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Abstrakt 

Bakgrund: Age-related macula degeneration (AMD) drabbar framförallt äldre 

människor. Synen blir snabbt försämrad i de centrala delarna. Tidigare studier har 

identifierat att otillräcklig information kan skapa oro inför behandlingen. För att 

utveckla informationen är det betydelsefullt att veta hur informationen uppfattas.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva patienters uppfattningar om den informationen 

som ges före anti-VEGF behandling. 

Metod: Fenomenografisk ansats har använts som metod för studien. Det centrala i 

Fenomenografi är att hitta variationen av uppfattningar inom en grupp och beskriva 

fenomenet i beskrivningskategorier. Djupintervju användes som insamlingsmetod och 

nio patienter intervjuades.  

Resultat: Resultatet visar tre beskrivningskategorier. Den första kategorin är: 

Otydlighet i informationen som beskriver informanternas sätt att se på informationen. 

Andra beskrivningskategorin belyser att känna tillit till sjukvårdspersonalen. Den tredje 

och sista beskrivningskategorin är att känna oro vilket beskriver andras tankar, till 

hygien och till smärta. 

Slutsats: Studien har visat att patienter som inte får rätt anpassad information känner 

oro inför behandling. Patienterna har ofta många frågor kring diagnosen och hur 

behandlingen kommer att gå till. De söker svar på frågor genom att antingen använda 

internet eller kontakta ögonmottagningen. En mer individuellt anpassad muntlig 

information kompletterat med bra skriftlig/digital information skulle kunna minska oron 

för patienterna. 

 

Nyckelord: Patienter, information, AMD, anti-VEGF behandling, fenomenografi



Abstract 

Background: Age-related macular degeneration (AMD) affects primarily older people. 

The vision is rapidly deteriorating in the central parts. Previous studies have identified 

inadequate information to cause anxiety for treatment. In order to develop the 

information, it is important to know how the information is perceived. 

Purpose: The purpose of the study is to describe patient perceptions of the information 

given prior to anti-VEGF treatment. 

Method: Phenomenographic approach has been used as a method of study. The 

essential of Phenomenography is to find the variation of perceptions within a group and 

describe the phenomenon in description categories. Deep interview was used as a 

collection method and nine patients were interviewed about the information and 

experience of the injections. 

Result: The result shows three description categories. The first category is: Unclearness 

in the information that describes the informant’s way to view the information. The 

second category describes how to trust the healthcare professionals. The third and last 

description category is to feel anxiety which describes thoughts of others, to hygiene 

and to pain. 

Conclusion: The study has shown that patients who do not receive the correct custom 

information feel anxiety before treatment. Patients often have many questions about the 

diagnosis and how the treatment will be addressed. They seek answers to questions by 

either using the internet or contacting the eye clinic. A more individually adapted verbal 

information supplemented with good written / digital information could reduce the 

concerns of the patients. 

Keywords: Patients, information, AMD, anti-VEGF treatment, phenomenology 
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Inledning 

Det kan vara svårt för sjukvårdspersonalen att veta om en patient tagit åt sig och förstått 

informationen på ett korrekt sätt (Mccabe & Timmins 2015). Sjukvården är skyldig att 

ge anpassad och korrekt information till patienten (Socialstyrelsen 2015), men ibland 

misslyckas detta. Under en praktikperiod upplevde jag att informationen som gavs om 

diagnos och behandling till patienten innan injektion i glaskroppen var bristfällig. 

Patienterna visade oro för ingreppet och hade frågor som borde ha besvarats. Innan 

behandlingsdagen ska patienten tagit till sig och förstått informationen. Det finns inget 

utrymme på behandlingsdagen för frågor om diagnos och behandling. Anledningen är 

att tiden till varje patient är begränsad och behandlingen sker enligt 

löpandebandprincipen. Förutom att tiden är begränsad är det viktigt att patienten vet vad 

som sker under behandlingen för att känna sig delaktig. Jag vill veta hur patienter 

uppfattar informationen som ges innan behandlingen med anti-Vascular Endothelial 

Growth Factor (anti-VEGF). Förhoppningsvis kan det ge sjukvårdspersonalen insikt i 

vilken information patienter uppfattar och hur den förberedande informationen kan ges 

för att minska oro och frågor vid behandlingsdagen.  

Bakgrund 

Sjukdom och behandling 

Age related macula degeneration (AMD) drabbar makula (gulafläcken) där en stor del 

av syncellerna finns, vilket ger fokus och gör att kontraster kan urskiljas. AMD delas 

upp i en våt (exudativ) och en torr (atrofisk) form. Det är vanligare att få den torra 

förändringen som har en långsam progress och drabbar vanligtvis båda ögonen. Den 

våta formen har ett snabbare förlopp och ger en kraftigare synnedsättning. Bidragande 

orsaker till våt AMD är framför allt stigande ålder, ärftliga faktorer samt rökning. 

Symtom på våt AMD är försämrad syn i den centrala delen och vid fokusering blir raka 

linjer vågiga. Det kan vara svårt att anpassa synen till mörker och läsa på nära håll 

(Bowling, 2016).  

Sjukdomar i gula fläcken ökar i och med att andelen äldre blir fler i befolkningen, vilket 

medför en större patientgrupp på ögonmottagningarna. I det nationella makularegistret 

är medianålder på 79.9 år (Westborg, Albrecht, Bjärnhall, Karlsson, Lövestam & Libert, 

2015). Det är viktigt att patienter upptäcks i tid och att behandlingen påbörjas för att 

förhindra progressen. Behandlingen syftar till att bibehålla den del av synen som finns 
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kvar. En del patienter kan få en bättre syn efter behandlingen (SBU, 2008). I dagsläget 

finns ingen behandling mot den torra formen. Den våta formen kan behandlas med anti-

Vascular Endothelial Growth Factor (anti-VEGF), vilket ger en kärltillväxthämmande 

effekt. Läkemedlet ges som en injektion i glaskroppen, så kallad intravitreal injektion 

(Bowling, 2016).  Injektionerna ges av läkare på en majoritet av klinikerna i Sverige. På 

fyra kliniker ges den av ögonsjuksköterska och är något som ska införas på andra 

mottagningar för att öka tillgängligheten så att fler patienter kan behandlas (Westborg et 

al. 2015).  

  

Information och kunskap 

Roger Säljö (2009) beskriver problematiken med kommunikation mellan 

sjukvårdssjukvårdspersonal och patient. Han menar att om vården skall fungera optimalt 

är kommunikation en förutsättning för att ge information och kunskap. Skillnaden 

mellan information och kunskap är att information är allmän och generell och den kan 

inte alltid tas emot och användas som kunskap. Kunskap blir det först när patienten tar 

till sig innehållet i informationen och använder den i sin vardag. Säljö (2009) menar att 

vården har problem med att patienter inte följer de råd och ordinationer som ges. För att 

patienten skall vara mer delaktig i vården behövs kunskap och den skapas tillsammans 

med vårdgivaren där båda parterna bidrar med erfarenhet från sina olika perspektiv. 

Därför är det bättre att se kunskap som en process där båda parter är delaktiga och inte 

bara en avsändare och en mottagare. 

En orsak till att patienten inte tar till sig informationen är enligt Säljö (2009) att i vården 

skapas ett yrkesspecifikt språk som är till för dem som arbetar där. Detta språk är 

olämplig att använda i kontakt med patienten. Förutom att språket har en inverkan på 

informationsöverföringen, menar Säljö (2009) att om informationen inte når fram till 

mottagaren måste sändaren ge ytterligare information, vilket i sin tur kan leda till 

informationsöverflöd. Informationsöverflödet gör att det blir svårt för mottagaren att 

veta vilken information som är relevant.  

Information inom ögonsjukvården 

Information om diagnos och behandling från sjukvårdpersonal är viktig för att patienten 

ska få förståelse för sin sjukdom. Om informationen ges anpassad efter patientens 

förutsättningar, kan den bidra till att de följer rekommendationer och behandlingar 

(Socialstyrelsen 2015). Inom ögonsjukvården visar Douglas, Pavey, Corcoran & 
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Eperjesi (2013) att patienten upplever att informationen är otillräcklig från 

sjukvårdpersonal. Det uppmärksammas genom att patienten har svårigheter att förstå 

vad som beskrivs för dem om diagnos och behandling samt de kan inte namnge sin 

sjukdom. Burton, Shaw, & Gibson, (2013b) beskriver i sin studie att patienter med 

AMD inte följer de rekommendationer som ges vilket exempelvis kan vara att sluta att 

röka eller ta vitamintillskott. Dessutom finns det patienter som slutar med aktiviteter 

som de engagerade sig åt för att bevara sin syn, vilket inte ges som rekommendation 

utan är en felaktig föreställning som finns bland patienter.  

Socialstyrelsen (2015) belyser att kommunikation är en viktig del inom sjukvården. 

Sjukvårdspersonalen bör uppmärksamma vilket sätt patienten kommunicerar på. Burton 

et al (2013b) såg att kommunikation mellan läkare och patient påverkas av andra 

åldersrelaterade sjukdomar såsom hörselnedsättning. Att inte höra kan ge en känsla av 

underlägsenhet och leder till en passiv patient. Hörselnedsättningen gör att 

informationen inte mottas och patienten vill då inte fråga en extra gång. 

Burton et al. (2013a,b) finner att läkare ger den muntliga informationen om diagnos och 

behandling. När läkaren givit information ska ögonsjuksköterskan ge fördjupad 

information om tillstånd, behandling och stödja patienten vid eventuella kirurgiska och 

medicinska tillstånd. Vidare ska ögonsjuksköterskan visa empati och ha förståelse för 

patientens situation (Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska med 

specialisering inom ögonsjukvård, 2009). Ögonsjuksköterskans omvårdnadsansvar vid 

injektioner i glaskroppen är att stödja patienten. Genom att lyssna och låta patienten 

visa sina känslor både till behandlingen och sjukdomen ökar patientens delaktighet. 

Ögonsjuksköterskan stannar bredvid patienten under injektionen för att skapa trygghet 

och svara på frågor vilket minskar oron och bidrar till en mer patientcentrerad vård 

(Watkinson & Scott, 2010)   

Oro i samband med anti-VEGF behandling 

Att inte få tillräckligt med information om diagnos och behandling från 

sjukvårdspersonal belyser Thetford, Hodge, Harding, Taylor och Knox (2013).  Vid 

otillräcklig information kan oron förstärkas, framför allt vid den första injektionen. 

Författarna beskriver att patienter är rädda för ingreppet därför att det är nytt och okänt 

för dem. Deras fantasi och föreställning om injektionen är värre än i verkligheten. Trots 
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oro och brist på information väljer patienten att genomföra behandlingen eftersom det 

var deras enda chans till att rädda synen.  

Liknande resultat visar Boyle, Vukicevic, Koklanis, Itsiopoulos & Rees (2017) i sin 

studie. Patienten är orolig för injektionen, men att orosnivån skiljer sig mellan 

patienterna. Författarna menar att oron minskar vid upprepade injektioner eftersom de 

blir förtrogna med behandlingen. Undantag för patienter som upplevde smärta. Senera, 

Balaskas, Mahmoodi, och Aslam (2017) har kommit fram till andra resultat. De såg att 

oron inte minskade vid upprepade behandlingar, utan den fortfarande finns kvar 

oberoende hur många injektioner patienten fått. Orsaken till det är att patienten är rädd 

för att bli blind av injektionen att behandlingen inte ska fungera och att vänta i 

väntrummet inför behandling. Inte för smärtan. Förslag från författarna för att minska 

oron innan injektionerna var att ge specifik information om sjukdomen, dess progress 

och behandling.   

Problemformulering 

Våt AMD är en sjukdom som framför allt drabbar äldre människor. Behandlingen med 

anti-VEGF läkemedel syftar till att bibehålla synen som finns kvar. Tidigare studier 

visar att patienten känner oro för injektionerna, för att förlora synen och att ingreppet är 

okänt för dem. Oron ökar inför behandling vid otillräcklig information. Patienter kan ha 

andra funktionsnedsättningar att förhålla sig till, därför är det viktigt att ge anpassad 

information efter patientens förutsättningar. Sjukvårdpersonal är skyldig att ge patienter 

information och ögonsjuksköterskan skall ha kunskap och förmåga att visa empati, ge 

information om behandling och diagnos till patienten. Trots det är språket inte alltid 

riktat mot patienten utan är till för dem som arbetar inom vården. Det är viktigt att 

patienten uppfattar informationen och får kunskap för att vara delaktig i sin vård. Det 

saknas dock kunskap om hur patienter uppfattar den information som ges inför anti-

VEGF behandling. Denna kunskap skulle förhoppningsvis kunna ge vägledning till 

sjukvårdspersonal om hur informationen bör ges, vilket i sin tur skulle kunna minska 

oron hos patienten.  

Syfte  

Syftet med studien är att beskriva patienters uppfattningar om den information som ges 

före anti-VEGF behandling. 
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Metod 

Studiens ansats är fenomenografisk. Det vill säga, att den utgår från människors tidigare 

kunskaper och erfarenhet och koncentrerar sig på uppfattningar om ett specifikt 

fenomen. Fenomenografi har ett icke-dualistiskt sätt att se på världen, vilket innebär att 

ansatsen inte gör skillnad mellan materia (objektet) och medvetande (subjektet), utan 

dessa går in i varandra och kan inte separeras (Marton & Booth, 2000).   

Fenomenografi vill beskriva mer än ge förklaringar till och tolkningar av ett fenomen. 

Fenomenet beskrivs på en kollektiv nivå och målet är att hitta variationen inom gruppen 

och beskriva den (Marton & Booth, 2000). I denna studie var det specifika fenomenet 

information. Patienterna hade som gemensam erfarenhet att de hade fått diagnosen våt 

AMD och genomgick en anti-VEGF behandling. 

Under intervjun ska intervjuaren fånga hur informanten erfar sin omvärld. Det innebär 

inte om individens uppfattning är sann eller falsk i förhållande till sin omvärld. Det 

grundläggande är att beskriva hur människan uppfattar något. Därför utgår 

fenomengrafin från andra ordningens perspektiv. Första ordningens perspektiv utgår 

ifrån när forskaren vill undersöka olika aspekter av den objektiva världen. Vilket 

används ofta inom medicinsk forskning (Marton & Booth, 2000, Stenfors-Hayes & 

Dahlgren, 2013). De beskrivningskategorier som framträder vid analysen bildar ett 

utfallsrum och är ett antal kvalitativa sätt att erfara ett fenomen. Vilket innebär att 

beskrivningskategorierna inte är oändligt till antal (Sjöström & Dahlgren, 2002).   

Urval och kontext 

Studien genomfördes på en ögonmottagning i södra Sverige. Informationen ges i första 

hand av ansvarig läkare som informerar patienten. Läkaren ska ringa upp patienten vid 

behandlingsstart och ge information, varför behandlingen ges, vilka biverkningar som 

kan förekomma, kontrollintervall och hur behandlingen går till. Sedan skickas 

ytterligare informationsmaterial om behandling med kallelsebrev till patient. Vidare står 

det att inga frågor ska finnas vid behandlingsdagen eftersom det inte finns tid för 

diskussion (Västra Götalandsregionen, 2017). Behandling och uppföljande 

synundersökningar är förlagd på mottagningen och är inte separerad till en 

operationsenhet. Läkemedel som används är Bevacizumab (Avastin®), Ranibizumab 

(Lucentis®) samt Alfibecept (Eylea®) och ges av läkare.   
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Urvalet har gjorts som ett strategiskt urval, vilket innebär att informanterna väljs ut som 

bedöms vara till nytta i studien. Inklusionskriterieriet var att informanterna och fick 

behandling med anti-VEGF läkemedel och kunde samtycka själva till att deltaga. 

Patienter under 50 år exkluderades. Totalt intervjuades nio personer i åldern 65–82 år 

(Md= 67 år), fem kvinnor och fyra män. Tio personer tillfrågades varav en avstod att 

deltaga i studien.  

Datainsamlingen 

Patienter tillfrågades i samband med en synundersökning. Djupintervju har använts 

vilket gav en interaktion mellan intervjupersonen och intervjuaren (Polit & Beck, 2016). 

Semi-strukturerade intervjufrågor används inom fenomenografi, de ska vara öppna och 

inte stängda till ett ja eller nej svar (Sjöström & Dahlgren, 2002). Intervjuguide 

formulerades därefter, med fyra frågor som belyste uppfattning av information och 

erfarenhet av behandlingen. Om svaren var otydliga eller om informanten skulle 

vidareutveckla gavs följdfrågor i form av, hur kändes det, hur menar du nu (bilaga 3).  

Nio personer intervjuades och varade mellan 10–20 min. Intervjuerna skedde på avskilt 

rum på mottagningen. Diktafon användes för att spela in intervjuerna och de 

transkriberades ordagrant av författaren. Dessa sparades på dator samt externt minne. 

Datainsamlingen skedde mellan mars och april 2017. Bakgrundsfrågor som ställdes före 

intervjuerna var: ålder, kön, antal injektioner, hur och vem som gett informationen om 

diagnos och behandling (bilaga 3). 

Analysmetod 

Intervjutexterna analyserades i sju olika steg i enlighet med en fenomenografisk 

analysmodell (Sjöström & Dahlgren, 2013). Stegen visas i tabell 1. Alla intervjuerna 

transkriberades av författaren och lästes i sin helhet och vid flera tillfällen för att bli 

bekant med texten. Därefter gjordes en sammanställning av svaren från informanterna. 

Svar på ledande frågor togs bort och de viktigaste utsagorna behölls och sammanfördes 

under respektive fråga. Texten förkortades med kondensering där de centrala delarna 

urskiljs. Kondenseringen fick olika färger beroende på vem av informanterna som hade 

uttalat sig, för att kunna härleda svaren till rätt intervju. Kondenseringen sattes in i 

enskilt dokument.  En gruppering gjordes av kondenseringen. Kondenseringen fick 

siffror (1-5) för att kunna veta vilka grupper som hörde samman. Grupperna jämfördes 

för att hitta likheter och skillnader. Detta gjordes flertalet gånger för att veta var 

gränserna gick mellan grupperna och om de svarade mot syftet. Kategorierna 
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namnsattes som belyste det mest centrala i kategorierna. Under varje kategorinamn 

sattes kondenseringen in och infördes i enskilt word-dokument. Därefter gjordes en 

språklig jämförelse och grupperna reducerades från fem till tre beskrivningskategorier 

på grund av att grupperna var för lika varann. 

Tabell 1. Analyssteg enligt Sjöström och Dahlgren (2002) s.341 

Steg 1. Bekantgörande 

(familarization) 

 

Forskaren läser igenom texten flertalet gånger för att bli 

bekant med texten. Fel i texten rättas.  

Steg 2. Sammanföring  

(compilation)  

 

Svaren från informanterna sätts in under respektive fråga. 

Forskaren identifiera det viktigaste av utsagorna som 

informanterna ger.  

 

Steg 3. Kondensering  

(condensation) 

 

Reduktion av de individuella svaren. För att hitta de centrala 

delarna i texten.  

Steg 4. Gruppering 

(grouping) 

 

Meningsenheterna grupperas för att hitta likheter i svaren  

Steg 5. Jämförelse 

(comparison) 

 

En jämförelse mellan grupperna, för att försöka hitta 

gränser. Här kan grupperna revideras.  

Steg 6. Namngivning 

(namning) 

 

Grupperna namnges för att belysa dess essens. 

Steg 7. Kontrastiv 

jämförelse 

(contrasative 

comparision)  

 

Språklig jämförelse mellan grupperna sker för att se 

kategoriernas likheter/olikheter och att de beskriver dess 

unika karaktär.  

 

Forskningsetiska överväganden  

Egengranskning av de etiska aspekterna gjordes på blankett från Etikkommittén sydost. 

I samråd med handledare beslöts att studien inte skulle granskas av kommittén. Detta på 

grund av att studien inte ska publiceras och att patienterna inte anses vara en utsatt 

grupp. Ämnet som behandlas är inte av känslig karaktär. Frivilligheten kan ifrågasättas 

när en studie görs på forskarens arbetsplats, eftersom informanten kan känna att de står i 

beroendeställning till forskaren (Polit & Beck 2016). Emellertid valde jag att genomföra 

studien på arbetsplatsen, därför att jag inte hade någon vårdrelation med patienterna. 

Tillstånd från verksamhetschef inhämtades innan studien påbörjades (bilaga 2). Studien 

följer Linneuniversitetets etiska riktlinjer för självständiga arbeten (Regeldokument, 
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2002). Individskyddskraven har övervägts i enlighet med Vetenskapsrådet (1990) fyra 

huvudkrav.  

Informationskravet. Information gavs muntligt och skriftligt till deltagarna om 

frivillighet, anonymitet och om projektet syfte (bilaga1). Informanterna fick information 

om att studien läggs tillgänglig på nätet visa databasen DiVA. Samtyckekravet: 

Samtycke inhämtades skriftligt vid intervjutillfället och information gavs att 

informanten kunde avbryta när som helst. För att minimera risken att informanten kände 

sig tvingad att medverka gavs information om studien innan synundersökningen och 

ytterligare en gång efter. Detta för att ge tid till informanten att tänka över om de ville 

delta. Två av informanterna valde att genomföra intervjun vid ett senare tillfälle. Innan 

studien påbörjades tillfrågades verksamhetschefen som godkände att den fick 

genomföras (bilaga 2). Konfidentialitetskravet: Datamaterialet förvaras så att obehöriga 

inte har tillgång till det. Intervjuverna raderades efter transkribering. Information om 

studien gavs till ögonsjuksköterskorna på mottagningen vid ett arbetsplatsmöte. Vid 

studien gäller sekretesslagen, eftersom de eventuellt skulle kunna identifiera 

informanterna i citaten och några av ögonsjuksköterskorna visste vilka som tillfrågades. 

Ögonsjuksköterskorna har hjälpt till att identifiera patienter som kunde samtycka själva, 

för att vara säker på att samtycke, - och informationskravet säkerhetsställdes. 

Nyttjandekravet: Informationen som informanterna ger är till för studien och kommer 

inte lämnas ut till annat än forskning. 

Resultat 

Sju av nio hade fått både muntlig och skriftlig information medan två hade fått enbart 

muntlig. Den muntliga informationen gavs av läkare medan den skriftlig gavs genom en 

informationsfolder, informationsbrev eller en CD-skiva som beskrev diagnos och 

behandling. Antal injektioner varierade mellan 4-14 stycken (Md = 8,5 st.). 

Informanterna hade fått sin diagnos mellan 2008-2016. 

Syftet med denna studie var att undersöka patienters uppfattning om den information 

som  ges före anti-VEGF behandling. Utfallsrummet blev tre beskrivningskategorier. 

Vilka var: otydlighet i informationen, att känna tillit till sjukvårdspersonalen och att 

känna oro.  
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Otydlighet i informationen.  

Informanterna uttryckte att det fanns svårigheter att förstå vad olika termer betydde när 

de blev informerade om sin sjukdom och att informationen uppfattades som bristfällig. I 

samband med informationen uppkom frågor från informanterna. Vad för behandling 

skulle genomföras och vad innebar det? Var det en operation eller var det en injektion? 

Vilken del i ögat var drabbat? Var det gula fläcken eller var det en blodpropp i 

näthinnan? I det skriftliga svaret som skickades ut efter synkontrollen står det stabilt, 

eller samma som förra gången. Vad menas med det? Ovissheten av att få vänta på ny 

synkontroll och eventuell behandling uppfattades som det allra värsta. Det var svårt att 

planera inför framtiden och en oro för att gå för länge med synförsämringen. Tiden för 

att vänta på ny synundersökning angavs sex veckor men blev oftast längre upp till tio 

veckor.  

Men det vet jag inte riktigt om de sa något särskilt varför det var det här med att 
de skulle opererade eller som de kallade …med operera eller spruta eller några 
droppar man får i ögonen (2)? 

Den första gången fick jag en blodpropp då i ögat först,  
då var det aldrig tal om gula fläcken…. (6). 
 

Informanterna söker information på nätet på grund av att de känner oro och inte litar på 

den information som de har fått. Det i sin tur leder till ytterligare frågor och oro om sin 

sjukdom. Framförallt när läkemedel byttes. Får jag rätt läkemedel injicerat i mitt öga? 

Vad är det för biverkningar den kan ge? Kan den ge en stroke?  

Varför har inte sjukvårdspersonalen informerat om vad som stod på nätet? Exempelvis 

att solglasögon skulle ha en viss färg och att det fanns vitaminer som kunde hjälpa mot 

våt AMD. Det uttrycktes att de inte visste om informationen de fann var sann. Ibland 

var internet en källa att få en upplevelse bekräftad, som när injektionen hade träffat en 

nerv.  

För jag läste ju på nätet såklart och då stod det massor av hemska  
saker om sprutan så då blev man ju jätteorolig (6). 

 
Men det kan ju komma på nerver, jag har ju läst om det här på  
internet med då och då står att det kan komma på nerver (8). 
 

Att känna tillit till sjukvårdspersonal 

Informanterna uttryckte att de kände sig omhändertagna och att bemötandet av 

sjukvårdspersonalen på ögonmottagningen var bra. De berättade att de hade förtroende 

till dem och att de fick den information och hjälp de behövde. Om det var något de 
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undrade över frågade de och fick svar. Vid injektionstillfället var det väl förberett och 

sjukvårdspersonalen berättade vad som hände under behandlingen vilket de kände 

trygghet med. Vid uppföljande synundersökning fick informanterna resultatet av 

ögonsjuksköterskan.  

Det går jättebra, man känner inget det är bara ett litet tryck.  
Så väl bemött på och väl förberett så det…det går bra (9). 
 

Det varit mycket bra behandling och information…(1). 

 

Informanterna hade en önskan att få träffa samma läkare. Läkaren skulle då vara mer 

insatt i sjukdomsförloppet och fortsatt behandling. När det fanns otydlighet i 

informationen, eller om de hade frågor om synförsämring framkom det att de 

kontaktade ögonmottagningen. De pratade då med en rådgivande ögonsjuksköterska 

eller fick kontakt med läkare för att få ytterligare information.  

Det kanske kan va att man inte fått så mycket information om hur länge  

de håller på med sprutor och liksom vad som kommer framåt (8). 
 
Är det något ringer jag hit (2). 

Att känna oro 

Behandlingen uppfattades på olika sätt av informanterna vilket beskrivs i kategorin. 

Informanterna beskrev att det var obehagligt att få en spruta i ögat och var oroliga innan 

behandlingen. Det uttrycktes att vid första injektionen fanns en oro eftersom den var ny 

för dem, men kunde vara kvar vid upprepade behandlingar. Smärta kunde uppkomma 

när injektionen hade träffat en nerv. Smärtan under första injektionstillfället kunde 

förstärka oron vid nästa injektion. Vidare kunde andra patienter som väntade på 

behandling i väntrummet inverka på oron.  

Ja, man var ju orolig, man hade bara hört om andra som 
hade fått och att man sitter på rad liksom, och sen så kommer jag hit,  
så var det en kvinna som var före mig som sa:  

jag tycker det här är så obehagligt, hoppas det här är sista gången (3). 
 

De uppfattade att andra människor inte fick vara i operationsområdet eftersom de själva 

hade fått hygienföreskrifter om att tvätta sig innan injektionen. 

Men det var ju lite spring med olika människor som skulle tolka  

och sen ska det vara så noga att man skall duscha och tvätta sig  
och så va. Då tänker man ju lite på det (informant 6).  
 

 



11 

 

Diskussion 

Metoddiskussion  

För denna studie valdes fenomenografisk ansats. Syftet var att få fram hur patienterna 

uppfattar skillnader och likheter i fenomenet. Därefter beskrivs fenomenet. Fenomenet 

som undersöks är hur informanten uppfattar informationen. Det som undersöks är 

kopplat till ett sammanhang, en tid och plats dvs ögonmottagningen (Marton & Booth, 

2000). Forskning av fenomenet har ägt rum i sin naturliga miljö vilket är en styrka i 

undersökningen. Studien är till nytta både för sjukvårdspersonal och för patienten. Detta 

för att få kunskap om hur informationen uppfattas och om den kan förbättras. Att ha i 

åtanke är att vara forskare i en miljö där man arbetar kan vara problematisk. Patienterna 

kan ibland känna att de står i beroendeställning till forskaren (Polit & Beck 2016). I min 

studie kan patienten vilja vara tillmötesgående och svara på intervjufrågorna utefter vad 

de tror jag önskar höra.  

Inom fenomenografi, är det viktigt att vara medveten om att inte tolka eller att dra för 

långtgående slutsatser i analysen (Sin, 2010). För att undvika detta finns möjlighet att gå 

tillbaka till intervjutexterna, vilket kan bekräfta de beskrivningar som gjordes i 

resultatdelen. Läsaren har också möjlighet att genom citatet få en uppfattning om 

trovärdigheten i resultattexten. I studien beskrivs tillvägagångsättet för att få fram 

resultatet. Enligt Sin (2010) ska forskaren dokumentera varje steg i processen så att 

läsaren kan bedöma hur forskaren har gått tillväga.  

Sjöström och Dahlgren (2002) belyser att relationen mellan data och 

beskrivningskategorierna är viktigt. Det som beskrivs i kategorierna ska vara förankrat i 

datamaterialet. För att stärka trovärdigheten ska beskrivningskategorierna läsas av 

någon utomstående för att granska relevansen i dem. Handledaren har varit med och 

stöttat vid analysen, för att utfallsrummet skulle bli tydligt. 

För att granska kvalitén på utfallrummet finns tre kriterier. Det första kriteriet är att 

varje beskrivningskategori beskriver något som är särskiljande för att förstå fenomenet. 

Det andra kriteriet är att kategorierna ska vara logisk relaterade till varann. Det tredje 

och sista kriteriet är att det ska vara så få kategorier som möjligt (Stenfors-Hayes & 

Dahlgren, 2013, Sin, 2002). Utfallsrummet i studien finns tre kvalitativt skilda sätt 

beskrivna om information. De är särskiljande och logiskt relaterade till varann. Enligt 

Dahlgren & Sjöström (2002) finns det inte oändligt med variationer utan dessa är 
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begränsade. Därför är det bra att det finns så få kategorier som möjligt. I studien finns 

tre beskrivningskategorier vilket gör att beskrivningarna av fenomenet är begränsat.  

Urvalet var strategiskt för att få fram variationen, både kvinnor och män med olika antal 

injektioner tillfrågades. Efter att intervjupersonerna svarat på bakgrundsfrågorna kunde 

även konstateras att diagnos och sättet de fått information skilde sig. Tiden har varit 

begränsad och därför kunde bara nio intervjuer genomföras. Inom fenomenografin 

rekommenderas 10–30 intervjuer för att hitta en bred variation, men för många 

informanter kan ge för stort material att analysera (Stenfors-Hayes, et al 2013).  Det kan 

dock räcka med 10–12 informanter för att få fram tillräcklig variation (Henricsson, 

2015).  

Sjöström och Dahlgren (2002) beskriver att intervjusituationen kan ha två 

huvudproblem. Det första är intervjupersonens motivation att delta studien. Det andra är 

relaterad till förståelse för vad intervjupersonen försöker säga och ställa följdfrågor. 

Eftersom det var första gången jag intervjuade kan det påverka intervjutekniken. Jag 

försökte vara följsam i de uppföljande frågorna som ställdes. Vid längre pauser 

inväntades svar, om svaren inte kom, upplevde jag att det var svårt att ställa följdfrågor 

av rädsla för att ställa fel eller ledande frågor. Därför fortsatte ofta intervjuerna med 

nästa öppna fråga, dock förbättrades intervjutekniken under tidens gång. Vissa av 

informanterna var kortfattade i sina uttalanden och det var svårt att få ytterligare svar av 

dem. Intervjuguiden skulle kunna formulerats annorlunda. Detta för att fånga in mer och 

tydligare svar från informanterna om hur och när informationen skulle ges samt vad den 

borde innehålla.  

Vidare är det betydelsefullt att förklara vilken förförståelse forskaren har till det som 

studeras, detta för att veta vilken objektivitet forskaren har. Det kan stärka pålitligheten 

i studien (Sin 2010). Författaren har förförståelse för diagnos och är insatt i vilken 

behandling och information som ges, vilket kan ses som en styrka. Det är då enklare att 

fånga upp nyanser under intervjun och uppmana informanten att utveckla. Enligt 

Stenfors-Hayes, et al (2013) ska intervjuaren försöka koncentrera sig på vad 

informanten säger om fenomenet. I analysen är det är viktigt att fokusera på att beskriva 

vilket sätt informanten uttalat sig, mer än att förklara varför. Jag har försökt vara 

medveten om detta och inte tolka i datamaterialet.  
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Överförbarheten i denna studie kan överlåtas till läsaren (Sin, 2002). Studien skall vara 

tydligt beskriven för att kunna avgöra om det går att överförbara till andra kontext. 

Kriterierna för att studien ska kunna överföras är att trovärdigheten, pålitligheten och 

bekräftelsebarheten har uppnåtts (Henricsson, 2015). 

Resultatdiskussion 

Vad kan sjukvårdpersonal lära sig av vilken information som informanterna uppfattade 

innan anti-VEGF behandling? Resultatet i min studie visar en variation av uppfattningar 

om den information som ges före av sjukvårdspersonal. Det som framkom ur 

analysprocessen var att otydlig information leder till oro och frågor. Tillit till 

sjukvårdspersonalen beskrevs, samtidigt fanns det omständigheter som gav oro innan 

injektionerna, andras påverkan, tankar om hygien och smärta. Detta kan ge insikt till 

sjukvårdspersonal om vad patienter uppfattar och inte minst reflekterar om. 

Resultatet visar att informanterna känner tillit till personalen och informationen innan 

behandlingen och litar på sjukvårdspersonalen under behandlingen. Trots det finns det 

svårigheter att förstå informationen som ges, vilket gjorde dem oroliga. Exempelvis 

bytet av läkemedel som skapade oro efter otydlig information. Kommunikation och 

brist på information visar Kenward, Whiffin, och Spalek (2017) har påverkan 

framförallt när patienten inte förstår vad som händer, bland annat när vårdplaner ändras 

eller mediciner bytes. Detta gör att patienter känner sig osäkra i sjukhusmiljö.  

Vidare framkom i resultatet att det fanns en otydlighet i informationen, både muntlig 

och skriftlig vilket leder till frågor och oro hos informanten. När de inte får tillräcklig 

information söker de svar på internet. Men det finns information som inte är tillförlitlig 

och det kan vara svårt att värdera vilken som är sann. McMullan, (2006) belyser att det 

är viktigt att sjukvårdspersonal informerar om web-sidor som lämnar adekvat och 

granskad information till patienten.  

Å ena sidan sökte informanterna på internet, å andra sidan litar de på 

sjukvårdspersonalen och kontaktar ögonsjuksköterska eller läkare vid frågor. Enligt 

McMullan (2006) är internet en källa till kunskap, vilket kan medföra att patienten får 

en ökad förståelse för sin sjukdom. Detta leder till att patienten tar kontakt med läkaren 

vid förändring i hälsotillståndet och blir mer engagerad i sin vård. Jag tolkar att när 

informanten finner information på internet, kan de vilja få den bekräftad av 

sjukvårdspersonal. Det i sin tur kan vara en anledning till att de kontaktar mottagningen 

med frågor. De känner tillit till sjukvårdspersonalen och blir trygga med svaren de får, 
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vilket kan dämpa deras oro. En ytterligare orsak till att informationen blir otydlig kan 

vara att språket inte är anpassat till informanten. Säljö (2009) menar att språket som 

används är viktig för att patienten skall förstå informationen.  

Resultatet visar att det är läkare som ger den mesta av information vilket stödjs av 

Burton et al. (2013b). Det framkom också att ögonsjuksköterskan ger information under 

synundersökningarna och att informanterna fick veta om synen hade förändrats. 

McCabe & Timmins, (2015) belyser att som sjuksköterska är det viktigt att ha god 

kommunikationsförmåga för att patienten skall känna sig trygg. Detta skapas via att 

etablera kontakt genom att lyssna och ge den andra personen fullständig 

uppmärksamhet. Om skriftlig information ges ska den om möjligt ges samtidigt som 

den muntliga.  

Informanterna har fått muntlig och skriftlig information i enlighet med Rutin våt AMD 

(2017) och de tyckte att de fått bra information. Dock kan den förbättras. Läkarna ger 

information om diagnos och behandling via telefon och ytterligare information ska ges 

med kallelsebrevet. Förslagsvis kan en uppföljning ske med skriftlig och muntlig 

information hos ögonsjuksköterska. Detta för att komplettera informationen och fånga 

upp vilken kunskap patienten har fått efter informationen från läkaren. Dessutom att 

patienten då får möjlighet att ställa frågor och få ny information om det behövs. Enligt 

Bürgmuller, Cakmak, Weingessel, Vécsei, & Vécsei-Marlovits (2016) är det 

fördelaktigt att ge ny information om sjukdomen, behandlingar, riskfaktor och prognos 

vart 3 till 5 år eftersom patienter glömmer av informationen över tid.  

Det framkom i studien att individuell uppföljning efterfrågades av informanterna och de 

kontaktade mottagningen vid synförsämring. Vilket stöds av Burton et al. (2013a) där 

patienterna hade svårt att veta hur länge behandlingen skulle pågå. De gör då egna 

bedömningar av behovet av en injektion. Vidare sågs i min studie att oron kan 

förstärkas av andra patienter som var i mottagningens väntrum, vilket jag inte finner 

någon annan studie som stöder. Snarlika resultat ses i Senera et al. (2017) studie, men 

att de belyste att patienten har en oro av väntan i väntrummet. Resultatet visar att vid 

smärta förstärks oron vid nästa injektion vilket styrks av Boyle at al. (2017). 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det finns en otydlighet i informationen vilket 

leder till oro. Det finns utrymme för förbättring. Informationen borde därför göras 

tydligare för att minska patientens frågor. Den bör bli mer förståelig och konkret för 
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varje patient så att oron minskar. Att det ges för lite information finns inget som 

resultatet tyder på.  

Slutsats  

Studien har visat att patienter som inte får rätt anpassad information känner oro inför 

behandling, vilket stämmer överens med tidigare forskning. Patienterna har ofta många 

frågor kring diagnosen och hur behandlingen kommer att gå till. De söker svar på frågor 

genom att antingen använda internet eller kontakta ögonmottagningen. Detta kan ge en 

insikt till sjukvårdsperonalen att ge indviduell information som är anpassad till varje 

patient.  

Kliniska implikationer   

Föreliggande studie kan ge förståelse till sjukvårdspersonal hur patienterna erfar 

information. Att den är otydlig kan ha flera förklaringar. Tiden finns inte för frågor på 

behandlingsdagen. Brist på resurser kan vara en del av att patienten inte får individuell 

och anpassad information. Att synliggöra behoven som finns kan eventuell förändring 

ske. En översyn av vilka informationsblad som används och hur den muntliga 

informationen ges. Ett sätt att förbättra informationen till patienten är att hänvisa till 

informativa och utvalda källor på internet.  

Förslag till fortsatt forskning  

Personer med annat språk har inte deltagit i studien och de börjar bli en större grupp på 

mottagningen. Att ge information via tolk och hur den uppfattas skulle vara intressant 

att undersöka för fortsatta studier.  
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 Bilaga 1 

 

Till dig som erhållit information om AMD samt genomgått injektionsbehandling. 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie  

 

Information är viktigt för att man som patient skall förstå vad som hänt i ögat och vilken 

behandling man kommer att få.  

 

Syftet med att göra en intervjustudie är att det förhoppningsvis kan leda till ökad 

kunskap om vilken uppfattning ni har av informationen som ni får på ögonmottagningen 

innan injektionsbehandling i ögat. Resultaten kan även användas till att utveckla och 

förbättra informationen som ges från ögonmottagningen. 

 

Uppskattningsvis kommer 10 personer att tillfrågas efter varit hos sjuksköterska för 

uppföljning efter injektionsbehandling. Studien är helt frivillig och du kan avbryta när 

du vill, även senare om så önskas. Intervjun bandas och beräknas ta 30-60 min.   

Du deltar anonymt och texterna förvaras hos vederbörande, så att ingen obehörig kan 

läsa det. Jag kommer inte heller att skriva var studien genomförs i arbetet. Arbetet 

kommer att publiceras på internet i en databas som heter DIVA. Där kan ni sedan se 

resultatet av arbetet.  

 

Jag heter Åsa Densborn och studerar till specialistsjuksköterska ögonsjukvård på 

Linneuniversitetet i Kalmar.  I utbildningen ingår att göra en magisteruppsats därför har 

jag valt att göra denna intervjustudie. Hör av dig vid frågor! 

Kalmar  2017 

 

Underskrift: 

 

Studerande:   Handledare: 

Åsa Densborn Universitetslektor : Sten-Ove Andersson 

Telefon: 070-2627481  Telefon: 0706-681117 

Mejladress: ad222pc@student.lnu.se Mejladress:stenove.andersson@lnu.se 
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Bilaga 2 

 

Tillstånd från verksamhetschef. 

Information om studien. 

På ögonmottagningen genomförs anti-VEGF injektioner. När patienterna kommer på 

injektionsdagen skall information om sjukdom och behandling delgivits. Detta för att 

minska oro ge ökad trygghet och ge en ökad patientmedverkan. Studien kommer att 

försöka belysa vikten av adekvat information till patienten och hur de upplever den.  

Syftet med studien är att få kunskap om patienters uppfattning av informationen som 

ges innan anti-VEGF behandling.  

Det planeras att intervjua 10 personer. Patienterna tillfrågas att delta vid återbesöket när 

de skulle genomföra synkontroll. Intervjuerna sker med digital teknik med start 17-03. 

Intervjuerna transkriberas och analyseras för att beskriva skillnader och likheter i deras 

utsagor. 

Informationen från patienterna förvaras säkert för obehöriga.  Deltagandet är helt 

frivilligt och om man vill avbryta kan de ske utan att man behöver motivera varför. 

Information till patienterna ges både muntligt och skriftligt. Studien har följt 

Linneuniversitetets etiska riktlinjer för självständigt arbete på avancerad nivå. 

Redovisning av resultat sker i Kalmar via Linnéuniversitetet med examination den 22 

maj 2017. Uppsatsen läggs tillgänglig online via portalen DIVA.  

Verksamhetschef underskrift.  

 

Studerande:   Handledare: 

Åsa Densborn   Universitetslektor Sten-Ove Andersson 

Telefon: 070-26274481  Telefon: 0480-446098 

Mejladress: ad222pc@student.lnu.se  Mejladress: stenove.andersson@lnu.se 

    

mailto:ad222pc@student.lnu.se
mailto:stenove.andersson@lnu.se


3 

 

 

 

Bilaga 3 

 

Intervjuguide: 

 

Kan du berätta om hur du uppfattande informationen i samband med din ögonbehandling? 

 

Vad var det viktigaste du fick lära dig om din ögonsjukdom?  

 

Hur kände du dig när du kom till mottagningen för injektioner? 

 

Hur upplevde du injektionsbehandlingen? 

 

Uppföljningsfrågor, hur tänker du då? Kan du berätta vidare? Vad kände du då?  

 

Bakgrundsfrågor 

Ålder: 

Kön: 

När fick du din diagnos: 

Hur många injektioner har du fått: 

Vad har du fått för information och av vem? 


