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Sammanfattning 
I och med en förbättrad folkhälsa och därmed en livslängd som tilltar ökar förekomsten av 
åldersrelaterade ögonsjukdomar. Forskning har visat att sjuksköterskor i kommunal hälso- och 
sjukvård inte uppmärksammar synnedsättning i någon större utsträckning. Sjuksköterskor har en 
betydelsefull roll i att hjälpa den äldre vårdtagaren gällande ögonsjukdom och synnedsättning 
vilket kan förbättra deras hälsa och välbefinnande. Syftet med studien var att utforska 
kommunsjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad till äldre vårdtagare med ögonsjukdom. 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats, deltagare i studien 
var sex kommunsjuksköterskor. Resultatet visade att de upplevde bristande erfarenhet om 
ögonsjukdomar och att det inte prioriterades i dokumentation och omvårdnad. Vidare visade 
resultatet att samarbetet mellan vårdpersonal är betydelsefull, sjuksköterskan i kommunen 
arbetar vanligtvis på avstånd från vårdtagaren och måste förlita sig på omvårdnadspersonal. Det 
framkom också att det fanns ett kunskapsbehov om ögonsjukdomar och kompetensutveckling 
efterfrågades. Utbildning om ögonsjukvård för sjuksköterskestudenter och verksamma 
sjuksköterskor i kommunen är betydelsefullt i framtiden samt vidare forskning om omvårdnad 
vid ögonsjukdom inom kommunal hälso- och sjukvård. Kunskapen som studien gett är att den 
kan skapa förutsättningar för kommunsjuksköterskan att arbeta hälsofrämjande och därmed 
skapa en trygg tillvaro för den äldre vårdtagaren med ögonsjukdom.  
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Abstract 
With the improved health and longevity, the incidence of age-related eye diseases increases. 
Research has showed that nurses in public health do not pay attention to visually impaired at 
any significant extent. Nurses have an important role in helping the elderly patient regarding eye 
disease and vision loss which can improve their health and wellbeing. The purpose of the study 
was to explore the Municipality nurse's experiences of care for older patients with eye disease. 
The study was conducted as a qualitative interview with the inductive approach, participants in 
the study were six municipal nurses. Results showed that they experienced a lack of experience 
of eye disease and it was not a priority in the documentation and nursing. The results also 
showed that cooperation between health professionals is important because the nurse in the 
municipality usually work at a distance from the patient, and must rely on the nursing staff. It 
also emerged that there was a need for knowledge about eye diseases and skills were needed. 
Training of ophthalmic care for nursing students and nurses working in the municipality is 
significant in the future as well as further research on the care of eye disease in municipal health 
care. The knowledge that the study has given is that it can create the conditions for municipal 
nurses to promote health and give a safe environment for the older patient with eye disease.  
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Inledning 
Folkhälsan i Sverige har förbättrats vilket har resulterat i en ökad medellivslängd som 
förväntas fortsätta öka under 2000-talet (Socialstyrelsen, 2013). Omfattningen av vårdtagare 
som får hälso- och sjukvårdsinsatser i hemsjukvården beräknas till 250 000 och av dessa är 87 
procent 65 år och äldre (Socialstyrelsen, 2013). Enligt Statens offentliga utredningar (SOU) 
2011:55 ökar behoven av omvårdnadsinsatser i den kommunala hemsjukvården vilket kräver 
mer kompetens och resurser jämfört med tidigare. Kommunen ansvarar för att det finns 
kunskap och kompetens avseende omvårdnad och rehabilitering för vårdtagare samt att det 
finns hälsofrämjande åtgärder så att vården i hemmet sker med bibehållen säkerhet (SOU 
2011:55). I och med den förbättrade folkhälsan ökar också förekomsten av åldersrelaterade 
ögonsjukdomar såsom exempelvis katarakt och torra ögon (Pelletier, Thomas & Shaw, 2009; 
Sinoo, Kort & Duijnstee, 2012; Watkinson, 2011). År 2014 uppskattades antalet svenskar 
över 65 år som hade försämrad synförmåga vara 253 000 (Statistiska centralbyrån [SCB], 
2014). Forskning har visat att sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård inte 
uppmärksammar synnedsättning i någon större utsträckning (Haanes, Kirkevold, Horgen, 
Hofoss & Eilertsen, 2014). Dessutom har det framkommit brister i läkemedelshantering när 
vårdtagare vårdats utanför sjukhus, omvårdnadspersonalen hade inte tillräcklig kunskap och 
risken för fel visade sig vara stor vid behandling av olika ögontillstånd (Zimmerman, Love, 
Sloane, Chohen, Reed & Cohen, 2011). Sjuksköterskor har en betydelsefull roll i att hjälpa 
den äldre vårdtagaren gällande ögonsjukdom och synnedsättning vilket förbättrar deras hälsa 
och välbefinnande (Sinoo et al., 2012; Seewoodhary & Watkinson, 2009). Genom att erbjuda 
den äldre vårdtagaren relevant information samt vård och stöd skapas förutsättningar för 
bättre självförtroende och livskvalitet. Forskning har visat att hälso- och sjukvårdpersonal i 
kommunen behöver ha medvetenhet och kunskap om vårdtagares ögonsjukdom och 
synnedsättning (Sinoo et al., 2012; Watkinson, 2009; Watkinson, 2011). Ögonsjukvård 
förekommer inte specialiserat i grundutbildningen i sjuksköterskeprogrammet utan utgör 
endast en liten del (Högskolan i Halmstad, 2016). Genom att belysa sjuksköterskors 
erfarenhet av ögonsjukdomar hos äldre vårdtagare inom kommunal hälso- och sjukvård 
uppmärksammas området. I ett längre perspektiv kan det leda till förebyggande av 
ögonskador och försämrad synförmåga och därmed skapas förutsättningar för en förbättrad 
hälsa och livskvalitet hos den äldre vårdtagaren.  

 

Bakgrund 
Åldersrelaterade ögonsjukdomar  
Definitionen av äldre personer, (World Health Organization [WHO], 2014) är i de flesta 
länder en ålder över 65 år. När befolkningen åldras kommer många äldre personer utveckla 
åldersrelaterade ögonbesvär och försämrad synförmåga, vilket kan påverka deras livskvalitet 
(Seewoodhary & Watkinson, 2009). Vanligast förekommande åldersrelaterade 
ögonsjukdomar är katarakt (grå starr), åldersrelaterad makuladegeneration (eng. Age-related 
Macular Degeneration, AMD), glaukom (grön starr) och diabetesretinopati (Sinoo et al., 
2012). Åldrandet påverkar också tårproduktionen som kan orsaka torra ögon (Seewoodhary & 
Watkinson, 2009).  
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Katarakt innebär att ögats lins blir grumlig, det beror ofta på ögats åldrande och sker 
vanligtvis bilateralt även om graden av progression i varje öga sällan är lika. Symtom på 
katarakt kan uppträda i 60–70-årsåldern och kan yttra sig som dimsyn, sämre färgseende, 
ökade bländningsbesvär, nedsatt mörkerseende, dubbelseende och innebär oftast behov av 
täta byten av glasögon (Watkinson, 2009; Kook, Kampik, Dexl, Zimmerman, Glasser, 
Baumeister & Kohen, 2013). Riskfaktorer för att utveckla katarakt är hög ålder, diabetes 
mellitus, högt HbA1c-värde, rökning, kvinnligt kön, närsynthet och högt systoliskt blodtryck 
(Kook et al., 2013; Richter, Torres, Choudhury, Azen & Varma, 2012).  
 
AMD är en vanligt förekommande orsak till uttalad synnedsättning hos äldre personer i 
västvärlden idag (Brown, Brown, Sharma, Stein, Roth, Campanella & Beauchamp, 2005; 
Wysong, Lee & Sloan, 2009). Tecken och symtom på AMD kan vara att objekt upplevs ändra 
form, storlek och färg (Watkinson, 2009), vidare blir synen otydlig och mörka fläckar kan 
förekomma i det centrala seendet, det kan också förekomma svårighet att se vid starkt solljus. 
Förändringen från god syn till svår synskada kan vara snabb och det ger ofta lite tid för 
individen att anpassa sig (Brown et al., 2005; Wysong et al., 2009). Riskfaktorer för att 
utveckla AMD är ålder, ärftlighet, rökning, hypertoni, mörkare irispigmentering, tidigare 
genomgången kataraktkirurgi och översynthet (Lim, Mitchell, Seddon, Holz & Wong, 2012). 
Det finns idag inget botemedel mot AMD (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering [SBU], 2008; Watkinson, 2010), däremot kan symtomen i vissa fall begränsas 
med behandling i form av en injektion (Watkinson, 2010).  
 
Glaukom är en kronisk, progredierande ögonsjukdom som påverkar synnerven och näthinnans 
nervfiberlager vilket leder till synbortfall (Heijl Alm, Bengtsson, Bergström, Calissendorf, 
Lindblom & Lindén, 2011; SBU, 2008). I Sverige beräknas omkring 100 000 personer ha 
diagnosen glaukom (SBU, 2008), samtidigt uppskattas mellan fem och sex procent av alla i 
åldern 65-75 år vara drabbade, varav ungefär hälften inte har fått någon diagnos (SBU, 2008). 
Glaukom drabbar framförallt den äldre befolkningen då det i de flesta fall är en 
åldersrelaterad sjukdom (Watkinson, 2010). Glaukom kommer ofta smygande och symtom 
kan vara att det känns dimmigt för ögat, ger svårigheter att fokusera, ljuskänslighet samt 
upplevelser av synfenomen (Watkinson, 2010). Det är av stor vikt att upprätthålla det 
intraokulära trycket inom rekommenderade gränser för att bevara befintlig syn och förebygga 
ytterligare synnedsättning (Heijl et al., 2011; Watkinson, 2011). Detta görs med hjälp av 
ögontrycksänkande läkemedel, men även laserbehandling och kirurgi kan förekomma i 
specifika fall (European Glaucoma Society [EGS], 2008; SBU, 2008). Biverkningar av 
trycksänkande ögondroppar vid glaukom kan vara rodnad i ögat, sveda och främmande 
kroppskänsla (Flammer, 2006; Realini, 2011). Betablockerande ögondroppar kan orsaka 
systempåverkan som lågt blodtryck och låg puls (Hayreh, Podhajsky & Zimmerman, 1999).  
 
Torra ögon är vanligt förekommande hos den äldre befolkningen (Seewoodhary & 
Watkinson, 2009; Yazdani, McLaughlin, Smeeding & Walt, 2001) och är ett växande 
problem som resulterar i en försämring av vårdtagares upplevelse av hälsa och visuell 
förmåga (Uchino & Schaumberg, 2013). Torra ögon beror på sämre tårkvalitet och kan ge 
obehag, ljuskänslighet och irritation samt en brännande känsla i ögonen (Seewoodhary & 
Watkinson, 2009), det kan exempelvis orsakas av Sjögrens syndrom (Liu, Huynh, Grubbs & 
Davis, 2014). Symtomen kan vara allt från milda till en upplevelse av konstant smärta och det 
är betydelsefullt med regelbunden användning av tårsubstitut som kan lindra besvären 
(Seewoodhary & Watkinson, 2009; Yazdani et al., 2001). 
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Diabetes innebär en riskfaktor för att utveckla ögonkomplikationer samtidigt som det är en 
vanligt förekommande orsak till blindhet i västvärlden (Stefánsson, Bek, Porta, Larsen, 
Kristinsson & Agardh, 2000). Diabetesretinopati är en komplikation till diabetes, vilket 
innebär att skador uppstår på näthinnans blodkärl som i sin tur kan orsaka en synpåverkan (Li 
& Li, 2013). Risken att utveckla diabetesretinopati ökar desto längre personen har haft sin 
sjukdom, hyperglykemi tros vara den primära orsaken. Om diabetesretinopati upptäcks i tid 
kan risken för försämrad syn minskas (Li & Li, 2013). Alla patienter med diabetes kallas till 
ögonkliniken för en så kallad screening genom ögonbottenfotografering (Socialstyrelsens 
Nationella riktlinjer för diabetesvården, 2011). Forskning har visat att bristen på kunskap om 
synförändringar på grund av diabetes är en orsak till att många personer med diabetes uteblir 
från sina kontroller (Hartnett, Key, Loyacano, Horswell & DeSalvo, 2005). Det saknas även 
allmän kunskap om att diabetesretinopati kan vara asymtomatiskt och att om den förblir 
oupptäckt och obehandlad kan leda till blindhet (Hartnett et al., 2005).  

Sjuksköterskan inom kommunal hälso- och sjukvård 
Sjuksköterskor i hemsjukvården har ett brett arbetsområde (Furåker, 2012), som regleras av 
olika lagar; Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), (SFS 1982:763), Socialtjänstlagen (SoL) och 
Lagen om särskilt stöd och service (LSS) (Riksdagen, 2001). God kontinuitet eftersträvas och 
det ska alltid finnas en omvårdnadsansvarig sjuksköterska som har aktuell information om 
vårdtagares status och behandlingsplan (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2013). I 
hemsjukvården arbetar sjuksköterskan mot många olika aktörer, som till exempel vårdtagares 
anhöriga, omvårdnadspersonal och andra vårdgivare, vilket ställer stora krav på 
samarbetsförmåga och kommunikation (SOU, 2011:55). Ett väl fungerande samarbete mellan 
omvårdnadspersonal och habiliteringspersonal uppskattas av sjuksköterskor i kommunen och 
har visat sig kunna utveckla och förbättra vården (Josefsson, Åling & Östlin, 2011). 
Kommunsjuksköterskans roll har förändrats från klinisk praktiker till rådgivande konsult åt 
framförallt omvårdnadspersonal, sjuksköterskan arbetar därmed på avstånd från vårdtagaren 
och får förlita sig på omvårdnadspersonalens bedömningar (Karlsson, Sidenvall, Bergh & 
Ernsth-Bravell, 2012). Att inte delta i det dagliga omvårdnadsarbetet gör ibland att 
sjuksköterskan upplever brist på kontroll (Bystedt, Eriksson & Wilde-Larsson, 2011; 
Karlsson et al., 2012; Norell, Ziegert & Kihlgren, 2013).  

De vårdtagare som bedöms ha svårt att själva klara av att ta sina läkemedel enligt ordination 
behöver hjälp och stöd av sjuksköterskan (Furåker, 2012), detta görs i samarbete med 
omvårdnadspersonal genom delegering (Craftman, von Strauss, Rudberg & Westerbotn, 
2013; Furåker, 2012). Det mest förekommande är att sjuksköterskor delegerar administrering 
av läkemedel, såsom exempelvis ögondroppar (Furåker, 2012). Omvårdnadspersonal som 
hjälper vårdtagare med läkemedelsadministrering har ett stort ansvar eftersom allvarliga fel 
lätt kan uppstå och de har en betydelsefull roll som en länk mellan vårdtagare och 
sjuksköterska (Axelsson & Elmståhl, 2004). I Sverige definieras delegering av Socialstyrelsen 
(SOSFS 1997:14) som att någon som är formellt kompentent för en medicinsk uppgift, det 
vill säga har en yrkeslegitimation eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård kan överlåta 
uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens.  
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Omvårdnadsbehov vid ögonsjukdom hos äldre vårdtagare 
Äldre vårdtagare med försämrad synförmåga kan uppleva olika begränsningar och svårigheter 
såsom nedsatt rörlighet och sämre balans samt nedsatt förmåga att utföra sina dagliga 
aktiviteter (Brouwer, Sadlo, Winding & Hanneman, 2008; Haanes et al., 2014). Försämrad 
synförmåga hos äldre vårdtagare ger även en ökad risk för fallskador (Källstrand-Eriksson, 
Baigi, Buer & Hildingh, 2013).  

Forskning har visat att äldre vårdtagare med ögonsjukdom och nedsatt synförmåga upplevde 
en försämrad livskvalitet (Davidov, Breitscheidel, Clouth, Reips & Happich, 2009; Heijl et 
al., 2011; Le, Zhou, Ge, Wu, Hong & Xu, 2012; Li, Gong, Chapin & Zhu, 2012; Watkinson, 
2011; Yazdani et al., 2001). En studie av Robertson, Burden och Burden (2006) visade även 
att förekomsten av psykisk ohälsa som ångest och depression var hög hos dem som förlorar 
synen på något öga (Robertson et al., 2006). Katarakt som ger synnedsättning kan leda till 
depression på grund av svårigheter med matlagning, läsa, titta på TV och gå på promenader 
(Watkinson, 2011). Vid katarakt är det betydelsefullt att förklara för vårdtagaren om 
möjligheten till kirurgiskt ingrepp som en effektiv metod för att återställa livskvalitet 
(Watkinson, 2011). Vid AMD uppstår det succesivt en nedsatt läsförmåga och svårigheter att 
anpassa sig till mörkerseende (Watkinsson, 2010), vidare kan förlusten av den centrala synen 
orsaka problem för den drabbade med svårigheter att exempelvis känna igen ansikten och titta 
på TV (Boerner, Brennan, Horowitz & Reinhardt, 2009). Vårdtagare med AMD behöver 
regelbunden uppföljning och stöd, även närstående behöver involveras i sjukdomen för att 
öka kunskapen om hur sjukdomen kan påverka vårdtagaren med eventuell depression 
(Watkinson, 2011). 

Eftersom det är övervägande äldre som insjuknar i glaukom finns det en risk att de inte blir 
prioriterade för utredning och behandling (WHO, 2014). Glaukom kan endast behandlas när 
vårdtagaren kontinuerligt följer läkarens ordination (EGS, 2008), om tillståndet inte 
behandlas kan det resultera i försämrad synförmåga som inte kan återställas (Heijl et al., 
2011; Watkinson, 2011). Behandling av torra ögon hos äldre kan i hög grad förbättra 
kvaliteten på livet och även underlätta måendet generellt om andra sjukdomstillstånd 
förekommer (Yazdani et al., 2001). Problem med torra ögon har en mätbar inverkan på flera 
aspekter av vårdtagares livskvalitet, inklusive smärta, vitalitet samt förmåga att utföra vissa 
aktiviteter som kräver ihållande visuell uppmärksamhet såsom exempelvis läsning (Uchino & 
Schaumberg, 2013).  

För äldre vårdtagare som ska använda ögondroppar flera gånger per dag på grund av kroniska 
ögonsjukdomar kan dålig compliance förekomma (Mcdonald, D'Aversa, Perry, Wittpenn, 
Donnenfeld & Nelinson, 2009; Park, Kang & Moon, 2013), det kan förebyggas genom 
individanpassad information och stöd för att utveckla bra teknik för administrering av 
ögondroppar. Vårdtagaren behöver även informeras om läkemedlets verkningsmekanism och 
eventuella biverkningar, på så vis kan ångest och oro förhindras vilket främjar bättre hälsa 
(Curtis, Lo, Ooi, Bennett & Long, 2009; Hamrosi, Pharm, Raynor, Pharm & Aslani, 2013; 
Lunnela, Kääriänen & Kyngäs, 2010; Watkinson, 2011). Orsaker till dålig compliance kan till 
exempel vara svårigheter att komma ihåg att ta dropparna (Park et al., 2013). Forskning har 
visat att det är relativt vanligt förekommande att vårdtagare kontaminerar flaskspetsen på 
ögondroppsflaskan när den rör vid ögat, vilket kan leda till bakteriell infektion. Problemen 
med att administrera ögondroppar kan bero på att vårdtagaren inte har kraft att klämma på 
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flaskan, inte möjlighet att hålla upp armen, luta huvudet bakåt eller öppna en ny flaska 
(Dietlein, Jordan, Luke, Schild & Krieglstein; 2008; Kholdebarin, Campbell, Jin & Buys, 
2008).  

Det har visat sig finnas behov av ökad kunskap gällande betydelsen av visuell komfort och 
funktion av äldres boenden, anpassad miljö kan bidra till bättre omvårdnad och kan därmed 
vara hälsofrämjande (Sinoo et al., 2012). Nya miljöer kan ge en känsla av osäkerhet, medan 
äldre vårdtagare i en känd miljö beskriver sin rörlighet mindre påverkad av försämrad 
synförmåga (Haanes et al., 2014). Fall är den ledande orsaken till olycksrelaterade dödsfall 
hos äldre personer, men fall kan även leda till inskränkningar i rörlighet och aktivitet, känsla 
av hjälplöshet, förlust av självständighet och risk att bli sängbunden (Lamoureux, Gadgil, 
Pesudovas, Keeffe, Fenwick, Dirani & Rees, 2010). Fallrisken är större hos personer med 
synnedsättning då kontrastseendet samt förmågan att upptäcka detaljer såsom sprickor i 
asfalten är försämrad (Render Cohen & Render Katz, 2009), malnutrition och 
läkemedelshantering blir även potentiella risker vid nedsatt syn (Källstrand-Eriksson et al., 
2013; Roche, Vogtle, Warren & O´Connor, 2014). Hälso-och sjukvården behöver ha en 
helhetssyn av den äldre vårdtagaren, där synnedsättning ingår, så att de som riskerar att falla 
på grund av synnedsättning identifieras. Miljön behöver justeras hos den äldre vårdtagaren 
med försämrad synförmåga för att förebygga fall och därmed öka individens självständighet 
och förbättra dess hälsa (Källstrand-Eriksson et al., 2013).  
 
Forskning har visat att upptäckter av synnedsättning i många fall kan behandlas eller hindras 
från ytterligare försämring. Det krävs insikt och förståelse hos hälso- och sjukvårdpersonal i 
kommunen gällande ögonsjukdomar för att kunna ge en god omvårdnad till vårdtagare och 
därmed främja hälsa i vardagen (Sinoo et al., 2012; Watkinson, 2011). I 
omvårdnadssituationer vid ögonsjukvård ställs det krav på att sjuksköterskan besitter både 
medicinska kunskaper och omvårdnadskunskaper (Nilsson, Lundgren & Furuåker, 2009). 
Hälsofrämjande åtgärder inom omvårdnad av ögonsjukvård innebär att sjuksköterskan ger 
information och undervisar vårdtagare om betydelsen för god hygien av ögonen, korrekt 
administrering av ögonläkemedel samt vikten av att följa givna ordinationer (Watkinson & 
Seewoodhary, 2007). Sjuksköterskan som möter vårdtagare med ögonbesvär som exempelvis 
torra ögon behöver visa medkänsla, respektfullhet och lyhördhet (SSF, 2013), då vårdtagare 
får stöd i behandlingen uppnås god hälsa (Riksföreningen för ögonsjukvård & SSF, 2009). En 
av sjuksköterskans betydelsefulla funktion är att arbeta hälsofrämjande och tidigt upptäcka 
ögonsjukdom samt bistå med stöd till vårdtagare för att undvika oönskade konsekvenser som 
sämre livskvalitet i framtiden (Sinoo et al., 2012). 
 
Teoretisk referensram 
Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad 
Den amerikanska omvårdnadsteoretikern Martha E Rogers (1914 – 1994) definierar hälsa 
som en livsyttring där sjuksköterskor ska främja hälsa och välbefinnande för alla individer 
(Gunther, 2006) och använder hälsa som ett värde vilket definieras av kulturen eller av 
individen, hälsa är beteenden och egenskaper som kommer ur samspel mellan människa och 
miljö. Hälsa och sjukdom är manifestationer av mönster och anses beteckna beteenden som är 
av högt eller lågt värde. Modellen är ett abstrakt system av idéer för att utöva omvårdnad där 
helheten av erfarenhet och existens betonas, vilket är relevant i dagens sjukvårdssystem där 
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vårdkedjan är mer betydelsefull än sjukdom och sjukhusvistelse (Gunther, 2006). Rogers var 
den första omvårdnadsteoretiker som benämnde omvårdnad som ett kunskapsområde 
(Willman, 2011). Hon ansåg att omvårdnad utvecklades från att vara ett verb, att göra något, 
till att vara ett substantiv, något sjuksköterskan vet och menade att sjuksköterskan måste veta 
för att utföra! Omvårdnad kan beskrivas som både konst och vetenskap och enligt Rogers är 
konsten i omvårdnad att tillämpa vetenskapen. Martha Rogers 
omvårdnadsteori (Gunther, 2006) bygger på omvårdnad med teoretiska kunskaper som styr 
sjuksköterskan. Den professionella omvårdnaden är kreativ och fantasifull och finns till för att 
tjäna människor. Den har sina rötter i intellektuell förståelse, abstrakt kunskap och mänsklig 
medkänsla samt att omvårdnaden är till för alla, var de än befinner sig, till exempel på 
sjukhus eller på serviceboenden. Det är sjuksköterskans uppgift att visa och handleda 
vårdtagare samt stärka dennes integritet (Gunther, 2006). Vårdtagaren är i en 
beroendeställning där hälso- och sjukvårdspersonal behöver vara medveten om sin 
maktposition och minimera risken för att äldre vårdtagare med kronisk sjukdom känner sig 
maktlösa, rädda eller som en börda (Ekdahl, Andersson & Friedrichsen, 2010). Många gånger 
upplever äldre vårdtagare med synnedsättning sig inte förstådda av andra människor och 
orkar eller vågar därför inte beskriva hur synnedsättningen påverkar dem (Haanes et al., 
2014), men genom delaktighet i vården kan självkänslan behållas (Ekdahl et al., 2010).  
 
WHO:s fortfarande aktuella definition av hälsa från 1946 lyder: ”Hälsa är ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande” (WHO, 1948). Hälso- och 
sjukvårdspersonalen ser ibland hälsa som frånvaro av sjukdom eller att vårdtagaren enbart är 
användare av sjukvård, sjukdom och hälsa kan inte ses i frånvarande av varandra, tillsammans 
utgör de en kärna i grunden för vår mänsklighet (Dahlberg, Todres & Galvin, 2009). Det som 
främjar hälsan för den äldre vårdtagaren behöver inte skilja sig från när man är ung eller i 
medelåldern (Smith, Planck, Borchelt, Maier & Jopp, 2002). Hälsan bestäms av en rad 
faktorer som samspelar med varandra och som påverkar oss i positiv eller negativ riktning. 
Det kan handla om hur vårt boende är utformat, närheten till service och tillgängligheten i vår 
närmiljö, liksom tillgång till hälso- och sjukvård (Smith et al., 2002). WHO (2002) använder 
begreppet ”active ageing” för att beskriva en process av gott åldrande. Active ageing innebär 
bibehållen autonomi och oberoende samt god livskvalitet för alla äldre, inklusive de som är 
sjuka eller funktionshindrade och beroende av omvårdnad (WHO, 2002).   

 
Problemformulering 
Sjuksköterskan i kommunal hälso- och sjukvård behöver ha kunskap om ögonsjukdomar och 
försämrad synförmåga hos äldre vårdtagare för att kunna ge god omvårdnad och 
hälsofrämjande stöd. Genom att belysa kommunsjuksköterskans erfarenheter kan brister som 
framkommer bidra till åtgärder som kan ge sjuksköterskan en större trygghet i sitt arbete och 
därmed öka hälsa och välbefinnande för den äldre vårdtagaren med olika ögontillstånd.   

 
Syfte 
Syftet med studien var att utforska kommunsjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad till 
äldre vårdtagare med ögonsjukdom.  
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Metod 
Design 
Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Kvalitativ metod 
avser att studera företeelser och tolka dess mening samt erfarenheter, (Graneheim & 
Lundman, 2004; Lundman & Hällgren Graneheim, 2008; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 
2011) där syftet ofta är att förklara begrepp och begreppsmässiga mönster. En induktiv ansats 
av forskningen innebär att den utgår från empiri, det vill säga sjuksköterskornas erfarenheter, 
och utifrån det dra slutsatser.  

Urval 
För att få informanter till studien kontaktades en områdeschef inom en hemvårdsförvaltning i 
södra Sverige via ett informationsbrev (se Bilaga A). Informationsbrevet innehöll även en 
intresseanmälan till sjuksköterskor om att delta i pilotstudien (se Bilaga B). En 
urvalsundersökning planerades och urvalet var fyra till sex sjuksköterskor som varit 
yrkesverksamma inom äldreomsorg sedan minst fem år. Urvalet gjordes eftersom det tar tid 
att få kunskap och erfarenhet inom kommunal verksamhet som inbegriper många områden 
inom hälso- och sjukvård. Urvalet var oberoende av om de hade grundutbildning eller 
vidareutbildning till distriktssköterska eller geriatrisk utbildning. Områdeschefen anmälde sex 
sjuksköterskor som hade intresse av att delta, men endast en av dem hörde av sig. Nya försök 
gjordes tre gånger genom att kontakt återigen togs med områdeschefen, vilket inte gav något 
resultat. För att få deltagare till studien togs kontakt med tidigare kollegor till de 
studieansvariga som är yrkesverksamma i kommunen, totalt genomfördes sex intervjuer. Alla 
sjuksköterskor som intervjuades uppfyllde urvalskriterierna. De tillfrågade sjuksköterskorna 
hade alla en patientansvarig roll och de var omvårdnadsansvariga för mellan 30-50 
vårdtagare. Fem av sjuksköterskorna som deltog i studien hade grundutbildning till 
sjuksköterska och hade arbetat mellan fem till tio år i kommunen, en sjuksköterska var 
distriktssköterska och hade arbetat i kommunen i cirka sju år. Ålder på deltagarna var mellan 
29 och 51 år, samtliga var kvinnor.  

Datainsamling 
Vid studier av människors erfarenheter menar Graneheim och Lundman (2004) att ord ofta är 
det bästa sättet att beskriva fenomen på och därför användes intervjuer som 
datainsamlingsmetod. Den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen ur de 
intervjuades synvinkel och utveckla innebörden av människors erfarenheter (Graneheim & 
Lundman, 2004). Datainsamling genomfördes med semistrukturerade intervjuer där samtliga 
sjuksköterskor fick samma frågor enligt en intervjuguide (Bilaga D). Semistrukturerade 
intervjuer gav möjlighet till att ställa följdfrågor och/eller be sjuksköterskan att förklara eller 
förtydliga något inom det aktuella frågeområdet. Samtliga intervjuer genomfördes under en 
tvåveckorsperiod utan att någon pilotintervju gjordes. En intervju genomfördes på 
sjuksköterskans arbetsplats, de övriga fem intervjuerna utfördes i det egna hemmet på 
sjuksköterskornas fritid. Varje intervju tog 15 till 20 minuter. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. 
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Databearbetning 
Kvalitativ innehållsanalys är en induktiv och dynamisk metod, där både verbal och icke-
verbal information i datainsamlingen kan framträda och skapa mönster som inte alltid är så 
tydliga (Graneheim & Lundman, 2004). Metoden innebär en förutsättningslös analys av 
texter, som i denna studie är baserad på människors berättelser där fokus är att beskriva 
variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehållet (Graneheim & 
Lundman, 2004). 

Transkriberingen fördelades med tre intervjuer var och analyserades enligt Graneheim och 
Lundmans (2004) metod för kvalitativ innehållsanalys. Texters innehåll har alltid flera 
innebörder och det finns flera grader av tolkning när en text bearbetas. För att finna det 
essentiella meningsinnehållet och för att få en känsla för texten, lästes texterna flera gånger. 
Analysprocessen innebar sedan att författarna var för sig identifierade deltagarnas 
erfarenheter och delade in dem i olika meningsbärande enheter som kunde vara meningar 
och/eller enstaka ord med likvärdig innebörd. De meningsbärande enheterna kondenserades, 
vilket betyder att den innehållsmässiga innebörden togs fram ur de olika enheterna, enheterna 
förkortades på så vis men kärnan av innehållet bibehölls. I nästa steg arbetades det 
gemensamt med att söka efter likheter och skillnader i de kondenserade meningsenheterna 
som slutligen resulterade i de centrala meningsenheterna och koder och kategorier skapades. 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) är skapandet av kategorier en central del i en 
kvalitativ innehållsanalys där en kategori består av innehåll som har något gemensamt. 
Exempel på analysprocess ges i Tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på analysprocess 

Meningsbärande 
enhet  

Kondenserad 
meningsenhet  

Kod  Kategori  

”Ögoninfektioner och 
starr är det enda jag vet 
om. Jag vet knappt om 
det finns fler 
ögonsjukdomar.” 

Sjuksköterskan känner 
inte till vårdtagarnas 
ögontillstånd. 

Sjuksköterskan har 
bristande kännedom 
om ögonsjukdomar. 

Kommunsjuksköterskans erfarenhet 

av ögonsjukdom 

 

 
”Den allmänna 
omvårdnaden utförs 
inte av mig utan av 
hemtjänstpersonal.” 

 
Sjuksköterskan 
delegerar ansvar till 
baspersonal. 

 
Att få en fungerande 
vård mellan flera 
yrkesgrupper. 

 

Kommunsjuksköterskans 

omvårdnadsansvar vid 

ögonsjukdom 

 
”En föreläsning om 
ögonsjukdomar hade 
varit på sin plats… det 
kommer lite vid sidan 
om trots att det är så 
vanligt med åkommor i 
ögat.” 

Föreläsning om 
ögonsjukvård behövs. 
Det är vanligt med 
åkommor gällande 
ögon. 

Sjuksköterskor 
behöver mer 
kunskap om 
ögonsjukdomar. 

Kommunsjuksköterskans 

kunskapsbehov av ögonsjukdom 

 

 

Resultatet grundades på de sex intervjuerna som genomfördes. Tre kategorier växte fram om 
sjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad till äldre vårdtagare med ögonsjukdom och 
beskrivs i löpande text i resultatet där också citat från alla sex intervjuerna presenteras. 
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Forskningsetiska övervägande 
Innan studien genomfördes inhämtades ett godkännande från den lokala 
etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Akademin för hälsa och välfärd på Högskolan i 
Halmstad. Enligt vetenskapliga rådet ska fyra forskningsetiska kriterier uppfyllas; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2011). Informationskravet uppfylldes genom att alla deltagare 
informerades både muntligt och skriftligt om examensarbetets syfte, metod, dataanalys och 
hur resultat skulle komma att redovisas (se Bilaga C). Enhetschefer och sjuksköterskor 
tillfrågades och gav sitt tillstånd att genomföra intervjuerna. Deltagandet var frivilligt och 
kunde när som helst avbrytas utan motivering. Kontaktuppgifter till de ansvariga för studien 
och handledare framgick i informationsbrevet med avsikten att kunna svara på ytterligare 
frågor om oklarhet uppstod. Samtyckekravet uppfylldes genom att muntlig och skriftligt 
samtycke inhämtades från enhetschefer och deltagande sjuksköterskor. Informerat samtycke 
innebär att informanten får tillräcklig information och förståelse för vad ett deltagande i en 
studie medför. Studien ansågs kunna leda till en känsla av ifrågasättande av deltagarnas 
yrkesutövande, för att undvika sådana risker var det betydelsefullt att värna om 
sjuksköterskornas integritet och förklara att undersökningen var konfidentiell. Enligt 
Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) informerades sjuksköterskor om att intervjuerna skulle 
spelas in och materialet hanteras konfidentiellt. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 
alla personliga uppgifter hanterades med största konfidentialitet. Materialet från de inspelade 
intervjuerna förvarades så att inte obehöriga kunde ta del av det. Nyttjandekravet uppfylldes 
genom att insamlat material endast använts i denna studie. Deltagarna informerades om att 
studien kommer att publiceras via Högskolan i Halmstads databas DiVA (Digitala 
Vetenskapliga Arkivet) där den kommer att finnas tillgänglig för allmänheten och att allt 
datamaterial kasseras på ett säkert sätt när uppsatsen är publicerad.  

Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Associations [WMA], 2013) bör forskaren 
vara särskilt aktsam om det föreligger någon beroendeställning för deltagaren eller om det 
föreligger någon slags påtryckning att delta i tilltänkt studie. Erfarenheter och reflektioner 
som framkommit under intervjuerna kan bredda deltagarnas kunskap och ge dem nya 
kunskaper i sin yrkesroll. Vinningen för deltagarna var att de erbjöds ta del av färdig studie i 
enlighet med International Council of Nurses (ICN) och sprida kunskap för att utveckla 
professionen (SSF, 2013). Resultatet skulle kunna ligga till grund för utbildning av hälso- och 
sjukvårdspersonal om behov finns av undervisning gällande omvårdnad för vårdtagare med 
olika ögontillstånd. 
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Resultat 
Resultatet presenteras i löpande text under rubrikerna; Kommunsjuksköterskans erfarenhet av 
ögonsjukdom, Kommunsjuksköterskans omvårdnadsansvar vid ögonsjukdom och 
Kommunsjuksköterskans kunskapsbehov av ögonsjukdom. Samtliga citat är tagna från 
intervjuerna med de deltagande sjuksköterskorna. 
 

Kommunsjuksköterskans erfarenhet av ögonsjukdomar 

Vårdtagare med ögonsjukdom ansågs vara vanligt förekommande inom kommunal hälso- och 
sjukvård. Samtidigt hade flertalet av de intervjuade sjuksköterskorna svårt att redogöra för 
vilka ögonsjukdomar som vårdtagarna var drabbade av. Ögoninfektioner och starr var de 
återkommande sjukdomar som nämndes i alla intervjuerna. Det framkom erfarenhet av att den 
mesta ”ögonkontakten” uppstod vid allergisäsong med besvär i form av klåda i ögonen, och 
därmed ibland ett behov av antihistamin. Samtliga sjuksköterskor upplevde att de hade 
bristande erfarenhet om ögonsjukdomar. Genom att läsa på läkemedlets förpackning om hur 
ögondroppar eller salva ska ges så kan det framgå vilken ögonsjukdom vårdtagaren har, på så 
vis kunde detta leda till att de fick en viss insikt i någon ögonsjukdom.  

”Starroperationer och efterbehandling med ögondroppar och återbesöken som de blir 
kallade till. Det är väl mest det, sen är det någon som har pratat om gula fläcken.” 

”Ögoninfektioner och starr är de enda. Jag vet knappt om det finns fler sjukdomar, jag möter 
mest äldre som ser lite dåligt, ingen som är blind eller så. Känner att jag har väldigt lite 
erfarenheter av ögonsjukdomar faktiskt.” 

”Det är väl fler än vad jag vet om. Det är väl grå starr, grön starr och  
ögoninfektion.”  

Erfarenheter som de tillfrågade sjuksköterskorna hade gällande möten av äldre vårdtagare 
med ögonsjukdom handlade mestadels om ordinationer av ögondroppar och signeringslistor 
som skulle iordningsställas. Genom vårdtagarens läkemedelslista kunde sjuksköterskorna få 
en uppfattning om ögonsjukdom fanns hos vårdtagare, det framkom vanligtvis inte i 
omvårdnadsjournalen. Flertalet sjuksköterskor upplevde att anamnesen ofta var bristfällig när 
det gällde dokumentation om vårdtagares ögonsjukdomar, skälet förklarades vara att de 
kanske inte alltid tog sig tiden till en grundlig anamnes eller fördjupning, detta ansågs kunna 
förbättras.  
Glaukom nämndes bara av en sjuksköterska, hon beskrev detta som ett ögontillstånd där 
ögondroppsbehandling var av stor vikt och följsamhet av ögondroppar behövde skötas 
noggrant. Samma sjuksköterska berättade att hon aldrig nonchalerar om någon klagar på 
smärta i ögonen, är irriterad eller röd i ett öga.  

Kommunsjuksköterskans omvårdnadsansvar vid ögonsjukdom 

Yrkesverksamma sjuksköterskor i kommunen upplevde att de inte själva träffade vårdtagare 
med ögonsjukdom så ofta. Den allmänna omvårdnaden förklarades som att den inte utförs av 
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sjuksköterska utan av omvårdnadspersonal och framkom kunna påverka följsamhet i 
behandlingar, sjuksköterskan fick lita på att allt utfördes enligt ordination. Det förklarades att 
sjuksköterskor i kommunen har ett ansvar att se till att omvårdnadspersonalen har 
förutsättningar att arbeta på ett tryggt och säkert sätt. Sjuksköterskan behöver se till att 
nödvändiga dokument såsom signeringslista och läkemedelslista finns hos vårdtagare, samt 
att det finns rutiner för hur läkemedel hanteras och administreras. Delegering av läkemedel 
framkom som nödvändigt av samtliga sjuksköterskor. De beskrev att baspersonal får en 
läkemedelsutbildning, i utbildningen ingår information om ögondroppar och ögonsalva och 
hur detta administreras. Efter utbildningen utförs ett prov, där ges även möjlighet för 
sjuksköterskan att förklara lite mer utförligt om vissa moment och sedan är delegeringen klar. 
Alla sjuksköterskor utom en av de tillfrågade beskrev att det skulle vara minst tio minuter 
mellan olika ögondropparna och att det är en betydelsefull information som bör ges till all 
personal. Samtidigt var sjuksköterskornas erfarenhet att de egentligen inte har kontroll över 
ögondroppsbehandling, då de vanligtvis inte övervakade administreringen. Själva 
administreringen gick oftast bara igenom muntligt, en av sjuksköterskorna brukade ibland 
titta på när dropparna gavs. 

”Jag visar aldrig praktiskt hur man ger ögondroppar eller administrerar salva, detta 
förutsätter jag att personalen kan.” 

Vid allmän omvårdnad, som vid ögoninflammation beskrev några sjuksköterskor att 
omvårdnadspersonalen vanligtvis tvättade vårdtagarens ögon, hjälpte inte det så kontaktades 
sjuksköterskan. Sjuksköterskan kontaktade i sin tur läkare för eventuell ordination av 
läkemedelsbehandling. Erfarenheter av att omvårdnadspersonalen hade bristande kunskap om 
ögonsjukvård av de äldre vårdtagarna framkom i tre av intervjuerna. Sjuksköterskorna uppgav 
att tidsbrist var ett återkommande problem, de önskade besöka vårdtagarna oftare och då även 
gå igenom mer specifikt med omvårdnadspersonalen om vad de bör vara uppmärksamma på 
gällande olika sjukdomar.  

”Jag kan tycka att personalen inte har den erfarenhet så att de hör av sig förrän det 
kanske gått lite för långt.”  

”Att man som sjuksköterska kanske kan upplysa dem om vad de ska se på, att när de blir 
anställda att man har en ordentlig genomgång och att man som sjuksköterska besöker dem 
lite oftare.”  

Samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna beskrevs oftast fungera väl. Handläggare inom 
kommunal hälso- och sjukvård beviljar insatser för äldre vårdtagare som bor i ordinärt boende 
som exempelvis insatser för hjälp med ögondroppar. För insatser där vårdtagarna är i behov 
av annan hjälp såsom med vissa hjälpmedel, till exempel vid matsituationer eller för 
bostadsanpassning, kontaktades arbetsterapeut. En av sjuksköterskorna hade erfarenhet av en 
vårdtagare med synskada där det fanns behov av specifik omvårdnad för att främja hälsa och 
välbefinnande. En arbetsterapeut och en synpedagog kopplades in och kunde informera 
personalen om vårdtagarens behov, det handlade till exempel om anpassad belysning. 

”Det finns hörsel- och synkonsulent som är anslutna till kommunen som man kan kontakta.” 
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”…och sedan hade vi en synspecialist eller någonting. Hon lite mer specifikt gick igenom vad 
patienten behövde, alltså vad patienten brukar göra och hur vi kan underlätta”. 

De äldre vårdtagarna som hade kontinuerlig kontakt på ögonkliniken beskrevs som 
välfungerande, de kallades till ögonkliniken för kontroller med jämna mellanrum. Om det 
uppstod något problem var det lätt att få kontakt med dem på ögonkliniken. Några 
sjuksköterskor upplevde att det var bättre att kontakta ögonkliniken istället för att beskriva 
problemet för patientansvarig läkare inom kommunal hälso- och sjukvård. Det framkom dock 
att många av de äldre vårdtagarna ibland avböjde besök på ögonkliniken. Det upplevdes som 
ett stort hinder att ta sig dit, många av dem orkade inte och upplevde de inget större besvär 
med ögonen avbokades ofta tiden för kontroll. 

”…om de redan är kända på ögonkliniken är det lättare att få hjälp om man har någon fråga 
om ögondroppar eller ögonsjukdom.” 

”Allmänläkaren har inte så bra koll ibland, men det är oftast de som förnyar och förnyar”.      

En sjuksköterska berättade om bra erfarenhet av hur äldre vårdtagares munhälsa fungerar 
inom kommunal hälso- och sjukvård och ansåg att munnens hälsa liksom ögonens tillstånd är 
ett område som inte är i fokus. Vidare förklarade sjuksköterskan att det kommer en 
tandsköterska till boendet regelbundet och gör en bedömning av den äldre vårdtagarens 
munhälsa samt informerar om någon vårdtagare har behov av speciell skötsel/vård. 
Sjuksköterskan funderade på om detta skulle kunna implementeras gällande 
ögonundersökning. En ögonsjuksköterska skulle kunna besöka äldre vårdtagare för att göra en 
”första bedömning” om behov föreligger för att besöka ögonklinik, samt för att personalen, 
både omvårdnadspersonal och sjuksköterska då får information och ökad kunskap om olika 
ögontillstånd hos äldre vårdtagare.  

Kommunsjuksköterskans kunskapsbehov av ögonsjukdom 

Det framkom i intervjuerna att den kunskap som sjuksköterskorna besitter om ögonsjukdom 
och ögontillstånd har de själva många gånger införskaffat genom eftersökningar via internet. 
Några av de intervjuade uppgav att de har lärt sig lite om ögonsjukdomar genom att fråga 
kollegor. En av sex sjuksköterskor uppgav att ha fått en del utbildning inom ögonsjukvård i 
grundutbildningen. En annan sjuksköterska hade av en tillfällighet fått en internutbildning om 
ögonsjukvård, detta var i samband med en anställning på ett sjukhus.  

”Jag kommer inte ihåg någonting från grundutbildningen gällande ögonsjukvård.” 

Flertalet av sjuksköterskorna förklarade att kommunal hemsjukvård är omfattande och att det 
är av stor vikt att sjuksköterskor besitter kunskap om många områden gällande omvårdnad, 
för att på ett tryggt och säkert sätt kunna främja hälsa och ge god och säker vård till de äldre 
vårdtagarna. Det kan gälla specifik omvårdnad såsom exempelvis postoperativa 
komplikationer men även kunskap om olika sjukdomar.  
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”Det är från eget sökande när det dyker upp något man inte kan, man får ta reda på 
saker själv, ofta kan det vara från informationen de har fått med sig själva till 
exempel efter en operation.”  

”Operationer är ju vanliga idag, jag skulle vilja kunna mer om detta för att kunna ge bra 
information till patienter och därmed trygghet.” 

Samtliga sjuksköterskor i studien uttryckte önskemål om att få mer kunskap om vanligt 
förekommande ögonsjukdomar och ögontillstånd, exempelvis genom föreläsning från en 
ögonklinik. De upplevde att ögat och dess tillstånd samt sjukdomar inte benämns så ofta inom 
kommunal hälso- och sjukvård, det kommer lite vid sidan om trots att det anses vanligt 
förekommande med åkommor i ögonen. Deras kunskap uttrycktes vara kopplad till 
ögondroppsbehandling. Efter en ögonoperation kommer ofta vårdtagaren åter till hemmet 
eller boendet med en ordination som har skickats med, i denna framgår det hur ögondroppar 
skall tas postoperativt. En sjuksköterska hade åsikten om att ökade kunskaper gällande 
ögonsjukdomar och ögontillstånd skulle leda till att sjukvårdspersonal skulle känna ett större 
ansvarstagande. 

”Man kunde ju bjuda in någon från ögonkliniken, så gör man ju när det är andra specifika 
tillstånd, där de föreläser om hur man går tillväga och pratar om det allmänt också.” 

”Jag skulle behöva lära mig mer om gardinseende, fläckar och prickar och så vidare, jag 
behöver lära mig mer!” 

 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Pilotstudiens syfte var att utforska sjuksköterskors erfarenheter, varför en intervjustudie var 
relevant eftersom denna form av studie syftar till att få en förståelse för olika individers 
upplevelser och erfarenheter (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & Hällgren 
Graneheim, 2008; Willman et al., 2011). Trots tre försök till kontakt med enhetschefen 
svarade endast en sjuksköterska. De studieansvariga erhöll enbart sjuksköterskornas namn, 
inga kontaktuppgifter, och eftersom det var frivilligt deltagande valdes det att inte söka upp 
dem enskilt. Inga fler sjuksköterskor hörde således av sig vilket kan ha berott på att 
enhetschefen inte hade informerat om pilotstudien eller att sjuksköterskorna ansåg att 
deltagande i pilotstudien skulle medföra att tid behövde avsättas från deras arbete. Det kan 
också diskuteras om en skriftlig information brevledes hade påverkat svarsfrekvensen, då 
deltagarna skulle kunna uppleva studien mer personlig. Tillvägagångssättet för att få deltagare 
kunde ha underlättats om fler hemvårdsförvaltningar hade kontaktats i ett tidigare skede. På 
grund av tidsbrist var detta inte möjligt, istället valdes det att i samråd med handledare ta 
kontakt med tidigare kollegor som är yrkesverksamma i kommunen. Forskning visar att det 
krävs att undersökare inom kvalitativ forskning är flexibla och kreativa samt är 
anpassningsbara under datainsamlingen (Polit & Beck, 2012). Totalt genomfördes sex 
intervjuer och alla sjuksköterskor som intervjuades föll inom urvalet, det vill säga hade 
arbetat som sjuksköterska inom äldreomsorg i minst fem år.  
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Risken med att intervjua tidigare kollegor kan påverka resultatet genom att känna en känsla 
av ifrågasättande och en kränkning av deras kompetens, för att försöka undvika detta 
intervjuades varandras tidigare kollegor. En svaghet i studien är att antalet deltagare är relativt 
få och ett större antal deltagare hade gett ett större bevisvärde åt studiens resultat. Såsom 
tidigare nämnts, fanns stora svårigheter med att få deltagare till studien. De flesta 
sjuksköterskor utom en, hade tidigare erfarenhet av att ha arbetat inom slutenvård och denna 
erfarenhet beskrevs vara bidragande om kunskap gällande ögonsjukvård. För att arbeta som 
sjuksköterska i kommunal verksamhet krävs det både arbets- och livserfarenhet eftersom det 
kan uppstå komplicerade situationer i hemmet. Det framträdde en liten skillnad i intervjuerna, 
sjuksköterskan med vidareutbildning till distriktssköterska var den enda som nämnde 
sjukdomen glaukom. 
 
Datainsamlingen gjordes genom intervjuer och genom att använda semistrukturerade öppna 
frågor gavs intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor. Denna typ av datainsamling valdes 
framför enkäter såväl som fokusgrupper. I en enkät kan informanten låta bli att svara på vissa 
frågor, vilket inte är lika vanligt under en intervju (Polit & Beck, 2012). I en fokusgrupp finns 
risken att inte alla informanter kommer till tals då de känner sig obekväma att tala inför andra 
och då kan betydelsefulla aspekter falla bort (Polit & Beck, 2012). Intervjuer valdes för att få 
varje informants egen kunskap och åsikt och genom att välja ut personer som kunde svara på 
syftet med studien kunde bästa resultatet framkomma. Eftersom det fanns en relation med fem 
av de deltagande sjuksköterskorna kan det finnas en risk att sjuksköterskorna inte vågade vara 
öppna och ärliga i sina svar, vilket kan ha påverkat resultatet. För att minimera risken för 
påtryckning poängterades frivilligheten starkt. I förebyggande syfte gavs tydlig muntlig 
information innan själva intervjun påbörjades om att pilotstudien inte syftade till att döma 
eller ifrågasätta sjuksköterskornas kompetens. Sjuksköterskorna gav inget intryck av att känna 
sig tveksamma till att delta, tvärtom uttryckte de glädje och intresse. Eftersom de 
studieansvariga inte var bekanta med tidigare utförda intervjuer valde de att göra en intervju 
gemensamt. I samband med den gemensamma intervjun var den ena intervjuaren aktiv genom 
att ställa frågorna från intervjuguiden, den andra var med och ställde följdfrågor. Denna 
person kunde också uppmärksamma om förförståelsen påverkade intervjun och hade i så fall 
möjlighet att ställa förtydligande frågor till deltagaren. Vid den gemensamma intervjun fanns 
det en risk att sjuksköterskan ur maktsynpunkt kunde känna sig i underläge. De andra fem 
intervjuerna utfördes individuellt, detta för att de studieansvariga ansåg att svaren skulle bli 
mer utförliga och miljön för intervjun skulle bli mer avslappnad. Då intervjuerna 
genomfördes enskilt uppstod små variationer trots det framkom likvärdiga resultat i de olika 
intervjuerna vilket styrker studiens reliabilitet. Det hade kunnat vara en fördel att vara två 
intervjuare, speciellt då intervjuarna var oerfarna, men det valdes att göra fem intervjuer 
enskilt på grund av att det fanns en relation till informanterna. Efter varje intervju ställdes en 
fråga om hur intervjun hade upplevts och möjlighet till reflektion gavs, ingen av 
sjuksköterskorna ansåg sig behöva reflektion och de upplevde intervjuerna som positiva. En 
styrka för studien var att en tydlig intervjuguide användes som stöd under samtliga intervjuer. 
Att intervjuguiden var tydlig och användbar stöds av det faktum att deltagarna gav svar på de 
frågor som ställdes och att studiens syfte och frågeställningar kunde besvaras utifrån 
datamaterialet. Forskning har visat att Ja- och Nej-svar ska undvikas i en intervjuguide, 
frågorna ska ge respondenten möjlighet att ge rik och detaljerad information om ämnet som 
studerats och frågorna skulle vara utformade så att deltagarnas erfarenheter efterfrågades 
(Polit & Beck, 2012). Intervjuerna spelades in och innan de transkriberades genomlyssnades 
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materialet ett flertal gånger. Den person som genomförde intervjun var också den som 
transkriberade i nära anslutning till intervjun för att den skulle vara så aktuell som möjligt vid 
bearbetning och analys. Texten lästes igenom flera gånger för att få en känsla för hela 
intervjun och texten, bearbetningen av materialet började redan när intervjuerna skrevs ut, då 
mönster och mening sågs i intervjuerna. Det finns en risk vid analysen att materialet minskas 
ner och organiseras så att någon tolkning eller mening missas eller misstolkas av författaren 
(Polit & Beck, 2012).  

De studieansvariga hade ingen tidigare erfarenhet av att analysera kvalitativ data och kände 
ödmjukhet inför analysprocessens olika steg. Brister avseende tid och tidigare kunskap kan ha 
påverkat analysresultatet. Då innehållsanalys med induktiv ansats användes som analysmetod, 
analyserades samtliga intervjuer efter att all data samlats in. Analysen av datamaterialet 
skedde genom att båda studieansvariga var för sig sökte efter meningsbärande enheter, 
varefter en diskussion fördes om vilka enheter som var relevanta. Under hela analysprocessen 
fördes en ständig dialog mellan de studieansvariga, för att på så sätt uppnå en samstämmighet 
inför resultatet och därigenom öka studiens trovärdighet. Att välja ut relevanta 
meningsbärande enheter är enligt Granheim och Lundman (2004) en betydelsefull del i 
processen för giltigheten. Redovisning av citat i resultatet styrkte pilotstudiens trovärdighet 
tillsammans med beskrivningen av analysprocessen. Giltigheten styrktes också även genom 
att beskriva analysprocessen utförligt med syftet att läsaren ska kunna bedöma resultatets 
trovärdighet samt att studien, om så önskas, ska kunna genomföras på nytt (Graneheim & 
Lundman, 2004).  
 
Det fanns en risk att vara partisk då de studieansvariga hade viss förförståelse inom ämnet 
som valdes att studeras samt hade egen erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska inom 
kommunen. En förförståelse av ett visst fenomen är oundviklig inom forskning, särskilt 
framträdande är det inom kvalitativ forskning, då forskaren skapar analysprocessen genom en 
tolkning av data. En självkritisk reflektion kring hur den egna förförståelsen, det vill säga 
personliga erfarenheter och tidigare kunskap, påverkar forskaren är av stor vikt (Polit & Beck, 
2012). Överförbarhet handlar om i hur stor utsträckning ett resultat kan föras över till andra 
situationer och grupper (Polit & Beck, 2012). För att lättare kunna bedöma överförbarheten är 
en noggrann beskrivning av urval, informanter, datainsamlingsmetod, analysmetod och 
omständigheter som kan påverka studien av stor vikt (Graneheim & Lundman, 2004). Studien 
ansågs innehålla en noggrann beskrivning av ovanstående, sedan är det, enligt Graneheim och 
Lundman (2004) och Polit och Beck (2012), upp till läsaren att bedöma om resultatet är 
överförbart till andra grupper/kommuner/sjuksköterskor eller situationer/större sammanhang. 
 
 
Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att utforska kommunsjuksköterskans erfarenheter av omvårdnad till 
äldre vårdtagare med ögonsjukdom. Resultatet visades i tre huvudkategorier, som var; 
Kommunsjuksköterskans erfarenhet av ögonsjukdom, Kommunsjuksköterskans 
omvårdnadsansvar vid ögonsjukdom och Kommunsjuksköterskans kunskapsbehov av 
ögonsjukdom.  
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Resultatet visade att sjuksköterskor i kommunen upplevde att de saknade erfarenhet om 
ögonsjukdom. Ögoninfektioner och katarakt var de återkommande ögonsjukdomar som 
nämndes i alla intervjuerna. Glaukom nämndes bara av en sjuksköterska och konsekvenser av 
att inte ha förståelse för vikten av trycksänkande ögondroppsbehandling kan vara direkt 
synhotande. Ingen av sjuksköterskorna nämnde komplikationer från andra sjukdomar som 
exempelvis diabetes. I Sverige har cirka 17-18 procent äldre personer typ 2 diabetes (Sanofi, 
2011), diabetes är en stor riskfaktor för att utveckla ögonkomplikationer och är en vanligt 
förekommande orsak till blindhet i västvärlden (Hartnett et al., 2005; Stefánsson et al., 2000). 
Torra ögon nämndes bara av en sjuksköterska. Forskning har visat att behandling av torra 
ögon hos äldre vårdtagare i hög grad kan förbättra kvaliteten på livet och även underlätta 
välmåendet generellt om andra sjukdomstillstånd förekommer (Uchino & Schaumberg, 2013; 
Yazdani et al., 2001). Kommunsjuksköterskan kan uppmärksamma vårdtagares problem med 
torra ögon om kunskap finns och på så vis vidta åtgärder som exempelvis ordination av 
ögondroppar samt information och stöd om hantering av droppflaskor. Sjuksköterskan 
förväntas arbeta hälsofrämjande genom att kunna identifiera och bedöma vårdtagares resurser 
samt förmåga till egenvård, vilket kräver erfarenhet och kunskap. Resultatet i pilotstudien 
visade att sjuksköterskorna hade bristfälliga erfarenheter om ögonsjukvård och det kan då 
antas vara svårt att arbeta hälsofrämjande inom aktuellt området. Forskning har visat att ett 
stort antal sjuksköterskor inom äldreomsorgen saknade specialistkompetens (Josefsson, Sonde 
& Robins Wahlin, 2008). Sjuksköterskorna ansvarade själva för sina arbetsuppgifter och 
insatser och behövde hålla sig uppdaterade med lämplig utbildning och information inom sitt 
område (Josefsson et al., 2008).  

Flertalet sjuksköterskor upplevde att anamnesen ofta var bristfällig när det gällde 
dokumentation om vårdtagares ögontillstånd. En mer utförlig dokumentation kunde troligen 
leda till åtgärder vid ögonsjukdom och nedsatt synförmåga hos den äldre vårdtagaren som 
kunde förhindra ytterligare försämring och/eller lindra dess konsekvenser. Uppfattningen är 
att det på en vårdavdelning vanligtvis noteras över synförmåga/ögontillstånd vid ett 
ankomstsamtal. I kommunal hälso- och sjukvård är ankomstsamtal inte en vardag, många 
äldre vårdtagares journal uppdateras inte regelbundet och betydelsefull information förbises. 
Kanske skulle fler sjukdomar, besvär och omvårdnadsbehov uppmärksammas bättre om 
kommunsjuksköterskor regelbundet fick tid avsatt till samtal med vårdtagare för uppdatering 
av journaler? Sjuksköterskorna i pilotstudien uppgav att tidsbrist var ett återkommande 
problem, de önskade att möjligheten fanns till att besöka vårdtagarna oftare och även gå 
igenom mer specifikt med omvårdnadspersonalen om vad de bör uppmärksamma i 
omvårdnaden.  

Samarbetet mellan de olika yrkeskategorierna beskrevs oftast fungera väl, i resultatet av 
intervjuerna framkom det att sjuksköterskor i kommunen upplevde att de inte själva träffade 
vårdtagare med ögonsjukdom så ofta, sjuksköterskan fick lita till att allt utfördes enligt 
ordination på ett tryggt och säkert sätt. I en studie av Josefsson et al. (2011) framgick det att 
sjuksköterskan i kommunen uppskattade det goda samarbetet mellan omvårdnadspersonal och 
habiliteringspersonal, vilket i sin tur utvecklade och förbättrade vården (Josefsson et al., 
2011). Enligt omvårdnadsteoretikern Martha Rogers är omvårdnaden till för alla, var de än 
befinner sig, som till exempel på sjukhus eller på serviceboenden, Rogers teori beskriver att 
vårdkedjan är betydelsefull (Gunther, 2006). I kommunen agerar sjuksköterskan mer som en 
gruppledare och förvaltare/administratör av vård än deltar i den grundläggande omvårdnaden 
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(Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson, 2014). I resultatet beskrev samtliga sjuksköterskor 
att de vanligtvis arbetar på avstånd ifrån vårdtagaren och då måste förlita sig på den 
bedömning som omvårdnadspersonal gör. Forskning bekräftar att omvårdnadsarbetet har 
blivit mer distanserat (Carlson et al., 2014; Norell et al., 2013). Vidare framkom det i 
pilotstudiens resultat att en fungerande vårdkedja var betydelsefull, exempelvis efter att en 
vårdtagare hade genomgått en ögonoperation och kom åter till hemmet eller boendet med en 
ordination som skickats med. Sjuksköterskan behövde då lita på att omvårdnadspersonal 
meddelade att en operation var gjord och att läkemedel skulle ges enligt schema, läkemedel 
iordningställdes av sjuksköterska men gavs av omvårdnadspersonal. Det framgick att 
sjuksköterskorna uppskattade ett bra samarbete med omvårdnadspersonal men tre av 
informanternas erfarenhet var att de saknade kunskap om ögonsjukvård. Forskning har visat 
att det behövs en helhetssyn av den äldre individen, där synnedsättning ingår, så att de 
personer som riskerar att falla på grund av försämrad synförmåga identifieras (Källstrand-
Eriksson et al., 2013). Glaukom kan innebära en stor riskfaktor för förekomst av synskada och 
därmed fallskador och regelbunden uppföljning på ögonklinik är betydelsefull (Rossetti, 
Goni, Denis, Bengtsson, Martinez & Heijl, 2010). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS: 
1982:763) ska rehabilitering och tillhandahållandet av hjälpmedel planeras i samråd med 
vårdtagaren som har fått en synnedsättning (Riksdagen, 2001). 

I en intervju framkom god erfarenhet av äldre vårdtagares munhälsa inom kommunal hälso- 
och sjukvård. Ett företag som nämndes erbjöd munvårdsutbildning för omvårdnadspersonal 
som kunde ges individuellt eller i grupp och var en betydelsefull del i den uppsökande 
verksamheten. Detta gav tankar och reflektioner om uppsökande verksamhet skulle kunna 
användas även för ögonundersökning. Sedan 1999 har landstingen ansvaret att erbjuda 
nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet till dem som uppfyller kriterierna för detta 
(Tandvårdslag SFS 1985:125). Forskning har visat att munvård inte har varit ett särskilt 
prioriterat område inom sjukvårdsutbildningar och att det ställer höga krav på 
omvårdnadspersonalen, varför uppsökande verksamhet har visat sig vara positiv (Sjögren, 
2009), försämrad synförmåga framgår inte heller som en prioritering inom kommunal hälso- 
och sjukvård. Äldre vårdtagare kan ha svårt att besöka en ögonmottagning på grund av 
funktionshinder eller demens och därför kunde uppsökande verksamhet fungera bättre. När en 
äldre vårdtagare är i behov av sjukvårdsbesök medför det ofta att omvårdnadspersonal följer 
med, extra personal behöver då planeras på arbetsplatsen och det kan generera ökade 
kostnader.  

Forskning har visat att omvårdnadspersonalens kompetens inte överensstämmer med 
arbetsuppgifter inom hemsjukvården vilket kräver extra insatser och mer tid av 
sjuksköterskorna (Hansson & Arnetz, 2008). Flertalet av informanterna i pilotstudien 
förklarade kommunal hemsjukvård som omfattande och att kunskap behövdes om många 
delar gällande omvårdnad för att på ett tryggt och säkert sätt kunna främja hälsa och ge god 
och säker vård till äldre vårdtagare. Samtliga sjuksköterskor uttryckte önskemål om att få mer 
kunskap om vanligt förekommande ögonsjukdomar och ögontillstånd, exempelvis genom 
föreläsning från en ögonklinik. Teoretiska kunskaper om ögondroppsbehandling är av stor 
vikt, exempelvis vid behandling av glaukom behöver omvårdnadspersonal känna till 
biverkningar eftersom det kan orsaka symtom som inte bara är ögonrelaterade. Betydelsen av 
teoretiska kunskaper beskrivs också i studien av Watkinson och Seewoodhary (2007) som 
menar att omvårdnad inom ögonsjukvård innebär hälsofrämjande åtgärder, såsom information 
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till vårdtagare om vikten av hygien och skötsel av ögonen, droppteknik vid administrering av 
ögonläkemedel samt motivation till compliance av ordination av läkemedel (Watkinson & 
Seewoodhary, 2007). Martha Rogers omvårdnadsteori bygger på att omvårdnad handlar om 
teoretiska kunskaper som styr sjuksköterskan (Gunther, 2006) och i omvårdnadssituationer 
vid ögonsjukvård ställs det krav på att sjuksköterskan besitter både medicinska kunskaper och 
omvårdnadskunskaper (Nilsson et al., 2009).  

Äldre vårdtagare beräknas öka och därmed hälso- och sjukvårdsinsatser, i Sverige beräknades 
antalet äldre över 65 år vuxit till cirka 1,9 miljoner år 2015 och år 2060 beräknas den summan 
växa till cirka tre miljoner (SCB, 2014). År 2014 uppskattades antalet svenskar över 65 år 
som hade nedsatt synförmåga vara 253 000 (SCB, 2014). För att kunna främja hög 
patientsäkerhet i enlighet med patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), anses kunskapsnivån 
om ögonsjukdomar och ögonläkemedel behöva förbättras hos sjuksköterskor inom kommunal 
hälso- och sjukvård. En av sex sjuksköterskor uppgav att en del utbildning inom 
ögonsjukvård gavs i grundutbildningen, ögonsjukvård finns dock inte specialiserat i 
sjuksköterskeprogrammet och i utbildningen till distriktssköterska ingår det bara som en liten 
del (Högskolan i Halmstad, 2016). Kunskapen om ögonsjukdomar är därmed ofta begränsad 
hos sjuksköterskor, vilket kan leda till minskad patientsäkerhet och felaktig 
läkemedelshantering för vårdtagare med ögonsjukdom. Upptäckter av synnedsättning kan i 
många fall behandlas eller hindras från ytterligare försämring men det krävs insikt och 
förståelse hos hälso- och sjukvårdpersonal i kommunen för att främja livskvalitet i vardagen 
och därmed ge god omvårdnad till vårdtagaren (Sinoo et al., 2012; Watkinson, 2011). 
Forskning visade ett behov av ökad kunskap och medvetenhet om torra ögon till hälso- och 
sjukvårdspersonal för att på bästa sätt öka hälsan för äldre vårdtagare (Uchino & Schaumberg, 
2013), vilket överensstämmer med Martha Rogers omvårdnadsteori som beskriver att 
sjuksköterskan måste veta för att göra (Gunther, 2006)! I en studie av Juthberg och Sundin 
(2010) framkom det att sjuksköterskan i kommunen upplevde att de inte hade tillräcklig 
kunskap inom alla områden, de kände att det ställdes höga krav på dem som de inte kunde 
uppfylla (Juthberg & Sundin, 2010). Flertalet studier visade att sjuksköterskor inom 
kommunal hälso- och sjukvård efterfrågar vidare kompetensutveckling (Josefsson et al., 
2008; Karlstedt, Wadensten, Fagerberg & Pöder, 2014; Kihlgren, Fagerberg, Skovdahl & 
Kihlgren, 2003). 

 
Konklusion 
Det finns få studier om sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad till äldre vårdtagare med 
ögonsjukdom. I pilotstudien framkom följande kategorier; Kommunsjuksköterskans 
erfarenhet av ögonsjukdomar, Kommunsjuksköterskans omvårdnadsansvar vid ögonsjukdom 
och Kommunsjuksköterskans kunskapsbehov av ögonsjukdom. Resultatet av studien visade att 
sjuksköterskornas erfarenheter av äldre vårdtagare med ögonsjukdom var bristande och att 
ögats sjukdomar och nedsatt synförmåga inte var i fokus. Kommunsjuksköterskan arbetade på 
avstånd från den äldre vårdtagaren och omvårdnaden utfördes vanligtvis av 
omvårdnadspersonal, vikten av ett fungerande samarbete betonades. 
Läkemedelsadministrering i kommunal hälso- och sjukvård förklarades vara uppbyggd på 
delegering och tidsbrist framstod vara ett hinder för sjuksköterskornas möjlighet att delta i 
omvårdnaden. Vidare visade resultatet att sjuksköterskorna upplevde ett kunskapsbehov om 
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ögonsjukdomar. I omvårdnadssituationer vid ögonsjukvård ställs det krav på att 
sjuksköterskan besitter både medicinska kunskaper och omvårdnadskunskaper för att kunna 
arbeta hälsofrämjande.  
 
 
Implikation 
Pilotstudien kan vara en hänvisning till att kunskap och kompetenshöjning för sjuksköterskan 
i kommunen behövs för att ge ökad medvetenhet och trygghet i vården för äldre vårdtagare 
med ögonsjukdom. Goda kunskaper om ögonsjukdom och hur försämrad synförmåga yttrar 
sig och påverkar den äldre vårdtagaren skulle främja omvårdnaden. Resultatet visade att 
grundutbildningen till sjuksköterska har ett behov av att utvecklas inom området 
ögonsjukvård och skulle kunna uppmärksammas mer inom exempelvis undervisningen i 
geriatrik eftersom många ögonsjukdomar är åldersrelaterade. Föreläsningar om oftalmologi 
och ett lättillgängligt informationsmaterial till sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som 
arbetar inom kommunal hälso- och sjukvård kan vara ett sätt att förbättra kunskapsnivån. 
Uppsökande verksamhet med mobil ögonundersökning skulle kunna spara tid för 
omvårdnadspersonal och vårdtagare, vilket kunde innebära minskad kostnad och underlätta 
för både kommunal hälso- och sjukvård samt ögonklinikens verksamhet. Framförallt skulle 
det kunna främja hälsan för den äldre vårdtagaren då nedsatt synförmåga eller ögonsjukdom 
skulle upptäckas och uppmärksammas. Då resultatet visade ett behov av att förbättra 
kunskapen om ögonsjukvård för hälso- och sjukvårdspersonal så skulle en mer omfattande 
studie om omvårdnad vid ögonsjukdom inom kommunal hälso- och sjukvård vara av intresse 
att genomföra och kunna ligga till grund för utvecklingsarbete. Olika aspekter skulle kunna 
utforskas som exempelvis omvårdnadspersonalens erfarenheter om ögonsjukdom och nedsatt 
synförmåga hos äldre vårdtagare. Vidare skulle det vara av intresse att utforska den äldre 
vårdtagarens upplevelser av sin ögonsjukdom eller nedsatt synförmåga, att ta del av 
vårdtagares erfarenhet genererar i sin tur relevant kunskap till vårdpersonal som kan utveckla 
bättre omvårdnad för den äldre vårdtagaren med ögonsjukdom.  
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BILAGA A 

Förfrågan till områdeschef hemvårdsförvaltningen  

Vi är två studenter som läser Specialisering inom ögonsjukvård på avancerad nivå (blivande 
ögonsjuksköterskor) vid högskolan i Halmstad, där det ingår att skriva ett examensarbete. Vi önskar därför 
tillåtelse att genomföra en intervjustudie om ”Kommunsjuksköterskans erfarenhet av omvårdnad till äldre 
vårdtagare med ögonsjukdom” inom ert verksamhetsområde där vi önskar intervjua sjuksköterskor. Detta är 
en förfrågan om du som områdeschef kan hjälpa oss att komma i kontakt med 4-6 sjuksköterskor, som har 
minst fem års yrkeserfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och som vill delta i en intervju. Den äldre 
befolkningen kommer att öka i framtiden och då även inom kommunal hälso- och sjukvård. Eftersom 
förekomsten av åldersrelaterade ögonsjukdomar också beräknas att öka, har sjuksköterskor en betydelsefull 
roll i det hälsofrämjande arbetet såsom vid ögonsjukdom. Genom att belysa detta, kan förhoppningsvis 
omvårdnaden av äldre vårdtagare, som har olika ögontillstånd och synnedsättning, kvalitetssäkras. 
Tidsåtgången för en intervju beräknas till 30-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och sjuksköterskan kan 
också avbryta sitt deltagande när som helst under studien utan att förklara varför. Endast författarna och 
handledaren kommer att ha tillgång till intervjumaterialet och all insamlad data, kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att ingen deltagare kan komma att identifieras. Resultatet presenteras i form av 
ett examensarbete på magisternivå vid Högskolan i Halmstad. Det färdiga arbetet finns självklart tillgängligt 
för er att ta del av om intresse finns då det kommer att publiceras på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

För mer information eller frågor angående studien vänligen kontakta: 
 
Linda Gustafsson, student/ leg sjuksköterska         Malin Petersson, student/ leg sjuksköterska 
Mobilnr; 0702114141                  Mobilnr; 0702530948 
E-post; linda070_2114141@hotmail.com              E-post; jonas_malin@yahoo.se 
 
Handledare; 
Jeanette Källstrand-Eriksson Leg. Sjuksköterska, universitetslektor 
Akademin för hälsa och välfärd 
Högskolan i Halmstad Tfn: 035-16 779 49 Jeanette.Kallstrand_Eriksson@hh.se 



 

 
 

                                                                          
 
 

BILAGA B 

 Förfrågan till sjuksköterska hemvårdsförvaltningen 

Vi är två studenter som läser Specialisering inom ögonsjukvård på avancerad nivå (blivande 
ögonsjuksköterskor) vid högskolan i Halmstad, där det ingår att skriva ett examensarbete. Därför skickar vi 
denna förfrågan till dig som sjuksköterska om deltagande i studien - ”Kommunsjuksköterskans erfarenhet av 
omvårdnad till äldre vårdtagare med ögonsjukdom”. I och med att den äldre befolkningen beräknas att öka i 
framtiden, ökar även förekomsten av åldersrelaterade ögonsjukdomar. Den äldre befolkningen förväntas att 
ställa högre krav i framtiden på hälso- och sjukvård. Detta leder till att sjuksköterskor har en betydelsefull 
roll i det hälsofrämjande arbetet inom kommunal hälso- och sjukvård, såsom exempelvis gällande 
ögonsjukvård. Därför är vi intresserade av att ta del av dina erfarenheter av omvårdnad av vårdtagare med 
olika ögontillstånd och/eller synnedsättning. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. Datainsamlingen kommer att ske i form av en inspelad 
intervju, där tidsåtgången beräknas till 30-60 minuter. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst 
avbryta ditt deltagande utan att behöva förklara varför, om så önskas. Endast författarna och handledaren 
kommer att ha tillgång till intervjumaterialet och all insamlad data behandlas konfidentiellt, vilket innebär att 
ingen deltagare kan komma att identifieras. Resultatet presenteras i form av ett examensarbete på 
magisternivå vid Högskolan i Halmstad. Det färdiga arbetet finns självklart tillgängligt för er att ta del av om 
intresse finns då det kommer att publiceras på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

För mer information eller frågor angående studien vänligen kontakta: 
 
Linda Gustafsson, student/ leg sjuksköterska         Malin Petersson, student/ leg sjuksköterska 
Mobilnr; 0702114141                  Mobilnr; 0702530948 
E-post; linda070_2114141@hotmail.com              E-post; jonas_malin@yahoo.se 
 
Handledare 
Jeanette Källstrand-Eriksson 
Leg. Sjuksköterska, universitetslektor 
Akademin för hälsa och välfärd 
Högskolan i Halmstad 
Tfn: 035-16 779 49 Jeanette.Kallstrand_Eriksson@hh.se 

 
 
 

 



 

 
 

                                                                          
 
 

BILAGA C 
 

         

Informerat samtycke till studien  

Härmed samtycker jag till att delta i studien ”Kommunsjuksköterskans erfarenhet av omvårdnad till äldre 

vårdtagare med ögonsjukdom”.  Jag har både fått skriftlig och muntlig information samt fått tillfälle att ställa 

frågor.  

Jag är medveten om att mitt deltagande i denna studie är frivilligt och jag kan när som helst välja att avbryta 

mitt deltagande i denna studie utan att behöva ange anledning till detta.  

Jag är även informerad om att jag kan kontakta ansvariga för studien efter intervjun, om jag så önskar. 

Ort, datum_________________________________________________ 

Underskrift________________________________________________ 

Namnförtydligande__________________________________________ 

Intervjuare_________________________________________________ 

Namnförtydligande___________________________________________ 



 

 
 

                                                                          
 
 

BILAGA D 
Intervjuguide  

 

1) Vilka vanligt förekommande ögonsjukdomar (och ögontillstånd) hos äldre har du kommit i 
kontakt med som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård? 

2) Vilka är dina erfarenheter av möten av äldre vårdtagare med ögonsjukdom?  

3) På vilket sätt har du fått kunskap om olika ögonsjukdomar (och ögontillstånd) och dess 
behandlingar? 

4) Kan du beskriva hur specifik omvårdnad av vårdtagare med ögonsjukdom ser ut på din 
arbetsplats, t ex med administrering och delegering 

5) Kan du beskriva hur allmän omvårdnad av vårdtagare med ögonsjukdom kan vara vid din 
arbetsplats. 

6) Finns det något som är bra och som du vill dela med dig av gällande omvårdnad av vårdtagare 
avseende olika ögonsjukdomar (och ögontillstånd)? 

7) Anser du att det finns något som bör förändras (vid din arbetsplats) vad gäller omvårdnad av 
vårdtagare med ögonsjukdom? 

8) Är det något mer som du vill delge oss avseende omvårdnad i samband med olika 
ögonsjukdomar (och ögontillstånd) inom kommunal hälso- och sjukvård? 

Kompletterande frågor som kan komma att ställas: 

• Kan du utveckla det mer? 
• Kan du förtydliga vad du menar med….
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