårdåtgärder 

som patienten själv kan utföra eller få hjälp med av en närstående. Egenvård handlar 

om själv känna igen och kunna behandla lindriga sjukdomsbesvär. 

  

Behandlingen vid blefarit är i första hand åtgärder som patienten själv utför men i 

vissa svåra och långdragna fall behövs komplettering med läkemedel. Mycket 

forskning har utförts gällande behandling av blefarit och flertalet studier har 

utvärderat effekten av olika egenvårdsåtgärder (Putnan, 2016; Bilkhu, Naroo & 
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Wolffsoh, 2014; Sung & Craig, 2018). Egenvård vid blefarit bygger främst på 

ögonlockshygien. Ögonlockshygien innefattar rengöring samt smörjning av ögat. 

Smörjning innebär användande av receptfri gel eller droppar. Rengöring innefattar 

tvätt med varma kompresser, massage av ögonlockskanter och skrubb av 

ögonfransar. Ögonlockshygien bör utföras i ca 3–5 minuter två gånger dagligen 

under den akuta fasen för att sedan trappas ned och utföras regelbundet under en 

längre period (Putnan, 2016). En annan form av egenvård är värmebehandling genom 

att använda en uppvärmd ögonmask. Ögonmasken ger förbättring gällande röda ögon 

och sveda samt minskade tecken på torra ögon vid klinisk undersökning (Bilkhu, 

Naroo & Wolffsoh, 2014). Vid en jämförelse mellan att använda en produkt som var 

avsedd för ögonlocksrengöring kontra rengöring med babyschampo påvisades 

kliniska förbättringar vid båda behandlingsstrategierna.  Ögonlocks rengöringen var 

dock den behandlingsstrategi som föredrogs av patienterna, då det upplevdes enklare 

att använda jämfört med babyshampoo (Sung & Craig, 2018). 

 

2.2 Följsamhet till givna rekommendationer 

Patientföljsamhet innebär en frivillig samverkan där patienten följer en föreskriven 

behandling (Svenska MeSh, uå). Följsamhet till givna rekommendationer kan ses i en 

trestegsprocess. Först kommer initiationsfasen. Oftast sker initiering på patientens 

eget initiativ exempelvis kontakt via telefonrådgivning. Sedan kommer 

implementeringsfasen där patienten kommer i kontakt med och genomför 

rekommendationen och sist kommer avbrytningsfasen där behandlingen avslutas. 

Patienter har ofta en övertygelse om en behandling redan i initieringsfasen och som 

då oftast inverkar på genomförandefasen. Att ta reda på patientens åsikter har stor 

påverkan då missförstånd angående en behandlings nödvändighet ofta är en orsak till 

bristande följsamhet. Instruktion till patienten resulterar ofta i en signifikant 

förbättring av följsamhet under förutsättning att informationen kommuniceras 

effektivt. Både instruktion och information behöver vara patientcentrerad för att vara 

effektiv, att ta reda på patientens egna åsikter och övertygelser är ett bra sätt att öka 

följsamhet till en behandling (Linn et al, 2016). 

  

Blefarit har ett långdraget förlopp och återkommer periodvis, vilket har en inverkan 

på att behandling efterföljs. Som vid alla kroniska åkommor behöver patienten vara 

införstådd och ha en förståelse för varför en behandling ska göras för att öka 

chanserna till följsamhet. Det finns många faktorer som påverkar följsamhet till 

behandling. Kunskap om sin sjukdom, kunskap om att sjukdomen är kronisk, 

motivation, minnessvårigheter, psykiska problem, fysiska svårigheter samt upplevda 

biverkningar är alla faktorer som påverkar i hur hög grad patienten följer sin 

ordination (Shaw & Lee, 2017). Bristande motivation och minnessvårigheter 

framkom i en studie som orsaker till att behandlingsrekommendationer inte 

efterföljdes (Alghamdi, Camp, William, Wellik & Galor, 2017). Där undersöktes just 

följsamhet till ögonlockshygien hos patienter med besvär från ögonlockskanter samt 

torra ögon. Patienterna skulle utföra egenvård genom tvätt med våtvarma kompresser 

samt skrubbning av ögonlockskanter två gånger dagligen under en sex 

veckorsperiod. Hälften av patienterna uppgav att det följt instruktionerna och av dem 

upplevde majoriteten en förbättring av sina symtom. Faktorer som uppgavs som 

orsaker till bristande följsamhet var att det ”upplevdes besvärligt”, man ”glömde 

bort” att göra det samt att ”det inte kändes nödvändigt” (Alghamdi et al, 2017). I en 

liknande studie undersöktes en patientgrupp avseende effekten av dagligen använda 

sterila våtservetter som är avsedda för ögonlocksrengöring. Behandlingen bestod av 

att använda våtservetterna två gånger dagligen i tre veckor därefter en gång dagligen 
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i ytterligare två månader. Följsamheten till den behandlingen var mycket hög och en 

tydlig förbättring sågs i status gällande ögonlockskanter (Gullion, Maissa, Chem &  

Wong, 2012). Skillnaden i de båda studierna låg framförallt i tillvägagångssättet för 

egenvård. Högre följsamhet sågs när färre moment skulle utföras (Sung & Craig, 

2018). 

 

 

2.3 Ögonsjuksköterskans roll vid information och instruktion 

Som sjuksköterska inom ögonsjukvård får man inte glömma bort patienten, att det 

finns en individ bakom ögonen man undersöker och att den individen måste ses och 

bemötas i sin helhet. Vid mötet med en patient bör ögonsjuksköterskan vara 

medveten om att patienten inte bara vill veta vad som är fel och hur det ska 

behandlas utan även vill ha en förklaring på frågan varför (Shaw & Lee, 2017). 

Vidare ska ögonsjuksköterskan ha kunskap om information och undervisning 

gällande behandlingstekniker för egenvård och kunna informera och utbilda patienter 

och/eller vårdgivare om tillvägagångssätt vid egenvård eller 

läkemedelsadministrering (Riksföreningen för ögonsjukvård & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). Vid instruktion gällande egenvård och vid information 

är det viktigt att tillhandahålla en informativ bakgrundsinformation om den aktuella 

sjukdomen och eventuella åtgärder. Behovet av information ska bedömas samt vilken 

nivå informationen ska ligga på dvs. huruvida medicinska termer ska uteslutas eller 

ej. Det ska slutligen vara enkelt för patienten att hitta information och 

egenvårdsprogram att följa (Brady, Ledsky, Baker & Lafontant, 2018; Shaw & Lee, 

2017). Att informera och instruera patienter kan vara utmanande pga. att tiden är en 

begränsande faktor under ett besök eller vid telefonrådgivning. Vid information bör 

verbal information alltid kompletteras med skriftlig information. Information och 

instruktion är avgörande för genomförande av egenvård, den är nödvändig för att 

patienten ska kunna ta beslut, men det är oftast inte tillräckligt. Förutsättningarna för 

följsamhet ökas genom integrering till patientens situation dvs. genom att koppla den 

givna informationen till patientens dagliga liv (Dwarswaard, Bakker, Van Staa & 

Boeije, 2016). Även om ögonsjuksköterskan har en viktig roll gällande information 

och instruktion så är ett fungerade samarbete mellan vårdprofessioner av avgörande 

betydelse för att få ökad vårdkvalitet och delaktighet för patienten (Shaw & Lee, 

2017). 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Vid jämförande av flera vetenskapliga studier framkommer att det behövs en 

kombination av behandlingsstrategier vid blefarit och framförallt behövs 

information, kommunikation och ett personcentrerat förhållningssätt till varje patient 

för att få långsiktiga resultat (Lindsey, Matsumara, Hatef & Akpek, 2012; 

Pflugfelder, Karpecki & Perez, 2014; Linn et al, 2016). En personcentrerad vård 

innebär att vårdpersonal från att tidigare ha sett på patienten som en passiv mottagare 

istället utgår ifrån att patienten är en individ som har egna behov, vilja och 

egenskaper (Ekman, 2014).  

 

McCance och McCormack (2006) beskriver personcentrerad vård som ett ramverk 

som är beroende av fyra olika delar. De fyra delarna som tillsammans utgör 

personcentrerad vård är förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer och 

resultat. Förutsättningar innebär att sjuksköterskan har professionell kompetens, med 

fokus på erfarenheter och färdigheter, för att kunna ta beslut och prioritera vård. 

Sjuksköterskans kompetens och kommunikativa färdigheter är viktiga vid ett 

personcentrerat tillvägagångssätt men förmågan att utöva sin kompetens och 

färdigheter påverkas i hög grad av arbetsmiljön och organisationens utformning dvs 

vårdmiljön. Vårdmiljö fokuserar på det sammanhang där vården levereras ex. en 

mottagning. Det är viktigt att vårdmiljön underlättar ett delat beslutsfattande dvs att 

det finns utrymme för informationsöverföring mellan personal och patient, att det 

finns ett effektivt samarbete mellan vårdprofessionerna samt att det finns potential 

för utveckling. Vårdmiljön påverkar den sammansatta effekten av den 

personcentrerade vården för patienten. Det krävs ett system som underlättar för 

dialog mellan dem som är involverade vården, oftast läkare, sjuksköterska, patient 

samt anhörig. Vårdmiljön har en stor del i den begränsning eller förbättring av de 

personcentrerade processer som finns. Personcentrerade processer handlar om att 

leverera vård genom en rad olika aktiviteter. Personcentrerade processer inkluderar 

att arbeta med patienter, det är nära kopplat till delat beslutsfattande dvs 

sjuksköterskan underlättar delaktighet genom information om alternativ och 

förutsättningar för vården. Under den här delen framkommer även att störningar i 

arbetet och arbetssätt är två miljöfaktorer som sjuksköterskan utsätts för i det dagliga 

arbetet, dessa bidrar till att ett delat beslutsfattande blir mer komplext vilket inverkar 

på resultatet. Med resultat menas det utfall som förväntas av en effektiv 

personcentrerad vård. Det innefattar ökad involvering i vården, ökad samverkan 

mellan vårdprofessioner och ökad patienttillfredsställelse. Dessa resultat nås genom 

kommunikation och genom att lyssna på patienten (McCance & McCormack, 2006) 

 

4. PROBLEMFORMULERING 

Blefarit och symtom relaterade till diagnosen är vanligt förekommande bevär hos 

personer som besöker ögonmottagningar. En amerikansk studie påvisar att en 

tredjedel av patienterna som söker akut ögonvård inte har akuta ögonsjukdomar, utan 

istället har åkommor som t.ex. blefarit. Att patienter återkommande söker vård för 

icke akuta besvär innebär en ökad kontakt med vården men framförallt innebär det 

att det finns ett problem för patienten då symtomen kan orsaka stora besvär för den 

enskilde individen. Egenvård har en avgörande betydelse för behandling och det 

finns flera tillvägagångssätt som visar goda resultat på symtomlindring. Men att 

motivera patienter att följa egenvårds rekommendationer är en komplex uppgift. Det 

är inte alltid tillräckligt att ”ge information” utan individen kan även behöva hjälp 

med att omvandla informationen till sin egen och till sitt dagliga liv. Att ha ett 
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individualiserat förhållningssätt till varje patients behandling är viktigt för att få 

långsiktiga resultat dvs. att arbeta personcentrerat. I många patientfall är det 

sjuksköterskan som självständigt observerar, bedömer, planerar och genomför en 

patients behov dels på egna patientmottagningar samt via telefonrådgivning. Genom 

att undersöka ögonsjuksköterskans erfarenheter av patienters egenvård, vad som 

hindrar och vad som förbättrar följsamhet så kan faktorer som påverkar egenvården 

tydliggöras. 

 

 

5. SYFTE 

Syftet är att undersöka ögonsjuksköterskans erfarenhet av följsamhet till egenvård 

hos patienter med blefarit 

 

 

6. METOD 

Kvalitativ metod användes vid uppsatsen då kvalitativ forskning undersöker och 

beskriver den förståelse individer och grupper har till ett specifikt forskningsproblem 

(Creswell, 2013). Utifrån detta ansågs en kvalitativ metod motiverat att använda då 

uppsatsen undersöker ögonsjuksköterskor erfarenhet dvs. skapar en förståelse för hur 

individen uppfattar en specifik situation. 

 

6.1 Förförståelse 

Studien genomfördes av två studenter som båda arbetat som sjuksköterskor inom 

olika verksamheter tidigare och som båda under de senaste åren varit verksamma 

inom ögonsjukvården. Genom detta har vi både praktisk och teoretisk erfarenhet av 

både blefarit och egenvård. Att ha vissa förkunskaper inom det undersökande 

området kan vara fördelaktigt då det underlättar tolkningen och förståelsen för vad 

intervjupersonen berättar (Bryman, 2011). 

  

6.2 Urval och rekrytering 

Inklusionskriterier för studien var ögonsjuksköterskor med egna patientmottagningar 

samt som har telefonrådgivning. Genom dessa inklusionskriterier säkerställdes 

erfarenhet av att självständigt möta, undersöka och vara rådgivande till patienter med 

blefarit. Efter kontakt med ögonkliniker valdes att även inkludera grundutbildade 

sjuksköterskor under förutsättningen att övriga inklusionskriterier överensstämde 

samt att de varit yrkesverksamma inom ögonsjukvården under flera år. I övrigt 

valdes inga begränsningar gällande typ av mottagningar eller yrkesverksamma år, 

detta för att komma åt bredden i erfarenheterna. Då både ögonsjuksköterskor och 

grundutbildade sjuksköterskor deltog i studien omnämns de i texten som informanter. 

Urvalet baserades på målinriktad sampling vilket innebar att ögonkliniker avsiktligt 

valdes ut och där endast ögonsjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor som 

stämde överens med inklusionskriterierna rekryterades till undersökningen (DePoy & 

Gitlin, 1994). I rekryteringen togs initialt kontakt med verksamhetschefer på berörda 

ögonmottagningar. En kort presentation av syftet gjordes och vid ett positivt svar 

skickades även skriftlig information via mail (se bilaga 2 & bilaga 3). Personal som 

uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades om att delta i undersökningen. Kontakt 

med intervjupersoner togs med hjälp av vårdenhetschefer samt utifrån egen kontakt. 

Varje enskild deltagare fick ett informationsbrev där syfte och tillvägagångssätt 

beskrivs (se bilaga 3). 
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6.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med kvalitativa intervjuer. De finns olika former av 

kvalitativa intervjuer och till undersökningen valdes semistrukturerade intervjuer. 

Genom att använda semistrukturerade intervjuer gavs möjlighet till en öppen 

diskussion med möjlighet att anpassa följdfrågorna efter samtalet och 

intervjupersonens svar (Bryman, 2011). En intervjuguide utformades utifrån studiens 

problemområde och syfte (se bilaga 4). Frågorna i guiden testades genom en 

provintervju med en sjuksköterska inom ögonsjukvården. Detta gjordes för att 

upptäcka eventuella oklarheter i intervjuguiden. Utifrån testet omformulerades två av 

frågorna då de upplevdes otydliga. Intervjuerna utfördes individuellt och pågick 

mellan 8 till 15 minuter. Sammanlagt genomfördes nio intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes på arbetsplatsen i ett avskilt rum för att innebära minsta möjliga 

påverkan för informanterna gällande arbetsdag och tidsåtgång (DePoy & 

Gitlin,1994). 

 

6.4 Analysmetod 

Metoden som användes för att analysera materialet var kvalitativ latent 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2004) analysprocess. Syftet med 

latent innehållsanalys är att genom ett systematiskt analysförfarande återspegla det 

centrala budskapet men även att se den underliggande meningen i intervjumaterialet 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Analysprocessen bestod av flera steg och först transkriberades samtliga intervjuer. 

Efter transkribering lästes de hela intervjuerna igenom upprepade gånger för att få en 

helhetsbild av det insamlade materialet. I nästa steg identifierades textenheter. 

Textenheter är meningar och grupperingar av ord som relaterar mot syftet. Efter det 

steget kondenserades textenheterna vilket innebar att de reducerades men fortfarande 

behöll samma kärninnehåll. I nästa steg koncentrerades textenheterna ytterligare och 

namngavs till så kallade koder.  Analysprocessen fram till kodningen genomfördes 

enskilt. Sedan gick författarna igenom varandras kodningar och justeringar gjordes. I 

nästa steg diskuterades kodningen tillsammans för att ytterligare justeras fram tills 

konsensus uppnåtts. De olika koderna jämfördes sedan för att upptäcka likheter och 

skillnader. Koder med likartat innehåll fördes samman och bildade kategorier. Inget 

av det material som svarade mot syftet fick falla utanför, utan all data skulle rymmas 

inom någon kategori. Två olika sorters kategorier skapades, underkategori samt 

huvudkategori. Underkategorierna är flera till antalet för att i nästa steg jämföras och 

föras samman till bredare huvudkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån 

kategorierna skapades sedan ett tema. Skapandet av teman är den latenta delen av 

innehållsanalysen och sammanlänkar det underliggande meningarna i kategorierna. 

När analysering var färdig gicks resultatet åter igenom från kategori ned till 

ursprungsdata för att kontrollera de framkomna kategorierna och undersöka om 

ytterligare information behövde tas med eller flyttas. Detta steg resulterade i mindre 

justeringar inom respektive kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Nedan visas 

utdrag ur analysprocessen (se tabell 1) genom exempel på hur respektive kategori 

framkom ur analysen. 
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Tabell 1: Exempel på hur kategorier framkom ur analysprocessen 

 

Textenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

 
Få patienten att 

förstå att det här är 

kroniskt och 

periodvis blir det 

sämre och 

periodvis kommer 

det att vara bra. 

Få patienten att 

förstå att det är 

kroniskt 

Kunskap om 

besvär 

Patientens 

kunskap 

Patientnära 

faktorer 

 

 

 

 

 

Vill kunna säga  

att du får komma  

upp så får vi titta  

på dig så kan man 

prata med 

patienten, ger råd 

och så på  

ett annat sätt. 

Vill kunna 

erbjuda en tid  

för att kunna ge 

råd på annat  

sätt 

Möjlighet att  

ge tid 

Arbetssätt Organisatoriska 

faktorer 

Så är det ju så  

med mycket att  

man tar sig tid  

och verkligen  

pratar (..) och sätter 

sig in i att det här  

är jobbigt och 

besvärligt 

Ta sig tid och 

pratar och sätter 

sig in i  

situationen 

Stödjer och 

pratar 

Bemötande av 

patienten 

 

Mötet med 

patienten 

 

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning som avser människor finns Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer som ska 

följas. För att skydda individer som deltar i forskningsstudier finns fyra huvudkrav. 

De fyra kraven är; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). Enligt bedömning, utifrån frågor i egen 

etisk granskning (se bilaga 1), var att någon etikprövning inte behövdes till 

undersökningen då inga frågor om känsliga personuppgifter ställdes, inte heller 

ställdes informanterna inför något obehag eller integritetsintrång (Vetenskapsrådet 

u.å.). Informationskravet uppfylldes genom att informanterna gavs skriftlig 

information om studiens syfte samt tillvägagångssätt för datainsamling. I 

informationsbrevet framgick att deltagandet i undersökningen var frivilligt och när 

som helst under arbetets gång kunde avbrytas utan att några följdfrågor gällande 

avbrottet skulle ställas. Informationen upprepades även muntligt i samband med 

intervjutillfället. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att informanterna tillfrågades 

och godkände medverkan i undersökningen. Ett skriftligt samtycke från 

informanterna inhämtades i samband med att intervjuerna genomfördes.  

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att inga etiskt känsliga uppgifter om 

individen efterfrågades. Vidare framgår inte informanternas namn eller arbetsplats i 

uppsatsen. Nyttjandekravet uppfylldes genom att det insamlade materialet inte 

användes i annat syfte än till det som är sagt dvs. till magisteruppsatsen. Under 

insamling och bearbetning av data är det viktigt att ingen förvrägning av 

forskningsprocessen görs så som att använda forskningsmetoden felaktigt eller 

förvränga insamlad data (Codex, 2019). Det insamlade materialet sparades och var 

endast tillgängligt för oss samt för handledare vid de tillfällen det behövdes för att 

färdigställa uppsatsen. Materialet sparades fram till det att studien var slutbedömd 



  
 

8 

 

och godkänd från examinator samt att informanterna erbjudits att ta del av uppsatsen 

sedan förstördes intervjumaterialet. 

 

7. RESULTAT 

Sjuksköterskorna i undersökningen hade varit verksamma inom ögonsjukvården från 

1 år till 33 år (m=15,6 år). Åtta sjuksköterskor hade specialistutbildning inom 

ögonsjukvård och en sjuksköterska var grundutbildad. Tiden där sjuksköterskorna 

haft självständiga mottagningar varierade mellan 1 år till 32 år (m=12,7 år).  

 

I analysen identifierades tre huvudkategorier samt sex underkategorier som beskriver 

informanternas erfarenheter av följsamhet till egenvård hos patienter med blefarit. 

Kategorier och underkategorier ledde fram till temat Att se hela vårdprocessen för att 

främja egenvård (se tabell 2). 

 
Tabell 2: Översikt av tema, kategorier samt underkategorier 

 
 

Underkategori 
 

Kategori 
 

Tema 

Bemötande av patienten  

 

Mötet med patienten  

 

 

 

 

Att se hela vårdprocessen för  

att främja egenvård 

 

 

Informera och instruera om 

egenvård 

Patientens kunskap och 

förståelse 

 

Patientnära faktorer 

 Patientens förväntningar och 

förutsättningar 

Arbetsätt  

Organisatoriska faktorer 

Rutiner och riktlinjer 

 

7.1 Mötet med patienten 

Denna kategori beskriver informanternas erfarenheter av mötet med patienter 

gällande blefarit och egenvård. Området formades av två underkategorier; 

bemötande av patient samt informera och instruera om egenvård. I mötet med 

patienten använde informanter sig av sina tidigare erfarenheter och utgick ifrån dem. 

Några informanter uppgav att de individanpassade mötena men kunde inte beskriva 

hur utan menade att det skiljer sig från varje patientmöte och anpassning sker utifrån 

situationen som är där och då.  

 

7.1.1 Bemötande av patienten 

Resultatet visade att informanterna främst ställdes inför att patienterna sökte vård 

angående sina blefaritbesvär via telefonkontakt. Variation sågs gällande förekomsten 

av telefonsamtal då några uppgav att de kunde ta emot flera samtal per dag gällande 

blefarit medan ett fåtal uppgav att dessa vårdkontakter inte förekom så ofta. 

 
”Jag tycker att där man tar allt, hela konceptet är på telefontiden. Det är dom som 

ringer och har det besvärligt”  
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Att bemöta patienter på telefonen kunde upplevas svåra eftersom man inte kunde se 

patienten och göra en egen bedömning. Vissa patienter upplevde besvär som inte 

förknippades med blefarit, vilket då försvårade bedömningen. Det påvisades att 

patientmöten per telefon främst gällde de patienter som hade svåra besvär och som 

hade det besvärligt med egenvård men även de som hade bristande kunskap om 

egenvård och behövde fortsatt rådgivning. Informanterna beskrev att de vid vissa 

tillfällen upplevde att den information de gav vid telefonrådgivningen kunde 

uppfattas som lite motande av patienterna till exempel när patienten uppgav 

kvarvarande besvär och bedömningen var fortsatt egenvård och ingen besökstid till 

läkare bedömdes behövas. 
 

”Med erfarenhet i och med att man pratat med så många så vet man om det är 

egenvårdsråd som behövs eller om det är så att dom måste komma och träffa läkaren”  

 

Informanterna beskrev att en del av bemötandet var att lyssna på patienten. Att 

lyssna på patienten förklarades genom att ta sig tid, att individanpassa mötet, att sätta 

sig in i patientens situation samt att ha förståelse för att symtomen är besvärliga. 

 
”Så är det ju så mycket att man tar sig tid och pratar och sätter sig in i att det här är 

jobbigt och besvärligt.” 

  

Resultatet visade även att informanterna genom att lyssna på patienten hade en 

stödjande funktion. Genom att efterfråga om patienterna hade följt 

rekommendationerna sedan senaste kontakten samt efterfråga vad patienten hade för 

kunskap och hur de utför sin egenvård kunde informanterna vara ett stöd för 

patienten i fortsatt egenvård. Att motivera patienterna framkom även som en del i 

bemötandet. Motivering innebar att förklara att inga snabba resultat kan förväntas 

utan egenvård behöver utföras under en längre tid. En del i det var att förklara att 

patienterna har ett arbete framför sig att utföra för att få lindring. I och med detta 

framkom att det ansågs viktigt att i bemötandet ha förståelse för patientens 

upplevelse av att det kan vara svårt att utföra egenvård. Målet med motiveringen är 

att få patienterna att börja eller fortsätta utföra egenvård och det gällde att motivera 

till att inte ge upp eller sluta för tidigt, då förbättring tar tid. 

 
”Kanske säger att det inte är säkert att du kommer bli helt bra men bli bättre och sen 

är det viktigt att du ändå fortsätter med egenvård för att på sikt få det bättre.” 

 

” Så man försöker att motivera dom till att inte ge upp, att inte sluta för tidigt innan 

dom hinner märka någon förbättring”  

 

De patienter informanterna kunde prata med och fick en relation till, medförde 

upplevelsen av att följsamheten blev bättre. Ytterligare en del av bemötandet som 

togs upp var att skapa trygghet genom att säga till patienterna att de alltid kan höra 

av sig vid fortsatta besvär eller andra funderingar. 

 
” Men naturligtvis dom får ju höra av sig om det är någonting, om det inte hjälper så 

får dom höra av sig igen.”  

 

7.1.2 Informera och instruera om egenvård  

Egenvård och instruktioner om tillvägagångssätt vid egenvård framkom som det 

absolut primära vid mötet med patienter som har blefarit. I samtalet med patienten 
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lades stor vikt vid dessa delar. Det viktigaste med egenvårds råden var att patienterna 

skulle få insikt i och förståelse för blefarit. 

 
”Det är ju bara liksom att informera, information, information, information...det är 

det som är det viktigaste”  

  

Egenvårdsråden innefattade vikten av noggrann hygien dvs att tvätta sig noggrant 

dagligen med ljummet vatten och varm handduk eller med kompress, att massera 

ögonlockskanter samt att använda tårersättningsmedel. I samband med 

egenvårdsrådgivning togs det även upp att det fanns receptfria produkter att köpa på 

apoteket. Patienterna gavs även kännedom om andra hjälpmedel som användandet av 

ögonmask samt att det fanns specifika våtservetter som är avsett för blefarit besvär. 

 
” Man försöker ju förklara hur dom ska göra med hygien och det finns ju receptfritt 

som dom kan köpa på apoteket med, servetter och olika tvätt grejer som dom kan ha 

hjälp av.” 

  

Erfarenheterna av information och instruktion vid mötet med patienten var väldigt 

olika och skiljde sig från individ till individ gällande att ta till sig de råd som gavs. 

En del tog till sig informationen och utförde egenvård enligt rekommendation och en 

del försökte en kortare period och sedan slutade för att de inte märkte någon direkt 

skillnad. 

  

7.2 Patientnära faktorer 

Detta område beskriver patientnära faktorer som påverkade följsamheten till 

egenvård vid blefarit. Det handlar om både direkta och indirekta faktorer som 

antingen ansågs hindrande till följsamhet eller som sågs som möjligheter för att 

främja följsamhet. 

 

7.2.1 Patientens kunskap och förståelse 

Otillräcklig kunskap och förståelse för besvären ansågs hindra följsamhet. 

Informanterna beskrev erfarenheter av att patienter inte var helt insatta i sina besvär. 

Framförallt sågs hinder när det fanns brister i kunskap om att blefarit är en kronisk 

åkomma. Det framkom genom att patienten utförde egenvård och när besvären då 

inte försvann helt kunde upplevelsen bli att behandlingen inte fungerade. 

 
”Det tror jag är ett stort hinder att patienten inte förstår att det här kommer att vara 

mer eller mindre, att det kommer att komma tillbaka”  

  

Utifrån erfarenhet upplevde informanterna att ju större besvär patienten hade desto 

svårare var det att förstå eller acceptera att det är egenvård som behöver utföras. Vid 

besvär ville patienterna ha lindring och hade då inte uthålligheten att fortsätta med 

egenvård och kunskap om och förståelsen för blefarit en viktig del för följsamheten. 

  
”Så erfarenheten är att det väl kanske just en liten uppgivenhet hos patienterna med 

egenvården”  

  

7.2.2 Patientens förutsättningar och förväntningar 

Patientens förutsättningar och förväntningar påverkade följsamheten till egenvård. 

Individer med nedsatt allmäntillstånd med andra sjukdomar som ex. reumatism eller 

andra orsaker såsom minnessvårigheter eller synnedsättning kunde medföra 
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svårigheter att utföra egenvården. Ekonomiska aspekter framkom som något som 

kunde vara hindrande för egenvård. Patienten får betala tårersättningsmedel och 

andra hjälpmedel själv och vid en ansträngd ekonomi kan det vara svårt att bekosta 

det. 

 
“Sedan är de ganska dyra, det är mycket som faller på egenvården och det är pengar 

också”  

 

Språksvårigheter angavs även som en påverkande faktor. Att kunna förklara sina 

besvär och kunna förstå den information som gavs upplevdes som en grundläggande 

förutsättning för följsamhet till egenvård. Det framkom även en medvetenhet om att 

patienter inte alltid är mottagliga att ta till sig det som sägs under ett besök av olika 

anledningar. 

 

  ”men också så kan det vara så att man är inte alltid mottaglig, när man är här på 

besök, för allting, att ta till sig det här”  

 

Patientens förväntningar uppgavs kunna vara en hindrande faktor om 

förväntningarna var att bli helt besvärsfri på läkemedelsbehandling och genom 

egenvård. Andra omständigheter som beskrevs som hindrade till följsamhet var att 

patienterna kunde uppge att egenvården var omständligt och tog tid. 

  

7.3 Organisatoriska faktorer 

Resultatet visade att faktorer som var mer relaterade till verksamheten och 

vårdmiljön även kunde påverka följsamheten så som arbetssätt och rutiner och 

riktlinjer  

 

7.3.1 Arbetssätt 

Gällande arbetssättet sågs en variation i resultatet. Några informanter upplevde att 

arbetssättet var upplagd på ett sätt som i vissa patientfall inte gynnade möjligheter till 

följsamhet och att de ibland ville kunna erbjuda en besökstid. Om patienten redan 

hade en konstaterad blefarit diagnos och sökte för fortsatta besvär ansågs inte ett nytt 

läkarbesök som rätt vårdnivå. En möjlighet som framkom var att vid behov kunna ge 

en tid till ett sjuksköterskebesök. Det upplevdes lättare att samtala om egenvård och 

få patienten mer förstående till behandlingen vid ett mottagningsbesök. Att kunna 

göra en egen bedömning och förklara utifrån den kliniska bedömningen upplevdes 

som en fördel och ansågs öka möjligheten till följsamhet till egenvård. 

 
”man vill ju kunna säga att du får komma upp så får vi titta på dig så kan man prata 

med patienten, ger råd och på ett annat sätt”  

 

Ett ändrat arbetssätt när patienten får en blefarit diagnos uppgavs som en möjlighet 

till att främja följsamhet. När patienten var på ett läkarbesök och bedömdes ha 

blefarit framkom att möjligheten borde finnas för att vid besökstillfället även 

informeras av en sjuksköterska, då en grundlig information gällande både besvär 

samt egenvård tar tid och läkaren ofta har en begränsad tidsram. Vid brist på tid och 

om personalen kände sig stressad uppgavs tiden bli en hindrande faktor. Att ha tid 

innebar att kunna avsätta tid till att både ge en grundlig information och tid till att 

visa patienten samt ge instruktioner. 
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”Har man så man kan ta sig mera tid och visa och förklara så får man ju bättre dialog 

än om man bara informerar och det inte blir så mycket dialog” 

 

Samverkan med andra vårdgivare framkom som en faktor med möjlighet till en 

positiv påverkan på följsamhet. Att samverka med hemtjänst samt vårdcentraler 

angående kunskap om blefarit och vikten av egenvård uppgavs som en främjande 

faktor. Mer tillgänglig information framkom även som en möjlighet till ökad 

följsamhet, att mer information behövde komma ut till allmänheten. Här sågs 

apoteken som en möjlig informationskälla. 
 

”Det måste ut mer information ut i allmänheten, det är ju jättemånga som har besvär 

både med torra ögon och med blefarit” 

 

7.3.2 Rutiner och riktlinjer 

Samtliga informanter uppgav att de informerade patienterna men variationer sågs i 

resultatet gällande rutin för informationgivning. Flertalet informanter uppgav att det 

inte fanns någon tydlig rutin gällande informationsgivning. Att ha tydliga rutiner och 

riktlinjer för information framkom som en möjlighet till att främja följsamhet. Även 

en strukturerad skriftlig information som innefattade både kunskap om blefarit samt 

behandlingsregim uppgavs som en möjlighet till ett bättre resultat. 
 

”Att ha en strukturerad information tror jag man skulle vinna det allra mesta på. Det 

här ska vi säga och visa. Det här finns”  
 

Struktur innebar att veta vad som ska sägas, vad som ska visas samt vad som ska 

rekommenderas till patienten att inhandla. Struktur uppgavs även vara att 

informationen i sig skulle vara mer strukturerad dvs. uppdelad i steg för att bli mer 

anpassad till individ och graden av besvär. 
  

”Det är ju där det är det svåra, jag tycker inte att vi har någon bra papper om det, 

man skulle ju ha ett papper med mera steg för både information och behandling”  
 

Att veta vad för information som givits tidigare framkom som en främjande faktor 

vid samtalet med patienten. Det ansågs underlätta genom att det gav en ökad 

tydlighet mellan kollegor. Genom att det fanns en tydlig riktlinje för vad information 

vid blefarit innefattar ansågs de förenkla om patienten återkommer med fortsatta 

besvär. Då visste informanterna vilken information kollegan gett och kunde då ta 

diskussionen därifrån och vidare för att hjälpa patienten. 
  

”Man vet ju inte när man sitter på telefonen, och patienten har varit på ett läkarbesök 

och får diagnosen blefarit, så står det ger egenvårdsråd och man får ju inte riktigt 

någon känsla då för hur mycket och vad för råd dom har fått”  

 

7.4 Att se hela vårdprocessen för att främja egenvård 

Informanternas erfarenheter av följsamhet till egenvård innefattade olika områden. 

Erfarenheter vid mötet med patienten utgjorde grunden till följsamhet. Det innebar 

erfarenheter gällande bemötande av patient samt egenvårdsrådgivning. Utöver mötet 

mellan sjuksköterska och patient framkom erfarenheter av att även andra faktorer 

påverkade följsamhet och de kunde båda vara patientnära eller återfanns i 

organisationen kring patienten. De framkomna kategorierna i resultatet påverkades 

av varandra och ett underliggande tema sågs. Temat var vikten att se till hela 

vårdprocessen, att områden samverkar och hela vårdprocessen är viktig för att främja 

följsamhet till egenvård hos patienter med blefarit. 
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8. DISKUSSION 

8.1 Metoddiskussion 

Fördelen med en kvalitativ metod är att ett medvetet urval kunde göras gällande 

informanter till intervjuerna samt vilka inklusionskriterier som efterfrågades. 

Nackdelen med en kvalitativ metod var att det kunde vara en risk att vår förförståelse 

skulle kunna färga resultatet genom att tolkningen påverkades av våra egna 

erfarenheter. Vid studier så har forskaren ansvar över att under insamling och 

bearbetning av data inte förvränga det insamlade materialet (Codex, 2019). Enligt 

Bryman (2011) behöver dock den som ska transkribera och analysera intervjuer ha 

likvärdiga kunskaper som intervjupersonen om området för att inte feltolka det som 

sägs. Genom att vi som undersökare var medvetna om vilka för- och nackdelar det 

fanns med att ha förkunskaper inom området som undersöktes samt redogjorde för 

vår förförståelse så ökar tillförlitligheten (Creswell, 2013).  Om undersökningen 

utförts med en kvantitativ metod så skulle resultatet vara mer oberoende av risken för 

egna tolkningar samt få en högre generaliserbarhet. En kvantitativ undersökning 

fångar dock inte de kvalitativa aspekter i personalens erfarenheter som efterfrågades i 

vår studie. 

  

För att ett resultat ska vara trovärdigt ska områden som tillförlitlighet och 

överförbarhet beaktas. Genom att beskriva deltagare och inklusionskriterier, 

tillvägagångssätt vid datainsamling samt analysprocess ökar resultatets trovärdighet 

(Granheim och Lundman, 2004).  

 

Urvalet till studien vidgades efter kontakt med verksamheterna. Under tiden för 

insamling av materialet blev det bortfall av informanter pga. sjukdom. Det framkom 

vid kontakten med verksamheterna att det fanns grundutbildade sjuksköterskor med 

erfarenhet av området. Utifrån detta valdes att även inkludera grundutbildade 

sjuksköterskor i studien. Orsaken till detta var att inte förbise lång erfarenhet av 

ögonsjukvård och därmed inte fånga eventuella erfarenheter som kunde ge 

beskrivning över det vi ville belysa. Ändringen av urvalet ansågs inte påverka 

tillförlitligheten då övriga inklusionskriterier gällande erfarenhet av självständiga 

mottagningar samt telefonrådgivning uppfylldes. 

  

Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i 

en intervjuguide. Att intervjua är svårt för en ovan intervjuare och det finns en risk 

att relevant information inte fångas upp och vidareutvecklas (Bryman, 2011). Några 

av interjuverna blev förhållandevis korta vilket till stor del kan bero på ovanan att 

interjuva. Risken gällande att information inte fångats upp diskuterades men då 

samtliga frågor besvarades och följdfrågor ställdes för att utveckla svaren så 

bedömdes interjuverna genererat tillräcklig mängd material för att besvara syftet med 

undersökningen.  För öka tillförlitligheten genomfördes intervjuerna gemensamt i 

den mån det var möjligt. Genom användandet av en intervjuguide säkerställdes att 

samtliga informanter fick liknande förutsättningar genom att samma grundfrågor 

ställdes. För att få fördjupad förståelse kring svaret ställdes följdfrågor för att 

uppmuntra till utveckling av svaren. Vilka följdfrågor som ställdes skiljde sig åt 

beroende på informanternas svar.  

  

En risk med kvalitativ innehållsanalys är att förbise att koda och kategorisera data 

samt att data feltolkas. Ett kritiskt moment vad gäller feltolkning av data är vid 

utvalet av de meningsbärande enheter som svarar mot syftet (Graneheim och 
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Lundman, 2004. Under bearbetning av data åligger det oss som undersökare att ingen 

förvrängning av forskningsprocessen görs exv. genom att använda 

forskningsmetoden felaktigt (Codex, 2019). För att minska riskerna med förbiseende 

av data samt felaktig användning av metoden genomfördes analysen enskilt för att 

sedan jämföras och justeras. Analysförfarandet beskrevs tydligt i arbetet och 

analysprocessens steg visualiserades i form av tabeller i syftet att öka 

tillförlitligheten. För att ytterligare påvisa tillförlitlighet så användes citat i texten 

som bekräftar resultatet. 

  

För att uppnå en överförbarhet av resultatet efterfrågades bakgrundsdata i form av 

yrkesverksamma år som sjuksköterska/ögonsjuksköterska samt antal år med 

erfarenhet av att ha självständiga mottagningar. Att efterfråga mer bakgrundsdata 

exv. ålder hade kunnat ökat överförbarheten (Granheim & Lundman, 2004). 

Resultatet stämmer dock väl överens med vad som framkommer i andra studier 

vilket stärker uppfattningen att resultatet i vår studie är överförbar till likartade 

sammanhang när gäller ögonsjuksköterskors erfarenhet av följsamhet till egenvård. 

 

 

8.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framkom erfarenheter av mötet med patienten och att mötet har betydelse 

för följsamhet till egenvård. En studie av Holt, Rung, Leon, Firestein och Krousel-

Wood (2014) påvisar att vårdpersonalen har en viktig roll i att identifiera patienter 

med risk för bristande följsamhet. Utifrån resultatet sågs att informanterna i 

bemötandet av patienterna lyssnar, motiverar och stödjer med målet att underlätta 

egenvård. Vidare tar flera studier upp att utfallet vid följsamhet till behandling 

påverkas av olika nivåer i vården (Holt et al, 2014; Horne et al, 2005). Holt et al 

(2014) anser att följsamheten påverkas av faktorer på individ, omgivning och 

organisationsnivå. Horne et al (2005) menar att faktorer som påverkar följsamhet 

orsakas av den omgivning som vården utförs inom. Vårt resultat visade också att 

påverkande faktorer sker på flera vårdnivåer. Sammanfattningsvis visade resultatet 

att informanternas erfarenheter innefattade olika områden. Erfarenheter vid mötet 

med patienten utgjorde grunden till följsamhet. Mötet med patienten innefattade 

erfarenheter gällande bemötande av patient samt egenvårdsrådgivning. Utöver mötet 

mellan sjuksköterska och patient framkom erfarenheter av att även andra faktorer 

påverkade följsamhet, faktorerna kunde både vara direkt relaterade till patienten eller 

som återfanns i vårdmiljön kring patienten. De framkomna kategorierna i resultatet 

påverkades av varandra och summan av dem blev större än delarna, att områdena 

samverkar och att hela vårdprocessen är viktig för att främja följsamhet till egenvård 

hos patienter med blefarit (se figur 1). Resultatet stämmer överens med vad tidigare 

forskning tar upp (Holt et al, 2014; Horne et al, 2005; Algahamdi et al 2017) 

gällande följsamhet och orsaker till brister i följsamhet. 
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Figur 1: Sammanfattning av resultatet och förhållandet mellan kategorier, tema och vårdnivåer 

 

Enligt Linn et al (2016) kan följsamhet till en behandling ses som en trestegsprocess. 

Initieringsfasen sker oftast på patientens eget initiativ vilket överensstämmer med 

vårt resultat då patientkontakt gällande blefarit besvär framförallt förekom genom att 

patienten tog kontakt via telefonrådgivningen. Linn et al (2016) menar att patienten 

ofta har en övertygelse om en behandling redan i initieringsfasen och som då 

inverkar på implementeringsfasen. Något som även det föreliggande resultatet 

påvisar då patientens förväntningar kunde vara en hindrande faktor. Samtliga 

informanter uppgav även att det viktigaste med egenvårdsrådgivning var att 

patienterna skulle få insikt i och förståelse för blefarit samt vikten av egenvård. Detta 

påvisas i flera studier ha en god inverkan på följsamhet då missförstånd angående 

nödvändighet med en behandling ofta är orsaken till att den inte följs (Linn et al, 

2016; Dwarswaard et al, 2016). Efter initieringsfasen kommer det som Linn et al 

(2016) benämner som implementeringsfasen där patienten kommer i kontakt med 

och genomför rekommendationen. Utifrån vårt resultat sågs att implementeringsfasen 

framförallt bestod av egenvårdsrådgivning, där information och instruktion var den 

viktigaste delen.  Linn et al (2016) påvisar att instruktion till patienten ofta resulterar 

i en signifikant förbättring av följsamhet under förutsättning att informationen 

kommuniceras effektivt. Flertalet informanterna i denna studie uppgav att 

informationen gällande blefarit och egenvård kunde bli mer strukturerad. Detta kan 

tolkas som att en mer strukturerad information skulle kunna bidra till en effektivare 

kommunikation vilket skulle kunna inverka positivt på följsamheten. 

 

Vår studie lyfter följsamhet till egenvård ur personalperspektiv men vid jämförande 

med vad som framkommer i studier som har utförts på patienters upplevelse om 

följsamhet till behandling återfinns likheter i resultaten (Holt et al, 2014; Algahamdi 

et al, 2017). Enligt Holt et al (2014) är minnessvårigheter, graden av kunskap, 

inställning och förväntningar hos individen, samverkan med vårdpersonal samt 

kostnader faktorer som påverkar följsamhet. Detta stämmer helt överens med de 

faktorer som informanterna uppgav i vår studie. Enligt Horne et al (2005) sker 

bristande följsamhet antingen avsiktligt eller oavsiktligt. Detta skiljer sig åt jämfört 

med vårt resultat i det avseendet att informanterna inte uppgav om följsamheten var 

medveten eller omedveten men vid jämförelse mellan resultaten återfinns ändå 

likheter. Informanterna tog upp patientnära faktorer som påverkade följsamhet bland 
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annat patientens förutsättningar samt bristande kunskap för sina besvär. Dessa 

resultat överensstämmer med vad Horne et al (2005) benämner som praktiska hinder 

dvs. omedvetna orsaker som medför att patienten oavsiktligt brister i följsamhet. 

 

Resultatets helhet överensstämmer även med vad McCance och McCormack (2006) 

anser är grunden för en personcentrerad vård, att den är beroende av olika delar och 

det är de olika delarna tillsammans som utgör den personcentrerade vården. 

Informanternas erfarenheter sett utifrån ramverket för personcentrerad vård påvisar 

att det finns en bra grund för en personcentrerad vård men att vissa delar kan 

utvecklas för att ytterligare öka den personcentrerade vården vid blefarit. Vårdmiljö 

har en betydelse vid skapandet av en personcentrerad vård. McCance och 

McCormack (2006) menar att det är viktigt att vårdmiljön underlättar ett delat 

beslutsfattande dvs att det finns utrymme för informationsöverföring mellan personal 

och patient samt att det finns potential för utveckling. Vårdmiljön i ramverket kan 

jämföras med de organisatoriska faktorer som framkom i resultatet. I resultatet 

framkommer att några informanter upplevde att arbetssättet kunde utvecklas för att 

öka möjligheter till en optimal informationsöverföring. Det visade sig genom att vid 

vissa patientfall ansågs informationsöverföringen kunna främjas av en besökstid men 

det fanns inte riktigt någon bra vårdtjänst för dessa besvär. Informanternas 

erfarenheter av mötet med patienten framkom det som McCance och McCormack 

(2006) benämner som personcentrerade processer, bland annat att informanterna 

anpassade mötet utifrån individen, tog sig tid i mötet samt att de satte sig in i 

patientens situation och hade förståelse för att symtomen var besvärliga. 

Informanterna framhöll även betydelsen av att motivera patienterna för att få insikt, 

kunskap och förståelse för blefarit. Detta kan tolkas som att informanterna 

samarbetade med patienten samt genom detta gjorde patienten delaktig. Det som inte 

framkom tydligt i resultatet var att ta reda på patientens övertygelser och 

föreställningar om egenvård. Flertalet studier påvisar att det behövs information, 

kommunikation och ett personcentrerat förhållningssätt till varje patient för att få 

långsiktiga resultat (Lindsey, Matsumara, Hatef & Akpek, 2012; Pflugfelder, 

Karpecki & Perez, 2014; Linn et al, 2016). Genom att utgå från patientens 

uppfattning samt integrering till patientens situation dvs. genom att koppla den givna 

informationen till patientens dagliga liv kan en mer personcentrerad vård skapas 

(Linn et al, 2016; Dwarswaard, Bakker, Van Staa & Boeije, 2016; McCance & 

McCormack, 2006). 

 

8.3 Slutsats 

Informanternas erfarenhet av följsamhet till egenvård är att informationen vid mötet 

med patienten är en avgörande faktor för att främja egenvård. Hur mötet med 

patienten utformas har betydelse för följsamhet samt att det förekommer faktorer på 

både individ samt organisationsnivå som påverkar följsamhet. Faktorer som anågs 

främja var anpassning av arbetssätt, strukturerad information samt samverkan med 

andra vårdgivare. Faktorer som sågs kunna hindra till följsamhet var otillräcklig 

kunskap om blefarit hos patienten, bristande förståelse för egenvårdens betydelse 

samt patientens förutsättningar. Allt detta sammantaget påverkar utförandet av 

egenvård. Det som framkom i vår studie överensstämmer i hög grad med vad tidigare 

forskning gällande följsamhet till behandling visat.  
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8.4 Kliniska implikationer 

Resultatet bidrar med en ökad förståelse för att hela vårdprocessen är viktig för att 

främja egenvård vid blefarit. Det ses i resultatet att utveckling av några områden 

skulle kunna ge möjligheter till att förbättra följsamhet till egenvård såsom en mer 

strukturerad skriftlig information samt utrymme till att vid vissa patientfall ha 

möjlighet att erbjuda ett mottagningsbesök för att kunna ge en mer individanpassad 

information. Via detta blir informationen mer anpassad efter patientens behov och 

blir då mer personcentrerat. 

 

8.5 Vidare forskning 

Vår undersökning har sett följsamhet till egenvård hos patienter med blefarit ur 

personalperspektiv inom ögonsjukvården. Många patienter som har blefarit är äldre 

och kan då även ha regelbunden kontakt med hemsjukvård och/eller primärvården. 

Ett förslag på vidare forskning är att undersöka erfarenheter av egenvård vid blefarit 

utifrån hemsjukvård- samt primärvårdsperspektiv.  
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Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att motivera varför. 

 

Tack på förhand!   

 

Har du några frågor kontakta någon av nedanstående: 

 
Student:   Student: 

Åsa Hultgren  Tina Marcelja Jakobsson  

xxxx-xxxxxx  xxxx-xxxxxx   

ah222uf@student.lnu.se  tm222ht@student.lnu.se  

 

Handledare:   

Kristina Schildmeijer 

Docent 

Hälso- och Vårdvetenskapliga Institutionen 



  
 

IV 

 

 

Bilaga D Intervjuguide 

 

 

Inledande frågor 

Hur många år har du arbetat som ögonsjuksköterska? 

Hur många år har du arbetat med att ha självständiga mottagningar?  

(telefonrådgivning/egna patientmottagningar) 

 

Intervjuguide 

Vad är din erfarenhet av egenvård vid blefarit? 

 

Berätta hur du informerar/instruerar patienter gällande egenvård?  

 

Hur ofta upplever du att diskussion/information angående egenvård och följsamhet till 

egenvård kommer upp? 

 

o Kan du beskriva en situation? 

 

Hur hanterar du ett patientmöte där du bedömer att fortsatt egenvård behövs? 

 

Vilka råd burkar du ge till patienter gällande blefarit och egenvård? 

 

Upplever du några faktorer som främjar följsamhet till egenvård hos/för patienter med 

blefarit  

 

o Kan du ge exempel på när det inträffade? 

 

Upplever du några faktorer som hindrar följsamhet till egenvård hos/för patienter med 

blefarit  

 

o Kan du ge exempel på när det inträffade? 

 

Övriga uppföljande frågor 

Kan du utveckla..? 

Kan du beskriva..? 

 

Avrundning 

Är det något du vill tillägga? 


