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Abstrakt 
 

Bakgrund: Amblyopi är en synnedsättning som uppkommer under de första 

levnadsåren och orsakas av bristande stimulans eller hämning av celler i synbarken. 

Följsamhet till behandlingen är viktig hos barn med amblyopi för att kunna utveckla en 

optimal synskärpa. En dålig följsamhet kan leda till bestående synnedsättning, ökat 

lidande och minskad livskvalitet. Följsamhet kan kopplas till de tre engelska termerna 

compliance, adherence och concordance, som definieras på olika sätt.    

Syfte: Syftet med studien var att ur ortoptistens perspektiv belysa vad som är av 

betydelse för följsamhet vid behandling av barn med amblyopi.   

Metod: Data samlades in genom nio intervjuer med verksamma ortoptister. 

Databearbetning genomfördes med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.    

Resultat: I resultatet framträder fyra områden som påverkar följsamheten. Barnets 

förutsättningar, hur behandlingen hanteras, kommunikation och behandlingens 

utformning, resultat och påverkan i vardagen upplevs av ortoptisterna som faktorer som 

både främjar och försvårar följsamheten. Mycket av resultatet stämmer överens med 

tidigare forskning, men att ortoptisterna upplever att familjekonstellation och 

bemötande har betydelse för följsamhet är nytt.   

Slutsats: Vid amblyopibehandling hos barn är det nödvändigt att ortoptisten har 

kunskap om och förståelse för vad som har betydelse för följsamhet. Med denna 

kunskap kan ortoptisten på flera områden verka för ett bättre behandlingsresultat där 

barnet uppnår optimal synskärpa. Ortoptistens syn på följsamhet påverkar på vilket sätt 

som hen får ansvar för barnets följsamhet. 

 

 

Nyckelord: Amblyopi, följsamhet, compliance, barn, ortoptist, concordance 
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Abstract 

Background: Amblyopia is a visual impairment that occurs during the first years of life 

and is caused by lack of stimulation or inhibition of cells in the visual cortex. 

Compliance to treatment is important in children with amblyopia in order to develop 

optimal visual acuity. A poor compliance can lead to permanent visual impairment, 

increased suffering and reduced quality of life. The Swedish term Följsamhet can be 

linked to three different English terms, which are defined in different ways; compliance, 

adherence and concordance.   
Objective: The aim of this study was, from an orthoptist´s perspective, to illuminate 

factors that are of importance for compliance in treating children with amblyopia.   
Method: Data was collected through nine interviews with active orthoptists. Data 

processing was conducted using qualitative content analysis.   
Results: The result shows four areas that affect compliance. The child's prerequisites, 

How the treatment is handled, Communication and The treatment's design, results and 

impact in everyday life are perceived by orthoptists as factors that both promote and 

complicate compliance. Much of the results are consistent with previous research. 

However, the importance of factors such as family constellation and the approach of the 

orthoptists, is new.   
Conclusion: The orthoptist needs to have knowledge and understanding of what affects 

the child's compliance. With this knowledge, orthoptists can work in several areas for a 

better treatment outcome where the child achieves optimal visual acuity. The 

orthoptist's view of compliance is influencing the manner in which they are responsible 

for the child's compliance. 

     
Keywords: Compliance, amblyopia, adherence, children, orthoptist, concordance 
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Inledning 

 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen inom min specialistutbildning till 

ögonsjuksköterska kom jag i kontakt med ortoptisters arbete med barn som behandlas 

för amblyopi. Ortoptister är en liten yrkesgrupp inom ögonsjukvården som vanligtvis 

jobbar på en ögonklinik och vars arbete är inriktat mot att utreda, diagnostisera och 

behandla syn- och samsynsproblem hos barn och vuxna. Ortoptisten ansvarar för att 

ordinera amblyopibehandling, föräldern är som vårdnadshavare ansvarig för att 

behandlingen sköts, men det är barnet som genomför den. I detta trepartssamspel ligger 

en utmaning. Behandlingen kräver mycket av både barn och föräldrar, men även av 

ortoptisten. Att verka för en god följsamhet hos barn och föräldrar är en viktig del i 

ortoptistens arbete. 

 

 

Bakgrund 

 

Amblyopi 

Amblyopi, även kallad svagsynthet eller lazy eye, är en synnedsättning som orsakas av 

bristande stimulans eller hämning av celler i synbarken. Hjärnan som bearbetar 

synintryck stimuleras inte på ett adekvat sätt och därför utvecklas inte normal syn under 

barndomen (Dixon-Woods, Awan & Gottlob, 2006; Wu & Hunter, 2006). Störst risk att 

utveckla amblyopi har barn under sina första levnadsår, framförallt under de första sex 

månaderna. Det handlar nästan uteslutande om att ett öga är drabbat och de vanligaste 

orsakerna till amblyopi är strabism (skelning) och brytningsfel, men även grumling av 

linsen (grå starr) och ptos (hängande ögonlock). Brytningsfel innebär att ögat är 

antingen för kort, för långt eller oregelbundet och ungefär hälften av fallen orsakas av 

någon form av brytningsfel. När ett av ögonen skelar kopplar hjärnan bort bilden från 

det skelande ögat. Hos ungefär en av fyra barn med amblyopi är strabism orsaken (Koo 

et al., 2017; Searle et al., 2000; Wang, 2015). 

 

Det finns en ökad risk för amblyopi hos för tidigt födda barn och barn med 

utvecklingsstörning. Det finns även en viss ärftlighet (Elflein, 2016). I Sverige upptäcks 

tillståndet oftast genom att barnet skelar eller att man ser en synnedsättning vid 4-års-
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kontrollen på BVC (Kvarnström & Jakobsson 1998). Barnet själv är i de flesta fall 

omedvetet om synnedsättningen eftersom det friska ögat tar över (Kelly, 2016). 

Amblyopi är den vanligaste orsaken till synnedsättning hos barn och drabbar cirka 2 till 

5% av alla barn (Holmes & Clark, 2006; Raab et al., 2011; Vijay et al., 2016). 

 

Behandling av amblyopi 

Amblyopi försvinner inte spontant, utan kräver behandling. Behandling av amblyopi 

görs i första hand genom eventuell korrigering av brytningsfel med hjälp av glasögon 

(Dean et al., 2016; Koo et al., 2017). I ungefär en fjärdedel av fallen räcker det, men 

oftast behövs ytterligare behandling. Lappbehandling är då det vanligaste alternativet 

(Cotter et al., 2012; Dean et al., 2006). Med lappbehandling menas att barnet har en lapp 

som täcker för ögat med bäst synskärpa under några timmar varje dag. Det gör att barnet 

behöver använda det sämre ögat och därigenom träna upp synen. Beroende på bland 

annat ålder och skillnad i synskärpa mellan ögonen skiftar antalet timmar som lappen 

ska användas. I de flesta fall handlar det om 2 till 6 timmars lapptid per dag under några 

månader upp till flera år. I genomsnitt så pågår behandlingen i tre år. Barnets amblyopi 

kan även behandlas med atropin, cykloplegiska ögondroppar. Effekten av dessa är att 

synen i barnets bästa öga blir suddig. Barnet droppas då med 1 % atropin en gång 

dagligen i ögat med bäst synskärpa. Båda behandlingarna ger en väsentlig förbättring av 

synskärpan när barnets följsamhet till den ordinerade behandlingsstrategin är god 

(Bretas & Soriano, 2016; Shotton et al., 2009; Wang, 2015). 

 

Att starta behandlingen i ett tidigt skede förbättrar möjligheten till ett tillfredsställande 

resultat. Ju yngre barnet är desto större möjlighet till en effektiv behandling, samtidigt 

som det finns en större risk att orsaka amblyopi i det andra ögat (Lee, 2010). Det krävs 

längre lapptid med stigande ålder. Fram till 8-års åldern är de flesta fall av amblyopi 

reversibla, men hur långt upp i åldrarna som en behandling gör skillnad råder det olika 

åsikter om. Det finns studier som visar att även äldre barn kan ha nytta av behandlingen 

(Campos, 1995; Dixon-Woods, 2006; Wu & Hunter, 2006). Behandlingen utvärderas 

genom att mäta barnets synskärpa. Man mäter då framförallt förändringen av synskärpa 

och hur stor skillnad det är i synskärpa mellan ögonen. Behandlingsresultatet sätts i 

relation till barnets ålder, vad som orsakat amblyopin och den ursprungliga synskärpan 

på det amblyopa ögat (Stewart et al., 2005). 
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Ortoptist 

Amblyopi behandlas i de allra flesta fall av en ortoptist. Ortoptist är i Sverige oftast en 

specialistutbildad ögonsjuksköterska (Sveriges Ideella Ortoptistförening, 2017), men det 

finns också ortoptister som utbildats utomlands, vilket oftast har inneburit en treårig 

direktutbildning efter avslutade gymnasiestudier. I Sverige är utbildningen till ortoptist 

en uppdragsutbildning och en påbyggnad till ögonsjuksköterskeutbildningen och det är 

ögonkliniken som betalar utbildningen. Det finns i nuläget drygt 130 stycken 

verksamma ortoptister i Sverige. Ortoptistens arbetsuppgifter består i att utreda, 

diagnostisera och behandla syn- och samsynsproblem hos barn och vuxna. De flesta 

ortoptister arbetar på sjukhus där de har självständiga mottagningar, men samarbetar 

också tätt med ögonläkare (Orthoptistes de la Communauté Européenne, 2017; Sveriges 

Ideella Ortoptistförening, 2017). 

 

Följsamhet 

Det finns tre engelska termer som på svenska har översatts till begreppet följsamhet och 

som används inom omvårdnadsforskning; compliance, adherence och concordance. 

Compliance är den äldsta och mest spridda termen och har använts sedan 1950-talet. 

Vanligtvis definieras compliance som den grad till vilken patienten följer vårdgivarens 

ordination (Cushing, 2007; Haynes et al., 1979; Robinson et al., 2008). Termen har sitt 

ursprung i det militära och har i takt med att relationen mellan vårdgivare och patient 

förändrats fått kritik för att den kan upplevas alltför inriktad på lydnad och bortse från 

patientens autonomi och deltagande i behandlingens utformning (Aronson, 2007; 

Robinson et al., 2008). Compliance har också beskrivits som följsamhet utan att ha 

någon egen övertygelse (Hansson & Scherman, 1998). Termen kan uppfattas som att 

det är patientens fel att ordinationen inte följs (Karrakoski, 2007). I svensk kontext 

används oftast termen compliance och inte följsamhet. 

 

En senare term som slog igenom under 1990-talet är adherence. Den var tänkt att mer 

betona valfrihet och uppmana till dialog mellan vårdgivare och patient, där större 

hänsyn tas till patientens åsikt och önskemål. Adherence definierades som den grad till 

vilken patienten följer den överenskomna ordinationen från vårdgivaren (Bisonette, 

2008; Horne et al., 2005). Adherence skulle inte ge samma negativa associationer som 

compliance och genom att använda adherence som skulle betona samarbetet mellan 

vårdgivare och patient ville man därmed undvika att skuldbelägga patienten 
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(Karrakoski, 2007; Vrijens et al., 2012). Termen används bland annat av World Health 

Organisation (Gardner, 2015; Sabaté, 2003). Intentionerna med termen blev emellertid 

inte uppfyllda, utan även adherence har fått liknande kritik som compliance. Detta har 

antagligen en del av sin orsak i att det inte finns någon egentlig skillnad i hur termerna 

compliance och adherence används i litteraturen. Det finns inte heller någon definition 

av adherence som reflekterar en patientcentrerad vård, utan adherence har vanligtvis 

samma definition som compliance. Det är fortfarande vårdgivaren som bestämmer 

vilket hälsoresultat som är önskvärt för patienten (Aronson, 2007; Bisonette, 2008).   

Det nyaste begreppet är concordance som utvecklades i Storbritannien i slutet av 1990-

talet. Begreppet är tänkt att få vårdgivare och patient att sträva efter en ömsesidig 

relation och en maktbalans.  Definitionen av concordance är lite längre och skulle kunna 

översättas till concordance baseras på föreställningen att konsultationen mellan 

vårdgivare och patient är en förhandling mellan jämlikar och målet blir därför att uppnå 

en terapeutisk allians dem emellan. Alliansen kan innebära att man i slutändan kommer 

överens om att ha olika åsikt. Dess styrka ligger i en ny och större respekt för patientens 

agenda och skapandet av en ny öppenhet i förhållandet mellan vårdgivare och patient 

där man kan gå vidare utan missförstånd, misstro och hemligheter”(Bisell, 2004; 

Bisonette, 2008). Termen har inte något att göra med i vilken utsträckning patienten 

följer sin behandling, utan handlar om hur interaktionen och relationen mellan 

vårdgivare och patient ser ut (Bell at al., 2007; Bisonette, 2008; Fraser, 2010). Termen 

concordance kan sägas ligga i linje med Socialstyrelsens arbete för en mer 

patientcentrerad vård (Socialstyrelsen, 2016). Trots att concordance tydligt skiljer sig 

från de andra termerna så används den ändå ofta synonymt med dessa (Aronson, 2007). 

Concordance har fortfarande inte fått något större genomslag och kritik har riktats mot 

att relationen mellan vårdgivare och patient inte kan vara ömsesidig i hur behandlingen 

ska läggas upp. Vårdgivaren har alltid ett professionellt och medicinskt ansvar för 

patienten som inte kan bortses från (Bisell, 2004; Snowden, 2014). 

 

I den här uppsatsen utgör följsamhet den teoretiska referensram som studiens resultat 

kommer att relateras till. Följsamhet är ett centralt begrepp inom omvårdnad och 

omvårdnadsforskning, vilket gör det intressant att se hur studiens resultat kan tolkas 

utifrån olika sätt att se på följsamhet. Det är också av intresse att se om ortoptistens 

perspektiv på följsamhet utifrån de tre tidigare nämnda begreppen kan ha betydelse för 

barnens följsamhet till sin amblyopibehandling. 
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Forskning kring behandlingsregimen 

Det finns ett tydligt samband mellan god följsamhet till behandling och en förbättrad 

synskärpa hos barn med amblyopi (Chekitaan, 2009; Loudon, 2002). Många studier 

visar att dålig följsamhet är en betydelsefull faktor till att behandlingen inte når ett 

tillfredsställande resultat (Beardsell et al., 1999; Newsham, 2002). Ett flertal studier 

visar också att följsamheten hos barn som behandlas för sin amblyopi är låg, detta 

oavsett om det gäller lappbehandling eller droppar (Al-Zuhaibi et al., 2009; Holmes et 

al., 2003; Stewart et al., 2007; Wallace et al., 2013; Wang, 2015). Det finns också 

studier där det med hjälp av elektronisk övervakning, ODM (Occlusion dose monitor), 

har undersökts hur den faktiska lapptiden ser ut hos barn som behandlas för amblyopi 

jämfört med den tid som föräldrarna uppgivit. Resultaten av studierna var att föräldrarna 

kraftigt överskattar barnets följsamhet och att följsamheten kunde vara så låg som 50 

procent, beräknat i timmar (Al-Zuhaibi et al., 2009; Pang et al., 2012; Steward et al., 

2002). 

 

Studier har visat att dålig följsamhet kan bero på många olika saker. Att barnet har en 

dålig synskärpa vid behandlingens början har framkommit som en betydande riskfaktor. 

Vid många fall av bristande följsamhet har föräldrarna haft en dålig kunskap om 

amblyopi och behandlingen (Choong et al., 2004; Loudon et al., 2009). Andra orsaker 

till bristande följsamhet var hudirritation, en negativ social påverkan av behandlingen, 

lång behandlingstid, dålig delaktighet hos föräldrarna, uteblivet resultat och svårigheter 

med skolan. Det finns också forskning som visat att behandlingen ofta är förknippad 

med oroade föräldrar och känslomässig stress vilket leder till att följsamheten sviktar. 

När barnen blir upprörda blir det svårare för föräldrarna att få barnet att följa 

behandlingen, vilket i sin tur ger föräldrarna ångest (Al-Zuhaibi, 2009; Dixon-Woods et 

al., 2006; Hrisos, 2004; Hussein et al., 2004; Wallace et al., 2006). Det har också 

framkommit att amblyopibehandling kan ge barnet dålig självkänsla och självbild, leda 

till depression, ha en negativ påverkan på relationen mellan barn och förälder samt 

försvåra fysiska aktiviteter vilket resulterar i en sämre följsamhet (Carlton & 

Kaltenthaler, 2011; Holmes et al., 2003; Webber et al., 2008). En svensk studie visar 

dessutom att behandlingen blir låg och följsamheten låg när barnet motsätter sig 

behandlingen (Agervi, 2009). I en undersökning i Nederländerna (Tjiam et al., 2011) ser 
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man att följsamheten var sämre hos barn till föräldrar som pratade dålig nederländska 

och var lågutbildade. 

 

En svensk experimentell studie från Linköpings universitet undersökte effekterna av 

intensiv utbildning av föräldrar till barn med amblyopi. Studien kommer fram till att 

mer information ger föräldrarna en ökad förståelse för tillståndet och en förändrad 

attityd till behandlingen, vilket ger en bättre följsamhet till den ordinerade behandlingen 

(Göransson, 1999).  En senare studie från Storbritannien kommer fram till liknande 

resultat (Newsham, 2002). Föräldrarnas förståelse och tilltro till den ordinerade 

behandlingen är nyckelfaktorer för en god följsamhet menar Dixon-Woods et al. (2006). 

En systematisk litteraturgenomgång (Dean et al., 2015) där olika försök att öka 

följsamheten vid lappbehandling och hur effektiva dessa försök är kartlades, visade att 

ortoptisternas försök att öka följsamheten bör innehålla någon form av undervisning för 

barn och föräldrar. Annan forskning menar å andra sidan att ortoptisters sätt att förbättra 

följsamhet bör fokusera på de svårigheter som föräldrarna upplever, istället för att 

behandla dålig följsamhet som ett resultat av bristande information och märkte ingen 

markant skillnad i följsamhet efter att föräldrarna fått mer information (Dixon-Woods et 

al., 2006; Tjiam et al., 2013). Att hjälpa föräldrarna med konkreta strategier i vardagen 

är mer troligt att ge lyckat resultat. Detta ligger i linje med en tidigare studie som menar 

att det inte räcker att bara utbilda föräldrarna för att förbättra följsamheten, utan mer 

fokus bör läggas på problemets kärna och dess konsekvenser. Ortoptisten bör till 

exempel ta i beaktande själva lappens påverkan på barnet i form av värme, hudirritation 

och utseende (Ashmed et al., 2012). En studie har visat att användandet av en tecknad 

serie, där barn med amblyopi får förklarat varför de behöver ha sin ögonlapp, har ökat 

följsamheten hos både barn till invandrare som pratar dålig nederländska och barn som 

bor i områden med lägre socioekonomisk status (Tijam et al., 2012). 

 

Konsekvensen av bristande följsamhet 

Vid bristande följsamhet som leder till en bestående synnedsättning kan konsekvensen 

bli att barnet inte får möjlighet att ta körkort, blir begränsat i sitt yrkesval och löper 

ökad risk för blindhet om det senare i livet drabbas av skada eller sjukdom i det friska 

ögat. Blindhet kan i sin tur ge omfattande sociala begränsningar, förlust av arbete, ökad 

fallrisk och social isolering (Bhandari, 2015; Searle et al., 2000). Om barnet inte 

utvecklar en god synskärpa på det amblyopa ögat kan det också ge mer direkta problem 
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som försämrad läshastighet och försämrat djupseende vilket påverkar både studier och 

fysiska aktiviteter (Carlton et al., 2011; Grant et al., 2011; Searle et al., 2000). 

 

Studier ur ortoptistens perspektiv 

Det finns ett fåtal studier gjorda utifrån ortoptisters perspektiv. En studie av ortoptister i 

Storbritannien visar att ortoptisterna är medvetna om behovet av att förebygga och 

bemöta dålig följsamhet och att de gör detta utifrån olika sätt, däribland skriftlig 

information, färgglada ögonlappar och belöningsdiagram. Studien visar dock att det 

saknas klarhet i hur effektiva ortoptisternas försök verkligen är (Gunton, 2013). I en 

studie gjord i Nederländerna undersökte man hur nederländska ortoptister hanterar dålig 

följsamhet hos barn med amblyopi. Resultatet visade att ortoptisterna hade olika åsikter 

om vad som var följsamhet. Ortoptisternas attityd till bristande följsamhet var också 

olika och de hade olika sätt att bemöta dålig följsamhet (Tijam, 2010). En brittiskt 

studie från 2011 (Carlton et al.) undersöker hur ortoptister upplever livskvalitet hos barn 

som behandlas för amblyopi och visar att det finns en förändrad attityd gentemot 

glasögon i samhället. Att glasögon har blivit mer socialt accepterat har underlättat för 

barn som behandlas med glasögon eller lapp för sin amblyopi.  Andra studier har visade 

att ortoptister inte ägnade tillräckligt med tid åt att informera familjer som inte förstod 

språket bra. Detta trots att man sett att följsamhet var sämre hos barn till föräldrar som 

pratade språket dåligt och var lågutbildade. De noterade också att ortoptisterna sällan 

misstänkte dålig följsamhet hos sina patienter (Tijam et al., 2016). 

 

 

Problemformulering 

 

Barnets följsamhet till sin amblyopibehandling är av stor betydelse för att kunna 

utveckla en optimal synskärpa. Trots detta visar studier att barnens följsamhet till den 

ordinerade behandlingen är låg. Att inte följa sin behandling och därmed inte utveckla 

optimal synskärpa kan ge negativa konsekvenser för barnet på både kort och lång sikt. 

Synnedsättningen ger bland annat en försämrad läshastighet och ett försämrat 

djupseende vilket bland annat kan påverka studier och fysiska aktiviteter. Barnet kan 

också bli begränsat i sitt yrkesval och löper en ökad risk för blindhet senare i livet. 

Dålig följsamhet kan dessutom orsaka skuldkänslor hos föräldrarna och ge ökade 

samhällskostnader i form av fler vårdbesök. Trots att en hel del forskning har gjorts vad 
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gäller följsamhet vid amblyopibehandling saknas det studier utifrån ortoptistens 

perspektiv, inte minst i en svensk kontext. Bristen på studier av följsamhet som är 

genomförda i Sverige kan till viss del begränsa överförbarheten av resultaten från den 

forskning som är gjord på annat håll, till svensk ögonsjukvård. Att studera svenska 

ortoptisters erfarenheter av följsamhet vid amblyopibehandling kan ge ytterligare 

förståelse och kunskap om hur barns följsamhet till amblyopibehandling ser ut. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med studien var att ur ortoptistens perspektiv belysa vad som är av betydelse för 

följsamhet vid behandling av barn med amblyopi. 

 

 

Metod   

 

Design 

Studien är en kvalitativ studie med induktiv ansats. I kvalitativa studier är målet att 

beskriva, förklara och ge djupare förståelse för människors upplevelse av ett fenomen 

(Polit & Beck, 2010). Induktiv ansats innebär att studera ett fenomen förutsättningslöst 

och är att föredra när det finns lite eller helt saknas tidigare forskning om ett fenomen, 

vilket var fallet i den aktuella studien där forskning kring följsamhet vid 

amblyopibehandling ur ortoptisters perspektiv var bristfällig och i en svensk kontext 

saknades helt (Elo & Kyngäs, 2008). För att fånga ortoptisternas upplevelse användes 

semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Att använda sig av intervjuer 

för att samla in data är en lämplig metod för att kunna förstå en patients situation 

(Henricson et al., 2012).Textanalysen är gjord utifrån en manifest kvalitativ 

innehållsanalys där det synliga och uppenbara innehållet beskrivs med så låg grad av 

tolkning som möjligt (Graneheim & Lundman, 2004; Henricson, 2012). Kvalitativ 

innehållsanalys används med fördel där tidigare studier av ett visst fenomen saknas eller 

är otillräckliga (Elo & Kyngäs, 2008) 
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Urval 

I studien ingår nio ortoptister som arbetar inom ett flertal olika landsting och antingen 

har läst sin utbildning i Sverige eller utomlands. De är utvalda enligt ett 

bekvämlighetsurval där de ortoptister som varit lättast att få tag på har valts ut. Studien 

eftersträvar inte att hitta ett representativt urval av landets ortoptister, utan att få en 

djupare och ökad förståelse av ortoptisternas upplevelse. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att de intervjuade var kliniskt verksamma och varit så i minst ett 

år vid studiens genomförande. Exklusionskriterier var om ortoptisterna var verksamma 

på den ögonklinik författaren arbetar. Ingen hänsyn har i övrigt tagits till antal år i yrket, 

kön, geografisk placering eller liknande. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etiskt godkännande från en etisk kommitté har inte sökts då studien inte involverar 

patienter, utan endast vårdpersonal. Studien innefattar inte någon intervention och 

påverkar inte deltagarna fysiskt. Studiens syfte och ämnesområde ger inte heller 

anledning till etisk prövning. Studien har genomförts i enlighet med de fyra huvudkrav 

som Vetenskapsrådet ger; informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och 

konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet säkerställdes genom 

att de medverkande fick förfrågan att deltaga per mejl, där också information gavs om 

studiens syfte, hur intervjun går till och att de när som helst, helt utan förklaring, kan 

avbryta sitt deltagande i studien. Deltagarna har också erbjudits att få ta del av studiens 

resultat efter godkänd examination av den magisteruppsats som studien är en del av. 

Samtyckeskravet tillgodosågs genom att de medverkande fick ge sitt samtycke per mejl, 

efter att ha kunnat läsa igenom informationen om studien och haft möjlighet att komma 

med frågor. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att allt intervjumaterial har 

hanterats konfidentiellt och kommer efter godkänd examination att förstöras. Under 

analysen avidentifierades också intervjuerna. Materialet kommer inte att användas till 

något annat än att besvara studiens frågeställning och har förvarats så att obehöriga ej 

kunnat få tillgänglighet. Under intervjuerna befann sig både intervjuaren och den 

medverkande ensamma i respektive rum, utan möjlighet till avlyssning. Nyttjandekravet 

uppnås genom att materialet endast har använts till att besvara studiens frågeställning 
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och ska publiceras i DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) när uppsatsen blivit 

godkänd. 

 

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes genom semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades nio 

stycken ortoptister, varav samtliga utgjordes av kvinnor. Deltagarnas ålder låg mellan 

43 och 54 år. Två av ortoptisterna hade läst sin utbildning utomlands. En av 

ortoptisterna hade utländsk bakgrund. Deltagarnas år som yrkesverksamma ortoptister 

var mellan 1 år och 2 månader till 26 år. Intervjuerna genomfördes per telefon med 

enbart författaren och informanten som deltagare. Anledningen till telefonintervjuer 

istället för att besöka ortoptisterna var att studien genomfördes inom ramen av en 

magisteruppsats där dels tidsbegränsning och dels begränsade ekonomiska resurser 

spelade in, då de intervjuade ortoptisterna arbetar i olika delar av Sverige. 

Informanterna fick själva vara med och bestämma datum och tid för intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en applikation på den mobiltelefon som användes 

och transkriberades ordagrant i sin helhet innan de slutligen skrevs ut på papper. 

Transkriberingen gjordes i anslutning till intervjuerna för att ha dem färskt i minnet. 

Intervjuerna varade mellan 21 till 38 minuter. Intervjuerna skedde i de flesta fall under 

de medverkandes ordinarie arbetstid, men i ett par fall även på ortoptistens fritid. 

Intervjuerna kodades för att säkerhetsställa deltagarnas konfidentialitet. 

 

En intervjuguide (bilaga 1) konstruerades som underlag och stöd. Då studiens ansats var 

induktiv utformades intervjufrågorna till att vara förutsättningslösa, men ändå svara mot 

studiens syfte genom att kunna fånga de medverkandes upplevelse av följsamhet och de 

faktorer som kunde påverka följsamhet till behandlingen. Följdfrågorna har styrts av 

innehållet i intervjuerna och har använts för att deltagarna ska utveckla och klargöra 

sina upplevelser och erfarenheter av vilka faktorer som påverkar följsamheten. 

 

Analys 

Analysen av intervjuerna har genomförts med kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2012). Analysmetoden är välutvecklad och är vanlig inom 

vårdvetenskap där den används för att tolka olika typer av textinnehåll (Polit & Beck, 

2008). Metoden kan tillämpas på olika sorters texter och används ofta vid analys av 

textmaterial från inspelade intervjuer. 
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Kvalitativ innehållsanalys strävar efter att få kunskap och förståelse för ett fenomen 

eller upplevelse av ett fenomen och passar bra när tidigare studier av ett visst fenomen 

saknas eller är mycket begränsade (Elo & Kyngäs, 2008). 

 

Intervjuerna analyserades i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning 

av de olika stegen i kvalitativ innehållsanalys. Transkriberingen gjordes i anslutning till 

intervjuerna för att ha dem färskt i minnet (Henricson et al., 2012). De transkriberade 

intervjuerna lästes först igenom upprepade gånger av författaren för att få en överblick 

och helhetsförståelse för materialet. Sedan lästes intervjutexterna igenom igen då 

författaren identifierade och strök under de meningar och fraser som svarade mot syftet, 

så kallade meningsbärande enheter. Samtliga av dessa kondenserades därefter ner, vilket 

betyder att de kortades ner utan att innebörden förändrades (Granskär & Höglund-

Nielsen, 2008). De kondenserade enheterna abstraherades, vilket innebär att de lyfts till 

en högre nivå, och fick en kod utifrån innebörd. En kod beskriver kortfattat innehållet 

av en meningsenhet. Koderna jämfördes med varandra och koder med liknande innehåll 

bildade kategorier. Efterhand delades koderna in i subkategorier och kategorier. 

Författaren eftersträvade att ingen kod passade in i fler än en kategori då kategorier bör 

vara uttömmande och ömsesidiga. Analysen var inte en linjär process, utan författaren 

har gått fram och tillbaka mellan analysstegen för att helhetsförståelsen inte skulle gå 

förlorad och för att undvika feltolkningar (Graneheim & Lundman, 2008). Analysen 

diskuterades också fortlöpande med handledare. Inga teman framkom i analysen då den 

var manifest (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

12 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Det är ju också så, 

ibland, att man inte 

har råd att köpa 

lapparna som 

behövs och det gör 

det såklart svårare 

att följa 

behandlingen 

Ibland är det ju 

också så att man 

inte har råd att 

köpa lapparna, det 

gör det svårare 

Blir svårare om 

föräldrarna inte 

har råd 

Ekonomi Barnets 

förutsättningar 

Det skulle jag nog 

vilja säga att det är 

föräldrarnas 

inställning. Att vi får 

med oss 

föräldrarna. Tycker 

föräldrarna att det 

är viktigt så förmår 

de överföra det till 

sina barn i de flesta 

fall 

Det är föräldrarnas 

inställning. Tycker 

föräldrarna att det 

är viktigt så förmår 

de överföra det  

till sina barn. 

Föräldrarnas 

inställning 

Attityd Hur behandlingen 

hanteras 

Det är ju ofta ett 

känsligt kapitel om 

det är så att det inte 

har fungerat. Det 

skapar mycket oro 

och så och ett visst 

mått av 

skuldkänslor hos 

föräldrarna. Det är 

viktigt att inte spä 

på det, utan kunna 

lyfta fram det 

positiva. 

Det är ofta ett 

känsligt kapitel om 

det inte har 

fungerat. Det 

skapar mycket oro 

och ett visst mått 

av skuldkänslor 

hos föräldrarna. 

Viktigt att inte spä 

på det, utan lyfta 

fram det positiva. 

Stötta istället för 

att döma 

Bemötande Kommunikation 

Det är ju svårt att 

följa när man 

behöver ha en 

riktigt tuff 

behandling med 

många timmar, det 

är svårt. 

Det är svårt att 

följa när man 

behöver ha en 

riktigt tuff 

behandling med 

många timmar. 

Tuff behandling är 

svår att följa 

 Behandlingens 

utformning, 

resultat och 

påverkan i 

vardagen 

Resultat 
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Analysen ledde fram till att fyra kategorier och 8 subkategorier identifierades. En 

översikt av dessa ges i tabell 2. Resultatet beskrivs också i löpande text och illustreras 

med hjälp av citat. I studien så framkom det att ortoptisterna upplever att det finns fyra 

områden som har betydelse för följsamheten hos barn som behandlas för amblyopi. 

Barnets förutsättningar, hur behandlingen hanteras, kommunikation och behandlingens 

utformning, resultat och påverkan i vardagen upplevs av ortoptisterna som faktorer som 

både främjar och försvårar följsamheten. 

 

Tabell 2. 

Subkategorier Kategorier 

Sjukdomshistoria Barnets förutsättningar 

Ekonomi  

Familjesituation  

Attityd Hur behandlingen hanteras 

Delaktighet  

Information som skapar förståelse Kommunikation 

Bemötande  

Ha en dialog  

 Behandlingens utformning, resultat och 

påverkan i vardagen 

 

 

Barnets förutsättningar 

De intervjuade ortoptisterna upplever att följsamhet bland annat beror på vilka olika 

förutsättningar som barnet har vid behandlingens början. Faktorer som i de allra flesta 

fall inte kan påverkas, men som ortoptisten behöver vara medveten om. 

 

Sjukdomshistoria 

Det framkommer under intervjuerna att ett barn som har någon form av sjukdom eller 

kognitiv nedsättning har svårare att vara följsam till sin behandling. Det kan till 

exempel handla om en utvecklingsstörning. Föräldrar har då oftast ingen ork över för 

amblyopibehandlingen, utan barnets grundsjukdom tar alla energi och engagemang. I en 

del fall väljer ortoptisten att avsluta behandlingen i samråd med familjen. 
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”En del föräldrar brottas ju med en hel del andra svårigheter eller barn som har andra 

sjukdomar” 

 

”Har de lite andra svårigheter i livet, de kanske har något syndrom och någon 

utvecklingsstörning eller försening. De bitarna gör ju att det ibland kan vara svårt att 

genomföra lappbehandling” 

 

Hur grav synnedsättning barnet har när behandlingen påbörjas ansågs också vara något 

som påverkar följsamheten. Däremot skilde sig upplevelserna åt angående på vilket sätt 

följsamheten påverkades. En upplevelse var att om barnet ser väldigt dåligt på det 

amblyopa ögat blir behandlingen extra jobbig, vilket ofta inverkar negativt på 

följsamheten. 

 

”Ju större synfel de har och desto sämre syn de har på det öga de ska träna upp, desto 

svårare blir det skulle jag säga” 

 

”Det är så mycket beroende på syn och synfel och barnets möjlighet att se. Ser du 

knappt tio procent när jag sätter på en lapp på dig så är det klart att det är 

fruktansvärt” 

 

Att barnet ser så dåligt med sitt amblyopa öga kan göra att det får svårt att klara av sina 

vanliga aktiviteter och kan få svårt att ta till sig undervisning i skolan. 

 

”Om vi har ett barn som har en väldigt dålig synskärpa på det ögat, då kan det ju 

påverka vardagen givetvis. Det kan ju vara så att man inte kan sätta på lappen på till 

exempel skoltid för att det hämmar skolutvecklingen av barnet” 

 

I kontrast till detta så upplevde en av ortoptisterna att ett barn som inte har så nedsatt 

syn på sitt amblyopa öga kan få svårare att följa behandlingen då den inte känns lika 

motiverad. 

 

Ett stort synfel gör det lättare att vänja sig vid glasögon och komma igång. Har de ett 

litet synfel och ser bra på ena ögat så är det svårare att motivera och träna. 
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En annan sak som framkommer är när det gäller sjukdomshistoria är i fall barnets 

förälder eller föräldrar har haft amblyopi. Detta är något som kan påverka följsamheten 

både till det bättre och till det sämre. Har en förälder haft dåliga erfarenheter av 

behandlingen finns risk att hen inte vill utsätta sitt barn för samma sak. Det kan också 

vara så att föräldern har amblyopi som inte behandlats och därför lett till en bestående 

synnedsättning. I de fallen är föräldern ofta angelägen om att barnet följer behandlingen 

och utvecklar en god synskärpa.   

”Ibland kan det ju vara så att föräldrarna själva har varit amblyopa och haft 

lappbehandling som barn…att de tyckte det var jättejobbigt själva…eller att de inte haft 

behandling och är väldigt måna om att deras barn ska få igång synen” 

 

Ekonomi 

Några av ortoptisterna menar att familjens ekonomiska förutsättningar kan påverka 

följsamhet. Vid lappbehandling så står inte landstinget för de lappar som behövs, utan 

det är föräldrarna som får bekosta dessa. Har föräldrarna en ansträngd ekonomi finns 

risken att de låter bli att köpa lapparna och struntar i behandlingen. 

 

”Jag tycker att det påverkar mycket att föräldrarna kanske säger att jag har inte råd att 

köpa de här lapparna” 

 

”Ibland är det ju också så att man inte har råd att köpa lapparna, att det är en 

svårighet. Ibland har jag skickat med en sån där ocklusionstejp liksom och de har fått 

köpa kompresser själva” 

 

Familjesituation 

Att barnets förutsättningar vad gäller olika delar av familjesituationen kan inverka på 

följsamheten tas upp av flera ortoptister. En av de faktorer som upplevs påverka barnets 

följsamhet är föräldrarnas utbildningsnivå. Barn till högutbildade föräldrar tenderar att 

följa behandlingen bättre än barn till föräldrar med en lägre utbildning. 

 

”Det kan jag säga att helt tydligt att det är så, en utbildad, högutbildad 

familjekonstellation följer behandlingen på ett helt annat sätt än familjer som inte har 

det så. Så är det” 
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Några av ortoptisterna lyfter familjekonstellationen som en faktor som påverkar 

följsamheten. Är föräldrarna separerade kan det försämra följsamheten och handlar om 

att det blir svårare att ha samma rutiner för behandlingen. En av ortoptisterna upplever 

att barn till en ensamstående förälder oftast inte har lika god följsamhet som barn med 

två föräldrar. 

 

”Ibland kan det ju vara så att om de har delad vårdnad kan det vara olika hur man 

lägger upp det hos mamma och pappa”  

 

 

Dessutom kan följsamheten påverkas av hur föräldrarna uppfostrar sitt barn. 

Väluppfostrade barn sköter behandlingen bättre. 

 

”finns många som har en sträng syn på sin uppfostran och där funkar det också mycket 

bra. Velighet gör barnet osäkert och gör att det inte funkar” 

 

Hur behandlingen hanteras 

Hur barn och föräldrar agerar och reagerar på den behandling som är ordinerad påverkar 

följsamheten. 

 

Attityd 

Under intervjuerna framkommer det att både barnets och föräldrarnas attityd till 

behandlingen påverkar följsamheten. Om barnet motsätter sig behandlingen och blir 

upprörd eller ledsen när lappen ska på så blir det svårare med följsamheten. En del 

föräldrar vill inte utsätta barnet för detta trots att de vet vikten av behandlingen och 

konsekvensen av att inte följa den. 

 

”Svårt för föräldrar och barn när barnet blir ledsen vid lappbehandling” 

     

”Andra föräldrar tycker det är jättesvårt om barnet inte vill och har svårt att övertyga 

och uppmuntra” 

 

”men så finns det de som inte sköter behandlingen. Som tycker synd om sitt barn, att de 

ska behöva ha lapp. Då blir det ingen vidare följsamhet” 



  
 

17 

 

Under intervjuerna framkommer det att föräldrarnas attityd till behandlingen är oerhört 

viktig för följsamheten. Föräldrarna är ju trots allt ansvariga för barnet och det åligger 

dem att se till att barnet följer sin behandling. Hos de föräldrar som har en positiv 

inställning till den ordinerade behandlingen så är följsamheten bättre hos barnet. Är det 

däremot så att föräldrarna inte tycker att det är viktigt och inte orkar engagera sig så 

fallerar behandlingen ofta. Föräldrarnas attityd smittar dessutom av sig till barnet. 

 

”De måste ju vara positivt inställda till det och se att det gör nytta för barnet, att detta 

är någonting som är till gagn för hela barnets liv” 

 

”Det är föräldrarnas inställning. Tycker föräldrarna att det är viktigt så förmår de 

överföra det till sina barn.” 

 

Delaktighet 

När det gäller barnets delaktighet så kan den se ut på olika sätt. Det kan handla om att få 

vara med och bestämma utseende på lappen eller att barnet hjälper till att påminna om 

att lappen ska på. När barnen är delaktiga blir följsamheten till behandlingen bättre. 

 

”Är barnen är delaktiga och är med på tåget, så är det mer lyckat och fungerar bättre” 

 

”De kanske har satt upp en lapp på väggen med påminnelse om tider och så” 

 

”Många barn är jätteduktiga och påminner när lappen ska på och av” 

 

”När barnet blir större så kan barnet vara med och bestämma, till exempel vilken dag 

som ska vara lappfri” 

 

 

Kommunikation 

De intervjuade ortoptisterna tar upp vikten av en god kommunikation mellan ortoptisten 

och familjen. Ortoptistens bemötande, sätt att informera och förmåga att föra en dialog 

visade sig betydelsefullt för barnens följsamhet till behandlingen. 

 

Information som skapar förståelse 
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Något som samtliga av de intervjuade ortoptisterna lyfter är informationens betydelse. 

Det ses som den faktor som påverkar följsamheten mest. Att barn och föräldrar 

informeras på ett sätt som de kan ta till sig och som skapar förståelse för behandlingen. 

 

”Informationen. Det är A och O känner jag” 

 

”det är information, information, information. Hur jag informerar barnet och hur jag 

informerar föräldrarna” 

 

Ortoptisten kan inte hålla sig till en standardmall för informationen, utan bör anpassa 

den utefter barn och föräldrars individuella behov och kunskapsnivå. 

 

”Man ger instruktionen på ett sätt som är anpassat till barnet och sen till föräldrarna 

på den nivå de kan ta till sig.” 

 

Ortoptisten kan emellertid inte bara ge information, utan behöver också försäkra sig om 

att barn och föräldrar kunnat ta till sig informationen genom någon form av 

återkoppling. När det gäller barn så är det framförallt större barn som upplevs kunna ta 

till sig informationen ordentligt. 

 

”det är också vad mottagaren tar emot och kunna liksom få en återkoppling, att han 

eller hon har förstått det jag har sagt”  

 

”Att man informerar så att större barn ska få insikt i vikten av att ha lappen. Att det är 

för livet man tränar.” 

 

En av ortoptisterna menar att det är av särskild vikt hur ortoptisten informerar under det 

första besöket. Det framkommer också att ortoptisten bör upprepa informationen så ofta 

som möjligt, helst vid varje besök. Både den kvalitativa och den kvantitativa 

informationen är således viktig. 

Informationen bör innefatta information om tillståndet, hur behandlingen kommer att se 

ut och vad den kommer att leda till, men också vad konsekvenserna blir för barnet om 

behandlingen inte följs. 
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”Jag skulle vilja säga att det beror väldigt mycket på hur man lägger upp det när man 

introducerar behandlingen. Hur man informerar” 

 

Ortoptisterna upplever att föräldrar som har förstått vikten av behandlingen är ett bättre 

stöd för barnet under behandlingen. Föräldrarna behöver ha kunskap om att möjligheten 

att uppnå en god synskärpa minskar ju äldre barnet blir. Att föräldrarna förstår att det 

inte går att skjuta på behandlingen eller går att rätta till synskärpan i vuxen ålder med 

glasögon eller operation. 

 

”Om föräldrarna har förstått att det inte går att rätta till när barnen är större, att vi 

bara har den här lilla tiden på oss, så är de mycket mer med och stödjer barnet” 

 

Några av ortoptisterna använder sig av både muntlig och skriftlig information, men inte 

alla. En av ortoptisterna berättar att de håller på att utforma en informationsbroschyr. 

Ortoptisterna tar upp hur viktigt det är att ha en tolk närvarande vid besöken då barn och 

föräldrar inte kan svenska så bra eller inte alls. 

 

”det är inte alltid enkelt om man har en familj framför sig som inte pratar svenska 

ordentligt. Har man tillgång till tolk och hur uppfattar de det man säger?” 

 

Bemötande 

På vilket sätt ortoptisten bemöter barn och föräldrar har stor betydelse för följsamheten. 

Ortoptisten behöver bland annat vara lyhörd och flexibel. 

 

”Man får vara lyhörd för då tror jag du får en bättre compliance” 

 

Flera ortoptister tar upp bemötande i samband med återbesök där det kommer fram att 

behandlingen inte har följts fullt ut. Har barn och föräldrar försökt att följa, men att det 

av olika anledningar inte har fungerat så betyder det mycket för den fortsatta 

följsamheten att ortoptisten är överseende och lösningsorienterad. Att hen försöker 

stötta familjen och inte döma deras bristande följsamhet. 
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”Det är ofta ett känsligt kapitel om det inte har fungerat. Det skapar mycket oro och ett 

visst mått av skuldkänslor hos föräldrarna. Viktigt att inte spä på det, utan lyfta fram 

det positiva” 

 

En av ortoptisterna säger att hon strävar efter att besöken ska vara roliga för barnen 

eftersom hon upplever att följsamheten blir bättre då. 

 

”Att det blir ett positivt möte när barnen är här. Så att det här med ögonen är något 

positivt. Det ska vara lite roligt när man är här” 

 

Vidare framkom det att följsamheten blir bättre som ortoptisten är tillgänglig för frågor 

och funderingar. Det kan komma upp många känslor i samband med behandlingen och 

föräldrarna kan behöva ventilera. 

 

”Försöka vara tillgänglig om de har frågor och är oroliga. Att de ska kunna nå mig. 

Vara behjälplig med tips och råd.” 

 

Ha en dialog 

En del av kommunikationen som påverkar följsamheten är i vilken utsträckning 

samtalen mellan ortoptisten och familjen blir en dialog och inte bara en monolog. Att 

det finns utrymmer för samtal om hur behandlingen ska fungera i familjens vardag och 

där man försöker identifiera strategier som kan gynna barnets följsamhet. Att 

ortoptistens erfarenhet och kompetens samspelar med barnet och föräldrarnas situation, 

behov och levnadsförhållanden. 

 

”Att man resonerar om hur det ska fungera är bra” 

 

”Man kan resonera om praktiskt upplägg innan så de tänker till vad som fungerar bäst i 

vardagen” 

 

Behandlingens utformning, resultat och påverkan i vardagen 

Hur själva behandlingen ser ut, hur effektiv den är och på vilket sätt den inverkar på 

barnets vardag ansågs påverka barnets följsamhet. Vid en omfattande behandling med 

många lapptimmar blir följsamheten till exempel ofta sämre.   



  
 

21 

”Det är svårt att följa när man behöver ha en riktigt tuff behandling med många 

timmar”  

 

 

En ortoptist tar upp att följsamhet också påverkas av vilken typ av lapp som barnet har. 

 

”Det som kan göra det svårt att följa är också beroende på vad man använder för lapp” 

 

Att det finns en tydlig struktur och fasta rutiner vid behandlingen tar flera av 

ortoptisterna upp. Fallerar strukturen så fallerar även behandlingen. 

 

”det är jättebra om man har någon struktur på det hela med lappen och det är inte alla 

föräldrar som riktigt fixar det här med att hålla den här strukturen” 

 

Att följsamhet till behandlingen ökar vid täta återbesök är något som återkommer. 

Återbesöken fungerar både som en påminnelse för familjen och en återkoppling till 

ortoptisten: 

 

”Ja, det gör de, första månaderna. Dröjer det sen för länge mellan återbesöken så 

fallerar det” 

 

 

”Då är oftast täta kontroller jättebra. Så att de har en påminnelse att vi följer noga och 

kan se att synskärpan blir bättre” 

 

”Ibland tar jag snabba återbesök för att få en snabbare återkoppling till hur det 

fungerar. Så är det familjer med dålig compliance tar jag de lite tätare” 

 

Att följsamheten kan påverkas av när på året behandlingen genomförs tas upp av en av 

ortoptisterna. Hennes upplevelse är att många familjer släpper på sina vardagsrutiner 

under sommaren vilket gör att behandlingen glöms bort eller försakas. 

 

”En jätteviktig punkt är att behandlingen under sommaren i Sverige är ett skämt. Så 

fort man släpper på rutinerna i familjen så funkar inte lappbehandlingen över 

sommaren” 
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Flera ortoptister har upplevt att följsamheten skiftar under behandlingen. Mot slutet av 

behandlingsperioden tenderar barnen att vara mindre följsamma till den ordinerade 

behandlingen. Anledningen upplevs vara att antal behandlingstimmar minskar vilket gör 

att struktur och rutiner förändras och kanske brister. Familjen upplever inte heller att 

behandlingen är lika viktig. 

 

”Då börjar vi trappa ner på lappen och det kan faktiskt vara väldigt svårt att följa. Då 

blir det liksom inte lika allvarligt längre så det blir svårt att fortsätta med att följa 

ordinationen” 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Val av analysmetod styrs av studiens frågeställning och syfte (Watson 2008) och 

kvalitativ innehållsanalys kan med fördel användas på intervjutexter. Metoden är 

transparent och lätt att kontrollera, vilket gör det enklare att följa författarens tankegång 

och tillvägagångssätt. Författaren hade tidigare använt sig av analysmetoden om än i 

begränsad utsträckning. Den valda metoden kan anpassas till varierande erfarenhet hos 

forskaren, vilket får ses som fördelaktigt (Graneheim & Lundman, 2012). Författaren 

hade ingen tidigare erfarenhet av att intervjua vilket kan ha påverkat intervjuernas 

innehåll. I kvalitativ metod är ju forskaren själv ett viktigt redskap då det gäller att 

samla in och tolka data (Trost, 2010). 

Att intervjuerna genomförts per telefon istället för på plats kan ha gjort det svårare för 

deltagarna att anförtro sig med sina upplevelser. Att inte kunna bekräfta deltagarna med 

hjälp av kroppsspråk och ögonkontakt kan ha inverkat negativt genom att deras 

berättelser inte blivit lika fullödiga. Tystnader i en intervju kan också vara svårare att 

hantera per telefon, både för den som intervjuar och den som blir intervjuad. Att inte 

kunna se deltagarnas ansiktsuttryck och kroppsspråk är en nackdel då en betydande del 

av kommunikationen sker på det sättet. En annan sak som bör tas i beaktning är att 

författaren är student och inte är verksam som ortoptist. Det kan ha påverkat 

informanterna och det är svårt att veta om de hade uppgivit andra svar, uttryckts sig 

annorlunda eller utvecklat sina tankar och åsikter mer om de intervjuats av en annan 

ortoptist. 
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En intervju kan innebära en otrygg situation för deltagarna, då de kan känna en press att 

svara på alla frågor och att de ger ”korrekta” svar på frågor som rör deras 

yrkeskompetens. Författaren anser emellertid att deltagarnas samtycke till studien och 

deras vetskap om att allt material behandlades konfidentiellt och avkodats påverkar 

trovärdigheten. 

 

Tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 

Enligt Graneheim & Lundman (2012) används begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet för att beskriva trovärdigheten i den kvalitativa innehållsanalysen. 

Giltighet beskriver hur sanna resultaten är. Studiens giltighet har styrkts genom att 

urval, datainsamling och analysprocessens olika steg är utförligt beskrivna så att läsaren 

kan följa författarens tolkning och tankegång. Giltigheten har också stärkts genom att 

författaren har varit den som både intervjuat och transkriberat. Giltigheten har även 

stärkts genom att författaren under analysprocessen gått fram och tillbaka från helhet till 

del för att helhetsförståelsen inte skulle förloras. De kategorier som framkom i analysen 

stämde också väl överens med studiens syfte. Genom att visa relevanta citat från 

intervjuerna som stöder resultatet har läsaren fått en möjlighet att själv bedöma 

giltigheten. Citat har också använts för att förtydliga resultatet och för att ge läsaren en 

större förståelse för resultatet. Läsaren får också en möjlighet att själv tolka resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2012). 

 

Graneheim och Lundman (2004) menar urvalet bör vara varierat avseende kön, ålder 

och erfarenhet för att kunna besvara studiens syfte från olika perspektiv. De ortoptister 

som intervjuades valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Trots detta blev det ett brett 

urval vad gäller ålder, erfarenhet, utbildning samt etnicitet. Om författarens istället hade 

gjort ett strategiskt urval är det dock möjligt att resultatet hade fått en större bredd och 

ytterligare perspektiv. Ur ett genusperspektiv skulle det också ha varit positivt om i alla 

fall någon av de intervjuade hade varit man. Det finns enligt Polit & Beck (2012) inga 

bestämda regler på antalet deltagare i studien. De ortoptister som intervjuades var 

vältaliga och gav ett rikt textmaterial. Författaren anser också att antalet intervjuade 

sjuksköterskor anses rimligt för studien då yrkeskåren är relativt liten. Tillförlitligheten 

i studien styrks också av att deltagarna var informerade om att materialet hanterades 

konfidentiellt och att samtliga deltagare skulle avidentifieras (Graneheim & Lundman, 
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2004). Författaren har under analysprocessen haft en dialog med sin handledare, som 

har erfarenhet av analysmetoden, vilket har styrkt tillförlitligheten. 

 

Överförbarhet handlar i kvalitativa studier om resultatet kan appliceras på andra grupper 

och sammanhang (Lundman & Graneheim, 2008). Författaren har noga beskrivit 

studiens design, urval och analysprocess och anser att studiens resultat kan överföras till 

andra ortoptisters arbete med amblyopibehandling, men lämnar det samtidigt till läsaren 

själv att bedöma om studiens resultat är överförbart till andra grupper än det aktuella 

urvalet (Polit & Beck, 2008). 

 

Författarens förförståelse anses inte ha någon större påverkan på studiens resultat 

eftersom tidigare forskning är begränsad och författarens egna erfarenheter är mycket 

liten. Författaren arbetar dock inom ögonsjukvården vilket kan ha färgat formuleringar 

och frågor under intervjuerna vilket kan ifrågasätta studiens trovärdighet. Samtidigt kan 

förförståelse också ses som fördelaktigt då det är enklare att sätta sig in i det som 

studeras (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Resultatdiskussion 

Mycket av det som sågs som betydelsefullt för följsamheten ligger i linje med tidigare 

studier kring följsamhet vid amblyopibehandling hos barn, men några faktorer som lyfts 

av de svenska ortoptisterna har inte tidigare uppmärksammats som viktiga. 

Familjekonstellationens betydelse för följsamheten är inte något som tidigare forskning 

uppmärksammat. Det kan handla om att andra studier istället lyft konsekvensen av att 

barnet till exempel har separerade föräldrar, vilket ofta innebär att behandlingsstruktur 

och rutiner är svåra att upprätthålla. Att bemötande och då i synnerhet ortoptistens 

bemötande vid besöken, är något som påverkar följsamhet är inte heller en faktor som 

tidigare studier visat. Att det i större utsträckning är ortoptisterna och inte föräldrarna 

som upplever att bemötandet har betydelse för följsamheten är intressant och kanske 

något oväntat. Att bemötande ses som betydelsefullt för följsamheten kräver en 

medvetenhet och en reflektion kring det egna bemötandet hos den enskilda ortoptisten. 

Det blir också viktigt att skapa utrymma vad gäller tid för att kunna ge ett gott 

bemötande. Väljer ortoptisten att lägga lite längre tid åt att samtala kring familjens 

behov och farhågor är det tid som hen får tillbaka i ett längre perspektiv. En god 

följsamhet kommer att generera färre besök. 
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Den aktuella studien ligger i linje med tidigare forskning vad gäller informationens 

betydelse, att barn och föräldrar förstår hur viktig behandlingen är för barnet (Dixon-

Woods et al., 2006; Wang, 2015). De allra flesta studier kring vad som påverkar 

följsamheten hos barn som behandlas för amblyopi visar att information har stor 

påverkan på följsamhet. De svenska ortoptisterna lyfter också fram informationen som 

den enskilt största faktorn som påverkar följsamheten. Då forskning samtidigt visat att 

familjer med låg utbildning och annat modersmål har lägre följsamhet (Tijam et al., 

2012) så innebär ju det att den individanpassade informationen blir enormt viktigt. Att 

ortoptisten har förmågan att kunna nå fram till barn och föräldrar på ett sätt som de kan 

ta till sig. Här torde det finnas en stor förbättringspotential. 

När det gäller föräldrarnas roll för följsamheten finns det en samstämmighet med 

tidigare studier. Föräldrarnas attityd, engagemang och förståelse för behandlingen 

påverkar barnets följsamhet i stor utsträckning. Precis som tidigare studier kommit fram 

till så upplever ortoptisterna att följsamheten påverkas av barnens attityd till 

behandlingen. Om barnet blir upprört och motsätter sig behandlingen kommer 

följsamheten bli sämre då föräldrarna tycker att det känns jobbigt att tvinga barnet 

(Agervi, 2012; Al-Zuhaibi, 2009; Hsirios at al., 2004; Loudon et al., 2009). 

Ortoptisterna upplever att själva upplägget på behandlingen påverkar följsamheten 

vilket flera tidigare genomförda studier också visat. Även resultatet eller brist på resultat 

har betydelse för följsamhet och är också något som andra studier sett (Wang, 2015). 

Att utbildningsnivå hos föräldrarna har betydelse för följsamheten är även det något 

som har framkommit i tidigare forskning (Loudon et al., 2006; Tjiam et al., 2011). Att 

familjens ekonomiska situation har inverkan på barnets följsamhet stämmer också 

överens med tidigare forskning där familjens socioekonomiska situation lyfts fram som 

en faktor (Loudon, 2006; Tijam et al., 2011). Huruvida ekonomin blir en 

påverkansfaktor vid följsamhet beror antagligen på hur sjukvården organiseras i olika 

länder. Behöver familjen själva betala för behandlingen eller är det sjukvården som står 

för de kostnader som uppkommer. Att resultatet i den aktuella studien visar att 

föräldrarnas ekonomi påverkar barnens hälsa får ses som ett misslyckande i det svenska 

välfärdssamhället. Tanke är ju att vården ska vara tillgänglig på lika villkor, oavsett 

ekonomiska resurser. 

Vad gäller barnets förutsättningar så är sjukdomshistoria och då särskilt synskärpan i 

det amblyopa ögat en faktor som även tidigare studier tagit upp (Al-Zuhaibi, 2009; 
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Dixon-Woods et al., 2006; Hussein et al., 2004; Loudon, 2006; Wallace et al., 2006). 

Det som skiljer sig lite är att tidigare studier visar på att en dålig synskärpa ofta ger 

sämre följsamhet, medan det fanns svenska ortoptister som upplevde att en bättre 

synskärpa kunde försvåra följsamheten då motivationen inte var lika stor.   

Av de faktorer som tas upp av ortoptisterna är det en hel del som går att påverka, men 

även sådant som inte går att göra någonting åt. Där handlar det istället om att ortoptisten 

har en medvetenhet och en förståelse. Det finns en del faktorer som tidigare studier har 

sett påverka följsamheten som inte kom upp i denna studie. Ingen av ortoptisterna lyfte 

till exempel könets betydelse för följsamheten vilket framkommer i en studie av Wang 

(2015). Ingen av ortoptisterna upplever att barnets kön har någon avgörande betydelse 

för följsamheten annat än att en av ortoptisterna nämner att pojkar kanske kan vara mer 

aktiva än flickor vilket möjligen kan försvåra lappbehandlingen då lappen gärna åker av 

eller blir väldigt varm och obekväm. Lappen försvårar ju också fysisk aktivitet. Det 

handlar således kanske snarare om hur aktivt barnet är än om det är en pojke eller flicka. 

Ingen av ortoptisterna i studien lyfter heller direkt fram stöd från personer utanför 

familjen, som till exempel lärare eller dagispersonal, som betydelsefullt för 

följsamheten. Tidigare forskning tar även upp mer om hur behandlingen påverkar 

barnets psykosociala hälsa och hur det i sin tur påverkar följsamheten (Carlton & 

Kaltenthaler, 2011; Webber et al., 2008). Ingen av ortoptisterna nämner heller 

relationen mellan barn och föräldrarna och hur den kan påverkas under behandlingen 

vilket inverkar på följsamheten, något som andra studier sett (Carlton & Kaltenthaler, 

2011; Holmes et al., 2003).   En del av det som tidigare studier tagit upp som 

betydelsefulla för följsamheten, men som inte framkommer i den aktuella studien är 

framförallt sådant som upplevs av barnet och föräldrarna. Att studien är gjord utifrån 

ortoptistens perspektiv gör antagligen att vissa faktorer inte kommer upp, vilket 

tydliggör vikten av att studera fenomenet från olika perspektiv. Det kan också vara så 

att faktorer som tidigare studier sett ha betydelse för följsamheten har upplevts även av 

de intervjuade ortoptisterna, men som ingen av de kom att tänka på under själva 

intervjuerna. 

 

Vilken syn och definition på följsamhet som ortoptisten arbetar utefter, medvetet eller 

omedvetet, får antas påverka i vilket utsträckning som hen upplever ansvar för barnets 

följsamhet. Ortoptistens syn på följsamhet hör i grunden ihop med vilken syn hen har på 

relationen mellan vårdgivare och patient. Har ortoptisten ett paternalistiskt 
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förhållningssätt där patienten har en underordnad roll faller hela ansvaret för 

följsamheten på barnet och föräldrarna. 

Ser man till de olika begrepp som översatts till följsamhet så innebär det att ortoptister 

som ser följsamhet utifrån begreppet compliance inte behöver ta ansvar för barnets 

följsamhet, utan lämnar det till familjen att följa given ordination. Att däremot se på 

följsamhet med adherence som definition ger ortoptisten ett ansvar för att följsamheten 

blir god (Karrakoski, 2007; Vrijens et al., 2012). Concordance betonar vikten av 

jämlikhet mellan vårdgivare och patient. Det innebär att ansvaret för barnets följsamhet 

fördelas lika mellan familjen och ortoptisten, vilket kräver betydligt mer av ortoptisten. 

Concordance handlar dock snarare mer om hur mötet mellan ortoptisten och familjen 

ser ut och mindre om hur och om den överenskomna ordinationen följs (Bell at al, 2007; 

Bisonette, 2008; Fraser, 2010). Att ortoptisten är överens med barn och föräldrar om hur 

behandlingen ska läggas upp innebär inte att ordinationen sedan följs. Detta oavsett om 

familjen fått ha lika stort inflytande på behandlingens utformning som ortoptisten. 

 

Om man ser till begreppet följsamhet i relation till studiens resultat så verkar det som att 

den engelska termen adherence är den definition som ger bäst förutsättning för en god 

följsamhet. Resultatet av studien visar att det inte räcker att endast ge en 

behandlingsordination till familjen och förvänta sig att den följs, som vid compliance. 

Adherence tar däremot hänsyn till patientens åsikt och strävar efter att behandlingen ska 

genomföras på ett sätt som både vårdgivare och patient står bakom. Med synen på 

följsamhet utifrån begreppet adherence blir ansvaret för barnets följsamhet inte bara 

familjens utan också ortoptistens. Mest gynnsamt för en god följsamhet verkar vara att 

föra ett samtal kring behandlingen med barn och föräldrar och kunna lyssna in familjens 

specifika behov. Däremot är det inte rimligt att är barn och/eller föräldrarna har alltför 

stor påverkan på behandlingens utformning som det skulle bli om ortoptisterna arbetar 

efter concordance. Ortoptisten har en förståelse för behandlingen som både vilar på 

både evidensbaserad kunskap och egen erfarenhet vilket ger ett medicinskt ansvar som 

det vore oetiskt att frångå (Bisell, 2004; Snowden, 2014). För att bättra förbättra 

följsamheten så behövs en enighet kring vilket begrepp och vilken definition som ska 

användas. En gemensam, tydligare definition av följsamhet skulle göra det lättare att 

jämföra resultatet av olika studier och interventioner kring följsamhet hos de barn som 

behandlas för amblyopi. 
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Slutsats 

Författarens syfte med studien var att ur ortoptistens perspektiv belysa vad som är av 

betydelse för följsamhet vid behandling av barn med amblyopi. Av resultatet dras 

slutsatsen att svenska ortoptisters upplevelse att följsamheten påverkas av många olika 

faktorer. Vissa saker upplevs ha större betydelse än andra, såsom information och 

förståelse om amblyopi och dess behandling. 

Vid amblyopibehandling hos barn är det nödvändigt att ortoptisten har kunskap om och 

förståelse för vad som har betydelse för följsamhet. Med denna kunskap kan ortoptisten 

på flera områden verka för ett bättre behandlingsresultat där barnet uppnår optimal 

synskärpa. För en god följsamhet krävs mycket från både ortoptist, barn och 

föräldrar.  Ortoptistens syn på följsamhet påverkar på vilket sätt som hen får ansvar för 

barnets följsamhet. För att främja en god följsamhet hos barnet bör ortoptisten helst 

arbeta utefter en definition av följsamhet som ligger nära begreppet adherence. 

Ortoptisten behöver en god förståelse för hur barn och föräldrar påverkas av 

behandlingen. En lyckad behandling där barnet är följsamt kommer av att ortoptisten 

utvecklar en god relation till familjen där dessa känner sig delaktiga i behandlingen. 

Ortoptisten bör med sin kunskap och erfarenhet emellertid ha ett större inflytande över 

behandlingens utformning än vad barn och föräldrar har. 

 

Implikation 

Resultatet från studien kan användas framför allt av ögonkliniker och skolhälsan för att 

öka förståelsen för följsamhet hos de barn som behandlas för amblyopi. Studien kan 

också vara vägledande för vidare studier kring följsamhet. 

Ortoptisternas upplevelse ger ett perspektiv på följsamheten. Fler studier krävs för att få 

en helhetsbild av följsamheten hos barn med amblyopibehandling i Sverige. Det behövs 

mer forskning kring barn och föräldrars erfarenheter av amblyopibehandling. Det skulle 

vara intressant att ta reda på om deras upplevelser av vad som är betydelsefullt för 

följsamhet vid amblyopibehandling är samma som ortoptisternas. Det skulle också vara 

av intresse att undersöka hur barn och föräldrar uppfattar information och bemötande, 

faktorer som lyfts av ortoptisterna som viktiga för följsamheten. Ett annat outforskat 

område är hur följsamheten faktiskt ser ut i en svensk kontext. Genom att undersöka 

både den subjektiva och den objektiva följsamheten kan kunskap fås om hur stort 

problemet med bristande följsamhet hos barn med amblyopibehandling i Sverige 

verkligen är och om den skiljer sig från andra länder. 
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Bilagor 

Bilaga A  
 
Informationsbrev 

 

Hej! 

Jag heter Oscar Malmsten och studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning ögonsjukvård på Linnéuniversitetet i Kalmar och ska under vårterminen 

skriva en magisteruppsats. 

Syftet med intervjustudien är att beskriva ortoptisters upplevelser av följsamhet hos 

barn som behandlas för amblyopi och förhoppningen är att studien ska leda till ökad 

kunskap om faktorer som har betydelse för följsamhet vid behandling av barn med 

amblyopi. 

Intervjun kommer att ske individuellt med bara författaren av studien och 

intervjupersonen och kommer att vara ungefär 20-30 minuter. Intervjun kommer att 

göras via telefon någon gång under jan-mar. 

Intervjun kommer att spelas in och sedan transkriberas och analyseras av författaren. All 

information kommer att avidentifieras med hjälp av koder så att det inte går att koppla 

till en enskild person och allt inspelat och avskrivet material kommer bara att finnas 

tillgängligt för författaren och handledare från Linnéuniversitetet. All medverkan i 

projektet är frivillig och Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan, utan att 

behöva ange orsak. 

 

Om du kan tänka dig att delta, svara då på detta mejl. 

Vi kan därefter komma överens om tid och datum för intervjun efter vad som passar Dig 

bäst. 

Har du några frågor kontakta någon av nedanstående 

 

Specialistsjuksköterskestudent                 Handledare 

Oscar Malmsten Leg. Sjuksköterska        Birgitta Semark Universitetslektor 

Tel. XXX-XXX XX XX                           Tel. XXXX-XX XX XX 

oscar.malmsten@protonmail.ch               birgitta.semark@lnu.se 

 

Med vänlig hälsning, 

Oscar Malmsten 



  
 

II 

Bilaga B 

 

Intervjuguide (semistrukturerad) 
 

Demografisk data 

[  ]  Kvinna   [   ] Man 

___ År som ortoptist - hur många år har du arbetat som ortoptist? 

___ År dessförinnan som ögonsjuksköterska 

___ Ålder 

___ Vad är det för slags sjukhus som du arbetar vid (universitetssjukhus, 

länssjukhus etc) 

  

 
Berätta hur du upplever att barn följer instruktioner för behandling av amblyopi. 
- Finns det någon gräns för vad som kan sägas vara ”att följa” behandlingen?. 
och att inte göra det 
- Hur tänker du då? 
- Vad/hur menar du med….. 
-Berätta mer…. 

 
Berätta om hur du upplever barnens delaktighet i utformningen av behandlingen 
och hur det kan påverka hur instruktionerna följs. 
- Brukar barn vara delaktiga i utformningen av behandlingen? 
- Annat som  du upplever vara viktigt för hur barn följer instruktionerna. 
- Är det något särskilt som har större påverkan (hur instruktioner följs) än annat? 
                                                                                                  
- Varför tror du det är så? 
- Vad/hur menar du med….. 

Anpassas efter hur svaret var på ovanstående fråga 
Berätta om hur du upplever föräldrarnas betydelse för hur barn följer 
instruktionerna? 
Eller 
Du säger att föräldrarnas betydelse…………men 
- Brukar föräldrar vara delaktiga i utformningen av behandlingen? 
- Är det något särskilt hos föräldrarna som har större påverkan (på hur instruktioner 
följs) än annat? 
                                                                                                      
-Vad/hur menar du med….. 
- Varför tror du det är så? 
 
Berätta om hur du ser på din egen roll som ortoptist för hur barn följer 
behandlingen? 
- Hur hanterar du situationer där behandlingen inte följs så bra? 
 
- Hur gör du för att ….   
-Vad kan försvåra för dig……                         
 
 
Upplever du att behandlingens utformning påverkar hur barnet följer 
behandlingen? 
- Är det något särskilt vad gäller behandling som har större påverkan (på följsamhet) än 
annat? 

 



  
 

III 

Om behandlingsresultat är dåligt, i värsta fall bestående synnedsättning, vad 
tänker du kring det och vad det kan bero på? 
Vet man alltid om ett dåligt resultat är orsakat av att behandlingen inte följts eller om 

det har någon annan anledning? 
Vad är den största anledningen till dåligt resultat? 
Vad är oftast orsaken till detta? 
 
När barnet inte har följt behandlingen, vad är den främsta orsaken? 
 
Vilken betydelse har kunskap hos barn och föräldrar om amblyopi och dess behandling 

för att följa instruktionerna? 
Vilken betydelse informationen som ges har och hur den ges för att följa 

instruktionerna? 
Hur får barn och föräldrar information om behandlingen och har det betydelse 
hur den ges? 

Är det något vi inte har pratat om som du känner är viktigt att få fram när det 
gäller följsamhet? 
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